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Sammendrag 

Mobbing kan være et vanskelig samtaleemne i en opplæringssituasjon, av flere grunner: noen 

kan være personlig berørt av mobbing, voksne ser kanskje ikke at det forekommer, eller man 

inntar en fornektelsesposisjon for å unngå å gripe tak i problemet. Det kan også skyldes 

usikkerhet rundt selve begrepet. Mobbebegrepet oppfattes som et komplekst fenomen der 

definisjoner forsøker å favne hele spekteret (Helgesen, 2014). Hensikten med denne oppgaven 

har for det første vært å få en forståelse av begrepet mobbing og overførbarheten til 

barnehagekonteksten. For det andre har det handlet om å se barnas overgang fra barnehage til 

skole i lys av forebyggende innsats mot mobbing i lek. Problemstilling for oppgaven ble 

følgende: Hva kjennetegner mobbing i barnehagen, og hvordan kan den forebygges gjennom 

lek i overgangsprosessen barnehage - skole?  

 

Denne oppgaven har en teoretisk tilnærming der det har blitt benyttet tradisjonell 

litteraturstudie som metode. Selv om forskning gjennomgående har uttrykt at det eksisterer 

mindre kunnskap om mobbing i barnehagen, har myndigheter nå understreket viktigheten av å 

forebygge problematikken så tidlig i opplæringsløpet som mulig. Ved å benytte 

litteraturstudie muliggjøres en mer dypgående undersøkelse av flere allerede eksisterende, 

enkeltstående forskningsstudier og annen faglitteratur. Dette tillater å kunne se mobbing, lek 

og overgangen fra barnehage til skole i et nytt lys enn tidligere.  

 

Når flere risikofaktorer spiller inn, kan dette få alvorlige konsekvenser både i en her-og-nå-

situasjon, så vel som i det lange løp. Kunnskapsdepartementet (2008) er blant flere som 

påpeker at barnas overgang fra barnehage til skole utgjør en særlig sårbar periode. Når et barn 

samtidig opplever mobbing, eller hatt en krenkende atferd overfor andre barn, kan dette 

representere nok et usikkerhetsmoment inn i deres nye rolle som skoleelev. Ettersom 

fenomenet i utgangspunktet ikke har en universell definisjon, har Helgesen (2014) formulert 

to hovedtilnærminger. Første er individorientert som ser på mobbing som individuell 

aggresjon. Den andre er gruppeorientert som argumenterer for at mobbing skyldes sosiale 

prosesser på avveie. Det er gjennomgående funn i forskning som hevder at Søndergaard 

(2009) sin tilnærming som er den andre tilnærming, bør være den rådene forståelse når det 

gjelder hvordan den forebyggende innsats skal utøves i barnehage og skolen. Barnets rett til et 

trygt psykososialt miljø der leken skal gi plass til vennskapsetablering, fritt for krenkende 
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hendelser og tilgjengelige, omsorgsfulle voksne. Videre understrekes betydningen av en 

kollektiv forståelse og tilnærming, som en mulig avgjørende faktor for å sikre en god 

overgang fra barnehage til skole, samtidig som man forebygger mobbing i 

overgangsprosessen. På bakgrunn av dette er kontinuitet for barna sentralt, i tillegg til et godt 

samarbeid mellom hjemmet, barnehage og skole.  
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1 Innledning  

1.1 Temaets aktualitet  

Mobbing anses som en av de viktigste risikofaktorene i barnas utvikling da den har betydning 

for mange områder, deriblant den psykiske helsen til et individ (González Moreno, Gutiérrez 

Rodríguez & Checa-Romero, 2017). Inntil nylig var det relativt uvanlig å snakke om mobbing 

i barnehagen og mellom yngre barn (Idsøe & Roland, 2017). Når man snakket om mobbing 

mellom barn, var dette nærmest synonymt med barn i skolealder, og dermed også kun 

innenfor skolen som institusjon. Forskning viser derimot at mobbing også forekommer i 

barnehagen. Med barnehagen som en forlengelse av opplæringsløpet, kan et mindre godt 

psykososialt miljø også fortsette over i skolen. Å sikre en god overgang for barn fra 

barnehage til skole er en grunnleggende pilar for det norske utdanningsløpet 

(Kunnskapsdepartementet [KD], 2008). Det ligger mye spenning i lufta når det gjelder denne 

overgangen. For barna innebærer det at de går fra å være eldst til å bli yngst. For barnas 

foreldre handler det om bekymringer om hvorvidt barna trives eller ikke. For barnehagelærere 

er det et farvel med de barna de har vært med på å forme. For skolelærere er det et ønske om å 

møte hvert barn med de beste forutsetninger for starten på et godt skoleløp.  

 

Norske myndigheter har i flere år understreket at tidlig innsats er viktig. Dette gjelder også 

forebygging av mobbing. Tidlig innsats får en utvidet betydning i dagens samfunn. Som 

beskrevet av Bjørnsrud og Nilsen (2012), handler tidlig innsats om å hindre økt risiko for en 

mindre god utvikling, ved å unnlate å innta en «vent-å-se»-holdning. Forebyggende innsats er 

også her sentralt innenfor tidlig innsats. I OECD (2017) sin internasjonale spørreundersøkelse 

«Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary 

Education», blir det understreket at fundamentet for et barns fremtidige utvikling i stor grad 

avhenger av kvaliteten på omsorgen barnet i sin tidlige barndom mottar fra betydningsfulle 

voksne i miljøet rundt. Disse voksne er oftest foresatte, barnehagelærere og lærere. Spesielt 

overgangen fra barnehage til skole anses av flere som en ekstra sårbar periode (KD, 2008; Bø, 

2012, OECD, 2017). Forberedelser til overgangen starter langt forut den dagen barna går fra 

barnehage til skole (Løge, Bø, Omdal & Thorsen, 2003; Fabian, 2007). Leken kan fungere 

som en viktig arbeidsmetode for å forebygge mobbing, også i overgangen. Å føle seg 
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inkludert og å føle tilhørighet, forutsetter et trygt og godt psykososialt miljø (NOU 2015:2). 

Arbeidet med mobbing, bør dermed starte allerede i barnehagen.    

 

Høsten 2018 ble det etablert en nasjonal ordning med mobbeombud for alle kommuner i 

Norge (KD, 2018, 27. mars). Ved etableringen av et mobbeombud, eksisterer det en 

erkjenning om at mobbing eksisterer allerede fra barnehagealder. Formålet med å ha et 

mobbeombud, er å bidra med støtte og veiledning til barn, elever, foreldre, barnehager og 

skoler i saker som angår mobbing i barnets utdanningsløp. Man arbeider for å styrke miljøet 

rundt barnet. Hvordan mobbing kommer til uttrykk i barnehagen og skolen, kan oppfattes 

forskjellig, noe som også utgjør en utfordring når det gjelder å avdekke det (Idsøe & Roland, 

2017). Vår forståelse av mobbing farger hvordan vi handler og håndterer mobbing som 

fenomen, uavhengig om man er barn eller voksen.  

 

Skoleplikten i Norge er satt til året barnet fyller 6 år. Dette kan også i seg selv være en risiko 

(Løge et al., 2003). Deres modenhetsnivå kan variere, da det påvirkes av både individuelle, 

miljømessige og situasjonelle faktorer. Det er ikke gitt at alle barna har de samme 

forutsetningene for en god overgang. Individuelle faktorer kan være personlighet. 

Miljømessige, kan være hvorvidt personene rundt barnet har en fremmende eller hemmende 

tilnærming. Situasjonelle faktorer kan være den faktiske læringen der-og-da i barnets 

barndom. Overgangen fra barnehage til skole, kan forstås som en prosess, noe som er i 

utvikling. Det er nettopp i utvikling et barn er. Det foregår et samspill mellom modning og 

læring. Altså mellom barnets utviklingspotensial som modningsprosess og miljøets 

påvirkning som læringsprosess, ifølge Bø (2012). I tillegg eksponeres barn i overgangen 

barnehage - skole for den store verden og alle nye inntrykk som ellers har vært relativt fjerne. 

Deres relasjonelle ferdigheter og sosiale kompetanse settes på prøve og utvides i deres 

interaksjon med jevnaldrende og voksne. Lekens betydning for barnets psykososiale miljø blir 

sentralt (Lillemyr, 2011). Dette gjelder både i barnehage og skole. Leken har også fått økt 

interesse med årene, og det er eksisterer en anerkjennelse om at leken er barnas arena for 

utforskning.  
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1.2 Oppgavens formål, problemstilling og begreps-

avklaring 

I denne oppgaven ønsker jeg å få en dypere forståelse av fenomenet mobbing innenfor 

barnehage, hvordan begrepet er operasjonalisert og forstått til nå. Fokuset vil være kjennetegn 

på mobbingen i barnehagen og betydningen som leken har for barna, samt hvordan leken kan 

fungere som et arbeidsverktøy til forebygging av mobbing. Viktigheten av å jobbe for å 

forebygge mobbing står sterkt på den pedagogiske agendaen. Mobbing er et sårt tema for de 

som opplever eller har opplevd det. Det er mange vonde historier der ute som omhandler 

mobbing. Dette er personlige historier som er delt, og historier enkelte sitter alene med. 

Sårbarheten som i tillegg en overgangsprosess kan innebære, kan være en ekstra byrde for 

mange barn å bære på. Det eksisterer få retningslinjer for barnehager og skoler når det gjelder 

å forebygge mobbingen i denne sårbare overgangsprosessen, ut over det samarbeidet som bør 

være mellom hjemmet, barnehage og skole (Opplæringslova [Oppll], 1998; KD, 2008; 

Utdanningsdirektoratet [Udir], 2017). Et viktig tema i oppgaven vil være hvordan man kan 

styrke overgangen fra barnehage til skole for de som er i risiko for å bli mobbet, og forhindre 

mobbingen å fortsette over i skolen.  

 

Jeg har formulert følgende problemstillingen: Hva kjennetegner mobbing i barnehagen, og 

hvordan kan den forebygges gjennom lek i overgangsprosessen barnehage - skole? 

 

Mobbing er et ganske abstrakt begrep og fenomen, men overordnet kan man betrakte mobbing 

som emosjonelle eller fysiske krenkelser og handlinger. I offentlige publikasjoner brukes 

betegnelsen mobbing uavhengig av alder. Derimot er det enkelte fagfolk som foretrekker å 

bruke termen mobbeatferd på mobbing som viser seg i barnehage (Idsøe & Roland, 2017). 

Termen kan også betraktes som et nyere begrep for mobbing i barnehagen. Mobbeatferd 

handler om begynnende mobbeatferd. Det vil være en veksling mellom mobbing og 

begynnende mobbeatferd i oppgaven.  

 

Lek generelt, og rollelek og den fri leken spesielt, hevdes å representere barnas egne arena for 

utforsking, vennskapsetablering og læring (Lillemyr, 2011). Barnas interaksjon med 

hverandre i rollelek vil i stor grad farges av individers kunnskap som de bringer med seg inn i 
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leken. Videre over i skolen står også leken sentralt. I denne oppgaven vil jeg i forlengelse av 

leken som viktig aktivitet for barn, se den i lys av en metode for å forebygge mobbing. 

Rollelek og frilek vil brukes som synonymer. 

    

Begrepet «transition» som på norsk oversettes til «overgang» er i utgangspunktet en 

paraplybetegnelse. Overgang kan forstås som en endring fra et miljø til et annet, og en 

utviklingsprosess som innebærer omstilling av tankesett (Bronfenbrenner, 1979). På den 

måten blir overgangen barnehage - skole en komplisert og pågående prosess bestående av 

flere systemer. Betegnelsen overgangsprosess, slik den brukes i problemstillingen, 

understreker da at overgangen i denne sammenhengen ikke er begrenset til selve dagen barnet 

starter på skolen. Den bør ikke belyses som en enkeltstående hendelse (Fabian, 2007). Den 

handler således om en prosess, om noe som er i endring slik det ble sagt innledningsvis i 

oppgaven. Overgangen barnehage - skole innebærer omfattende endring, som kan bety vekst, 

modning, samt ulike utfordringer for enkeltindividet og samfunnet rundt (Løge et al., 2003).  

 

1.3 Metodisk tilnærming 

For å belyse min problemstilling har jeg valgt en teoretisk tilnærming, der jeg benytter 

tradisjonelt litteratursøk. Valget er tatt fordi jeg ønsker å tilegne meg utdypende kunnskap om 

eksisterende forskning og faglitteratur rundt et abstrakt tema og prosess. Ved å benytte 

tradisjonelt litteratursøk gis det mulighet til å belyse ideer på en mer fleksibel og utforskende 

måte ved å åpne for tolkning og refleksjon (Jesson, Matheson & Lacey, 2011). Jeg har 

valgt å begrense beskrivelse av metodisk tilnærming til dette avsnittet og vil dermed ikke ha 

et eget kapittel om dette senere.  

 

For å finne forskningsartikler har det i hovedsak blitt benyttet emnesøk, med frie emneord. 

Det har blitt foretatt søk på følgende databaser: ERIC, Education Research Complete, Oria, 

Web of Science og psycINFO, Søkeordene har vært fagbegreper oversatt til engelsk, 

deriblant: «transition», «transition and bullying», «School transition AND bullying», 

«bullying AND play» og «kindergarten-school». Engelske fagtermer har blitt brukt for å 

forsøke å favne en bredere ramme enn bare norske artikler og forfattere. Det er de samme 

søkeordene som har blitt brukt i de ulike databasene for å utforske det store fagfeltet. Det har 

ikke blitt gjort noen avgrensning på årstall i søkeprosessen, da dette har blitt gjort etter 
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gjennomlesning av artiklene. Selv om det har blitt gjort mindre avgrensninger i søket av 

litteratur, har dette vært bevisst for å unngå at mulig relevant litteratur hadde blitt utelatt fra 

resultat. For å supplere med annen faglitteratur, har det blitt benyttet snøballmetoden, som 

innebærer å finne ny litteratur ved se til referansene i faglitteratur. Denne metoden ble 

benyttet for å i større grad finne norsk litteratur relevant for oppgaven. Da særlig i form av 

fagbøker. Styringsdokumenter har blitt funnet i all hovedsak gjennom den samme metoden.  

 

1.4 Oppgavens disposisjon  

I neste kapittel vil det være et grundigere dypdykk i mobbingen som forekommer i 

barnehagen, og dens kjennetegn. Skillet mellom mobbing, erting og konflikter blant 

jevnaldrende vil også bli belyst.   

 

Kapittel 3 vil fokusere på leken og ulike tilnærminger til dette. Så vil barnas frie lek sees i lys 

av sosial kompetanse. Her kommer blant annet det sosiale miljøet inn. Videre vil det bli 

undersøkt hvordan de ansatte i barnehage kan arbeide forebyggende med leken som 

utgangspunkt. Observasjon, tilstedeværelse og avdekking blir sentrale punkter.  

 

Overgang barnehage - skole blir drøftet og reflektert over i kapittel 4. Utfordringer rundt 

såkalt «skolifisering» og en stadig vektlegging av faglig kompetanse allerede fra barnehagen 

blir sentralt. Hjemmets betydning for å arbeide forebyggende i barnehage og skole blir 

reflektert. Her vil det videre omhandle det lovfestede samarbeidet mellom barnehage, skole 

og hjem, i praksis. En helhetstilnærming som inkluderer de mest sentrale miljøene som barnet 

er en del av, er nøkkelelementer for dette kapittelet.  

 

I kapittel 5 blir det diskusjon rundt hva skoler kan gjøre i en overgangsprosess for å forebygge 

mobbingen som skjer i lek. Det blir formulert mulige tiltak. Relasjon til elevene, foreldre og 

barnehageansatte blir fremhevet.  

 

Avslutningsvis, vil det være en sammenfatning av de mest sentrale funnene avdekket 

gjennom oppgavens metodiske tilnærming. Kapittelet vil også inneholde tanker rundt videre 

forskning.   
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2 Mobbing i barnehagen  

At mobbing viser seg allerede i barnehagealder har vært en omfattende samfunnsdebatt over  

flere år, og flere har argumentert for at unge barn er for unge til å mobbe (Helgesen, 2014). 

Derimot har stadig flere studier, både nasjonalt og internasjonalt, bekreftet nettopp denne 

atferden hos de yngre barna (Perren, 2000; Vlachou Andreou, Botsoglou, & Didaskalou, 

2011; Lund et al., 2015; Idsøe og Roland, 2017). Det vil være underlig å tro at mobbing er 

noe som plutselig oppstår når barn begynner på skolen (Barne- og familiedepartementet, u.å). 

Alderen man kan starte å se tendenser til begynnende mobbeatferd er allerede i 3-6-

årsalderen, har den eksisterende forskning vist (Vlachou et al., 2011). Idsøe og Roland (2017) 

kaller den begynnende atferden for mobbeatferd, og de foretrekker også denne som 

betegnelse. Derimot kan det virke som at mobbing som begrep har fått feste innad i 

barnehagekonteksten. 

 

I en sveitsisk undersøkelse av mobbing i barnehagen ved Perren (2000) konkluderte hun med 

at 37% av barna som deltok i studien var involvert i mobbing på en eller annen måte. 

Mobbing oppstår heller ikke helt plutselig av seg selv (Storey & Slaby, 2013). Det fremgår 

stadig tydeligere i styringsdokumenter for barnehage at man skal arbeide forebyggende mot 

mobbing. I den nye rammeplanen, Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver (Udir, 2017), forkortet rammeplanen, som trådte i kraft fra august 2017, står det at 

personalet skal: «…[F]orebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller 

mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.» (Udir, 2017, s. 11).  

 

Er det derimot grunnlag for å hevde at mobbing slik vi har fått kjennskap til gjennom 

forskningsfeltet på skolemobbing, er overførbar til barnehagekonteksten og mobbingen der? 

Utsettes barn for den samme typen negative handlinger? Samtidig kan det å tallfeste statistikk 

over prevalens være skummelt å operere med, mener Helgesen (2014), da det er mange 

faktorer som spiller inn. Blant annet definisjonstilnærming, metodebruk, voksnes oppfatning 

og barnas egne stemmer. Videre vil det også være forskjeller innad i kulturer. For å kunne se 

mobbing, er man nødt til å inneha en forståelse av mobbingen som fenomen og kjennetegn 

slik de viser seg i barnehagen.  
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Fenomenet mobbing må forstås på flere nivåer (Pettersen, 1997; Repo & Sajaniemi, 2015). 

Disse nivåene inkluderer system-, gruppe- og individnivå. Det første nivået omhandler 

barnehage og skole, men også de nasjonale lover og forskrifter som deres samfunnmandat 

legges under. Gruppenivå kan forstås som kunnskap om barnas interaksjonsmønstre med 

hverandre i blant annet sosial interaksjon for å oppdage utestenging, eller konsekvensene 

mobbing kan få for gruppen. På individnivå kan man tilnærme seg mobbing gjennom å hjelpe 

barn å finne måter å skape og opprettholde vennskap og empatiske ferdigheter. Det eksisterer 

ikke en universal definisjon av fenomenet, men på bakgrunn av nivåforståelsen, kan man 

forsøke å forstå kompleksiteten av mobbing. Helgesen (2014) skildrer i boken Mobbing i 

barnehagen: et sosialt fenomen to hovedtilnærminger til mobbing. Den første handler om å 

definere mobbing som individuell aggresjon og den andre som gruppeprosesser på avveie. 

Førstnevnte er individorientert og har vært den dominerende på fagfeltet i nærmere 50 år 

(Kristensen, 2014). Mens den siste, representerer en mer gruppeorientert tilnærming, og et 

alternativ til den første.  

 

2.1 Den klassiske definisjonen av mobbing 

Olweus er en anerkjent forsker på mobbing, og har flere ganger blitt sitert når en skal definere 

mobbing. Han definerer det slik: «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte 

ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer» 

(Olweus, 1992, s. 17). Det er spesielt tre kriterier som Olweus (1992) anser som vesentlige for 

å kunne si at noe er mobbing. Det første kriteriet er intensjon som handler om et bevisst 

motiv, et ønske og vilje til å skade noen fysisk og/eller psykisk. Fysisk og psykisk indikerer at 

mobbingen kan være både direkte og av mer indirekte form. Kriteriet nummer to er 

gjentakelsesaspektet som innebærer at atferden må ha forekommet over tid. At den ikke er 

tilfeldig. Det siste karakterstikket er at det forekommer en ujevn maktbalanse mellom den 

som utsettes for mobbing og den som mobber (Olweus, 2010). Dette kriteriet har senere blitt 

inkludert i den tradisjonelle forståelsen. I lys av de to hovedtilnærmingene presentert ved 

Helgesen tidligere, tilhører Olweus sin definisjonsbeskrivelse den individorienterte da den i 

større grad er opptatt av personlighetstrekk og individet sin posisjon i en gruppe. 

Ofte beskrives også kjennetegn på de rollene som mobbingen skaper: «mobbeoffer» 

«mobber», og «tilskuer». Den som utsettes for mobbingen kalles ofte «mobbeoffer». 

Karakteristikker til denne rollen går fra passiv akseptering av det en utsettes for, til mer 
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responspreget. De omtales ofte som svakere og usikre. «Mobber» er den personen eller 

personene som utfører negative handlinger mot andre. Disse refereres ofte til som aggressive. 

Fokus på aggresjon som trekk hos de som mobber andre, kan forklares særlig ut fra det 

intensjonelle aspektet som Olweus beskriver. Siste rolle handler om de barna som observerer 

mobbing og som ikke gjør noe for å forebygge eller forsøker å stoppe det. Disse kalles ofte 

«tilskuere» eller «passive-mobbere». Denne rollen kan være forbeholdt en relativt stor andel 

av barn i barnehage. 

 

2.1.1 Tilpasning til barnehagekontekst  

Den tradisjonelle tilnærming med tre kriterier slik Olweus bruker den, er både kritisert av 

flere og foretrukket når det gjelder mobbing i barnehage blant enkelte. En svakhet derimot 

ved definisjonen er at den i hovedsak kun baserer seg på forskning av mobbing som finner 

sted i skolen og blant eldre barn, og ikke de som går i barnehagen. Dette innebærer at den har 

en begrensning i henhold til overførbarheten til barnehagebarn da barna er på ulike modnings- 

og aldersnivåer (Idsøe & Roland, 2017). Samtidig advares det også mot å snevre inn 

definisjonen av mobbing for mye (Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback, 2002). Det 

uttrykkes videre ved at man i større grad bør løsrive seg fra den tradisjonelle definisjonen, 

fordi den mobbingen som skjer i barnehagen ikke er lik den på skolen (Helgesen, 2014).  

 

Helgesens andre tilnærming som er gruppeorientert, representerer en tilpasning til 

mobbedefinisjonen som kan være mer egnet i barnehagekontekst. Denne gruppeorienterte 

tilnærmingen er mer fokusert rundt negative gruppeprosesser heller enn den aggressive 

atferden (Helgesen, 2014). Søndergaard (2009) er en viktig stemme her med sin beskrivelse 

av mobbing som sosiale prosesser på avveie. Sosiale prosesser kan forstås nettopp som den 

relasjonelle tilknytningen individer i barnegrupper har til hverandre og de voksne. 

Tilknytningen er preget av emosjoner. Å tilnærme seg fenomenet som sosiale prosesser 

favner at mobbing omhandler dynamikken mellom såkalte inkluderings- og 

ekskluderingsprosesser. Inkluderings- og ekskluderingsprosessene omhandler ikke 

kategorisering og tilskrivning av rollene «mobber» og «offer», men fokuserer på hele gruppen 

og dens dynamiske strukturer (Søndergaard, 2009). I mobbing holdes enkelte barn utenfor 

fellesskapet. Dette er særlig tilfelle i den relasjonelle mobbing som vi kommer tilbake til. 

