
Å skape et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring 
uavhengig av hvilke "rom" man er i!

Ishavskysten og Midt-Troms friluftsråd

Bardufosstun 11.11.21



Ubyråkratisk

Barn/ 
ungdom

Foreldre
Barnehage-

lærer/ 
Lærer

Styrer/ 
Rektor

Barnehage 
– og 

skoleeier

Stats-
forvalteren

Venner

Besteforeldre 
og øvrige 

familie

Fritids-
arena

Klassen/ 
kollegaer

Utdannings-
direktoratet

Åpent lavterskeltilbud!

Uavhengig 
ressursperson!

Ha de som opplever 
problemene i fokus!

Jobbe 
forebyggende!

Taushetsplikt

Brobygger



Barnehager, skoler og 
foreldre har ulik oppfattelse 

av nulltoleranse.

Barn og unge er redde for å 
si ifra.

Barnehager og skoler er ikke 
like flinke til å oppdage og følge 
opp mobbing og utenforskap.

Mange barn, unge og deres 
foreldre opplever å ikke bli 

trodd/forstått





Voksne for barn – Utenforskapsrapporten 2020



Voksne for barn – Utenforskapsrapporten 2020



Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger
for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i 

samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og 
utforskertrang.

Opplæringsloven kap.1-1



Har rett til et trygt og 
godt skolemiljø som 

fremmer helse, 
trivsel og læring

Opplæringsloven kap.9A-2

Skolen skal 
forebygge brudd på 
retten til eit trygt og 

godt skolemiljø
Opplæringsloven kap.9A-3



Hvordan forstår vi mobbing? Et paradigmeskifte?

Fra fokus på at mobbing er knyttet til 
antall ganger og over tid 

Til at mobbing er sosiale prosesser på 
avveie (Schott & Søndergaard, 2014).

Fra fokus på aggresjon, manipulasjon og 
ondskap

Til fokus på behovet for å høre til, være 
en del av et fellesskap og medvirkning 
(Hansen, 2014, , 2018; Kofoed & 
Søndergaard, 2013). 

Fra fokus på individuelle faktorer som 
utgangspunkt for å forstå årsaker

Til mobbing i kontekst, kultur og relasjon 

Fra fokus på rollefordeling som mobber, 
plager eller offer

Til sosiale prosessers utfordringer og 
gode «gyldige-vi»(Eriksen & Lyng, 2015; 
Lund, Helgeland & Kovac, 2017).



Mobbing av barn/unge er handlinger fra 
voksne og/eller barn som hindrer 

opplevelsen av å høre til, å være en 
betydningsfull person i fellesskapet og ha 

mulighetene til medvirkning.
Lund, Helgeland & Kovac, 2017

Mobbing er når et barn/ungdom blir 
jevnlig utsatt for negative handlinger 
som skader personen fysisk og/eller 

psykisk. Personen kan ikke komme seg 
ut av situasjonen uten hjelp.

(Dan Olweus og Erling Roland – 1983)

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/66XEM3/flere-
aarsaker-til-at-elever-ikke-har-det-trygt-og-godt-paa-
skolen?fbclid=IwAR2QLpuiiLLd7Tdc5YZA8jnz_wpth46EKg16h6SuXkp
Wpp4GSLXKD_7EJRg

Mobbeadferd 
er etablert?

Begynnende 
mobbeadferd?

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/66XEM3/flere-aarsaker-til-at-elever-ikke-har-det-trygt-og-godt-paa-skolen?fbclid=IwAR2QLpuiiLLd7Tdc5YZA8jnz_wpth46EKg16h6SuXkpWpp4GSLXKD_7EJRg


«En veksler er en elev som i noen 
situasjoner fremstår som en som utfører 
negativ adferd mot andre, men som i 
andre situasjoner også utsettes for 
mobbeadferd fra andre elever.»

Felipe, García, Babarro & Arias, 2011 – oversatt til norsk Roland, 2014



Hva gjør vi når elever bare 
forlater aktiviteten og ikke vil 
høre på de voksne når de ber 
dem komme tilbake?

Hva gjør vi når de 
avbryter og sier stygge 
ting til voksne?

Hva gjør vi når de ikke 
deltar i aktiviteten?

Vi skal lage rutiner på hvordan vi skal håndtere det slik at alle reagerer 
noenlunde likt, og for å gjøre de ansatte tryggere i hvordan de skal 
håndtere enkelte elever.

Hva er lurt å gjøre når 
elever blir sur/frekk mot 
andre elever?



Har vi kartlagt elevens 
utfordringer/sårbarhet?

Hvem av de voksne har en 
bra relasjon til eleven?