Forekomst av mobbing gir anledning til grobunn for å skape en kultur som poengterer 

forskjeller, mer enn å respektere det som gjør oss unike, mener Helgesen (2014). Søndergaard 
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er mer opptatt av det som skjer som følge av mobbing, heller enn å se til de individuelle 

personlighetstrekkene som forårsaker den. Man griper mobbing på et gruppenivå, der man ser 

til helheten av fellesskapet, og forsøker å arbeide med gruppekulturen, anerkjennelse, respekt, 

normer og vaner (Søndergaard 2009). Innad i sosiale prosesser ligger det en antagelse om at 

det er noe som er sosialt betinget. I dette kan man forstå mobbing som noe som skjer i en 

spesifikk situasjonellkontekst, og ikke tilfeldig (Barne- og familiedepartementet, u.å; 

Kristiansen, 2014).  

 

Når det gjelder aggressiv atferd hos barnehagebarn er ikke dette et uvanlig atferdstrekk, og 

kan heller forstås som en del av den normale utviklingen (Tremblay, 2010). Vlachou et al. 

(2011) har tydelig ytret utfordringer ved den klassiske definisjonen på bakgrunn av dens tre 

kjennetegn. Der Olweus trekker linjer til intensjonalitet om å forårsake skade på andre, mener 

flere at unge barn ikke er i stand til å mobbe intensjonelt (Lund et al., 2015). Problematikken 

rundt intensjon og mobbebegrepet i barnehagen kommer frem i barnets manglende bevissthet 

rundt de langsiktige konsekvensene av sine handlinger, eller ikke forstår at det de gjør er galt 

og ikke sosialt akseptert. Intensjon om å skade er ikke bare et kjennetegn på mobbing, men på 

aggressiv atferd generelt (Alsaker, 1997). Når barn er mellom 3 og 6 år er de i en intens 

utviklingsprosess med tanke på sosiale ferdigheter og personlig utvikling. Dette gjør at det 

«typiske» kjennetegnet er mindre egnet for å beskrive den begynnende mobbeatferden 

(Bistrong, Bradshaw & Morin, 2016).  

 

«Unjustified aggression» ved Vlachou og kolleger (2011), kan på norsk oversettes til 

uberettiget aggresjon, og beskriver hvordan yngre barn mobber uten at de nødvendigvis er 

bevisst det intensjonelle motivet. Motivet om å skade noen psykisk gjennom å ekskludere 

dem fra aktiviteter er mindre bevisst, om ikke fraværende for barn som går i barnehagen. Selv 

om barnet ikke vet, legitimerer ikke det mobbingen eller atferden. Det er viktig som voksen å 

være bevisst på at de yngre barna ikke nødvendigvis «tilfredsstiller» intensjon-karakterstikket 

ved mobbing og hvorvidt den aggressive atferden skyldes aldersadekvat utvikling eller faktisk 

mobbing. Man bør derfor ha et fokus mer rettet mot modenhetsnivå enn alder. For desto mer 

atferden får fortsette, og barnet blir eldre, jo større sannsynlighet er det for at barnet vil gjenta 

handlingen. Motivet om å skade vil så bli tydeligere internalisert hos barnet over tid (Idsøe & 

Roland, 2017). I stedet for å anse intensjon som et krav, kan det i barnehagekonteksten vært 

viktigere å se til de uheldige samspillmønstrene (Pedersen, 2015). Angsten for å miste 
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tilhørighet til fellesskapet kan være en trigger til å mobbe (Søndergaard, 2009). Søndergaard 

(2009) er opptatt av å erkjenne at den personlige frykten yngre barn opplever når de føler de 

ikke blir akseptert av jevnaldrende. Det er således ikke slik at mobbing i seg selv skyldes 

ondsinnede handlinger fra barn, heller ikke at det er en bevisst handlingsatferd innad i barnet. 

Dette skiller seg markant fra Olweus, som er av oppfatningen at mobbekarakterstikker ikke er 

et resultat av selve mobbingen. Han mener, at barna innehaver disse i forveien. En slik 

personlighetsorientering, representert gjennom trekk som usikre, aggressive eller passive, er 

det flere ønsker å vike fra når det gjelder mobbing blant yngre barn (Idsøe & Roland, 2017).      

 

I henhold til maktbalansen, eller en ubalanse i styrkeforholdet som flere betegner det som, blir 

dette aspektet også sentralt for mobbingen som finner sted i barnehagen (Barne- og 

familiedepartementet, u.å.). Den kan deles inn i eksplisitt og implisitt makt innad i sosiale 

relasjoner, ifølge Vaillancourt, McDougall, Hymel & Sunerani (2010). Eksplisitt makt er den 

som oppnås ved å bruke tvang eller aggresjon. Den implisitte handler mer om at en person 

benytter kunnskap som barnegruppen beundrer til å oppnå makt. Når det gjelder angsten et 

barn kan føle på i forbindelse med en mulig trigger til mobbing, er det flere som trekker frem 

sosial eksklusjonsangst, som kan få barn til å handle på bakgrunn av ubalansen i 

styrkeforholdet (Søndergaard, 2009; Helgesen, 2014).   

 

Tidsperspektivet derimot eksisterer det uenigheter om hvorvidt dette skal ha et overordnet 

fokus i barnehagekonteksten. Lund et al. (2015) har kritisert kriteriet. Vlachou et al. (2011) 

støtter dette, og mener at barna ikke blir utsatt for mobbing over lengre perioder. Flere 

uttrykker bekymring rundt at det kun er den mest alvorlige mobbingen som anses som 

mobbing fordi denne har pågått over lengre tid (Repo & Repo, 2016). Lund et al. (2015) 

fremhever at det i større grad bør vektlegges enkeltpersoners opplevelse av en 

mobbesituasjon, fordi selv mindre mobbesituasjoner kan ha stor betydning for om et barn 

føler tilhørighet eller ikke. I forskningsprosjektet «Hele barnet – hele løpet» ble det i 

rapporten avslutningsvis formulert en ny definisjon på mobbing som forekommer i 

barnehagen. «Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som 

krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet» 

(Lund et al., 2015, s. 45). Det tydeliggjøres i rapporten at forfatterne bak ikke ønsker at den 

skal erstatte den tradisjonelle definisjonen. Lund et al. (2015) understreker at det heller skal 

åpne for en ny, åpen diskusjon og mer utvidet forståelse. 
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Storey og Slaby (2013) presenterer et mulig utviklingsløp til mobbing. Som en del av flere 

miljøer barnet inngår i, vil dette også innebære at svært få har en identisk utviklingsprosess. 

Noen er enebarn, andre en del av en større søskenflokk. Noen voksner opp i bykjernen. Andre 

mer ut på landet. Noen er mer eksponert for digital input gjennom bruk av for eksempel 

mobil, nettbrett eller TV. Mens noen lærer kanskje å utvikle prososiale ferdigheter tidligere 

enn andre. Barn tilegner seg dermed kunnskap og erfaring allerede fra tidlig alder, fra 

forskjellige hold, på ulike måter. Fra barnehagealder kan barn utvise en mer aggressiv- og 

mobberelatert atferd, enn det som ellers vil anses som adekvat. Dette gjelder for både gutter 

og jenter. Det kan for eksempel være at de forsvarer seg selv eller sine venner gjennom en 

mer truende væremåte. Barnehagen er nok en arena der slik atferd i større grad kan avdekkes 

ettersom rammene er samfunnsbaserte, heller enn familieverdiorienterte. Dersom barnet 

opplever at atferden gir dem gevinst, at de klarer å forsvare seg og sine venner, kan dette gi 

økning i forekomsten av den uheldige atferden. Dette understreker at de sosiale prosessene er 

på avveie slik Søndergaard har hevdet.   

 

2.2 De mest sentrale formene for mobbing i barnehagen  

Termen mobbing kan forstås mer som en samlebetegnelse som beskriver ulike former slik den 

kommer til uttrykk (Eriksson et al., 2002). Det er i barnehagen distinkte måter mobbeatferd 

kan uttrykkes på: verbalt, fysisk og relasjonell (Storey & Slaby, 2013; Idsøe & Roland, 2017). 

Den verbale formen kan være muntlige trusler, kallenavn og/eller fornærmelser. Fysisk 

innebærer å dytte, slå, sparke andre, eller forårsake materielle skader. Relasjonell mobbing 

rommer den mobbingen som viser seg gjennom utestenging, ekskludering, spre rykter, 

baksnakking eller det å gjøre grimaser til andre (Idsøe & Roland, 2017). Formene av 

relasjonell mobbing kan igjen kategoriseres ut fra om mobbingen er direkte eller indirekte 

(Tetzchner, 2013). Unicef (u.å.) støtter denne tilnærmingen. Storey & Slaby (2013) beskriver 

også en fjerde måte, i tillegg til verbal, fysisk og relasjonell, nemlig digital mobbing. Digital 

mobbing indikerer at det gjøres gjennom blant annet sosiale medier. Ettersom barnehager i 

liten grad benytter seg av datamaskiner, anses derfor ikke denne for å utgjøre en risiko og har 

generelt blitt lite forsket på i denne sammenheng. Den vanligste formen for mobbing i 

barnehagekontekst er utestenging og ekskludering (Kirves & Sajaniemi, 2012; Repo & 

Sajaniemi, 2015). Det som faller innunder relasjonell mobbing i henhold til Idsøe og Rolands 
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(2017) inndeling. Denne typen mobbing kan også gå under betegnelser som «indirekte 

mobbing» (Tetzchner, 2013).  

 

2.2.1 Skillet mellom mobbing, erting og konflikter  

Uavhengig av om et barn utsettes for mobbing indirekte eller direkte, må ikke mobbing 

forveksles med erting eller en konflikt mellom jevnaldrende (Idsøe & Roland, 2017). Erting 

og konflikter er ikke synonymer med mobbing (Storey & Slaby, 2013; Idsøe & Roland, 

2017). Kanskje den største forskjellen mellom mobbing, erting og konflikter er at de to siste 

ofte finner sted i vennskapsrelasjoner.  

 

Erting kan i større grad tolkes som mindre skadelige, og mellom likeverdige parter (Idsøe & 

Roland, 2017). Derimot er mobbing vedvarende negativt og oftere rettet mot enkeltindivider. 

På en annen side kan erting være en forløper til mer alvorlige negative handlinger, og da 

skrifter det over til å forstås som mobbing.  

 

Konflikter mellom jevnaldrende er ikke uvanlig at forekommer i aktiviteter i løpet av 

barnehagedagen. En konklikt oppstår tilfeldig og vil være forbigående (Idsøe & Roland, 

2017). De involverte partene opplever mange av de samme emosjonelle reaksjonene, som det 

å bli trist, sinna eller opprørt (Storey & Slaby, 2013). Når det gjelder mobbing, er den 

emosjonelle reaksjonen forbeholdt kun den som blir utsatt for mobbingen. Denne reaksjonen 

må ikke forveksles med frykten beskrevet tidligere. Barna i konflikt, vil kunne oppleve dårlig 

samvittighet som de deretter kan ordne opp i, både med og uten voksenassistanse. Det 

intensjonelle motivet er også fraværende. Erfaring av problemløsning i konflikter kan utgjøre 

et viktig bidrag i barnets sosiale utvikling (Shantz & Hobart, 1989). I en mobbesituasjon er 

det ingen forsøk på problemløsning. De psykologiske konsekvensene av å bli ekskludert fra 

aktiviteter er av mer alvorlig karakter når de negative handlingene er i et gjentatt 

handlingsmønster, og forårsaket av personer som ikke anses som venner (Storey & Slaby, 

2013).  
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2.3 Å anerkjenne barnets subjektive oppfatning av å bli 

mobbet   

Innledningsvis i kapittelet ble det sagt at definisjonstilnærming, metodebruk, voksnes 

oppfatning og barnets stemme, var faktorer som spilte inn på den rapporterte forekomsten av 

mobbing i barnehagen. Den forskning som foreligger om mobbing de senere årene, bygger på 

en kumulativ tilnærming (Eriksson et al., 2002). Dette innebærer at ny forskning baserer seg 

på tidligere forskning. Forekomsten og den statistiske beregningen av mobbingens utbredelse 

blir dermed også påvirket av en slik tilnærming. Hvordan begrepet blir operasjonalisert i en 

studie/undersøkelse og videre forstått kan både øke og minke den rapporterte prosentandelen 

av barn som opplever mobbing. Dette gjelder uavhengig av den eventuelle rollen et barn har i 

mobbesituasjonen. En bred definisjon kan åpne for en rapportering om flere tilfeller av 

mobbing. En smalere definisjon kan på den annen side risikere å fange opp færre. Som oftest 

er operasjonaliseringen av mobbing som skjer i barnehagen basert på kunnskap om mobbing i 

skolen (Kirves & Sajaniemi, 2012), men det eksisterer nå heldigvis flere enn kun en 

tilnærming til mobbing. Det er stor interesse rundt mobbing i barnehagen. Nyere studier, vil i 

større grad enn tidligere, være i stand til å avdekke denne type mobbing. Dette på bakgrunn av 

at mobbing nå forstås ut fra barnehagekontekst, barnas alder og modenhetsnivå. Hvilke 

metoder forskerne har benyttet i sine studier for å avdekke fenomenet er også av stor 

betydning. Ofte er metodevalg i retning av hvordan de voksne i barnehage oppfatter 

mobbingen, enten det er barnehagelærere eller foresatte (Repo & Sajaniemi, 2015). Sammen 

med observasjon, kan slike studier kun favne den objektive oppfatningen. Dette betyr at det 

ikke er barnets egen stemme som ligger til grunn for de resultatene studiene frembringer. De 

voksnes oppfatning av om mobbing foreligger eller ikke, åpner opp for personlig tolkning. Et 

eksempel kan knyttes opp til kriteriet om gjentakelse. Hvor mange ganger må atferden vises 

før det kan betegnes som mobbing?  

 

Nyere forskning understreker nå viktigheten av at barnas stemme blir hørt i det som angår 

dem (Kirves & Sajaniemi, 2012, Repo & Sajaniemi 2015; Wong, 2016). Med dette, vil 

egenopplevde ubehagelig hendelser i sosial interaksjon kunne betegnes som mobbing. 

Uavhengig om hvorvidt de tre kriteriene intensjon, gjentakelse og ubalanse i maktforhold er 

tilstede (Kirves & Sajaniemi, 2012). Barnets stemme representerer den subjektive 
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oppfatningen av hvorvidt en føler seg utsatt for mobbing. Denne trenden innenfor 

forskningsfeltet kommer raskt til syne når en leser litteraturen. Dette utgjør også et kritisk 

punkt i forskningsprosessen grunnet dens betydning for det endelige resultatet. I henhold til 

etiske retningslinjer i en forskningsprosess som omfatter barn, har barn ekstra krav på 

beskyttelse, samtidig som de anses å være i stand til å danne synspunkter, skal gis muligheten 

til å fortelle (Etikkom, 2016, april). Det vil også kunne være at barnehagebarn kan ha et større 

behov for mer tilpasning av spørsmål for å sørge for at de passer deres forutsetninger for å 

forstå og forklare. Barn er ikke nødvendigvis klar over mobbing, eller kjent med fenomenet 

(Kirves & Sajaniemi, 2012). Det er ikke en selvfølge at mobbing er en del av barnas 

vokabular i barnehagen. Dette kan også gå utover det endelige resultatet. Som lærende aktører 

i egen utvikling, er barn i stor grad avhengig av vokseninput for å tilegne seg kunnskap om et 

så komplekst begrep. Det er flere funn i ulike studier som tilsier at yngre barn har en enklere 

forståelse av mobbing (Lund et al., 2015; Idsøe & Roland, 2017). Yngre barn er i bedre stand 

til å skille mellom mobbing og ikke mobbing, enn det de er til å skille mellom ulike typer 

mobbing. Mobbing bør sees på som et subjektivt konsept (Kirves & Sajaniemi, 2012). 

   

Helgeland og Lund (2017) har gjennomført en studie i barnehagen for å undersøke 5-åringers 

forståelse og erfaringer med mobbing. Deres konklusjon var at barn beskriver mobbing som 

noe slemt, slemmere enn erting. Barna utdypet en sårbarhet særlig knyttet til frykten for å bli 

utestengt og det å ikke ha venner. Deres største frykt var å bli holdt utenfor i aktiviteter. 

Studien bekrefter tidligere forskning om at kvalitative studier er viktig fordi det er essensielt 

at barnas stemmer blir hørt. Man skal ta barnets subjektive opplevelsesverden på alvor, og 

subjektivitet bør være et mål for forskning slik at den kan bidra med økt forståelse for barnas 

livsverden (Lund et al., 2015).  

 

2.4 Oppsummering  

Søndergaard (2009) sin forståelse av mobbing som sosiale prosesser på avveie, representerer 

en alternativ tilnærming til mobbedefinisjoner. Man bør utover de tradisjonelle kriteriene, se 

på mobbing som en dynamisk prosess mellom personer, og at disse prosessene bedre griper 

kompleksiteten av mobbing i barnehagen, enn kun å se til personlighetstrekk. Det er i 

forskningsfeltet blitt stadig mer populært å ta inn over seg barnas subjektive opplevelse av 

mobbing i tillegg til hvordan barnehagelærere oppfatter mobbing.  



15 

 

3 Lek 

Lek er muligens en av de mest betydningsfulle aspektene ved barndommen, men også 

muligens en av de mest diffuse å gripe hele spekteret av. Begrepet lek gir assosiasjoner til 

ulike aktivitetsformer som opptar mye av barnas tid. Disse kan også variere mye avhengig av 

barnets alder, utviklings- og modenhetsnivå. Leken er viktig for barn i utvikling, da den har 

betydning for deres sosiale, kognitive og moralske utvikling (Solhjell, 2011). Den er et 

naturlig innslag i barndommen. Rammeplanen (Udir, 2017) sier at leken skal ha en viktig 

plass i barnehagen. I rammeplanen og andre offentlige publikasjoner er selve begrepet 

sjeldent ytterligere definert utover at det som beskrives som ulike typer lek. Dette kapittelet 

skal forsøke å gripe fenomenet og betydningen leken kan ha i forebyggende arbeid mot 

mobbing.    

 

Barn leker forskjellig. Noen bygger Lego, kjører togsett, eller perler ved bordet inne. Andre 

klatrer i trær eller sykler ute. Barn kan også leke at de er noen andre enn de egentlig er. Etter 

hvert som barn blir eldre, jo mer avansert blir også leken de foretar seg i hverdagen. 

Lekformene spenner fra en mer imitasjonspreget lek, til bevegelses- og konstruksjonslek, til 

databasert, og til mer avansert rollelek (Lillemyr, 2016). Disse formene, har allmenne 

karakteristikker på hvordan lek viser seg. Men for å forstå hvorfor lek er så viktig må man se 

lenger enn bare å beskrive lek. Man må forsøke å forstå leken som barnas grunnleggende livs- 

og læringsform (Lillemyr, 2011; Udir, 2018, 8. mars). 

 

3.1 Lekens flertydighet    

Sutton-Smith sier “We all play occasionally, and we all know what playing feels like. But 

when it comes to making theoretical statements about what play is, we all fall into silliness. 

There is little agreement among us, and much ambiguity” (1997, s. 1). Det er ikke så enkelt å 

definere fenomenet lek, som en kanskje skulle tro. Ambiguity – flertydighet oversatt til norsk 

– kan forstås som at lek ikke bare er lek. Den har en funksjon, er en utviklingsprosess, en 

aktivitet, er fantasipreget og gir glede. Denne flertydigheten kan være utfordrende å favne 

hele spekteret av (Øksnes, 2010), særlig for oss voksne. Desto viktigere blir det for oss å 

erkjenne denne flertydigheten. Lekbegrepet representerer således en paraplybetegnelse for et 

komplekst og mangesidig fenomen. Samtidig er det flere som fraråder å begrense og ettersøke 
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en universell forståelse av lek (Sutton-Smith, 1997; Åm, 1989). Det sies blant annet at jo mer 

en forsøker å definere, jo mer unndrar den seg forsøkene (Sutton-Smith, 1997). På bakgrunn 

av dette, handler det i større grad å erkjenne lekens egenverdi, fremfor å forsøke å begrense 

den (Lillemyr, 2016). Forståelse for lekens suverenitet er en viktig bidragsyter i det 

forebyggende arbeidet mot mobbing.  

 

I et forsøk på å gripe flertydigheten, og unngå å definere leken, har Lillemyr (2016) presentert 

det han kaller en dimensjonal forståelse av lek. Tidligere kalt en dimensjonal helhets-

pedagogisk forståelse (Lillemyr, 2011). Denne består av fire dimensjoner og typiske 

kjennetegn ved leken. Den første handler om at leken er indremotivert, at den starter spontant 

ut fra barnets ønske om å leke. Den andre beskriver at virkeligheten settes til side for barn 

som er i lek, og dette gjøres med en bevissthet hos barnet om at leken er på liksom. Det 

forekommer dermed en distansering av den virkelige verden, der barnet tar med seg egne 

erfaringer inn i en fantasiverden. Tredje kjennetegn, baserer seg på et kontrollaspekt, der 

barnet innehar kontroll i og over leken. Barnet er initiativtaker, grensesetter og en aktør i 

lekens videre handlingsforløp. Siste kjennetegn, gjelder samspill der kommunikasjon er 

sentralt. Samspillskjennetegnet vil være mer tydelig, og ha større betydning, når leken skjer i 

interaksjon med andre. I hvilken grad disse kjennetegnene kommer til uttrykk, vil være 

bestemmende ut fra den type lek som finner sted.  

  

Rollelek anses som en de viktigste formene for lekaktivitet i barndommen (Lillemyr, 2011). I 

barnehagen er særlig førskolebarna opptatt av rollelek. Å definere rollelek, vil innebære en 

forståelse om at leken foregår i et samspill mellom barn, der deltakerne har ulike roller ut fra 

konteksten leken foregår i. Rollene kan eksempelvis være preget av familiære roller som mor, 

far og barn, yrkesrettet slik som butikkansatt, politi og tyv, dyrerelatert som hest og hund, 

eller en kjent figur i barnets erfaringsskjema. Mulighetene er nærmest uendelige, men 

tildeling og inntakelse av ulike roller gjøres ofte på bakgrunn av barnas egne erfaringer. 

Leken foregår «her-og-nå», som innebærer at barnet forholder seg til det som skjer til et hvert 

tidspunkt (Lillemyr, 2011). Dette setter krav til de forutsetninger som barnet kommer inn i 

leken med på det gitte tidspunktet. Med utgangspunkt i rollelek blir barnas lekekompetanse 

viktig for å lykkes i samspillet.  
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På samme måte som de voksne må ha kjennskap til lekens kjennetegn, som beskrevet av 

Lillemyr, bør også barna inneha tilsvarende kunnskap. Lekekompetanse vil utvikles ulikt hos 

barn, selv om de er like gamle. Hvorvidt barn også er bevisst egne forutsetninger og kunnskap 

til lek, vil også variere. Dette vil igjen virke inn på leken. Lekekompetanse må utvikles, for 

det er ikke noe du er født med. Garvey (1979) omtaler denne type kompetanse som 

lekesignaler. Felles for lekekompetanse og lekesignaler, er at det innad i individet ligger en 

forståelse om når rolleleken er i gang, hva rollene innebærer, når en beveger seg inn og ut av  

rollen, samt når leken bryter sammen. Kompetanse handler også om å selv være i stand til å 

utveksle disse i lek, ikke kun være de bevisst (Bateson, 1972).  

 

3.2 Lekens grunnsyn  

Den forståelsen vi har til lek og rollelekens betydning for barnets utvikling per i dag, baserer 

seg på motsetninger og en diskusjon som har vært pågående over lang tid. Lekens 

kompleksitet hevdes å kreve flere teoritilnærminger (Sutton-Smith, 1997; Lillemyr, 2016). På 

den annen side utgjør også dette et teoretisk dilemma. Nemlig fordi teoretikere vil alltid hevde 

at ens egen tilnærming er riktig. Samtidig kan en for snever teoretisk forankring, gjøre at 

lekens egenverdi blir neglisjert hevder Øksnes (2010). Per i dag, skal barn anerkjennes som en 

medbestemmende aktør av de som har yrkesprofesjonen sin innenfor arbeid med barn. 

Medbestemmelse er tydelig fremhevet i rammeplanen (Udir, 2017). Å tilnærme seg leken sett 

i et pedagogisk lys, vil ifølge Lillemyr (2016) basere seg på flere grunnsyn, deriblant 

filosofiske, psykologiske, og sosiologiske. I utstrakt betydning kan disse tre grunnsynene 

beskrive leken som henholdsvis et kulturelt, individuelt og sosialt fenomen. 

 

Det første grunnsynet, har en filosofisk tilnærming til lek. Denne tar utgangspunkt i individets 

eget syn på en side, og samfunnets fellessyn som motvekt. Med syn menes de holdninger og 

verdier en har. Tilnærmingen kan forstås som det kulturelle fenomenet, på bakgrunn av 

kulturformidlingen som skjer gjennom sosialisering i samfunnet (Lillemyr, 2016). Leken 

vektlegges med utgangspunkt i egenverdien den representerer, fremfor en nytteverdi. Å 

anerkjenne lekens egenverdi vil også innebære anerkjennelse av leken som en del av «den 

moderne» barndomskulturen (Lillemyr, 2016). I barnehageloven § 1 (2005) understrekes det 

at barnehagen skal bygge på verdier i kristen og humanistisk tradisjon, der demokrati, respekt, 

nestekjærlighet, solidaritet og likeverd skal være grunnleggende i både fellesskapet, og 
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gjennomgående i individets egne verdier og holdninger. Barnehagelærere skal slik overføre 

felles verdier og holdninger til barna. Videre, i rammeplanen, som med hjemmel i 

barnehageloven, er det nedfelt at barnehagen skal bidra til å ivareta barnets behov for leken og 

anerkjenne lekens egenverdi. En slik ideologisk tilnærming til lek bygger på lekens subjektive 

opplevelse og ikke-funksjonelle funksjonsperspektiv. Med andre ord barn leker for å leke 

(Lillemyr, 2011). Lek er moro og blir en arena for utforskning på barnas egne premisser.  

 

Lekens andre grunnsyn – det psykologiske – er preget av kognitive teorier som omhandler 

individets utvikling og universelle utviklingsfaser basert på barnet alder. Slik representerer det 

individuelle fenomenet. Ifølge Erikson (1968) er det innad i utviklingsfasene to 

valgsituasjoner som gjør at individet står overfor såkalte kriser eller konflikter. Slike kriser 

utgjør i grunn paradokser. I lys av disse konfliktvalgene er det i barnehagealder to kriser 

barnet må gjennom, som er henholdsvis nummer to og tre av de totalt åtte. Krise nummer to 

er mellom selvstendighet og skam, mens nummer tre står mellom initiativ og skyldfølelse. 

Selv om teorien er personlighetspreget, bør man ikke forsømme det faktum at utviklingen bør 

ses i sammenheng med samspillet mellom individ og miljø. Krisene løses gjennom blant 

annet lek med andre. Erikson tilla dermed leken stor betydning fordi barna lærer sosialt 

aksepterte måter å handle på, uten at det skal gå på bekostning av selve leken og dens 

egenverdi. Identitetsutvikling skjer ved hjelp av lek der barnet gis anledning til å tilfredsstille 

behovet for å mestre, samt streve etter ønsket om å være som en voksen.  

 

Sosiologisk tilnærming er det siste grunnsynet. Leken har et sosialt aspekt, og det gjør også at 

leken kan forstås som et sosialt fenomen (Helgesen, 2014). Garvey (1979) har gjennom sine 

studier konkludert med at barnas lek primært er av sosial karakter. Det eneste unntaket sier 

hun er den leken som barnet er i alene. Mennesket er naturlig sosialt, helt fra fødsel, og er 

avhengig av andre for å få tilfredsstilt sine behov. Som følge av dette vil sosiale relasjoner 

være sentrale faktorer innad i tilnærmingen. På samme måte som Lillemyr trekker frem 

sosialiseringen innenfor det sosialistiske grunnsyn, kan man sette Batesons 

sosialantropologiske og Vygotskys sosiokulturelle teorier til lek inn i samme «kategori». 

Dette på bakgrunn av den betydningen det sosiale miljøet har på barnet og leken som helhet.   

 

Bateson (1972) betrakter leken som kommunikasjon og uttrykker at denne kommunikasjonen 

som finner sted i interaksjonen, er av betydning for barnets utvikling i lys av de 
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mellommenneskelige relasjonene. Derimot er han mer opptatt av samspillet innad i rolleleken, 

enn han er av de ytre betingelsene alene. Bateson mener at leken, da særlig rollelek krever 

flere nivåer av det han omtaler som abstraksjonsnivåer. Metakommunikasjon er 

kommunikasjonen som befinner seg på det abstrakte nivået. Bruk av metakommunikasjon kan 

forstås for eksempel i relasjon til lekekompetanse og lekesignaler med et klart skille som 

tydeliggjør hvorvidt leken er lek eller ikke. Vygotsky (1978) ser på leken som en virksomhet, 

der virksomheten er en metode for å tilegne seg kunnskap om «virkeligheten». Vygotskiansk 

tradisjon bygger på ideen om at mennesket bruker såkalte psykologiske redskaper, til å tolke 

og forstå omgivelsene rundt seg. Det er slik de får kunnskap om virkeligheten. Leken 

etableres som en daglig aktivitet fordi barnet i lek kan oppnå behov som ellers er uoppnåelige 

mener Vygotsky. Han er opptatt av å skille lek fra andre aktivitet og mener at barn som leker 

skaper en fantasifull, innbilt situasjon. Videre beskriver Vygotsky viktige holdepunkter rundt 

barnas utvikling ved å se den i helhetlig prosess, mellom både barnets tenkning, i personlig og 

kulturell utvikling (Lillemyr, 2016).  

 

Ved å leke er barnet i forkant av utvikling da en utforsker «virkeligheten» og forsøker å tolke 

den gjennom å tilegne seg ferdigheter som blir viktige i sosial deltakelse også utenfor lek. Når 

barn leker, underkaster de seg gradvis lekens regler. Dette kan forstås som en form for 

dekontekstualisering. Eksempelvis viser Vygotsky til to søsken som i rollelek leker at de er 

søsken. Ved å innta en slik rolle bøyer ikke barnet seg nødvendigvis til de sosiale reglene, slik 

de er bestemt av kulturen og de voksne. Men de inntar rollen ut fra det de selv anser som krav 

til rollen. På den måten tilnærmer barnet seg søster-rollen som et sosialt fenomen ut fra den 

forståelsen barnet selv har, og ikke basert på den faktiske relasjonen de har (Vygotsky, 1978).  

 

3.3 Leken som pedagogisk arbeidsverktøy for å forebygge 

mobbing  

Innenfor barnehagefeltet har det vært advart mot å gripe inn i barnas lek. Det har blitt 

argumentert med at man ved å gripe inn står i risiko for å frata barnet personlige erfaringer. 

Verdifull erfaring i lek er av betydning for videre utvikling, og læring kan gå tapt 

argumenteres det for (Lillemyr, 2016). Derimot er det nå gjennomgående en større aksept 

blant teoretikere og fagpersoner til å gå inn i leken. Den uformelle læringen som skjer barna 
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imellom, bør ikke være helt blottet for voksne øyne, da det er grunn til å tro at leken er 

mobbeutsatt. For å imøtekomme og stoppe mobbingen er barna i stor grad avhengig av 

vokseninnblanding og støtte. Så, på hvilken måte bør barnehagelæreren gå inn i barnas lek? 

Det er ikke gitt at barn automatisk inkluderes i barnestyrt lek, eller at de er i stand til å 

etablere vennskapsnære relasjoner til jevnaldrende (Barne- og familiedepartementet, u.å.). 

Barn vil derfor ha behov for tilstedeværende voksne som er i stand til å kunne se mobbingen 

barna imellom (Udir, 2018, 8. mars). Dette gjør at det forebyggende arbeidet mot mobbing 

bør starte allerede i barnehagen. Ved å tilnærme oss leken som et pedagogisk verktøy, kan 

man bidra nettopp til å forebygge mobbing på et tidlig stadium og dermed også i 

overgangsprosessen barnehage - skole. Pedagogisk arbeidsverktøy kan metaforisk forstås som 

et redskap/en metode til å tilnærme seg leken uten å frata eller neglisjere lekens egenverdi og 

barnas behov for lek. 

  

Kunnskap om hvorvidt atferden barn viser er mobbing, erting eller en konflikt krever at den 

voksne erkjenner mobbing som noe som forekommer i barnehagen der vedkommende jobber. 

Du må tro det for å se det, skrev Thorkildsen (2015) i sin bok. Ved å betrakte mobbing 

synonymt med erting og konflikter står en i fare for å gripe fenomenet mobbing på en uheldig 

måte. De faktiske konsekvensene står i fare for ikke å bli avdekket. Effekten av mobbingen 

kan også bli mer alvorlige og langvarige. Det er viktig å ta barnets modenhetsnivå, fremfor 

alder når man skal avdekke og forebygge mobbing (Idsøe & Roland, 2017). Forskning har 

vist at det ofte er de samme barna som er utsatt for mobbing (Olweus, 2010). Så for å være i 

stand til å avdekke mobbing vil det være hensiktsmessig å se om den negative atferden et barn 

utsettes for er gjentagende i henhold til konteksten, eller mer tilfeldig. Man bør også se an 

atferden til den som utøver mobbing, for å se om man kan ane en begynnende mobbeatferd. 

Hvordan skal man forstå atferd som begrep i denne sammenhengen? Lund beskriver atferd 

som «[…] et språk som må leses av de voksne» (2014, s. 17). Ofte vil barn som utsettes for 

mobbing, vise ulike atferdsuttrykk som ofte havner innunder kategorien «innagerende atferd». 

Dette kan for eksempel være sosial tilbaketrukkenhet eller taushet. Barn som utviser slik 

atferd er også ifølge forskning de som er mest utsatt for mobbing av andre (Olweus, 1992). På 

samme måte vil det være atferdsuttrykk også for de som utøver mobbing. Ofte vil disse 

kategoriseres som «utagerende atferd» med aggressive trekk.   

 



21 

 

Når leken tas på alvor av voksne, kan den være gjenstand for pedagogisk bruk i lys av dens 

mange muligheter (Lillemyr, 2016). Man vet, med tyngde i forskning, at leken har stor 

påvirkning på de mange aspekter ved barnets utvikling (Vygotsky, 1978). Den stimulerer alle 

sider ved barnas utvikling (Lillemyr, 2016), enten det er sosiale, kognitive eller moralske 

aspekter som ble nevnt innledningsvis i kapittelet. En fallgrop ved å bruke leken i den 

forebyggende innsatsen mot mobbing, er at man kan stå i fare for å misbruke barnas eget verk 

ved å tillegge den en mening sett gjennom voksne øyne. Ikke barnets. Det er fra politisk hold 

en økende interesse for lekens potensial (Øksnes, 2010). Da særlig med utgangspunkt i tidlig 

innsats og dens støtte til voksenlivet. Som nevnt tidligere fremkommer det i den nye 

rammeplanen fra august 2017, nemlig akkurat dette. Men Øksnes (2010) mener at man bør trå 

varsom. Her henter hun støtte fra flere norsk teoretikere.  

 

Barnehagelæreren skal gå inn i leken på barnas premisser, med respekt og forsiktighet. Dette 

for å unngå at vedkommende kommer i skade for å dominere leken (Lillemyr, 2016; Åm, 

1989). De voksne besøker barnets verden (Åm, 1989). Samtidig må ikke leken bli så fri at den 

er totalt blottet for utenfra-styring, slik som for eksempel voksenpåvirking. «Selv om barn er 

barn», vil de også kunne ha et behov for påvirkning, og læring av samfunnets aksepterte 

måter å handle og omgås på (Vygotsky 1978). Dersom det forekommer mobbing i barnehagen 

generelt, og i leken spesielt, vil barna måtte ha voksenhjelp til å eliminere det. En 

barnehagelærers refleksjon av kvaliteten på det uformelle samspillet kan forhindre at mobbing 

får utfolde seg. Å betrakte leken som et arbeidsverktøy, skal ikke overstyre de mange sidene 

ved lek og utvikling på den måten at den ene går på bekostning av den andre (Lillemyr, 

2016). Det bør handle om å anerkjenne leken som barnets uttrykksmåte og bruke den som en 

ressurs til å hjelpe barn, samtidig som man forebygger og iverksetter tiltak der mobbing 

forekommer.   

 

Når barn leker sammen, bidrar leken til å forme barnets selvutvikling. Ved å benytte leken 

som forebyggingsverktøy mot mobbing vil de voksne kunne bygge oppunder denne 

utviklingen og dermed bidra til å stagnere risikofaktorer. Selvoppfatning kan ha ulik 

betydning og fokus, avhengig av hvilken tilnærming en benytter for å definere begrepet. Det 

skilles ofte mellom generell og spesifikk selvoppfatning, fysisk og sosial selvoppfatning, og 

intellektuell og akademisk selvoppfatning. Imsen betegner selvoppfatning overordnet som «de 

oppfatninger, refleksjoner og følelser personen har av seg selv» (2014, s. 330), som ofte har 



22 

 

en personlig og sosial side ved seg. I lys av Meads (1934) symbolske interaksjonsmodell, 

hevdes det at mennesket forstår seg selv gjennom andre. Han skiller videre mellom selvet som 

objekt («meg»), den bevisste forforståelsen, og selvet som subjekt («jeg»), den ubevisste 

forståelsen. Det objektive «meg-et» er oppfatningen andre har av personen, mens det 

subjektive «jeg-et» representerer individets egne vurdering av seg selv. Disse er likestilte i 

utviklingsprosessen av individets selvoppfatning. Når barn leker, særlig i rollelek går barna 

mentalt inn i en annen rolle og utforsker «jeg-et», den ubevisste oppfatningen av seg selv. 

Den ubevisste oppfatningen får anledning til å bli bevisst, og det er først da den kan være 

gjenstand for vår kognitive tenkning, mener Mead (1934). På den måten forstår individet seg 

selv, gjennom å speile seg i lys av andres forståelse av en selv.  

 

3.3.1 Holdninger gir handling - på godt og vondt 

Barnehagelæreren sin kompetanse om lek er nært knyttet opp mot deres yrkeskompetanse 

(Lillemyr, 2016). Dette betyr at for å kunne benytte leken på en forebyggende måte mot 

mobbing, må barnehagelærerne være bevisst sine egne holdninger til barnas lek. Da deres 

holdninger farger hvordan deres relasjon med barna utformer seg, samt hvordan den voksne 

går inn i leken. Det blir viktig at barnas atferdsuttrykk blir tatt på alvor (Lund, 2014). 

Lillemyr (2016) fremhever minst fire forutsetninger for å bruke leken pedagogisk; kjenne 

barnet og deres utvikling, kjenne lekens kjennetegn, har forutsetninger for å observere og 

vurdere leken, og siste, ha en bevisst/klar oppfatning av hvilke pedagogiske mål man ønsker å 

oppnå.  

 

Det er mange måter å betrakte leken på (Lillemyr, 2016), som kan være både bevisste og 

ubevisste. Innenfor barnehage er det særlig vanlig å se til læringsaspektet, ut fra en stadig 

tydeligere profil i rammeplanen. En annen måte er progresjonsdiskursen (Sutton-Smith, 

1997), en antydning om at noe er i endring. Selv om begge kan forstås i lys av en livs- og en 

læringsform, kan de også forenes. Grunnsyn på lek er separate teorier, men i likhet med 

læring og utvikling bør de sees sammen, da de forener nivåene, samfunn, gruppe og individ. 

Læring gjennom lek som Sutton-Smith (1997) skildrer, antyder at barn utvikler seg gjennom 

leken. Samtidig advarer han mot å forhaste viktigheten av de kognitive prosessene. Ved å 

forhaste, mener Sutton-Smith (1997) at man kan overstyre den spontane, indre motivasjonen 

som er barnas ubevisste drivkraft til å leke. Mobbing kan på denne måten også forsterkes 

fordi det kan tydeliggjøre et skjevt styrkeforhold og forsterke en mindre god dynamikk 
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mellom barna. Den kompleksiteten som leken innebærer og barnets mestring av leken, er høyt 

korrelert med alder. Det betyr at en adekvat lærings- og utviklingsprosess forutsetter at barnet 

til en viss grad mestrer lek. En utvikling vil være preget av påvirkning, enten i positiv eller 

negativ retning. Om barn blir mobbet, kan dette gi en stagnasjon i utvikling og læring på flere 

måter, fremfor en stigning. Å bygge oppunder en holdning om at opplevelse kan være en 

brobygger mellom lek og læring (Lillemyr, 2011), kan man styrke engasjementet til barn for å 

inngå i lek, og forebygge mobbing. Forebygging handler nettopp om det å stagnere 

risikofaktorene og forsøke å kvalitetssikre barnets oppvekst- og læringsvilkår (Befring, 

2012a). 

 

Den nye rammeplanen ble utarbeidet på bakgrunn av flere ønsker. Blant annet ble det ytret et 

ønske om et mer mangfoldig og likeverdig barnehagetilbud. Mangfold her bør forstås som 

individualisering der barnehagen skal fremme respekt, og aksept for at det finnes forskjellige 

måter å tenke, handle og leve på. Mangfold er dermed ikke begrenset til kultur, men 

inkluderer barnets personlige forutsetninger. I forlengelse av å tolke barnas atferd, kan det å 

«merke» et barn med en merkelapp som betegner deres rolle i mobbing være en uheldig 

tilnærming da den kan virke stigmatiserende (Idsøe og Roland, 2017, Ruud, 2010). Det 

forebyggende arbeidet blir videre vanskeligere ved å sette merkelapper på «rollene» barn har i 

mobbing. Voksne kan ubevisst forsterke mobbeatferd når de kaller et barn for mobber i stedet 

for å forstå at mobbing er et sett med handlingsmønstre. Mobbing er ikke en person.  

 

For å hjelpe, må en vite hva en ser etter. Å ha en forebyggende rolle når det gjelder mobbing i 

lek, vil det handle om å kunne forstå og avdekke de karakteristikker som mobbing uttrykker 

seg på i leken, uten å gi barna en merkelapp. Med andre ord, særlige likhetstrekk til 

forutsetningene Lillemyr (2016) beskriver i henhold til lek som pedagogisk verktøy. Aktiv 

bruk av leken, vil øke barnehagelærerens kunnskap og igjen styrke vedkommende sin 

yrkeskompetanse. Forebygging forutsetter kunnskaper understreker Befring (2012a). 

Barnehagepersonellets styrkede kompetanse vil derfor kunne gjøre dem i stand til å aktivt 

forsøke å forstå samspillets funksjoner barna imellom. De barna som har likhetstrekk 

tilsvarende en utøver av mobbing, og de som blir utsatt for handlingene, vil kunne ha behov 

for ulike tiltak. Igjen handler det ikke om å tillegge «roller», men å tilegne seg kunnskap om 

aktuelle kjennetegn. Dersom den voksne har en holdning som ikke anerkjenner mobbing, eller 

problemer i samspillet som ikke alvorlig nok eller «det er bare en konflikt» står en i fare for å 
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bagatellisere mobbing (Mikkelsen, 2016, 7. mai). Med dette som utgangspunkt vil voksne 

være i bedre stand til å forhindre og stanse mobbing som skjer under lek i barnehagen.  

 

3.3.2 Det psykososiale miljøet: et mål på trivsel   

Mobbing kan på en måte forstås som et symptom på et negativt psykososialt miljø, heter det i 

Norges offentlige utredninger [NOU-er], nr. 2, om å tilhøre (NOU 2015:2). Med andre ord, en 

egenskap ved det psykososiale miljøet (Nickerson, Singleton, Schnurr & Collen, 2014). Det 

psykososiale miljøet har viktig betydning i det forebyggende arbeidet mot mobbing i lek. 

Dette på bakgrunn av den virkningen den har på en persons helse, trivsel og læring.  

 

Psykososialt miljø fremgår ikke i Rammeplan for barnehager eller i barnehageloven som 

begrep, men det ligger føringer om at personalet skal «fremme et inkluderende miljø der alle 

barn kan delta i lek» (Udir, 2017, s. 20). I NOU 2015:2 beskrives det psykososiale miljøet 

som bestående av psykologiske forhold, sosiale forhold og samspillet mellom disse. Miljøet er 

slik sammensatt av både en personlig side og en sosial side, på lik linje med vår 

selvoppfatning. Personlige forhold kan være individets subjektive oppfatning av egen 

selvoppfatning og identitet. De sosiale, er de mellommenneskelige relasjonene som en person 

har til andre personer og eget miljø. Sagt på en annen måte er det psykososiale miljøet, 

«forholdet mellom individets følelsesmessige behov og de sosiale omgivelsene» (Woolfolk, 

2004, s. 89). Dette kan forstås som behovet å dekke trygghet og omsorg, samt sikre personlig 

og sosial mestring. Trivsel og evne til å følelsesmessige håndtere ulike emosjoner og 

holdninger på det sosiale planet blir sentrale (Svartdal, 2018, 13. juni). For å kunne trives i 

barnehagen, samt unngå at mobbing får grobunn, kan miljøet brukes som et mål på trivsel.    

 

En undersøkelse gjennomført av Ekholm og Hedin (1993), viste at det sosiale klimaet kunne 

ha ulike aspekter innenfor de sentrale dimensjoner. Videre vil klimaet som beskriver det 

psykososiale miljøet i barnehagen, ha store ringvirkninger for i hvilken grad arbeidet mot 

mobbing faktisk er forebyggende. Den første dimensjonen er fremtidsrettet klima (Ekholm & 

Hedin, 1993), som kjennetegnes ved en aktiv, positiv interaksjon mellom de voksne og barna. 

Her oppfordrer de voksne barn til å ha en oppdagenderolle for å finne ut hva en ønsker for 

fremtiden. Den andre dimensjonen, er et nåtidsrettet klima som kjennetegnes ved irettesettelse 

og formidling av normer, men med lite samspill mellom voksne og barn. De to dimensjonene 

fungerer nærmest som totale motsetninger av hverandre, og innehar en påvirkningskraft som 
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Ekholm og Hedin (1993) betegner som henholdsvis «utviklingsfremmende» eller 

«utviklingshemmende». Johansson (2013) bekrefter flere av de samme tendensene for å 

beskrive barnehageklimaet, men legger til at klimaet kan ha større variasjon enn kun to 

dimensjoner. Tross enkelte forskjeller, ble resultatet i begge undersøkelsene ervervet gjennom 

intervju og observasjon som metode.  