Hvordan skal vi jobbe for å hindre at vanskelige situasjoner oppstår?
Hvordan skal vi kommunisere med eleven og med foreldrene?

Hva skjer i forkant av 
vanskelige situasjoner?

Når i løpet av timen, dagen, 
uka skjer de vanskelige 
situasjonene?



Barns sårbarhet/utfordinger
vs. 

voksnes forståelse/holdninger

«Litt må han tåle» 
“Han vil bare ha 

oppmerksomhet”
“Han vil bare ha 
det på sin måte”

“Han manipulerer 
oss”

“Han gjør dårlige 
valg”

“Han er ikke 
motivert”

«Han er veldig 
utspekulert»

«Han har nok litt 
skyld i dette selv»

«Han vil bare løpe 
rundt og ødelegge 
andre barns lek»



Sosial læring

Livsmestring

Kompetanse 
i fag

Forstå kroppslig ulikhet mellom seg selv og andre, og 
inkludere andre i ulike bevegelsesaktiviteter

Utforske uteaktiviteter og samarbeide med andre under 
vekslende årstider i nærmiljøet

Øve på sammensatte bevegelser, alene og sammen med 
andre

Forstå ulikheter mellom seg selv og andre og delta i 
bevegelsesaktiviteter som kan være tilpasset ikke bare egne 
forutsetninger, men også andres

Øve på og gjennomføre danseaktiviteter fra ungdomskulturer 
og andre kulturer, og sammen med medelever skape og 
presentere dansekomposisjoner

Anerkjenne ulikhet mellom seg selv og andre i 
bevegelsesaktiviteter og inkludere alle, uavhengig av 
forutsetninger



EMPATI ANSVARLIGHET
POSITIV

SELVHEVDELSE

SAMARBEID SELVKONTROLL

”Et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs for å mestre 
ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde 

relasjoner, og som bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling” 
(Garbarino 1985)

Finn aktiviteter



Fremme
Hvordan skal dere aktivt bidra til 
å danne fellesskap der alle barn 
kan delta og få en opplevelse av 

å høre til?

Forebygge
Hvordan skal 

dere aktivt bidra 
til å hindre at 
barn opplever 
mobbing og 

utenforskap?

Stoppe 
Hvordan skal dere aktivt 

håndtere nulltoleranse mot 
krenkelser j.fr. §41 og 9A-3?

Støtte
Hvordan skal 
dere aktivt 
jobbe for å 

hjelpe sårbare 
barn til å finne 

sin positive 
plass i 

fellesskapet.

Skap prosjekter, aktiviteter eller lek 
hvor alle deltar, gjerne i samarbeid 

med gruppa.

Lag kjøreregler for 
samarbeid sammen 
med gruppa. Voksne 

bestemmer hvem som 
skal jobbe sammen og 

hjelper til slik at alle 
får bidra. 

Voksne er tilstede og involverer seg raskt når 
man forstår at noe blir vanskelig eller noen 

bryter avtalene man har laget.

F
F

S
S



Stoppe 

Hvordan skal dere 
aktivt håndtere 

nulltoleranse mot 
krenkelser j.fr. §41 og 

9A-3?

Forebygge

Hvordan skal dere 
aktivt bidra til å hindre 

at barn opplever 
mobbing og 

utenforskap?

Fremme

Hvordan skal dere 
aktivt bidra til å 

danne fellesskap der 
alle barn kan delta og 
få en opplevelse av å 

høre til?

Støtte
Hvordan skal dere aktivt 

jobbe for å hjelpe sårbare 
barn til å finne sin 

positive plass i 
fellesskapet.

Vurder kvaliteten på samholdet i gruppa di?

Er det noen som er sårbare og som trenger 
ekstra oppfølging?

Hvilken aktivitet velger du?

Planlegg aktiviteten med utgangspunkt i:

F-
F-
S-
S-



Å bygge 
gode 

relasjoner

Å ha god 
struktur

Å følge 
opp regler

Å ha godt 
humør

Treningskultur i profesjonsfellesskapet

Å følge 
med

Å gripe 
inn

Å gi gode 
beskjeder





Arbeidet med å skape godt skole- /barnehagemiljø 
må kjennetegnes av:

• Felles verdier og holdninger

• Felles forståelse av oppdraget

• Felles system / dokumentasjon

• Felles kunnskapsgrunnlag

• Felles språk

• Felles ansvar og handlinger



For råd og veiledning:
Finnmark – goril.figenschou@tffk.no
Troms – jon.halvdan.lenning@tffk.no
Troms – anita.lervoll@tffk.no

Tlf. 904 76 498

https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-
opplaring/elevtjenester/elev-larling-og-
mobbeombud/mobbeombud/
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