 

I Meld St. 19 (Det kongelige Kunnskapsdepartement, 2015) trekkes det frem at personalet i 

barnehager skal kunne ha nødvendig kunnskap for kunne skape et trygt psykososialt miljø. 

Med denne kunnskapen kan den skjulte mobbingen bli mer synlig fordi de ansatte aktivt 

arbeider for å styrke miljøet. Dersom personalet praktiserer handlinger som faller under et 

nåtidsrettet klima, kan deres evne til å avdekke mobbing være svekket fordi de er mer passive 

i barnas lek og mer opptatt av å ordne hverdagen til barna etter hva de selv anser å være det 

beste, uten at barnet er en medaktør. Om en barnehage derimot arbeider forebyggende med 

leken som metode, med basis i fremtidsrettet klima, utforsker barn roller i leken og relasjoner 

til andre barn, samtidig som barna vet det er aktive voksne tilstede. Utviklingsfremmende 

miljø og «hjelp-til-selvhjelp» kan på den måten ha en styrkende virkning på det forebyggende 

arbeidet mot mobbing i lek ettersom man retter seg mot barnas trivsel. Som resultat vil 

barnehagelærerne kunne være bedre rustet til å se de negative samspillsmønstrene og stoppe 

mobbingen på et tidlig stadium. Selv om barna er aktør i leken og samspillet, gjøres ikke dette 

uten voksenstøtte i form av tilstedeværelse. Når man snakker om dimensjoner av det sosiale 

klimaet, må man ha i minne at den består av flere individer der alle bidrar, både store og små. 

Dermed må man tenke på et helsefremmende klima som tilstedeværende når flertallet av 

personalet i barnehagen utøver en slik holdning. Helst bør hele personellet basere seg på 

samme tilnærming, men det vil helt klart påvirkes av individuelle forskjeller.  

 

Det psykososiale miljøet avhenger i stor grad av relasjonen som er mellom personer. Disse 

mellommenneskelige relasjonene beskriver individets tilknytning til andre. 

Tilknytningskvaliteten skisseres ofte i enten trygg og utrygg (Pedersen, 2015). Tilknytningen 

bør ses i lys av teorien om Trygghetssirkelen som illustrerer to grunnleggende behov hos barn 

(Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2018, 16. april): behovet for omsorg og behov for å 

utforske. Selv om teorien i hovedsak omhandler tilknytningen til sine nærmeste 

omsorgspersoner, er den overførbar til barnehage- og lekkonteksten. Nettopp i lek er de to 

behovene elementære faktorer. Om barn føler seg trygge i leken vil de utforske. 
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Tilstedeværelsen av tilknytning er viktigst i situasjoner der barnet føler seg utrygg (Pedersen, 

2015). Mobbing i lek kan sette i gang en slik følelse. Individets relasjoner til andre kan videre 

bli utrygg, slik flere tilknytningsteorier beskriver (Ainsworth, & Bell, 1970). 

 

En trygg tilknytning vil legge et godt grunnlag for en allsidig, god utvikling (Pedersen, 2015).  

Det psykososiale miljøet med en utrygg tilknytning på grunn av mobbing er en stor 

påvirkningsfaktor, dessverre i retningen av en risiko-, fremfor beskyttelsesfaktor (Haugen, 

2008). En konsekvens av utestenging kan videre bli at barna som utsettes for mobbingen ikke 

klarer å etablere eller beholde vennskap. Dette vil igjen ha store utslag i barnets trivsel og 

videre tilknytning til andre personer, både barn og voksne. Mobbing er et gruppefenomen 

(Lund, 2014; González Moreno et al., 2017) og kulturelt betinget (Lillemyr, 2016). Derfor må 

den også sees i sosial kontekst (Øksnes, 2010; Lillemyr, 2016). Det advares mot kun å forstå 

mobbing ut fra et trekk eller vanske ved barnet (Ruud, 2010). 

 

3.3.3 Å styrke barnets sosiale kompetanse 

Ladd (2005) trekker frem to mulige teorier som kan gi innsyn i hvorfor enkelte barn 

mislykkes i en sosial samhandling. Den første teorien mener at barnet ikke har de kognitive 

ferdighetene som behøves. Mens den andre teorien går på at barn mangler gode erfaringer fra 

samhandling med andre. Manglende erfaring vil påvirke barnas evne til å reflektere over hva 

som er sosialt akseptert i lek og hvordan omgå i sosial samhandling. Så hvordan kan man 

benytte teoriene, særlig nummer to, i arbeidet mot mobbing? Når man vil benytte leken som 

verktøy for det forebyggende arbeidet, går man inn med et ønske om å styrke barnets sosiale 

kompetanse gjennom personlig erfaring. På den måten blir sosial kompetanse en ressurs mot 

mobbing (Barne- og familiedepartementet, u.å.)   

 

Begrepet sosial kompetanse mangler entydig definisjon (Ogden, 2015), men man kan ut fra 

selve begrepet tillegge det en betydning om at det handler om å inngå i et fellesskap og mestre 

ulike sosiale situasjoner og de kravene som følger (Barne- og familiedepartementet, u.å.). For 

barn som går i barnehage er det en forutsetning å mestre slike sosiale krav, og barnehagene 

skal arbeide for at barna føler seg betydningsfulle for fellesskapet (Udir, 2017). Mestring av 

disse kravene i det sosiale fellesskap inngår som et viktig fokuspunkt i rammeplanen. Dersom 

barn ikke mestrer krav kan dette, ifølge flere forskere utgjøre en risikofaktor for mobbing 

(Ladd, 2005; Barne- og familiedepartementet, u.å.). Likevel fraråder Ruud (2010) å forstå 
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mobbing ut fra et trekk ved barnet, som nevnt tidligere. På den annen side, kan et barns 

manglende evne til å inngå i lek med andre, bidra til å skape gnister innad i de sosiale 

strukturene. Det blir en slags ond sirkel som kan resultere i mobbing. Ved å betrakte sosial 

kompetanse som en ressurs, kan barnehagelærere gjøre deltakelse i leken lettere for barna, 

samtidig som de voksne forhindrer at enkelte barn med mindre god kompetanse blir gjenstand 

for mobbing. Sosial kompetanse kan sies å være en balansegang mellom å ivareta egne behov 

på den ene siden, og det å ta hensyn til andres behov på den andre siden (Udir, 2017). Barnet 

skal tilpasse seg miljøet, men ikke miste seg selv i prosessen. 

 

I praksis vil styrking av barnas sosiale ferdigheter for å forebygge mobbing i lek foregå 

gjennom å utvikle konkrete ferdigheter. Ifølge Gresham & Elliot (1990) kan man skille 

mellom fem ulike sosiale ferdigheter, som de omtaler som ferdighetsdimensjoner. Disse viser 

også Ogden (2015) til når kan beskriver begrepet sosial kompetanse. Barne- og 

familiedepartementet (u.å.) beskriver også fem ferdigheter som er vesentlige å mestre. De har 

derimot en litt annen beskrivelse. Her betegnes de fem ferdighetene som; empati og 

rolletaking, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse, og lek, glede og humor.  

 

Særlig for barnehagebarn kan Barne- og familiedepartementets (u.å.)  tilnærming være mer 

passende ut av hensyn til barnas modenhets- og utviklingsnivå. Alle de fem ferdighetene 

handler på hver sine måter om det å håndtere barnehagehverdagen. De tre første representerer 

krav om barnets tilpasning til miljøet. Innenfor empati handler det om å kunne sette seg inn i 

andres følelser og forstå hvorfor de handler slik de gjør. Dette kan for eksempel for barn være 

viktig å mestre når andre barn uttrykker uenighet i leksituasjonen. Ferdigheten prososial går 

på å utføre handlinger som kan være hjelpende eller oppmuntrende overfor andre. Dette kan 

vise seg når barnet forsøker å inkludere barn som har blitt utestengt fra lek. Det siste kravet 

som går på barnets tilpasning er selvkontroll. Dette handler om å åpne for turtaking, 

kompromiss- og problemløsende atferd. Slike konflikter kan være vanlig i rollelek da roller 

blir ulike forhandlingskort for den videre leken. De to siste ferdighetene handler i større grad 

om barnets initiativ og selvrealisering. Selvhevdelse går på hvordan barnet skal formulere 

sine meninger på en god måte. Den siste ferdigheten, lek, glede og humor, trekker linjer til 

lekekompetanse, ettersom det handler om evne å skille mellom ulike typer lek, ha det gøy og 

la seg rive med av lekens oppslukende kraft (Lillemyr, 2016).   

 



28 

 

Det er påvist at sosial kompetanse kan bidra til individets mestrings- og stresshåndtering 

(Barne- og familiedepartementet, u.å.; Wong, 2016). Det er viktig å påpeke at en slik 

tilnærming av forebyggende arbeid, ikke handler om at de som utsettes for mobbing skal lære 

seg å håndtere mobbingen. Ellers det er slik mobbingen stanses. Det handler mer om at de 

voksne skal tydeliggjøre for barna de ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er sosialt 

aksepterte for interaksjon og kommunikasjon i de mellommenneskelige relasjonene. På den 

måten utvikler de sosial kompetanse gjennom leken. Når barn utspiller ulike roller i rollelek, 

er det kun atferd som passer den spesifikke rollen som er sosialt akseptert i leksituasjonen 

(Vygotsky, 1978).   

 

3.4 Lek + sosial kompetanse = vennskap?  

For barnehagebarn utgjør lek den dominerende virksomheten (Vygotsky, 1978). Det er likevel 

ingen garanti for at positive relasjoner utvikles bare fordi barn er sammen. Det vil innebære at 

de ansatte skal legge til rette for at barn skal utvikle nære mellommenneskelige relasjoner. 

Sett i sammenheng med forebygging av mobbing, bør det dermed anses som naturlig å 

arbeide forebyggende med leken som utgangspunkt for å gi grobunn for vennskap. Det blir 

således de voksnes ansvar å gi barn trygge rammer for å utforske (Udir, 2018, 8. mars). 

Forskning har vist at de som ofte utestenges fra lek, men også de som mobber, har vansker 

med å forstå leksignaler og er definert av de voksne i negativ betydning (Helgeland & Lund, 

2017). Dette bekrefter på mange måter de to teoriene til Ladd. Likevel, en er alltid kompetent 

i forhold til noe og noen (Barne- og familiedepartementet, u.å.). Ulike situasjoner vil kreve 

ulike former for kompetanse og ferdigheter. Hvilke som kreves, vil være kontekst- og 

personbasert. Sosial kompetanse kan forstås som generell kompetanse i det sosiale miljøet, 

mens lekekompetanse blir den spesifikke kompetanse som barnet trenger i leksituasjoner for å 

lykkes i samspillet med jevnaldrende. I denne sammenheng, bør lekkompetanse forstås som 

en del av sosial kompetanse, og ikke adskilt fra den. 

 

Om en person læres opp til å samhandle godt med andre ved å både tilpasse seg og samtidig 

hevde sin plass i det sosiale fellesskapet (Udir, 2018, 8. mars), vil det være gode 

forutsetninger for at mobbing kan elimineres i barnegruppen. På den måten blir sosial 

kompetanse en ressurs for å forhindre mobbing. Barnas interaksjon med hverandre i rollelek 

vil i stor grad farges av individers kunnskap og erfaring som de bringer med seg inn i leken. 
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Barnehagen bør arbeide aktivt for å imøtekomme behovet for personlige erfaringer i lek som 

aktivitet og rollelek som spesifikk lekform. Som et resultat representerer leken dermed en 

arena for utforskning, vennskapsetablering, tilhørighet og en styrket selvoppfatning ved 

mestring av leken. Barn leker fordi de synes det er gøy. De tenker ikke at de går inn i lek på 

bakgrunn av den læring det gir. Men når et barn opplever å bli utestengt fra lek, mister de 

muligheten til å ta ny lærdom, og står i fare for å utvikle atferdsmønstre som kan gjøre det 

vanskelig for andre barn å forsøke å ta initiativ til lek.   

 

Etablering av vennskap kan være sentralt for å unngå risikoutvikling (Ogden, 2015). Mobbing 

kan utgjøre nettopp en faktor for denne typen utvikling. Målet med forebygging på 

gruppenivået og iverksetting av tiltak deretter, er at intervensjoner skal lære barn alternative 

måter å handle på (Repo & Sajaniemi, 2015). Tiltakene skal eliminere mobbingen, men 

Helgesen (2014) stiller spørsmålstegn ved det omfattende arbeidet med å øke sosiale 

ferdigheter. Hun er usikker på om dette er nok i barnehagekonteksten fordi den baserer seg i 

større grad å forebygge problematferden, heller enn den aggressive atferden. I lek vil det være 

naturlig at barn utviser tendenser til aggresjon. Dette er en naturlig del av deres normale 

utvikling. I forbindelse med den relasjonelle mobbingen i denne sammenheng blir det viktig å 

se til aggresjon innad i sosiale strukturer, fordi utestenging som mobbeform viser en annen 

form for aggresjon enn den direkte, fysiske mobbingen. Sosial aggresjonen bør dermed 

forsøkes forstått som et psykologisk makthierarki der man forsøker å finne sin plass i 

fellesskapet (Helgesen, 2014).  

 

Selv om aggresjon er vanlig for barn i barnehagen, kan den utgjøre en potensiell fare og 

resultere i mobbing over tid. Faren ligger i hvor fritt barna kan utøve makt over andre uten at 

voksne går inn for å intervenere. Å danne lekfelleskap der barnehagelæreren fungerer som en 

veileder kan være et tiltak for å observere og vurdere barn i fri lek (Pedersen, 2015). Samtidig 

som lekens egenverdi opprettholdes. Når personalet gjennom leken modellerer sosiale 

ferdigheter, ved eksempelvis å vise initiativ til lek, evne til å tolke leksignaler, forståelse for 

andres perspektiver i forhandlinger om roller, inngå kompromiss, eller utvise glede i leken, 

styrkes barnas sosiale kunnskap.    

 

Skal barna leke fritt, eller skal voksne aktivt begrense barnas frie lek? Det er bekreftet at mye 

av den skjulte mobbingen, skjer der det ikke er voksne til stede (Lund et al., 2015). 
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Observasjon er kanskje den viktigste måten for barnehagelærerne å avdekke mobbing som 

forekommer i lek (Lund, 2014). En deltakende voksen i lek, behøver ikke nødvendigvis 

innebære at barnehagelæreren fysisk inngår i selve leken og påtar seg en aktiv rolle. Derimot 

trenger barn tilgjengelige voksne (Pedersen, 2015; Udir, 2018, 8. mars). Når barnehagelærere 

går inn for å utvikle barnas ferdigheter forutsetter dette også at de observerer og vurderer det 

som barna tilegner (Vedeler, 2007). Observasjon i denne forbindelse, handler like mye som å 

se, som å være bevisst «de brillene» du ser med (Lund, 2014). Som følge av dette vil dermed 

observasjon handle om egen evne til refleksjon. Om en barnehagelærer ikke erkjenner 

mobbing som fenomen i barnehagen, vil vedkommende heller ikke være i stand til å avdekke 

det. Kompetente voksne vil være i stand til å gå inn og justere det skjeve maktforholdet, 

styrke sosial kompetanse, etablere vennskap og dermed forebygge mobbingen (Idsøe & 

Roland, 2017). Kompetente voksne er også åpne for å høre barnets opplevelse av leken. 

Dessverre er det slik at voksne har stor definisjonsmakt om forhold som angår barn 

(Helgesen, 2014; Lund et al. 2015). Gledelig er det derimot at barnets rolle som medvirkning 

og stemme understrekes i rammeplanen.  

 

Vennskap som relasjoner mellom jevnaldrende representerer en særegen form for 

gjensidighetsforhold som ikke utvikles innenfor voksne-barn-rammen (Frønes, 2002). Selv 

om vennskap mellom barna ikke er et verk av de voksnes, står det i rammeplanen at 

«barnehagen skal fremme vennskap» (Udir, 2017, s. 22). Det må med andre ord foreligge en 

vis tilrettelegging av de voksne, slik at barn har noen å leke med. Videre er det 

veldokumentert at vennskap er en viktig forutsetning for å kunne forebygge mobbing 

(Foreldreutvalget for barnehager, 2012). Samtidig er sosial kompetanse en viktig forutsetning 

for å kunne bygge vennskapsrelasjoner, viser forskning (Udir, 2018, 8. mars). Vennskaps-

relasjonen gjør godt for både den private og sosiale selvoppfatningen. Men å påtvinge noen til 

å være venner kan lettere skape kunstige vennskap, enn slike vennskap barn etablerer 

gjennom lek på egenhånd (Ruud, 2010). Man må ikke glemme at et kjennetegn ved lek er 

nettopp at den er spontan. Dersom det er skjult mobbing som skjer i leken og barna pålegges å 

leke sammen kan dette utgjøre mer skade, enn hjelp for barnet som faktisk opplever 

mobbingen. Samtidig kan det oppleves som en invadering og nedbrytning av barnets 

selvoppfatning om seg selv og egne lekferdigheter.  
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Det er ikke uvanlig at barn tiltrekkes av jevnaldrende de anser for å være like en selv (Ruud, 

2010). Bollmer, Milich, Harris og Maras (2005) gjorde i sin undersøkelse funn som tilsier at 

de barn som er mobbet, har andre måter å knytte vennskap på enn de som ikke mobbes. I 

tillegg ser det ut at vennskapskvaliteten mellom jevnaldrende er dårligere. Når barnehagen 

jobber for å fremme positive gode tilknytningsrelasjoner til andre barn, er ikke det viktigste at 

barnet får mange venner (Pedersen, 2015). Det viktigste er minst én god. Leken utgjør her en 

viktig arena for barn å etablere vennskap (Repo & Repo, 2016) fordi vennskap i barnehagen 

er aktivitetsbasert (Pedersen, 2015). Øksnes (2010) beskriver at leken også innehar et mørkt 

innhold, representert ved utestenging. Sosiale strukturer danner seg i lek, slik det også gjør i 

andre deler av livet. For Hawley og Williford (2015) vil det alltid innad i sosiale relasjoner, 

være hierarkier som er preget av sosial dominans. Barn som ikke føler de har venner tenderer 

å isolere deg (Idsøe & Idsøe, 2011).  

  

Den kanskje største trusselen innad i rollelek er skjevhet i maktbalansen (Idsøe & Roland, 

2017). I rollelek kan det forekomme muligheter til barn å herske over andre. Selv om en 

rollelek innebærer forhandlinger om de ulike rollene, ser man dessverre at de barna som 

opplever mobbing, ofte enten tildeles den minst attraktive rollen eller ikke inkluderes i det 

hele tatt. I tillegg står barnet som mobbes igjen uten mulighet for å påvirke og bidra i lekens 

videre utvikling. Etablering av gjensidig respekt mellom deltakere i lek blir dermed viktig for 

å avverge forekomst av mobbing. Leken kan således betraktes som en problemløsende 

handling (Idsøe & Roland, 2017). Når det forekommer en total sosial ekskludering fra 

rolleleken er det ikke alltid barnet heller vil forsøke å komme inn i leken ved ande 

anledninger (Hansen, 2017). Dette oppfattes ikke nødvendigvis av de voksne som et problem. 

Det kan jo være de heller oppfatter barnet som mer sjenert eller at barnet foretrekker å leke 

alene. Maktbalansen, eller den relasjonelle tilknytningen kan trekkes opp mot det 

Søndergaard (2009) omtaler som sosiale prosesser på avveie.  

 

Å føle tilhørighet handler om å føle seg trygg, inkludert og en del av et større fellesskap. 

Fellesskaper strekker seg lenger enn bare det å ha venner. De skal føle seg trygge i 

barnegruppen så vel som blant de voksne. Trygghet handler for mange barn om en forutsigbar 

hverdag, i henhold til krav og en forståelse om hva hverdagen bringer. Et barn som utsettes 

for utestenging trives ikke i barnehagen. Opplevelsen av å bli mobbet er subjektiv (Udir, 

2018, 8. mars). Å skape et trygt psykososialt miljø, handler ikke kun om å skape trygghet på 
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relasjonsnivået, men også på individnivået. Det samme gjelder for utvikling av sosial 

kompetanse, om hvorvidt barn er bevisste sine egne kunnskaper i lek, både når det gjelder den 

sosiale- og lekkompetansen. Den sosiale selvoppfatningen et barn har av seg selv vil også 

påvirke den private, slik Mead understreker. Når en føler seg mobbet, vil man i liten grad føle 

seg viktig for fellesskapet. Deres sosiale oppfatning som preges av hvordan en føler andre 

oppfatter en selv, kan smitte over til den private. Det som er skummelt er når den skjulte 

mobbingen foregår fritt uten at det blir oppdaget av voksne. For enkelte barn kan det å søke 

tilhørighet i en gruppe, bety at de inntar en spesifikk posisjon i barnegruppa. At de er så redde 

for at de skal bli mobbet og utestengt, at de selv begynner å mobbe (Helgesen, 2014). 

 

Vygotsky (1978) har utviklet en teori han kaller for den proksimale utviklingssone, eller den 

nærmeste utviklingssone. Utviklingssonen definerer de funksjonene i barnet som enda ikke er 

modnet enda, men som er i en modningsprosess. Altså, utviklingssonen er avstanden mellom 

det et individ allerede mestrer uten problemløsning, og det potensielle utviklingsnivået som 

individet kan mestre ved hjelp av noe voksenstøtte eller i samarbeid med andre barn. Ettersom 

det å tvinge noen til å leken sjeldent er vellykket, oppfordrer Ruud (2010) heller til å invitere 

barn til å leke. Utforskning er en viktig del av lek, og bør også være et fokus for hvordan man 

kan bruke leken som et verktøy. Utforskning gir erfaring og kunnskap. Vennskap utvikles 

gjennom å ta initiativ overfor andre barn, og deres sosiale kompetanse kan farge i hvilken 

grad barna mestrer dette eller ikke. Voksne må gi barn anledning til å leke på egenhånd om de 

skal mestre, samtidig som de være tilstede for å kunne gripe sin dersom de oppfatter det som 

nødvendig for at barnet skal mestre. Wood, Bruner og Ross (1976) kaller dette scaffolding 

(stilasbygging). De tydeliggjør når barnet mester må den voksne fjerne stillaset. Ellers vil 

barnet kunne bli avhengig av voksenstøtte i interaksjonen med andre fordi de selv «tror» at 

det er den eneste måten de vil mestre leken på.   

 

En anerkjennende holdning hos de voksne kan også brukes forebyggende, og som et tiltak 

(Lund, 2014). Lund sin beskrivelse av denne holdningen er veldig passende: «Anerkjennelse 

er ikke en kommunikasjonsteknikk, men en samtaleform som bygger på den voksnes evne og 

vilje til å forholde seg åpent, sensitivt og inkluderende til barnets indre virkelighet og 

selvforståelse» (Lund, 2014, s. 263). Barnehagelærerens ledelsesstil kan slik trekkes inn i 

denne sammenheng (Haugen, 2008). En beskyttelsesfaktor og en ledelsesstil som kan virke 

forsterkende på forebygging av mobbing, er en demokratisk ledelse der man er opptatt av 
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trivsel for alle barna. Forskning trekker linjer mellom lek-vennskap-trivsel og forebygging 

mot mobbing (Perren, 2000). Motsatt effekt, som utgjør en risikofaktor er en såkalt autoritær 

ledelse som i liten grad anerkjenner barn som subjektive aktører. For å kunne lykkes for å 

oppdage mobbing og også stoppe den, er barn avhengig av voksnes balansegang mellom å 

dekke barnas behov for frilek, men samtidig være så tett på at de kan veilede og hjelpe barn til 

mer positive, sosiale strategier. Det skal ligge innad i barnehagelærere en holdning om 

nullvisjon mot mobbing (NOU 2015:2). 

 

3.5  Oppsummering  

Barn leker forskjellig og ulike former for lek har ulike karakteristikker. Lekens flertydighet 

handler om hvordan lek både kan være en utviklingsprosess, funksjon, er spontan og gir barna 

glede. Det anbefales å ikke forsøke å begrense å definere fenomen, men heller gripe det 

(Øksnes, 2010; Lillemyr, 2016). Å benytte leken som et pedagogisk arbeidsverktøy for å 

forebygge mobbing i lek kan gi barnehagelærere anledning til å anerkjenne lekens egenverdi, 

samtidig som barna lærer aksepterte måter å inngå i samhandling med hverandre på. Det 

krever også at barnehagelærerne vet lekens typiske karakteristikker og kjennetegn rundt 

hvordan mobbing viser ser i lek. Det blir viktig for de voksne ikke å betrakte mobbing som et 

trekk ved en person, men som sosiale prosesser på avveie (Søndergaard, 2009; Ruud, 2010). 

Barnehagelærere må ikke forsøke å overstyre leken, og gripe inn før de innehar en forståelse 

av de sosiale relasjonene som inngår i det komplekse samspillet mellom barna. De voksnes 

holdninger kan være en beskyttende faktor, så vel som en risikofaktor. Dette understreker at 

det psykososialt miljø i stor grad kan fungere som et mål på barnas trivsel. Om barn trives vil 

de utforske i lek, og drives fremover av positive vennskapsrelasjoner.   
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4 Overgangen barnehage - skole  

I det foregående kapittelet lå fokuset på barnehagens bidrag i arbeidet mot mobbing sentrert 

mot overgangsprosessen. Dette kapittelet vil forsøke å forene arbeidet som barnehage og 

skole kan stå inne for slik at barn sikres en god overgang. Da overgangens ikke begrenses til 

selve dagen eller en enkelthendelse, vil det være fornuftig å se barnehage og skole sitt arbeid 

mot mobbing separat, men forene mulig overgangsproblematikk som kan løses gjennom 

systemisk forebygging.  

 

Alle overganger vil utgjøre en viss grad av risiko, fordi noe er i endring (Lillemyr, 2011). 

Men overganger er ikke til å unngå, og skal heller ikke unngås (KD, 2008). Overgangen 

barnehage - skole er særlig sårbar da den omhandler mange endinger som forventninger og 

krav til barnets rolle og læringsutviklingen. Dette er en betydelig utfordring. For de barna som 

har opplevd eller opplever mobbing i barnehagen, vil miljøendringen over til skolen kunne 

utgjøre en ekstra sårbar faktor. Vil de oppleve å fortsatt være utsatt for den vonde mobbing de 

opplever i leken? Tross at mobbing er situasjonsbetinget og ikke tilfeldig (Kristensen, 2014), 

kan de som tidligere har opplevd mobbing være mer utsatt for denne typen sosialt uakseptert 

atferd (Roland, 2012). Hvorvidt dette kan skyldes fysiske eller personlige kjennetegn som 

Olweus beskriver, er fortsatt gjenstand for diskusjon. Men ettersom hvordan et barn opplever 

dramatiske endringer i sitt miljø, er av vesentlig betydning for senere skolemessig suksess 

både faglig og sosialt (Pianta & Kraft-Sayre, 2003; Lillemyr, 2011), må utfordringene komme 

frem i lyset. Kun på den måten kan man gripe de ved roten. Å bli bevisst de utfordringene en 

overgangsprosess kan innebære, gir et potensial for å se mulighetene, fremfor 

begrensningene.         

 

Det er per i dag vanlig å se på barnehagen som barnets første møte med det norske 

utdanningssystemet (Hognes & Moser, 2014). Når man ser overgangen barnehage - skole bør 

det i det store og hele handle om å forsøke å styrke overgangsprosessen. Dette vil kunne legge 

mer til rette for et bedre helhetlig utviklingsløp. Undersøkelser som tar for seg overgangen 

barnehage - skole understreker at stabil sosial kontinuitet er av stor betydning (Fabian, 2007; 

Hogsnes & Moser, 2014). Sosiale likheter på tvers av barnehage og skole, kan være felles 

referansepunkter til akseptert atferd. Disse referansepunktene kan skissere sosial kontinuitet 

(Fabian, 2007). Ved å arbeide forebyggende mot mobbing allerede fra barnet går i 
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barnehagen, kan overgangen til skolen fungere som en beskyttelsesfaktor (Haugen, 2008). Det 

eksisterer en idé om at overgangen fra institusjon til institusjon, må være så god som mulig 

for å sikre overføring av trygge rammer, og fravær av negative handlinger som mobbing.  

 

4.1 Systemisk forebygging  

Fabian (2007) definerer overgang som en prosessendring som skjer i form av skifte fra en 

arena til en annen. Bronfenbrenner (1979) definerer overganger som et skifte og endring i det 

økologiske miljøet rundt en person, der vedkommende inntar en ny rolle eller miljøsituasjon. 

Videre vil det være naturlig å skille mellom to ulike typer overganger (Løge et al., 2003; Bø, 

2012); trivielle og dramatiske (Bronfenbrenner, 1979), og horisontale og vertikale (Fabian, 

2007). Enten man bruker begrepene dramatiske eller vertikale overganger kan man trekke 

frem nettopp overgangen fra barnehage til skole. Disse illustrer omfattende endringer i 

barnets liv som kan utsette barnet for økt risiko vedrørende stagnasjon i personlig utvikling 

(Bronfenbrenner, 1979). Trivielle og horisontale på sin side omhandler de mer hverdagslige 

vekslingene barnet opplever. Dette kan være fra barnehagen til hjemmet, eller fra skolen til 

hjemmet.  

 

Å forebygge mobbing i lek handler om å arbeide på flere nivåer. Dette har vært 

gjennomgående for oppgaven. Overgangsprosessen har mangfoldige utfordringspunkter, og er 

ikke nødvendigvis så organisert og lett som en kanskje skulle håpe på. Både barnehager og 

skoler har betydelig grad av frihet rundt hvordan denne overgangen kan gjøres, men i tankene 

skal det alltid handle om barnets beste (KD, 2008). En god overgang hevdes å være mer 

vellykket dersom barna opplever at det er en sammenheng mellom de to institusjonene (Udir, 

2017). Dette legger vekt på en samfunnsmessig forebygging illustrert av Befring (2012a). Her 

skal man sikre at barna gis gode vilkår for læring og utvikling. Det er derimot grunnlag for å 

tro at mobbing dessverre ser ut til å øke med alder og klassetrinn (Ertesvåg, 2018, 22. januar). 

Formen av mobbing i skolealder vil også kunne skille seg fra den mobbingen en ser i 

barnehagen. Det betyr absolutt ikke at den ikke er like alvorlig. Systematisk forebygging tar 

sikte på å begrense sannsynligheten for at problemer får oppstå (Befring, 2012a), uavhengig 

om den er fysisk eller psykisk mobbing.   
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Overganger har fått en fremtredende plass som et kritisk studieområde i tidlig barndom 

(Fabian, 2007). Det har blitt utformet flere modeller som illustrer hvordan prosessen best kan 

gjennomføres for å oppnå det best mulige resultatet. Disse modellene blir sentrale for å se 

overgangen fra ulike synsvinkler, som familiens, foreldrene/foresatte, barna, samt fra 

barnehage- og skoleadministrasjon og deres ansatte. Det er mange måter å tilnærme seg denne 

sårbare prosessen på. Noen modeller begrenser seg til kun barnets ervervede ferdigheter, 

andre kun på de miljømessige påvirkningene (Pianta & Kraft-Sayre, 2003). Andre modeller 

derimot forsøker å gripe de enkelte komponentene samlet til et helhetlig konseptuelt 

perspektiv. Bronfenbrenners (1979) utviklingsøkologiske modell tilhører sistnevnte.  

 

Bronfenbrenner (1979) har hatt en ledende posisjon innad i forskningsfeltet om barnets 

utvikling og vår utviklingspsykologiske forskningstilnærming. Modellen illustrerer hvordan 

vi forstår oss selv, de ulike miljøer vi er en del av, samt hvordan disse påvirker vår utvikling. 

Modellen presenterer fire delsystemer som påvirker hverandre gjensidig. Mikrosystemet 

representerer individets nærmeste familie og omsorgspersoner utenfor hjemmet som for 

eksempel barnehagelærer eller skolelæreren. Foreldre og foresatte er de som har 

foreldreansvaret frem til barnet er myndig, og vil bli brukt synonymt videre. Mesosystemet er 

forbindelsene mellom de ulike mikrosystemene barnet er en viktig del av. Eksempelvis kan 

dette være forholdet mellom barnehage og hjem. Eksosystemet består av de miljøene som er 

lenger unna individet selv, men som likevel er av betydning for vedkommende. Ofte av mer 

indirekte karakter. Foreldrenes arbeidsplass er et eksempel her. Makrosystemet omhandler 

felles verdier innad i kulturen og politikk som påvirker oppdragelse gjennom lovverk. Altså et 

system som går mer på samfunnsnivå. Ettersom en utviklingsprosess antyder at noe er i 

endring over tid, er det naturlig å fremheve tidsaspektet mellom systemene.   

 

Som en aktør i eget samfunn, blir barnet påvirket, men er også en påvirker i de forskjellige 

sosiale sammenhengene vedkommende er en del av (Tetzchner, 2013). Sameroff (2009) 

definerer det som en transaksjon. I dette legger han at det er en veksling der individet og 

miljøet gjensidig gir og tar. Altså, en person påvirker miljøet rundt seg, på lik linje som 

personen selv blir påvirket av miljøet. Hans transaksjonsmodell kan forstås som en 

utviklingsprosess i dynamisk interaksjon (Pedersen, 2015). Dette transaksjonelle forholdet er 

grunnmuren i Bronfenbrenner sitt perspektiv. Hans modell kan benyttes for å rette søkelyset 

mot overgangen barnehage - skole og forebygging av mobbing som skjer i lek. Fokuset når 
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det gjelder en overgang bør være på relasjonene mellom de støttende byggeklossene rundt et 

barn, og ikke ensformig konsentrert rundt barnets iboende og ervervede kunnskaper opp til 

overgangen (Pianta & Kraft-Sayre, 2003). Dersom man forsøker å etablere gode relasjoner 

mellom systemene vil dette støtte barnet i overgangen. 

 

For barnet personlig, krever en overgang mye av vedkommende. Barnet står ovenfor nye 

utfordringer som kan gi muligheter for mestring, men utgjør også et stressmoment rundt det 

ukjente og den ikke lenger så forutsigbare hverdagen (Wong, 2016). Barnets opplevelse av 

overgangen har blitt et gjennomgående fokuspunkt for undersøkelser angående overgangen 

barnehage - skole (Fabian, 2007). Alle barn har en individuell sårbarhet (Befring, 2012b). 

Deres personlige resiliens (motstandsdyktighet), gjør at barn reagerer ulikt på nye utfordringer 

de står overfor (Borge, 2010). En undersøkelse sentrert rundt barnas egne opplevelse av 

mobbing i overgang, er av Wong (2016). Wong benyttet et longitudinelt design som fulgte de 

samme barna over en gitt tidsperiode, på tre sentrale faser i overgangen. For å sørge for at 

barna som intervjuobjekter fikk frem sin stemme, ble «ulykkelige ting» brukt som 

operasjonaliseringsterm for mobbing. Her tas det da hensyn til barnets utviklingsnivå i 

henhold til forståelse. Selv om studien har utgangspunkt i kinesisk tradisjon og skolegang, 

kan det likevel trekkes linjer da den har flere fellestrekk med norsk utdanningstradisjon sett i 

lys av lekens betydning og relevans for den tidlige mobbingen. Resultatene viste at mobbing 

var en av de mest betydningsfulle stressfaktorene for alle de tre fasene.    

 

4.1.1 Skolemoden som 6.-åring?   

Med Reform 97 ble det innført lovfestet skolestart for 6-åringer og tiårig obligatorisk skole 

(Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement, 1996; Røvik, 2014). Denne 

praksisen ble ført videre i Kunnskapsløftet som er rådende reform. De nyeste tallene som 

Statistisk sentralbyrå (2019, 13. mars) har publisert, viser at hele 91,8 % av alle barn i alderen 

1-5 har barnehageplass. Dette betyr at en veldig stor del av barnegruppen har inngått i sosial 

samhandling med andre og vil ha gode forutsetninger for å være i stand til å mestre den nye 

tilværelsen som skoleelev. Dette er i hvertfall det som er ønskelig. Men det er nærmest 

umulig i en overgangssituasjon å unngå å erkjenne at overgangen i stor grad innebærer et 

skifte i kulturforskjeller for barna på flere plan. Ifølge Bø (2012) kan alle disse endringene 

representere et kultursjokk for barna. Til å kunne styre mye av hverdagen selv og å leke på 

egne premisser, endres denne pedagogikken når en kommer over i skolen som er mer 
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kompetanseorientert. I forlengelse av lekens egenverdi som ble diskutert i kapittel 3, får også 

leken i overgangen en sentral plass. Det er som oftest i lek mobbing forekommer, og dette 

gjør at leken bør prioriteres også over i skolen. Derimot fremkommer bekymring for hvordan 

lekens nytteverdi blir mer fremtredende når barnets alder øker (Øksnes, 2010). Sørlig fra 

politisk hold. I nyere tid utfordres derfor egenverdien av nytteverdien. Spesielt innad i 

skolekonteksten da leken over tid har mistet mye av sin enerådende posisjon som 

læringsarena for de yngste barna i skolen (Lillemyr, 2011).     

 

På bakgrunn av dette hevder flere at leken i barnehagen bør fungere som mer 

skoleforberedende slik at barna er i bedre stand til å reflektere over det som kommer (Hogsnes 

& Moser, 2014). Ettersom den mobbingen som forekommer i leken ofte ikke blir sett av 

voksne slik det har fremkommet i flere studier (Lund et al., 2015), kan en skoleforberedende 

tilnærming øke tilstedeværelsen av voksne. Utfordringen er at man kan stå i fare for å frata 

barna den frie leken og anerkjennelsen som personalet i barnehagen skal ha til leken som 

aktivitet (Hogsnes & Moser, 2014).     

 

Barnehagen har en skoleforberedende tradisjon understreker Kunnskapsdepartementet (2008). 

Denne har også har blitt styrket gjennom den nye rammeplanen. Likheten mellom 

institusjonene fremgår blant annet i fagområdene i barnehagen som er tilnærmet like fagene i 

skolen (Udir, 2017). Hensikten med en slik skoleforberedende tradisjon er at barnehagen skal 

gi barna et godt utgangspunkt og verktøykasse, slik at de kan mestre de endringene en 

overgang består av. En fremtredende ulikhet, er derimot målformuleringene i henholdsvis 

rammeplanen og Kunnskapsløftet (KD, 2008). I rammeplanen formuleres prosessmål som 

beskriver hvordan barnehagen skal kunne gi barna gode forutsetninger for senere, samt 

hvordan personalet skal arbeide for å nå målene. I Kunnskapsløftet skissers kompetansemål 

som beskriver hva elevene skal kunne etter hvert skoletrinn.  

 

Mye av den norske utdanningsmodellen vil i stor grad farges av et internasjonalt ønske om å 

redusere leketid og maksimere klasseromsundervisning (Smith, 2010). Med andre ord kan det 

virke som at leken som aktivitet rettferdiggjøres kun dersom den tjener en potensiell 

skolefaglig input. Flere uttrykker en bekymring rundt denne måten å tenke på og mener den 

innebærer en fare som kan kalles «skolifisering» (Øksnes, 2010). Internasjonal påvirkning i 

opplærings- og politiskdiskurs kommer i hovedsak gjennom OECD. Når det gjelder 
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overgangen fra barnehage til skole, kan det virke som at «mer pedagogisk» egentlig betyr mer 

lik skolen i henhold til politisk diskurs. Kan det for barnehagen handle mer om at overgangen 

skal sikres slik at barna presterer bedre innenfor skolens faglige forutsetninger? Dersom man 

beveger seg mot en for skolepreget barndom står man i fare for å at leken kun betraktes som 

et politisk middel til den faglige læringen. Dette betyr ikke at mobbing forsvinner fordi 

rammene for lek blir mindre frie. Barn er i stand til å finne alternative fluktlinjer bort fra de 

voksenstyrte krav. Barna vil fortsette å finne veien inn i sin fantasiverden, fordi det ligger 

latent i barnet. Derfor vil også dysfunksjonelle relasjoner kunne bestå, selv om de voksne 

kanskje tror de selv er enerådende over leken.    

 

Konseptene «skolemoden», «skoleklar» og «skolestart» har i lang tid nesten blitt brukt som 

synonymer i overgangen (Correia & Marques-Pinto, 2016). Det har også vært et 

diskusjonspunkt. Å starte på skolen krever et videre perspektiv enn at barnet skal bli «klar» til 

skolegang (KD, 2008). Nyere forskning argumenterer blant annet med at det i større grad bør 

handle om å gjøre skolene klare for barnet, ikke barnet klar for skolen. Skolen skal ikke kun 

møte barnas individuelle erfaringer og forutsetninger, men også et kulturelt mangfold (Corria 

& Marques-Pinto, 2016). I helhet anbefales det at oppmerksomheten rundt skolestart må ses i 

sammenheng med barnets omgivelser, familien, personalet i barnehage og skole, samt 

jevnaldrende. En slik tilnærming trekker linjer til Bronfenbrenners systemteori og den 

gjensidige påvirkningen mellom disse systemene.  

 

Enkeltindividets forutsetninger preges av erfaring, læringsutvikling og deres selvoppfatning 

(Lillemyr, 2011). Videre, er alle disse et produkt av barnets interaksjon i sine sosiale miljøer, 

både nære og fjerne. Vonde erfaringer med mobbing, kan ikke reverseres. Derimot kan 

mobbing forebygges og man kan gjenreise en negativt ladet læringsutvikling og 

selvoppfatning. Dersom man har blitt utestengt fra lek vil det å omgå andre kunne sette i gang 

negative følelser som vil kunne smitte over på trivsel. For å imøtekomme kravet om et 

tilrettelagt tilbud når det gjelder barnets egentrivsel og trivsel i henhold til barnegruppen og et 

sosialt miljø, er det behov for kunnskap. Dette vil innebære at personalet i barnehage og skole 

må reflektere over kunnskapen de besitter (Udir, 2017).  
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4.2 «Man trenger ikke være like for å samarbeide» 

Kunnskapsdepartementet skriver i et av sine veiledningshefter: «Man trenger ikke være like 

for å samarbeide» (KD, 2008, s. 13). Dette er et veldig passende utsagn nettopp fordi 

institusjoner ofte ikke er en ren kopi av hverandre, verken når det gjelder arbeidsmetoder eller 

innhold. Et godt samarbeid vil bygge på forståelse og kunnskap for hverandres likheter så vel 

som ulikheter. Her er prosess- og kompetansemål særlig sentralt. De gir anledning til en 

overføringslikhet, men differeringen ligger i deres intensjonelle hensikt. Barnehage og skole 

har forskjellige samfunnsmessig mandater og dermed også ulike retningslinjer for hvordan 

opplæringen skal være. Barnehagene arbeider på den ene siden med lek som utgangspunkt for 

læring, mens skolene på sin side er læringsorientert uten særlig vektlegging av leken som 

overordnet metode. En fellesnevner for institusjoner er derimot en holdning om nulltoleranse 

mot mobbing (NOU 2015:2).   

 

Det fremkommer i styringsdokumenter for både barnehage og skole et krav om samarbeid 

mellom institusjonene når det gjelder barnas overgang fra barnehage til skole. Fra 1. august 

2018 ble det med lov 8. juni 2018 nr. 29 (Endringslovs til barnehageloven mv.), lovfestet plikt 

til samarbeid mellom barnehager og skoler vedrørende denne overgangen. Samarbeidet 

beskrives i henholdsvis barnehagelovens § 2 a (2005) og opplæringslovens § 13-5 (1998). Det 

fremgår videre at samarbeidet skal bidra til en trygg og god overgang for barna. Endringene 

trådte i kraft som følge av Kunnskapsdepartementets forslag om å sikre gjensidig plikt til 

samarbeid, da dette ikke inngikk i barnehageloven eller opplæringsloven for det tidspunktet 

av proposisjonen (Det kongelige Kunnskapsdepartement, 2017). Større grad av samarbeid 

mellom institusjonene har også vært gjennomgående argumenter i forskning (Løge et al. 

2003; Hogsnes & Moser, 2014).  

 

I et forsøk på å sikre at barn får en god og trygg overgang, er det flere som fremhever 

viktigheten av en felles plattform mellom barnehage og skole. Med Kunnskapsløftet har 

lekens betydning for læring mistet mye av sin suverenitet, sammenlignet med lekens plass i 

rammeplanen, hevder Øksnes (2010). Når det gjelder forebyggende arbeid mot mobbing som 

finner sted i lek, vil en felles plattform kunne virke styrkende på det forebyggende arbeidet. 

Dette på bakgrunn av felles retningslinjer om hvordan en overgang skal sikres og mobbing 

forhindres. Ved å integrere de to pedagogiske tradisjonene, lek for barnehagen og læring for 
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skolen, kan man bidra til å gi barna en medbestemmende og lekende læringsutvikling uten at 

lek skal ofres på bekostning av læring, eller motsatt (Lillemyr, 2011). Lek og læring bør ikke 

isoleres i overgangsprosessen, men heller fungere som invitasjon til samarbeid og samspill. 

Ifølge OECD (2006) vil de beste læringsresultater komme når de kognitive og emosjonelle 

prosessene foregår parallelt. Denne formen skjer i betydelig grad i nettopp lek. Forebyggende 

tiltak mot mobbing i overgangen kan forsterke en god overgang dersom barnet selv opplever å 

bli ivaretatt og anerkjent, uten frykt for at mobbing blir en del av den nye hverdagen. Når en 

overgangsprosess i utgangspunktet er så sårbar, vil et godt samarbeid være ekstra 

betydningsfullt (KD, 2008). Barnets selvoppfatning vil også videre kunne ha et større utbytte 

om barnet opplever mestring ved overgangen.  

 

I lys av Bronfenbrenners systemteori kan en felles plattform sikre at kommunikasjonen 

mellom de ulike nivåene forbedres og trygger overgangsprosessen fra barnehage til skole for 

barnet. Batesons (1972) utvidede syn på kommunikasjon, innebærer at kommunikasjon er noe 

som bør forstås sirkulært. Med andre ord, handler samspillet ikke om at noe er årsaken til det 

andre, men at partene begge er bidragsytere og innehar gjensidig ansvar for 

kommunikasjonen. Ifølge Befring (2012b) har man et felles ansvar for oppvekst, selv om 

foreldrene er primæroppdrager. Det handler ikke om at det er dine eller mine barn, men våre. 

For å kunne ha en effekt av forebyggende innsats bør man arbeide på alle systemene fordi de 

påvirker hverandre gjensidig. Man må arbeide forpliktende på tvers av systemene. På den 

måten bidrar man til forebygging på et mer overordnet system- og samfunnsnivå.  

 

En tredje partner som ikke må glemmes når det gjelder samarbeidet rundt 

overgangsprosessen, er barnas hjem og deres foreldre. Viktigheten av et gjennomgående 

samarbeid mellom de tre partene understrekes av Kunnskapsdepartementet (2008). I 

veilederen som omhandler overgangen, uttaler de at det er sammenheng mellom nivå av 

kommunikasjon mellom hjem og institusjonene, og hvordan barnet tilpasser seg sitt mye 

utdanningsmiljø. Hjem, barnehage og skole bør fremheves som tre mikrosystem som i en 

overgang kobles sammen til et mesosystem (Niesel & Griebel, 2007), sett i lys av 

Bronfenbrenner sin systemteori. Barnet og familien representerer et mikrosystem. 

Barnehagen, barnehagelærere og ledelse et annet. Skolen, lærere og ledelsen det tredje.  
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Familie utgjør kanskje en av de viktigste arenaene for å forebygge mange psykososiale 

utfordringer (Befring, 2012b). Derfor har man også hatt en tendens å se til hjemmet dersom 

noe har vært å anse som «unormalt» eller «galt». I og med at foreldre anses om 

primæroppdrager, er det viktig å ha et fokus på å samarbeide med foreldre for å forebygge 

mobbing. Det fremgår i både barnehageloven og opplæringsloven at barnehage og skole skal 

samarbeide med foreldre (Lund, 2014). Personalet i barnehage og skole, og deres respektive 

ledelser, vil møte en stor foreldregruppe som kan sprike mye i sin tilnærming og forståelse av 

institusjonene. Foreldre må føle at de gis mulighet til å påvirke og være deltakende i 

overgangsprosessen (KD, 2008). Om en forelder uttrykker bekymring om mulig mobbing 

blant enkelte barn, må bekymringen tas på alvor. Dersom det derimot uttrykkes fra 

institusjonene, en bekymring om hvorvidt foreldrenes eget barn utviser mobbeatferd, vil dette 

kunne skape en mindre god samarbeidsfaktor. En aggressiv framgangsmåte fra ledelse, 

barnehagelærere eller lærere, kan gjøre at samarbeidet blir problematisk. Foreldrene kan gå 

inn i ren fornektelsesholdning eller føle seg anklaget for å være en dårlig forelder. De ansatte 

ved barnehage og skole skal foreholde seg profesjonelle, og deres profesjonalitet krever at en 

relasjon er respektfull og fri for anklagelser (Mikkelsen, 2016, 7. mai).   

 

4.2.1 Informasjon som ønskes delt i en overgangsprosess   

Da man omgås et barn i ulike situasjoner og kontekster når barnet er i lek, vil også 

informasjonen man har ervervet gjennom egen tilstedeværelse, kunne variere alt ettersom 

hvem du spør. Dette er naturlig da ens egen tolkning av andres atferd er subjektiv. Utveksling 

av informasjon på tvers av de tre mikrosystemene vil utgjøre et sentralt punkt i en 

overgangsprosess. Dette vil kunne virke ubevisst forebyggende på mobbing, fordi man lytter 

til hverandres perspektiv. Men, hvilken informasjon som deles av barnehage og hjem med 

skolen kan likevel begrenses. Her innehar foreldre en sentral medvirkningsrolle. Deling av 

informasjon som går på individnivå kan kun gjøres med foreldrenes samtykke (Udir, 2015, 3. 

august). Senter for atferdsforskning gjennomførte en studie som gikk over to stadier fra 2002 

til 2003. Foreldre (N=207), barnehager (N=45) og skoler (N=38) ble spurt om hvilken 

informasjon de anså som sentrale å dele i en overgang fra den ene institusjonen til den andre 

(Løge et al., 2003; Thorsen, Bø, Løge & Omdal, 2006). Tross lite utvalg som også 

vanskeliggjør overførbarheten til en større kontekst, eksisterer det fortsatt støtte for å 

argumentere for viktigheten av informasjonsoverlevering mellom foreldre, barnehage og 

skole (Udir, 2015, 3. august).  
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I og med at studien også baserte seg på annet lovverk uten lovpålagt krav om samarbeid med 

foreldre, må resultatene sees i lys av andre forutsetninger for samarbeidet. Likevel belyser 

studien sentrale punkter som er like aktuelle i dag (Udir, 2017). Utveksling av informasjon på 

tvers av foreldre, barnehage og skole bør danne grunnlaget for et godt samarbeid. Slik kan de 

sammen bidrar til å skape gode forutsetninger for at barn opplever å mestre det å starte på 

skolen. Når man på et tidlig stadig har et pågående samarbeid i forbindelse med barnas 

overgang, kan dette også sørge for at misforståelser unngås. Når alle tre parter føler at de blir 

respektert, etableres også en trygghet blant alle at det er barnas beste som er i fokus.       

 

Barnehager kan bruke varierte metoder for dokumentasjon og de velger selv omfang av 

dokumentasjon i en overgangsprosess (KD, 2008). Informasjon som av regulert gjennom 

foreldrenes samtykke, er den informasjonen som skolen anser som viktigst å motta (Thorsen 

et al., 2006; KD, 2008). Ved å få tilgang til informasjon om hvert enkelt barn sin 

utviklingsprosess i henhold til sosial fungering i lek og generelt, samt eventuelle behov i en 

overgang til skolen, kan skolen allerede før barnet starter på skolen forsøke å tilrettelegge 

skolehverdagen for hvert enkelt barn tidlig (KD, 2008). Skolen på sin side satser på 

informasjonsutveksling med hjemmet, heller enn med barnehagen (Thorsen et al. 2006). Det 

kan virke som at skolene altså i større grad søker informasjon fra foreldrene, heller enn fra 

barnehagen. Men selv om informasjon i enkelte tilfeller heller kommer fra foreldre, må man 

ikke forsømme den informasjonen som barnehagen besitter. Dette gjelder særlig informasjon 

vedrørende den sosiale fungeringen som finner sted i lek som barnehagen både på individ- og 

gruppenivå har anledning til å følge over tid. De kan ha avdekket eventuelle 

mobbesymptomer i det sosiale miljøet og mellom jevnaldrende. Deling av informasjon bør 

derfor overordnet inngå som en standardprosedyre i overgangsprosessen.  

 

Informasjonsoverføring til skole vil alltid knyttes til etiske og juridiske vurderinger (KD, 

2008). Deling av kartleggingsverktøy med barnets grad av måloppnåelse når de er ferdig i 

barnehage, kan resultere i et problematisk utgangspunkt. Dette fordi man i barnehagen i 

utgangspunktet ikke vurderes etter fastsatte målkrav, men ut fra et ønske om å gi barn gode 

forutsetninger til en god skolestart. Informasjon som deles bør knyttes til barnets sterke sider, 

hva de mestere og eventuelle utfordringer. Selv om informasjon som ønskes delt mellom 

hjem, barnehage og skole nærmest kun tar for seg individuelle forhold, bør informasjon også 
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omhandle barnehagens arbeid som har blitt gjort på gruppenivå. Her kan deriblant arbeid med 

å utvikle barnegruppens sosiale kompetanse i lek for å forhindre mobbing bli sentralt.  

 

Samarbeid med hjem handler videre om deling av den kunnskap personalet i barnehage og 

skole innehar om mobbing og dens kjennetegn (Idsøe & Roland, 2017). På den måten kan 

foreldre bruke ny kunnskap til å forsterke forebygging av mobbing ved å tilføye den til 

hjemmekonteksten. Både barnehage og skole, spesielt sistnevnte, bør være tydelig til 

foreldrene på hva de trenger av informasjon for å sikre en trygg overgang for deres barn (KD, 

2008). Det er barnehagenes og skolenes ansvar for å etablere og opprettholde samarbeidet. 

Med støtte i foreldrene kan overgangen oppleves mindre usikkert for et barn, fordi barnet 

opplever entusiastiske foreldre, og støtte i hjemmet. Det psykososiale miljøet trygges (NOU 

2015:2). Det på bakgrunn av at den ikke begrenser seg til tiden barnet er i barnehage eller 

skole, men inkluderer også hjemmet. Sammenheng mellom mikronivåene gjør at grunnlaget 

for et stabilt og anerkjennende mesosystem vil kunne virke styrkende på den miljøendringen 

barnet står overfor. En konsekvens av gode rutiner og en villighet til å dele informasjon og 

kunnskap på tvers av barnehage, skole og hjem, vil virke forebygge på mobbing. En 

systemisk tilnærming kan gi tryggere rammer for usikre barn, fordi de møter forutsigbarhet 

over tid.  

 

4.3 Mobbing som et velferdsproblem  

All atferd bør forstås innenfor en kontekst. Derfor kan man også forklare en atferd ved å se 

den i den konteksten som den finner sted i (Bateson, 1972). Dette betyr derimot ikke at 

konteksten er begrenset til enten barnehage, skole eller hjem. Å forebygge mobbing gjennom 

lek, kan gjøres ved at man ser til leken og barnas måte å uttrykke seg på. Alle inngår i 

helhetlig, transaksjonell påvirkning mellom de enkeltstående enkeltdelene. Mobbing kan 

gjennom en slik tilnærming forstås som et alvorlig velferdsproblem (Befring, 2012b). Dette 

fordi personen(e) som utsettes kan få en dårligere livskvalitet (Roland, 2012) der deres 

psykiske helse kan trues (Roland, 2007). Det å bli utsatt for mobbing i lek kan gi mange 

uheldige og alvorlige konsekvenser for enkeltperson som utsettes (Idsøe & Idsøe, 2011; Idsøe 

& Idsøe, 2016). Ettervirkninger av mobbing kan være både psykosomatiske og emosjonelle. 

Psykosomatiske representere de mer fysiske vanskene som blant annet magesmerter, 

anspenthet eller søvnproblemer (Breivik et al., 2017). Ut fra en helhetstilnærming av mulige 
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ettervirkninger mobbing kan resultere i, foreligger det et solid grunnlag for å hevde at det er 

betydelig sammenheng mellom det å være utsatt for mobbing, og utvidet risiko for å utvikle 

psykiske vansker (Arseneault, Bowes & Shakoor, 2010; Breivik et al., 2017). Angst og 

depresjon er dessverre psykiske lidelser som er høyt representert på denne statistikken (Idsøe 

& Idsøe, 2016). 

   

Nyere forskning undersøker nå også hvorvidt mobbing kan ses i sammenheng med 

symptomer på posttraumatisk stress (Idsøe & Idsøe, 2016; Breivik et al., 2017). Flere studier 

hevder det er klare likhetstrekk (Idsøe, Dyregrov & Idsøe, 2012). Sentrale kjennetegn for en 

posttraumask stressreaksjon er, at personen gjenopplever den traumatiske hendelsen gang på 

gang, fysiologisk aktivering der kroppen jobber på høy-gir konstant, og en unngår 

situasjoner/personer som kan forbindes til hendelsen (Idsøe & Idsøe, 2016). Mobbing kan 

over tid utvikle seg til å bli et traume for vedkommende som er utsatt. Derfor er det like viktig 

å forebygge skadevirkningene av mobbingen, så vel som å forebygge selve mobbingen 

(Breivik et al., 2017). Idsøe & Idsøe (2016) mener at man innenfor den pedagogiske arenaer, 

må forsøke å jobbe mer fokusert med å forsøke å rette opp igjen en stagnerende 

utviklingslinje for barna. De trekker frem at vi på bakgrunn av all kunnskap man har om 

mobbing og dens ettervirkninger, må inneha en mer bevisst tilnærming for å forebygge 

mobbing.  

 

Det er flere som hevder at Norge er på etterskudd når det gjelder arbeidet med barnas 

psykososiale miljø (Befring, 2012a; 2012b). Ihvertfall om man sammenligner med ernæring. 

En bekymring på opplæringsfeltet er man utviser større omsorg for fagene, enn for barnas 

personlige utvikling og velferd. Dette er en alvorlig antagelse, men viser at man må gi 

mobbing og psykososiale utfordringer den oppmerksomheten som behøves for å bekjempe 

dem. Holdning «det forekommer ikke mobbing her» betyr ikke nødvendigvis at barnehagen 

eller skolen er mobbefrie (Lund et al., 2015). Det kan heller handle om en unnvikelse av å 

erkjenne at det faktisk forekommer. Forebyggende arbeide mot mobbing bør handle om at 

oppvekst- og læringsvilkår kan virkeliggjøre det potensialet for et godt liv som alle barn er 

født med (Befring, 2012a). Dette betyr at barn må gis mulighet til å utvikle 

motstandsdyktighet, men innenfor lekens trygge rammer (Befring, 2012b). Forebygging bør 

ta sikte på å gjøre barn kompetente til å håndtere risikofaktorer. Det er derimot ikke slik at 

bare fordi uttrykket risikofaktor blir benyttet så vil det automatisk resultere i en emosjonell 
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eller sosial vanske (Haugen, 2008). Ikke alle som mobbes vil utvikle vansker. Det er 

samspillet mellom barnet og miljø som avgjør. Men her gjelder å det å unngå å gå inn i 

«vente-og-se»-holdning Bjørnsrud og Nilsen (2012) har skildret.   

 

Befring (2012a; 2012b) stiller spørsmål ved om dagens utdanningssamfunn medfører et 

utvidet risikomønster, og om disse blir underkommunisert. Tidligere lå fokuset nærmere 

knyttet opp risikofaktorer som individuelt særpreg og deprivasjon. Individuelt særpreg der 

man anså barn for å være enten mer sårbare eller robuste, Deprivasjon som kan forklares 

gjennom en tilstedeværelse av mer uheldige forhold i det nære oppvekstmiljøet i 

barndommen. I dagens moderne samfunn betegner Befring (2012a; 2012b) de utvidete 

risikofaktorene til sosialiserings- og samfunnsrisiko. Sosialiseringsrisiko referer til personlige 

påkjenninger og usikkerheten som kan være forbundet med et langvarig og 

prestasjonskrevende opplæringsløp. I henhold til Wongs (2016) studie om det sosiale stresset 

i overgangen barnehage - skole der mobbing anses for å være den største triggeren, skildrer 

slik sosialiseringsrisiko. Mobbing kan utarte seg til å gi de utsatte barna en opplevelse av 

nederlag der de selv føler de ikke strekker til på hverken det personlige eller sosiale planet. 

Samfunnsrisiko på sin side, kan knyttes til en kritisk debatt rundt verdier og ideologiske 

spørsmål (Befring, 2012b). Det kan virke som at verdier har blitt et spørsmål om den enkeltes 

valg, fremfor et kollektivt verdifellesskap. Videre er også barn i større grad enn tidligere 

tilhørende flere oppvekstarenaer, som igjen kan innebære flere rolle- og identitetsvandringer.      

 

I lys av alle risikofaktorene som barna står ovenfor i en overgangsprosess, bør fokuset også 

ligge på de beskyttende faktorene som kan snu de negativene tendensene i barnas liv. Det 

hviler et samfunnsansvar for alle mennesker som omgår barn, uavhengig av hvilket system i 

Bronfenbrenners system en måtte tilhøre. For barnas som skal over i en elevrolle, blir leken 

som barnas livs- og læringsform enda viktigere som forebyggingsverktøy mot mobbing. Det 

er i lek at barn kan gi utløp for sine følelser i trygge omgivelser, uten en overværende frykt 

for å bli vurdert av andre (Lillemyr, 2011). Dette er lekens livsform. At individer utsettes for 

mobbing på bakgrunn av manglende sosiale kompetanse, så forsvarer dette likevel ikke 

mobbingen. Ved å nedlegge forbyggende innsats for å forhindre mobbing i lek, kan man gjøre 

at barnas negative holdninger og mobbeatferd blir mindre grunnfestet på et tidlig stadium 

(Roland, 2012). Det kan se ut til at barnets alder og reduksjonen av mobbing er sterkere 

korrelert, jo yngre barnet er (Keating, 1990). Også Roland (2012) konkluderte med at 
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antimobbetiltak vil ha bedre effekt desto yngre deltakerne er. Studien til Roland baserte seg 

på effekten av mobbeprogrammet Zero, ett ettårig program beregnet for barn i skolealder, 

utarbeidet ved Senter for atferdsforskning ved Høgskolen i Stavanger (Roland & Vaaland, 

2006).  

 

Leken kan videre i overgangen fra barnehage til skole fungere som en øvelse på å håndtere 

motgang, så fremt barna gis mulighet til å delta. Utestenging vil frata barnet verdifull erfaring 

som vil kunne påvirke deres livskompetanse (Befring, 2012b). Læringsformen av lek, 

representerer læring i form av utvikling på alle livsområder. Dette er hva Lillemyr (2011) 

omtaler som læring i bred forstand, der man inkluderer det som barnet bringer med seg inn i 

situasjoner, både formell og uformell læring. Leken som en lærerik, spontan virksomhet 

(Leontjew, 1977; Vygotsky, 1978) bør ikke undervurderes i skolen, men anerkjennes slik det 

fremgår i styringsdokumenter for barnehager. Dette vil kunne være starten på en felles 

plattform mellom barnehage og skole. Det er gjennom refleksjon av egne holdninger til lek og 

mobbing at forebyggingen får en sterkere forebyggingskraft (Lillemyr, 2016). Om de voksne 

inntar rollen som gode rollemodeller vil barna ta lærdom, ettersom barn lærer av de voksnes 

handlinger. På den måten kan leken bli et ledd i utviklingen av sosial kompetanse og 

utvikling, ettersom man tar sikte på å bygge oppunder sosiale ferdigheter, og individets 

identitet og selvoppfatning.   

 

4.4 Oppsummering  

Å tilnærme seg overgangen som prosess tillater å se prosessen i system, og ikke som en 

enkelthendelse. En overgang er for alle barn en kritisk periode, mye grunnet betydningen for 

videre skolegang. For barn som har vært utsatt eller utsettes for mobbing, utgjør overgangen 

en ekstra sårbar utviklingsperiode i barnets liv (KD, 2008). For å forebygge mobbing som 

barn kan oppleve, og redusere den mobbende atferd, kan det være hensiktsmessig og benytte 

seg av Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modellen. Modellen representerer en systemisk 

forebyggingstilnærming der man arbeider gjennomgående på flere systemer (Bronfenbrenner, 

1979). En overgang forener tre mikrosystemer til et mesosystem (Niesel & Griebel, 2007). Da 

er en populær tilnærming av overgang, å anse den som en prosess, noe i endring, kan et 

system tilnærming bistå til en positiv prosess som kan imøtekomme barnets behov for 

trygghet fra barnehage til skolen. Bronfenbrenner understreker i sin modell at systemene 
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påvirker hverandre gjensidig. Dette betyr at forebyggende innsats på et nivå, kan virke 

forebyggende også på de andre. Men det kan også ha motsatt effekt. Det eksiterer delte 

meninger om skolestart for 6-åringer utgjør en risiko, fordi leken har mistet mye av sin 

suverenitet gjennom Kunnskapsløftet (Øksnes, 2010). Et mulig utvidet risikomønster, må 

møtes ved beskyttelsesfaktor som samarbeid mellom barnehage, skole og hjem og en felles 

plattform. Man må ha i minne å både arbeide forebyggende, mens også motvirke 

ettervirkninger av mobbing.  
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5 En god overgang uten mobbing: Hva 

kan skolen gjøre? 

Elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 

(Oppll, 1998, §9a-2). Skolens sosiale miljø har de senere årene fått et løft, der flere punkter i 

opplæringsloven handler om å beskytte elever mot krenkelser, vold, diskriminering og 

mobbing. For å sikre elevenes skolemiljø har det blitt etablert såkalt aktivitetsplikt i 

opplæringsloven, som innebærer at skolen skal handle dersom elever opplever et utrygt 

skolemiljø (Endringslov til opplæringslova og friskolelova, 2017). Dette innebærer at både 

skoleledelse og ansatte skal følge med på elevers atferd, gripe inn, undersøke, iverksette tiltak 

og kontinuerlig arbeide forebyggende. Slik skal de sørge for at den individuelle retten til et 

godt og trygt psykososialt skolemiljø opprettholdes (Oppll, 1998, §9).  

 

Mobbing skal ikke tolereres (Udir, 2011). Systemrettet arbeid som forebyggende innsats vil 

innebære forsøk på å skape en balanse og et bedre samarbeid (Sheridan, Magee, Blevins, & 

Swanger-Gagné, 2010). I opplæringsloven står det «Skoleeigaren har hovudansvaret for 

samarbeidet og skal utarbeid ein plan for overgangen frå barnehage til skole […]». (Oppll, 

1998, §13-5). Samarbeidet mellom barnehage og skole er en gjensidig plikt, men for at 

samarbeidet skal komme i gang, er skoleeieren den hovedansvarlige. Per definisjon er 

kommunene skoleeier for offentlige grunnskolene i Norge innenfor sitt geografiske område 

(Henriksen, 2017, 24. oktober). Når det gjelder å stoppe og forebygging mobbing, er det de 

skoleledelsen og de ansatte som innehar ansvaret (Udir, 2011).  

 

5.1 Klasseledelse som beskyttelse og risiko 

Det å forstå mobbing i lys av sosiale prosesser antyder en flersidig tilnærming når det gjelder 

det forebyggende arbeidet. Ledelsesstiler er en av disse, og fungerer ofte som en forutsetning 

for et godt psykososialt miljø (Imsen, 2014). Ledelsesstiler som ble presentert tidlig, var 

forbeholdt barnehagekonteksten og barnehagelærere. Også i skolekonteksten blir lærerens 

måte å forholde seg til barnet og elevgruppen, sentrale faktorer i en overgangsprosess, og 

videre ut i skoleløpet. En gjennomgående betegnelse på ledelsesstil i skolesammenheng er 
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klasseledelse. Selv om ledelse for flere kan tolkes negativ, bør den forstås som en strategi 

med positivt fortegn. Dette fordi den også gir prinsipper for organisering og struktur på det 

metodiske nivået, samt sosiale relasjoner og grad av elevmedvirkning på det 

mellommenneskelige nivået (Imsen, 2014). Den forebyggende innsatsen skolen og ansatte 

nedlegger vil farges av vedkommende sin klasseledelse ettersom den preger alle tiltak som 

iverksettes for å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø. På den ene siden kan 

tilnærming fungere som en beskyttelsesfaktor, men motsatt kan den også utgjøre en risiko 

(Haugen, 2008).  

 

Opplæringa i skolen skal, i likhet med barnehagen, bygge på grunnleggende verdier i kristen 

og humanistisk tradisjon, der demokrati, respekt, nestekjærlighet, solidaritet og likeverd 

(Oppll, 1998, §1-1). Dette er verdier lærere skal videreføre til elevene uavhengig av egen 

klasseledelse.  

 

Tilknytningen mellom en omsorgsperson og et barn er mye forsket på (Hundeide, 2003). 

Flere, deriblant Dunn (1993), har uttalt seg kritisk om det de mener har vært et for ensformig 

perspektiv på denne omsorgsrelasjonen, langs en enkelt dimensjon, enten avhengig eller 

trygghet. Den er mye mer komplisert enn det (Hundeide, 2003). Idsøe og Roland (2017) 

skisserer ulike typer klasseledelser som kan være hensiktsmessige i forebygging av mobbing. 

Og de som kan forhindre. Kjært barn har mange navn sies det, og den beste voksenrollen er 

intet unntak; autoritativ (Udir, 2011; Idsøe og Roland, 2017), varme og tydelige (Lund et al., 

2015) og demokratiske voksne (Haugen, 2008). Felles for alle er at de baserer seg på en 

todimensjonal modell, langs en kontroll- og relasjonsakse (Idsøe & Roland, 2017). 

Kontrollaksen handler om krav som settes til elevens atferd. Relasjonsaksen representerer 

hvordan omsorg utøves ovenfor elevene. Det som er elementært for å ha en autoritativ 

tilnærming er en kombinasjon av disse aksene på et høyt nivå. Om en lener seg for mye mot 

lavt nivå på både kontroll og relasjon går man mot en forsømmende tilnærming. Teoretisk sett 

er klasseledelsestilnærmingene enkle å kategorisere, men for en lærer å utvikle og i praksis 

utøve en autoritativ klasseledelse kreves øvelse og en sensitivitet som ser barnets emosjonelle 

og sosiale behov. Samtidig bør læreren oppfattes som en god og myndig lærer (Roland, 

2011). «Kontroll skaper ikke tillit, dersom den ikke er kombinert med omsorg» (Roland, 

2011, s. 157).  
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Klasseledelse vil i hovedsak gjøre seg mest gjeldende når barna har startet på skolen. Men det 

betyr ikke at forståelsen av disse blir mindre sentrale i en overgangsprosess. Igjen handler det 

om kontinuitet, at barna føler en sammenheng mellom barnehage og skole. Om barna føler at 

de voksne fremmer mange av de samme egenskapene kan dette i seg ha en forebyggende 

virkning på forekomst av mobbende atferd i lek. En god klasseledelse kan være 

helsefremmende, så vel som læringsmotiverende. I tillegg kan den forebyggende virkningen 

være på både individ- og kollektivt nivå. I en undersøkelse vedrørende klasseledelse på 15 

ulike grunnskoler, ble det funnet sterke indikasjoner på at klasseledelse hadde en direkte 

betydning for i hvor stor grad mobbing forekom, og en indirekte betydning via de 

mellommenneskelige relasjonene i klassen (Roland, 2014). Et kjennetegn ved autoritativ 

klasseledelse er å være initiativtakende. Dette kan være en styrke ved at barn gis anledning til 

å kunne leke. De føler lærerens ivaretakelse og felles rammer for akseptabel atferd. 

 

Dersom det forekommer utfordringer i samspillet i klassen, vil en todimensjonal 

klasseledelsestilnærming hos læreren kunne gjøre at man søker etter noe i relasjonen, og ikke 

hos den enkelte parten (Hundeide, 2003). Dette trekker linjer til at man ikke må forstå 

mobbing utfra personlighetstrekk, men i lys av de sosiale prosessene som foreligger mellom 

individene. På den måten ser man til metakontrakten mellom partene i samspillet (Hundeide, 

2003). Altså de mellommenneskelige avtalene som inngår, bevisst og ubevisst i samspillet. 

Samspillet her må ses i lys av leken som barna inngår i, og ikke klasseromsundervisningen. 

Metakontraktene representerer felles sett forventninger med forventninger og forpliktelser i 

tid og rom. Dette er ikke ulikt Batesons (1972) metakommunikasjon. Den sosiale og 

individuelle selvoppfatningen er ubevisst kjent med disse metakontraktene og deres måte å 

uttrykke seg på. Likevel har forskning avdekket at barn spesielt, ofte endrer holdning og 

atferd avhengig av hvem som er tilstede i leken (Hundeide, 2003). Mobbing som forekommer 

i lek, kan dermed bryte de metakontrakene som er etablert, fordi de bruker leken som middel 

for å utøve makt overfor andre barn. En lærer med en autoritativ tilnærming er av forskning 

trukket frem som den beste tilnærmingen for å forebygge mobbing (Idsøe & Roland, 2017). 

Slike lærere ser barnets behov, er varme, men samtidig tydelige på hva som er akseptabelt. De 

fremstår sikre på sin ledelse (Roland, 2011). De gjør det som er best for barna, uten å bli for 

skråsikre og miste tilliten hos elevene. En autoritativ lærer er mer bevisst de sosiale 

mekanismene i elevgruppen, både styrker og eventuelle utfordringer. Dette vil innebære at 
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mobbing får konsekvenser, men at straff av de som mobber ikke blir svaret for å løse 

problemet.  

 

5.1.1 Kvaliteten på det psykososiale miljøet  

Barn har størst utvikling gjennom uformell deltakelse i typiske hverdagsdiskurser og aktivitet 

(Säljø, 2001). Lek er her høyst aktuell. Leken kan forstås som en uformell aktivitet fordi den i 

stor grad kommer i gang som et resultat av barnas indre motivasjon, og spontane 

igangsettelse. Likevel nevnes ikke lek som begrep i Kunnskapsløftet. Respons Analyse 

gjennomførte for noen år siden en rundspørring av 1000 medlemmer i Utdanningsforbundet 

der dette var gjenstand for diskusjon. Rundspørringen ga et prosentvis anslag at 44 % av de 

spurte mener leken gis for liten tid og tyngde for de yngste elevene på skolen (Ertesvåg & 

Ridar, 2018, 14. august). Forskning viser nettopp at barn lærer best i lek. Her gis det rom for å 

feile, få støtte av andre og utforske verden innenfor rammer de selv er i stand til å håndtere og 

mestre. Man må ikke glemme at leken er viktig for barn, også selv om de har kommet over i 

skolen. Det forebyggende arbeidet mot mobbing i lek må ikke opphøre bare fordi leken gis 

mindre tid. For eksempel i friminuttene når elevene gis frihet, vil mobbingen i stor grad 

fortsette. Spesielt dersom de voksne ikke aktivt er tilstede som observerende rollemodeller. At 

en relasjon mellom barn er preget av asymmetri, er ikke synonymt med et uvennskap 

(Tetzchner, 2013). De deler nemlig ikke gjensidig antipati. På samme måte som mobbing ikke 

er en konflikt mellom venner. Mobbing kan representere en såkalt vertikal relasjon, ifølge 

Tetzchner. Den sosiale makten er i ubalanse fordi en part har mer makt enn den andre.  

 

Hundeide (2003) beskriver tre ulike former for dialog som vil utvikle seg mellom barn og 

lærer og som vil ha betydning for kvaliteten på det sosiale miljøet. Emotive dialog handler om 

relasjoner mellom mennesker, og representere det emosjonelle aspektet. Deskriptiv dialog 

retter seg mot omgivelsene og å tillegge mening. Regulativ dialog, handler om grensesetting 

og understøtte barnas forsøk på å mestre omverdenen. Refleksjon over ens egen måte å lede 

en klasse på, er en forutsetning for at læreren selv utvikler seg (Imsen, 2014). Hundeide 

beskriver disse dialogene i lys av assistert utvikling mellom et barn og omsorgsgiver, der alle 

på hver sine måter favner essensielle deler av barnas utvikling. Kvaliteten blir sentral i den 

typen omsorg barnet får. Altså hvorvidt barn gis mulighet til å utvikle seg selv der barn og 

voksne inngår i gjensidig samspill med andre. Eller om det kun er den voksne som bestemmer 

hvordan barnet skal utvikle seg. Respekt for hverandre gir positive assosiasjoner, samt 
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relasjonene mellom barn og voksen preges i lek av vennlighet og positiv grensesetting 

(Hundeide, 2003). Dialogene som Hundeide beskriver, omhandler hovedsakelig samspillet 

barn-voksen. Denne tilknytningen blir sentral for å forebygge mobbing i lek da dialogene over 

tid modellerer atferd. Disse blir integrert i barnet som de viderefører til sine dialoger med 

jevnaldrende. Et godt psykososialt miljø vil ofte starte med den relasjonen barnet har til de 

voksne rundt seg. I en overgang til skolen blir det derfor viktig at barna på et tidlig stadium 

kan forsøke å bygge opp en tilknytning til den voksenpersonen som vil bli en sentral 

støttespiller både på gode, men også mer utfordrende dager.  

  

Mobbing i skolekontekst er mangesidig (Orpinas & Horne, 2010). Mobbing har i tillegg til 

sine typiske trekk som et skjevt maktforhold, flere atferdsuttrykk som kan være ulikt fra barn 

til barn. Motivet som ligger bak en mobbesituasjon kan være vidt forskjellige fra hverandre. 

Dette behøver ikke være enstydig at mobbing er et resultat av aggressivitet og intensjonalitet 

som et personlighetstrekk hos barnet (Roland & Idsøe, 2001). Som sagt, sies det at barn i 

barnehagen av hensyn til deres modenhetsnivå, ikke er i stand til å være bevisst det 

intensjonelle motivet ved mobbing. Deres modenhetsutvikling fortsetter også selv om barnet 

har startet på skolen. Roland og Idsøe (2001) mener at motivet bak mobbingen heller bør 

forstås som proaktiv aggresjon. De presenterer proaktiv aggresjon som en mekanisme barn 

kan benytte seg av for å oppnå makt, eller en følelse av tilhørighet. Ikke så forskjellig fra 

sosial eksklusjonsangst ved Søndergaard. Når negative krenkelser finner sted mellom 

jevnaldrende i skolen, er dette et brudd på opplæringsloven. For å imøtekomme kravet bør 

skolen i en overgangsprosess og gjennom skoleåret arbeide forebyggende mot mobbing ved å 

jobbe kontinuerlig med å skape et godt psykososialt miljø for barna i skolen (Orpinas & 

Horne, 2010).  

 

Orpinas og Horne (2006; 2010) understreker at arbeidet med å styrke kvaliteten på det 

psykososiale miljøet krever en omfattende tilnærming fokusert rundt både skole- og 

elevkarakteristikker. Deres modell omfavner to komponenter, illustreres som en yttersirkel av 

karakteristikker ved skolen, og en innersirkel representert av karakteristikker ved eleven 

(Orpinas & Horne, 2006). Innad i skolen trekkes skolens verdier inn, lærerens evne til å gi 

omsorg og støtte til elevene, samt bevissthet rundt styrker og svakheter. Disse har mange 

likhetstrekk ved det forebyggende arbeidet som ble nevnt for barnehagene. På samme måten 

som karakteristikker ved eleven omhandler blant annet sosiale ferdigheter og vedkommende 
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sine egne emosjoner. På bakgrunn av denne modellforståelsen, bør man erkjenne det 

transaksjonelle forholdet mellom lærere, eleven(e) og miljø da de påvirker hverandre 

gjensidig. Dersom man kun betrakter barnet som selve roten til mobbeproblemet, i stedet for å 

se atferden og samspill i leken, gjør man det Killén beskriver som problemforflytting 

(Thorkildsen, 2015). Dette kan i verste fall gjøre det enda vanskeligere for barnet, uavhengig 

om hvilken plass de har i mobbingen. En slik problemflytning kan blant voksne være 

forårsaket av manglende kunnskap om mobbing, eller manglende innsikt i egne holdninger.  

Nettopp de komponentene innenfor skole som Orpinas og Horne beskriver i modellen sin. I 

forlengelse av disse komponentene bør lærere fokusere det forebyggende arbeidet mot å skape 

gode bånd mellom individer, både store og små.  

 

5.2 Relasjonsbygging 

De sosiale mønstrene som har oppstått i barnehagen, har lett for å følge videre over i skolen 

(Roland, 2014). Både på godt og vondt. For barn som vært utsatt for mobbing, kan deres 

toleransevindu, hva de klarer å håndtere, ofte være smalere (Hansen, 2017). Toleransevindu 

anses for å være mest optimale aktiveringssonen, der hyperaktivering og hypoaktivering er i 

balanse. Kontinuitet og stabilitet gir bidra til trygghet. Dette kan også overføres i 

relasjonsbygging mellom individer. Relasjonsbygging mellom individer vil innebære å danne 

metakontrakter (Hundeide, 2003). Gode relasjoner mellom individer uavhengig av alder vil ha 

en positiv innvirkning på tilhørighet gjennom en «kollektiv vi-følelse» (Udir, 2011, s. 6). En 

kollektiv følelse er viktig både mellom barna i barnegruppen, samt mellom barna og de 

voksne i skolen. Leken som barnas utfoldelsesform vil være en optimal arena for å etablere 

disse relasjonene, så vel som å vedlikeholde dem. Leken må her forstås som den frivillige og 

spontane, ikke den formelle, voksenarrangerte leken. At barn gis mulighet til å leke på egne 

premisser vil kunne styrke metakontrakter på interaksjonsnivå her-og-nå, og på det 

relasjonelle nivået som er mer vedvarende over tid (Dunn, 1993).   

 

Gode lærer-barn- og barn-barn-relasjoner har sterkt forskningsbasert evidens som essensielt 

for en tryggere overgang (Wong, 2016). Derfor bør fokuset være på å bygge opp slike 

mellommenneskelige relasjoner. Som et resultat av dette arbeidet, vil oftere barna søke hjelp 

fra lærere eller medelever dersom de opplever mobbing selv, eller observerer andre som 

utsettes for det. Det kan virke som at barn er bevisst på hva de skal gjøre dersom de møter 
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mobbing. I hvilken grad de faktisk søker støtte fra andre, vil i forlengelse av trygghet, også 

handle om deres tidligere erfaringer. Dersom de har opplevd at voksne ikke har gjort noe med 

mobbingen tidligere, vil barna kunne kvie seg for å oppsøke voksne igjen fordi de sitter med 

følelsen «de gjør ikke noe med det uansett» (Lund et al., 2015; Wong, 2016). På samme måte, 

har kanskje barn opplevd å bli utestengt som en følge av at de tidligere har sagt fra om 

mobbing. Det kan være en indre frykt for å bli utsatt for mobbing, som gjør at barn unngår å 

si fra om pågående mobbing, enten de ser eller personlig utsettes for det (Søndergaard, 2009).  

 

Holdningen «alle barn skal leke med alle» ser ut til å være en internalisert voksennorm-

holdning (Lund et al., 2015). Det kan heller brukes til å beskrive et ideal. Det er mer vanlig at 

barn som anser seg som like noen andre, oftere vil leke sammen (Tetzchner, 2013). Dette 

skyldes ifølge Tetzchner (2013) tre sentrale mekanismer. Nemlig sosial seleksjon der barn 

selv velger barn som ligner dem i interesser, aktivitetsnivå og alder. Sosial bortseleksjon hvor 

barna aktivt velger bort de som de selv anser som ulike fra en selv. Siste er sosial påvirkning 

som innebærer at barn som ser på hverandre som like overtar hverandre holdninger og 

væremåter. Dette gir dessverre grobunn for mobbende atferd om disse mekanismene 

misbrukes.  

 

Relasjonene og oppdragelsen må forstås ut fra de kulturelle brillene. Dette er en henvisning til 

Grenne sin collaborative problemsolving modell (https://www.livesinthebalance.org/).  

Grennfield og Kagitiacibacis forskning (Hundeide, 2003) har formulert to idealmodeller for 

oppdragelsen. Den moderne individualistiske modellen anser barn som en kommunikativ 

aktør, fostrer individualitet og ønsker å utvikle selvstendighet. Modellen tradisjonell 

kollektivisme innebærer nærmest ingen verbal kommunikasjon mellom voksne og barn, der 

familien som fellesskap er viktigere enn en individuell stemme. Inndelingen er kontroversiell, 

men beskriver ytterpunktene. De er ikke nødvendigvis helt generaliserbare som et enten eller 

samfunn.   

 

5.2.1 Vennskapsetablering  

Venner man har i barnehagen, er ikke nødvendigvis de man anser eller har som venner på 

skolen. Dette kan skyldes at man går på ulike skoler, eller at man har vokst fra hverandre. Når 

barn bli eldre, vil de også etablere vennskapsbånd med andre (Haavind, 2014). For noen barn 

er det å finne nye venner enkelt. For andre, kan det å ville leke alene være en personlig 

https://www.livesinthebalance.org/
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preferanse. Det vil alltid være individuelle forskjeller. Leken blir en naturlig arena for barn å 

utforske og å finne venner (Lillemyr, 2011). Derfor vil lek også i skolen være en sentral arena 

for å utvikle gode vennskapsrelasjoner. Dette til tross, er det ikke alle barn som har, eller 

finner venner når de begynner på skolen (Ruud, 2010). Skoleledelse og lærere aktivt bør gå 

inn for å utvikle mellommenneskelige relasjoner mellom små og store. På den måten kan man 

forsøke å skape trygghet i lek og forhindre en skjev balanse i relasjoner som kan føre til 

utestenging.   

 

Hognes og Moser (2014) sin casestudie hadde et utvalg bestående av medarbeidere innenfor 

blant annet barnehage og skole. Studiens hensikt var å tilegne seg informasjon om hva 

pedagogiske ledere og førsteklasselærere i en kommune vektla i en overgangsprosess. Det 

kom frem i studien at utvalget la stor vekt på opprettholdelse av og etablert av vennskap. 

Vennskap kan representere en beskyttelsesfaktor mot mobbing (Kirves & Sajaniemi, 2012). 

Tross studiens begrensede utvalg og dermed også generalisertbarheten, så skisserer funnene at 

vennskap er en viktig betingelse for tilpasning til skolekonteksten. På bakgrunn av dette, er 

vennskap et fokuspunkt som skolene må jobbe aktivt med å realisere.  

 

Det kjedeligste er å ikke ha noen å være sammen med sier barn (Lund et al., 2015). Barn blir 

triste når de ikke får anledning til å være med å leke. I sammenheng med sosial kompetanse 

som betingelse for å etablere vennskap, handler det også om graden av akseptering fra 

jevnaldrende (Pedersen, 2015). Det vil være for enkelt å konkludere med at barn ikke har 

venner på bakgrunn av det man antar er lavere sosialt kompetansenivå hos den enkelte. Ja, et 

lavere kompetansenivå kan ha en innvirkning på barnets evne til å etablere vedvarende 

vennskap. Men dersom lærere heller ikke gir barna mulighet til å utvikle sine ferdigheter i det 

sosiale miljøet generelt, og i leken spesielt, vil en positiv utvikling i seg selv være vanskelig 

for barna. Ansvaret for kvaliteten på leken skal ikke legges på barna, men de på voksne 

(Öhman, 2014). Lekmønstre må avdekkes og de voksne må gi barna rom til å leke, samtidig 

som de kan måtte gå inn å berike leken for at vennskapsetableringen skal finne sted. 

Relasjoner blir til i felles liksomlek gjennom en forhandling mellom de deltakende barna. Det 

gir indikasjoner på at tilhørighet og vennskap ikke er en selvfølgelighet bare fordi barn inngår 

i lek sammen. Hvert individ må søke etter posisjon (Johansson, 2007). Vennskap kan være 

midlertidige og kun i lek, eller de kan være langsiktige og overførbar til andre kontekster i 

skolen. Alle relasjoner vil ha behov for pleie. 
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Det vil være naturlig at barn enkelte ganger avvises i lek. De fleste har nok opplevd dette på 

et tidspunkt. Barn har som regel preferanser for hvem de vil leke med. Vennskap vil innebære 

risiko for avvisning (Helgeland & Lund, 2017). Gjentatte avvisninger derimot, kan resultere i 

barn som utarbeider forskjellige strategier for hvordan de skal finne venner (Öhman, 2014). 

En avvisning fra andre barn i lek betyr ikke nødvendigvis at det forekommer mobbing. Dette 

vil derimot kunne ha negativ innvirkning på etablering av vennskapsrelasjoner som følge av 

barnets alternative strategi, nemlig å beskytte seg selv fra å bli for sårbar. På den andre siden, 

kan avvisning fra barn oppfattes av en selv som mobbing og utestenging. Den voksne må 

tørre å oppsøke og etterspørre et barns subjektive opplevelse av vonde ting. Angst som bygger 

seg opp av frykt for ikke å bli inkludert i lek er stor hos barn. Lærere ved skolen bør aktivt 

legge til rette for at lek inngår som en naturlig del av skolehverdagen. Frykten for ikke å bli 

inkludert bør ikke bli så internalisert, slik at barnet mister sin naturlige, iboende nysgjerrighet. 

For å opprettholde lekens lekenhet og barnas nysgjerrighet bør lærere aktivt iverksette tiltak 

innenfor inkluderingsprosessene. Likevel må ikke de voksne låse seg til ideen om at «alle 

barn må leke med alle». Et utrygt miljø kan trigge sosial eksklusjonsangst (Søndergaard, 

2009). Om barna føler seg sett av voksne, og vet at de voksne oppfatter og handler ved 

vedvarende avvisning vil barn fortsette søken etter andre lekepartnere.  

  

5.2.2 En profesjonell relasjon 

Som det fremgår tidligere det er skoleledelse og ansatte som har ansvaret for forebyggingen 

av mobbing i skolen, mens kommunene har ansvaret for at det blir et samarbeid mellom 

barnehage, skole og barnets foresatte. Det foreligger videre en gjensidig innsats for å holde 

samarbeidet i gang. Men for at det forebyggende arbeidet mot mobbing skal kunne ha en 

vedvarende effekt også videre utover i skolekontekst for barna, har skolen en viss 

ansvarsrolle. Det er derfor essensielt at skolen sitt arbeid i forlengelse av relasjonsbygging 

innad i barnegruppen, i tillegg bør utvides til foresatte og barnehagen (Lillejord, Børte, 

Halvorsrud, Ruud & Freyr, 2015). Deres relasjon bør i større grad handle om å utvikle en 

profesjonell relasjon med de andre mikrosystemene barnet inngår i. Hvordan samarbeid og 

kommunikasjonen partene imellom er, kan skille seg veldig fra hverandre. En profesjonell 

relasjon kan gjøre at samarbeidet får mer faglig tyngde, samtidig som alle parter føler seg ens 

egne holdninger og meninger blir respektert (Lillemyr, 2011). Skouteris, Watson og Lum 

(2012) fremhever alliansebygging, der en arbeider sammen for å trygge skolestart for barna. 
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Samtidig imøtekommer man mobbeproblematikken i lek om dette utgjør en aktuell 

risikofaktor for en mindre god overgang.  

 

Det er ikke uvanlig for foreldre å oppleve endring i måten en kommuniserer med de ansatte i 

barnehage og skolen på (KD, 2008). Fra daglige, uformelle samtaler i barnehagen, kan 

dialogen mellom skole og hjem derimot begrense seg til sjeldnere, mer formelle samtaler i for 

eksempel konferansetimer. Dette understreker viktigheten av et nært samarbeid med nettopp 

foreldre. Dermed med blir det sentral for skolene spesielt, å bygge en allianse med foreldrene. 

Det kan fungere som et konkret samarbeidstiltak hevder Skouteris et al. (2012) etter at de 

gjorde en undersøkelse på allerede eksisterende forskning. Alliansebygging representerer en 

måte å tilnærme seg hverandre, der man respekterer de måtene man er forskjellige og like. At 

begge parter, skole og hjemmet, føler at de kan uttrykke seg og samtidig bli hørt blir viktig for 

eliminere mobbing.  

 

Foreldre utgjør kanskje den viktigste dialogpartner for skolen. Foreldrene kan fungere som 

veldige gode støtte- og rollemodeller for sine barn fordi de er barnets nærmeste omsorgsgiver 

(KD, 2008). Å sørge for en god start for hvert enkelt barn med de forutsetninger de bringer 

med seg inn i skolen, krever at de voksnes holdninger ikke er altfor sprikende. For sprikende 

kan kunne gjøre samarbeidet umulig. Eksempelvis kan dette være om det er noen som nekter 

for at mobbing finner sted innenfor skolen. Eller foreldre som ikke anerkjenner denne 

problematikken for unge barn. Dette er eksempel på utfordringer som kan føre til at 

forebyggingen i større grad omhandler å overbevise andre at mobbing er et ikke-eksisterende 

problem, heller enn å vurdere egne holdninger. Det forebyggende arbeidet mister fokus og 

man kan stå i fare for å unnlate å avdekke mobbeatferd. På den annen side, kan en benevnelse 

av barn eventuelle karakteristikker i en mobbesitasjon fra skolens side, skape en større 

avstand til foreldrene (Nilsen & Vogt, 2008). Det kam vanskeliggjøre alliansebygging fordi 

foreldrene kan føle seg anklaget for å være dårligere foreldre. Interessekonflikter og 

uenigheter kan gjøre at systemer ikke alltid er i balanse (Hesselberg & Tetzchner, 2016).  

 

Det fremgår at trygghet i lek og det sosiale miljøet skapes når barn vet at læreren kan 

avdekke, håndtere og stoppe mobbing (Lund et al., 2015). Dette kan også overføres til 

lærerens profesjonelle relasjon med barnets foresatte/foreldre. Dersom systemer er i balanse 

gir dette næring til deres felles allianse (Hesselberg & Tetzchner, 2016). Når foreldrene vet at 



59 

 

skolen er i stand til å bryte et mobbemønster i skolen for å unngå at barna får alvorlige 

ettervirkninger av mobbing, er foreldrene trygge på at skolene handler utfra barnets beste. 

Utøvelse av en nullvisjon holdninger styrker skolens profesjonalitet og utviser en satt fastsatt 

standard for at mobbing ikke er ønsket (Roland, 2014). En slik forståelse trekker linjer til 

metakontrakter. Bare at denne gangen handler det om mellommenneskelige avtaler, 

engasjement og forpliktelse (Hundeide, 2003) hos de to partene i et felles mesosystem. 

Viktigheten av å jobbe som ett system, der man er bevisst hverandres holdninger til mobbing 

understekes gjennom at man arbeidet om å samles rundt felles mål (Sheridan et al., 2010).  

 

5.3 Et ønske om å hjelpe, men ikke tilstrekkelig 

kunnskap?  

På samme måte som barn er i utvikling, bør også læreren være det samme. Sammensettingen 

av elevgruppen som starter på skolen er ny for hvert år (Hesselberg & Tetzchner, 2016). Barn 

er individer som alltid vil utvikles ulikt, selv om opplæringsløpet skulle være tilnærmet likt. 

Det store skillet i barnas forutsetninger, deres resiliens til å håndtere endringer og mulige 

erfaringer knyttet mot krenkende hendelser, gjør at det også for lærerens vedkommende 

kreves evne til å tilpasse seg elevgruppen. Tilpasningen krever refleksjon over hva som vil 

være best for individet, så vel som elevgruppen som helhet. Etterhvert som læreren selv blir 

tryggere i sin måte å ivareta barna på, for eksempel ut fra klasseledelses-tilnærming, vil 

vedkommende sin profesjonsutøvelse styrkes. Dette er derimot ikke synonymt med at man 

alltid innehar den kunnskapen som behøves for å imøtekomme den skjulte mobbing som 

finner sted i nettopp barnas frie, spontane lek.  

 

Det har vært mye snakk om bevissthet og kjennskap til egne holdninger som bidrag til det 

forebyggende arbeidet. Men å hjelpe barna på best mulighet både handler også om å kjenne 

sine begrensninger (Mikkelsen, 2016, 7. mai). Om en ikke føler at man strekker til med 

utgangspunkt i eget kunnskapsnivå, er det ikke et nederlag å spørre andre kolleger om hjelp. 

Her blir det også viktig for skoleledelsen ikke å tolke dette som en svakhet. Faktisk bør det 

heller betraktes som en mulighet til å styrke kompetansenivået til flere ansatte, ikke kun 

vedkommende som tok initiativ til å søke veiledning eller andres kunnskap. Videre kan det 

også styrke det kollegiale samholdet i lærergruppen. Når en er bevisst sine begrensninger 
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viser denne tydelige evne til selvrefleksjon. En ekstremt viktig del av det forebyggende 

arbeidet mot mobbing i lek. Som er resultat av å vite sine begrensninger og det å tørre å 

spørre om hjelp, sørger en for at barna blir ivaretatt på best mulig måte.  

For at lærere skal inneha spesifikk kunnskap for trengs for å forebygge mobbing i lek i en 

spesifikk situasjon, vil det også avhenge av å selv ha erfaring fra tidligere 

håndteringssituasjoner. Skoleledelsen innehar derfor et særegent ansvar for å være 

rollemodeller for sine medarbeidere. På denne måten legges ikke hele trivselsansvaret og å 

stoppe mobbing, på læreren alene. Kunnskapsdepartementet (2019, 16. mai) beskriver i en 

artikkel som nylige ble tilgjengelig, at det i regi av Regjeringen nå gjennomføres flere tiltak 

for å eliminere mobbing i skolen. Hvordan kompetansetiltakene utføres i Norge, vil være 

forskjellig fra kommune til kommune. En slik differensiering vil kunne gjøre at tiltak tilpasses 

de utfordringene kommunene har. Videre innebærer dette at kommunene med de største 

utfordringene, også er de som vil motta støtte først. I henhold til aktivitetsplikten som 

foreligger i opplæringsloven, ligger det nå flere føringer som skal sørge for at mobbing ikke 

kan gå under radaren.  

  

Nilsen og Vogt skriver «sosiale og emosjonelle vansker utfordrer de voksnes profesjonelle 

kompetanse og følelse av personlige egnethet» (2008, s. 275). Kompetanseheving bør derfor 

inngå som en fast strategi for skoleledelse (Idsøe & Roland, 2017). Deling av kunnskap blant 

skolens ansatte vil kunne gjøre skolen mer i beredskap når det gjelder mobbing. For eksempel 

vil man kunne være i stand til å avdekke mobbetendenser i barnegruppen, en aldri ellers ville 

være i stand til å gripe. Dette understreker hvordan nye briller, metaforisk for ny kunnskap, 

gjør at man kan se klarere. Igjen, mennesket tolker andres atferd ut fra ens eget 

erfaringsskjema. Ensidig tolkning av barnas egenskaper og karakteristikker, gir sjeldent 

forebyggende innsats en varighet av tydelig karakter. Mobbing krever som sagt arbeidet på 

flere plan.    

 

Heldigvis finner det flere instanser som kan hjelpe når det uttrykkes behov for mer kunnskap. 

På den måten har man flere støttemurer for å sikre god kvalitet på den forebyggende innsatsen 

som legges ned ved ulike skoler. Å lykkes med en overgang til skolen for alle barn, forutsetter 

dette ikke bare et forpliktende samarbeid mellom barnehage, skole og foresatte (Løge et al., 

2003). Det forutsetter i tillegg et samarbeid på tvers av andre sentrale parter. Formen for 

samarbeid som går tvers i tillegg til barnehage, skole og, kan innebære hjelpeapparater i 
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kommune, fylke eller andre statlige tjenester. En kommunal tjeneste, som Haugen (2008) 

også beskriver som en førstehjelpetjeneste, er pedagogisk-psykologisk tjeneste. Videre 

referert til som PP-tjenesten. I opplæringsloven § 5-6 (1998) er PP-tjenesten påkrevd i hver 

kommune/fylkeskommune i landet, der kommunene/ fylkeskommune også er ansvarlige for å 

etablere og organisere tjenesten. En av PP-tjenestene sine sentrale oppgaver er å bistå skoler 

med blant annet kompetanseheving og organisasjonsutvikling ved behov. 

Utdanningsdirektoratet (2017, 29. august) beskriver supplerende at PP-tjenesten blant annet 

bistå skoler med hjelp som angår elevenes skolemiljø slik det fremgår i opplæringslovens 

kapittel 9. 

 

Ved å samle mennesker med både forskjellige faglige bakgrunner og fra flere instanser 

oppnås det man kan kalles tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Denne typen samarbeid er en 

tiltaksstrategi på systemarbeid (Haugen, 2008). Hovedessensen ligger i et samarbeid mellom 

likeverdige aktører som orienterer seg ved hjelp av en helhetlig transaksjonsforståelse der 

man forsøker å styrke alle systemene i barnets liv, så vel ivareta barnet selv. Et tverrfaglig og 

tverretatlig samarbeid kan ha avgjørende betydning for forebyggingen av mobbing fordi 

oppmerksomheten knyttes mot en helhetlig systemtenkning (Pedersen, 2015). Slik tverr-

arbeid kan aktivt hindre at det forebyggende arbeidet mot mobbing blir kortsiktig og tilfeldig 

(Hesselberg & Tetzchner, 2016). Da mobbing som nevnt er et symptom ved det psykososiale 

miljøet (NOU 2015:2), vil dette også innebære at man må arbeide kontinuerlig for å bedre, 

samtidig som det gode miljøet opprettholdes over tid. Et godt miljø gir barn en 

trygghetsopplevelse. Det i seg selv kan gi helsefremmende effekt som kan igjen kan motvirke 

risikofaktorer (Hesselberg & Tetzchner, 2016). Så lenge en endring i skolepraksisens arbeidet 

mot mobbing ikke er etablert, vil den alltid trenge vedlikehold. Endring er kun etablert når 

vedlikehold ikke behøves. Med andre ord, så lenge elever opplever mobbing, enten personlig 

eller ikke, må skolen arbeide for å tilegne seg kunnskap slik at mobbing til slutt opphører. 

  

5.4 Oppsummering 

Skoleledelsen og lærernes aktive arbeid mot mobbing, og hvorvidt de lykkes, vil avhenge av 

klasseledelse. Autoritativ klasseledelse blir fremhevet i eksisterende forskning som den 

ledelsesstilen med klart fortrinn i det forebyggende arbeidet. Videre må man bygge opp de 

mellommenneskelige relasjonene- lærer-elev og elev-elev. Men likevel også etablere en 
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profesjonell relasjon til barnas foreldre, da slik alliansebygging også kan virke forebyggende. 

Dersom en lærer ikke strekker til med kunnskap om hvordan å sikre det psykososiale miljøet, 

kan tverretatlig forebygging på systemnivå benyttes gjennom bistand fra PPT. Dette kan bidra 

til å utvikle den enkelte lærers kompetanse, men også lærergruppen som helhet.  

 



63 

 

6 Oppsummering og avsluttende 

refleksjoner 

Avslutningsvis, vil jeg i dette kapittelet foreta en samling av tråder ved å hente opp igjen 

problemstilling for oppgavens som var følgende: Hva kjennetegner mobbing i barnehagen, og 

hvordan kan den forebygges gjennom lek i overgangsprosessen barnehage - skole? I lys av 

oppsummeringen, vil avsluttende refleksjoner også være sentralt for kapittelet. Den metodiske 

tilnærming for denne oppgaven var litteratursøk, der man aktivt benyttet eksisterende 

forskning og faglitteratur, for å undersøke hvordan mobbing kommer til uttrykk i barnehage, 

samt hvordan forebyggende tenkning kan ha betydning for barnas overgang fra barnehage til 

skole. Som nevnt gjennomgående i oppgaven, har fokuset omhandlet overgangsprosessen og 

ikke den enkeltstående dagen. Dette er viktig å poengtere fordi det kan gi en større forståelse 

av hvorfor oppgaven er bygd opp slik den er. Når man tilnærmer seg overgangen som en 

prosess kan man belyse de enkelte parter sitt ansvar og samtidig understreke viktigheten av å 

se systemer som gjensidige påvirket av hverandre (Bronfenbrenner, 1979).  

 

I løpet av de årene jeg har studert, har det stadig blitt uttrykt bekymring for økt forekomst av 

mobbing i barnehage og skole. Samtidig understrekes det på nasjonal basis at overgangen fra 

barnehage - skole bør styrkes (KD, 2008). Jeg valgte derfor litteraturstudie som gir mulighet 

til å se disse i lys av hverandre. Å forebygge mobbing innenfor både barnehage og skole er 

essensielt dersom man skal sikre en god overgang for barn, ettersom de vil kunne påvirke 

hverandre simultant dersom det inngår i barnets hverdag.  

    

6.1 Oppgavens funn  

At det forekommer mobbing i barnehagen er bekreftet gjennom flere studier (Perren, 2000; 

Lund et al., 2015). Derimot advarer Helgesen (2014) mot å forsøke å tallfeste statistikken 

fordi er det mange faktorer som kan påvirke resultatet. Ut fra forskning på mobbing i 

barnehagekontekst, er det grunnlag for å hevde at det er uenigheter i hvordan mobbing skal 

defineres. Helgesen har formulert to hovedtilnærminger. Første er individorientert, som ser på 

mobbing som individuell aggresjon. Den andre er gruppeorientert og argumenterer for at 
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mobbing skyldes sosiale prosesser på avveie. Det er gjennomgående funn som hevder at 

Søndergaard (2009) sin forståelse, som den andre tilnærming, bør være den rådene forståelsen 

når det gjelder hvordan den forebyggende innsatsen skal utøves i barnehage og skole. Olweus 

(1992; Olweus, 2010) sin klassiske definisjon med tre kriterier, er ikke nødvendigvis erstattet, 

men de to tilnærmingene skal åpne for debatt. Særlig i barnehagekontekst oppfattes det at den 

klassiske definisjonen kommer til kort.  

 

En gruppeorientert tilnærming, ser til den dynamiske gruppestrukturen, mens en 

individorienterte, nærmest begrenser seg til å oppfatte mobbing som en vanske ved individet. 

Den vanligste formen som mobbing viser seg på i barnehagen, er utestenging (Kirves & 

Sajaniemi, 2012; Repo & Sajaniemi), også kjent som relasjonell mobbing (Idsøe & Roland, 

2017). Det understrekes i flere studier enn tidligere, at det er viktig å anerkjenne barnets 

subjektive følelse når vedkommende føler seg mobbet (Wong, 2016). Barnas dynamiske 

samspill med hverandre kan være enklere for barnehagelærere å tilegne seg kunnskap om 

gjennom å observere deres lek. For at barnehageansatte skal kunne forebygge mobbing i lek 

som en del av det forebyggende arbeidet i en overgangsprosess, må de ha kunnskap om 

mobbing, lekens betydning (Lillemyr, 2016) og være bevisst sine egne holdninger (Lund et 

al., 2015). For barn å være en del av et lekesamfunn gir dem mulighet til å utforske lekens 

mange muligheter, styrke egen lekekompetanse i lys av sosiale ferdigheter og finne 

potensielle venner. Dette bør barnehagelærere jobbe aktivt med å gi barna. Dette står også 

nedskrevet i rammeplanen for barnehager (Udir, 2017).        

 

Kunnskapsdepartementet (2008) er blant flere som påpeker at barnas overgang fra barnehage 

til skole utgjør en særlig sårbar periode. Når et barn samtidig opplever mobbing, eller har hatt 

en krenkende atferd overfor andre barn, kan dette representere nok et usikkerhetsmoment inn i 

deres nye rolle som skoleelev. Når flere risikofaktorer spiller inn, kan dette få alvorlige 

konsekvenser både i en her-og-nå-situasjon, så vel som i det lange løp. En systemisk 

forebygging hevdes å kunne styrke overgangen barnehage - skole da forebygging av mobbing 

gjøres på flere nivåer og systemer. Bronfenbrenner (1979) sin systemtenkning er her sentral. 

Man forsøker å begrense sannsynligheten for at problemer får oppstå (Befring, 2012a). Når 

barnehage, skole og foresatte står sammen, gir dette en kontinuitet i utdanningsløpet som 

tjener barnet, samtidig som det kan forebygge forekomsten av mobbing som finner sted i 

barnas lek.      
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I tråd med opplæringsloven kapittel 9 skal elevenes rett til et trygt psykososialt miljø bli 

håndhevet gjennom forebyggende innsats mot mobbing. En autoritativ klasseledelse kan 

fungere som en beskyttende faktor da de er høyt på både kontroll- og relasjonsaksen (Idsøe & 

Roland, 2017). Som Roland sier «… (k)ontroll skaper ikke tillit, dersom den ikke er 

kombinert med omsorg» (2011, s. 157). I tillegg forstår man mobbing som et symptom på det 

psykososiale miljøet (NOU 2015:2). I en overgang fra barnehage til skole, blir det viktig at 

læreren som skal bli barnets nærmeste, har fokus på å bygge opp en god relasjon til barnet, og 

bygge en allianse med barnets foresatte. Dersom skolen ikke på egenhånd er i stand til å 

ivareta barnas behov og eliminere mobbing, kan det være kommunale tjenester som kan bistå.  

 

6.2 Begrensninger og veien videre  

Av hensyn til oppgavens omfang, har det bevisst blitt gjort enkelte begrensinger i denne 

oppgaven. Språklige ferdigheter hos barn i lys av mobbing har ikke blitt belyst. Det har heller 

ikke mobbing som forekommer mellom voksen og barn. Som forskning generelt, vil 

forskning påvirkes av vedkommende sin forståelsesramme og metodiske fremgangsmåte 

(Øksnes, 2010). Dette gjelder også for min oppgave som har tatt utgangspunkt i andres 

forskningsmateriale og det lovverket som var på tidspunktet for min skriving. 

Utdanningsdirektoratet (2019, 15. januar) har uttalt at det fra skolestart i 2020 skal være 

startet implementering av nye læreplaner i skolen. Utarbeidelse av de nye læreplanene har 

pågått over flere år, og fullstendig implementering sies at skal gjennomføres over en periode 

på tre år.  

 

Det vil være nærliggende å tro at de nye læreplanene vil videreføre og fremheve likheter 

mellom fag i skolen og fagområder i skolen, slik det fremgår i den nye rammeplanen som 

kom i 2017. Kunnskaps- og integreringsminister Sanner har uttrykk de de nye læreplanene 

skal åpne for barn skal kunne bli enda mer kreative og utforskende (KD, 2019, 18. mars). 

Eksakt hvordan forebygging av mobbing vil bli i praksis med de nye læreplanene, eksisterer 

det lite tilgjengelig informasjon om på tidspunktet for skrivingen av denne oppgaven, utover 

det som står skrevet i opplæringsloven og som er tilgjengelige i veiledere om mobbing. Tross 

dette, har skolestasråd Sanner i flere intervjuer uttrykt at skolehverdagen forventes mer 

lekpreget enn den er i nåværende reform (Ertesvåg, 2019, 18, mars). 
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Selv om min oppgave har begrenset seg til barnas frie lek, og ikke den som er voksenstyrt i 

faglige sammenheng, bør lekens plass i skolen på generelt grunnlag komme frem. Spontan lek 

har blitt omtalt i nåværende læreplaner i kroppsøvingsfaget (Udir, 2015). Av de 

læreplanskissene som er tilgjengelige på utdanningsdirektoratet sine sider er det beskrevet at 

lek også innenfor kroppsøving blir sentralt, både som arbeidsform og i innhold (Udir, 2019, 

18. mars). I den pågående politiske og faglige diskusjonen rundt hvorvidt overgangen 

barnehage - skole for de yngste barna er god nok, drøftes det i utarbeidelsen av de kommende 

læreplanene hvordan overgangen bedre kan forsterkes (KD, 2019, 18, mars).  

Læringsdimensjonen vil tro føres videre også utover i læreplanene fra 2020, men 

Kunnskapsdepartementet (2019, 18. mars) skriver i en pressemelding at læringen for de 

minste barna skal skje gjennom lek. De kommende læreplanene handler overordnet om et 

ønske om at skolen skal styrkes i henhold til å sikre et godt miljø for barna på skolen (KD, 

2019, 18. mars). Ved implementering av de nye læreplanene i skolen, må ikke det 

forebyggende arbeid mot mobbing komme i annen rekke.   

 

Når det gjelder kunnskap om mobbing og å forebygge utestenging i barnas frie lek, er det 

gjennomgående i studier en etterspørsel på forskning innenfor feltet (Idsøe & Idsøe, 2011; 

Wong, 2016; González Moreno et al., 2017). Kristiansen (2014) har hevdet at nyere forskning 

i større grad enn det har vært til nå, må omhandle det å gi ny kunnskap om verktøy for å 

forebygge mobbing i tidlig alder.  

 

For fremtidig forskning vil det også kunne være interessant å se til flere perspektiver for å 

innhente informasjon. På den ene siden vil det kunne være viktig å ha flere studier som går på 

hvordan barn selv oppfatter mobbing og hvordan dette eventuelt påvirker dem i en 

overgangsprosess. På den annen side vil de voksnes oppfatning kunne være benyttet som et 

sammenligningsgrunnlag for å se om deres oppfatninger har tydelige fellestrekk eller 

oppsiktsvekkende forskjeller. Igjen, opplevelsen av å bli mobbet er subjektiv, så hva fremtidig 

forskning eventuelt skulle avdekke, må ikke settes i kategorier som «riktig» eller «galt». Jeg 

tenker at fremtidig forskning vil være lurt å gjennomføre både innenfor skole og barnehage, 

samt også i hjemmet. Når studier kun er forbeholdt et system, vil det være vanskelige å kunne 

se de i sammenheng. Bevissthet rundt at et mikrosystem er koblet opp mot minst to andre 

mikrosystem inn i et mesosystem, vil kunne ha avgjørende betydning for forsterkning av 

systemtenkning (Niesel & Greibel, 2007). En forsterkning kan styrke kvaliteten på den 
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forebyggende innsatsen som barnehage, skole og hjem legger ned for å stanse mobbing. 

Kartlegging av systemisk tenkning mellom hjem, barnehage og skole kan være interessant for 

videre forskning.   

 

Spesielt innenfor barnehagefeltet søkes det mer kunnskap om mobbingens manifestering hos 

de yngre barna (González Moreno et al., 2017). Hva forårsaker at såkalt begynnende 

mobbeatferd (Roland & Idsøe, 2017), prototyp-mobbeatferd (González Moreno et al., 2017), 

og unjustified aggression (Vlacho et al., 2011) etablerer seg ren mobbing, kan være forslag til 

fokuspunkter ny forskning kan se til. Forskningstrender og deres fokus sentrert rundt barnets 

stemme, vil nok også opprettholdes utover. Terminologi i forskning er et annet punkt som 

videre kan være gjenstand for ytterligere diskusjon (González Moreno et al., 2017).  

 

Veien videre for å utbedre og utforme mye antimobbeprogrammer og tiltak reletart til å stanse 

mobbing, er tydelige markert i flere forskningsstudier som et sted i riktig retning. Vlacho et 

al. (2011) har hevdet at kvaliteten på slike antimobbeprogrammer er udiskutable. De 

argumentere videre for at måten disse programmene implementeres på, også er en viktig 

faktor for om programmene faktisk kan anses som vellykket eller ei. Etter hvert som ny 

kunnskap etablerer seg nasjonalt og internasjonalt, må det være en fortløpende vurdering om 

hvordan mobbing på best mulig måte skal håndteres og stoppes. PALS (positiv atferd, 

støttende læringsmiljø og samhandling) er en skoleomfattende innsatsmodell som benyttes 

ved flere grunnskoler i Norge (Natvig & Eng, 2014, 22. januar). Modellen kan i skolen forstås 

som et tiltak i lys av tidlig innsats ved at man forsøker å redusere risikoutvikling, deriblant 

forhindre mobbing. TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko), bygger på erfaringer fra 

skoleprogrammet, men er tilpasset barnehagekonteksten. Det vil være et økende behov for å 

tilegne oss mer kunnskap om implementeringseffekten av begge programmene over tid, sett i 

sammenheng med overgangsprosessen.  

  

Så lenge mobbing finner sted i barnets hverdag, må en nedlegge all nødvendig innsats for å 

imøtekomme problemet og stoppe mobbingen. Ingen mobbing bør ikke kun være et ønske og 

en visjon. Det bør også bli en realitet for barn i barnehage og skole.  
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