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Kreative tiltak

https://www.youtube.com/watch?v=SQ8HNeYLEe4
https://www.youtube.com/watch?v=SQ8HNeYLEe4
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin_YrlrJzKAhVM2SwKHWd6CyUQjRwIBw&url=http://www.nrk.no/trondelag/fiskepudding-tar-opp-kampen-mot-mobbing-1.12414732&psig=AFQjCNEZRsdrwxtesbd8Z2S55l7nv8aYHA&ust=1452415825407631
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin_YrlrJzKAhVM2SwKHWd6CyUQjRwIBw&url=http://www.nrk.no/trondelag/fiskepudding-tar-opp-kampen-mot-mobbing-1.12414732&psig=AFQjCNEZRsdrwxtesbd8Z2S55l7nv8aYHA&ust=1452415825407631


Tiltak som slår hverandre ned

i Kunnskapsdepartementet i Kirkegata 18.

https://www.nrk.no/sorlandet/plumbo-star-uten-betaling-etter-antimobbefestival_-_-tragisk-1.13104006
https://www.nrk.no/sorlandet/plumbo-star-uten-betaling-etter-antimobbefestival_-_-tragisk-1.13104006


De vanskelige mobbesakene

› «Hvis du merker det er mobbing skal 

vi slå til umiddelbart» (Torbjørn Rød 

Isaksen)

› «Jeg synes vi skal tenke oss litt om da. 

Jobb godt, men kanskje litt langsomt»  
(Erling Roland)

B DCA

Synkron-
tiltak



Holdninger

 «Det blir bare verre om man blander 
seg inn» Lærer 

 «Det er nå engang slik at det er i 
krevende omgang at ungene vokser seg 
robuste» Oppvekstsjef 

 «Hun/han er nok skyld i mye av det 
selv.» Assistent

 «Nytter ikke å gjøre noe når foreldrene 
er sånn» FAU leder (og lokalpolitiker )

 «Dette foregår hjemme, og kan ikke 
være vårt ansvar. Vi kan jo ikke ordne 
opp i alt heller..» Rektor
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Mobbeombudet = et folkehelseprosjekt

Elev/lærling

Skole

System

Samfunn

Lavterskeltilbud for 
elever/lærlinger

Veiledning/sparringspartner 
for ledere og lærere

Samordning av arbeidet på 
systemnivå

Mobbing som 
samfunnsproblem – være 

aktiv i  debatten



Rolle



Samarbeidspartnere lokalt

Mobbe-
ombud

Fylkesmannen i
Buskerud

Skolene/

PPT

Politi

PressePolitikere

ELEVORGANISASJONEN 
Buskerud

Utd. forbundet



Samarbeidspartnere nasjonalt

Mobbe-
ombud

Udir

Universitet/

Høgskole

Konfliktråd

LLHMedia

EO

Barneombudet





Identitetsbasert mobbing

Kommer særlig til syne når vi 
opplever oss utenfor synsvidde- f eks 

på nett?

Gruppebaserte 
fordommer 

• Kjønn
• Seksuell legning
• Funksjonshemming
• Kulturbakgrunn

Hvorfor er dette skjult?
• Skam
• Er det mobbing/trakassering?
• Normalisering
• Bagatellisering
• Redd for overreaksjon





Når er vi gode kollegaer?

› ”Enhver lærer skal 
bestrebe sig for et godt 
kollegialt samarbeide 
med sine kolleger og 
skal avholde sig fra 
enhver innblanding i 
andres gjerning.” 

› (Skoleplan for 
Lillestrøm Folkeskoler, 
Lillestrøm Skolestyre 
1930)

https://www.youtube.com/watch?v=M4z8eRPQ-ho
https://www.youtube.com/watch?v=M4z8eRPQ-ho


Tilhørighet

Ledelse

Samarbeids-
kultur

Mobber 
andre

LÆRER-
AUTORITET

Mobbet



Gruppearbeid

«Jeg hater det …når 
vi f. eks skal ha 
mattesamarbeid så 
vinker og roper alle 
på de andre for at 
de skal sette seg ved 
siden av dem. Ingen 
roper på meg» 

Jente 14

https://www.facebook.com/Kongsvikvdg/app_316966678368209
https://www.facebook.com/Kongsvikvdg/app_316966678368209


Krenkelser av voksne

› Hei. Her kommer dagens lille rapport.

› 1 time norsk(jeg vikar) Kom inn i timen med mat men jeg sa det var ok. Laget mye uro. Ville ikke lese som resten av 
klassen.

› 2 time Historie(jeg vikar) Mye mye prat, uro og han forstyrrer de rundet seg.Ville ikke gjøre noe fag.

› 3 time matte(jeg vikar) Ville overhode ikke gjøre oppgaven som klassen jobbet med. Han "dreit" i det som han selv sa. 
Han er veldig høyrøstet(skriker) i timen og forstyrrer veldig de rundt seg som jeg etterhvert flyttet litt på.

› 4 time matte(jeg vikar) Kom til meg å sa han hadde spist og drukket i storefri men at han hadde vondt i hodet. Han lurte 
på om jeg kunne gjøre noe med det. Jeg ba han sette seg ned å slappe av. Det ble ikke mye ro da han hyler og skriker. 
Han valgte å ikke gjøre fag men satt mye å tegnet på veggen, skriker og prater høyt. Det er ikke ofte jeg har sett han slik 
han har vært i deg!

› 5 time RLE Mye mye høy støy og hører IKKE på henvendelse fra lærer/ass eller andre medelever. Gjør svært lite fag.

› 6 time RLE Holdt en lite presentasjon for klassen. Dette gikk relativt greit. Stiller seg etter dette opp i klassen med 
hendene i været og "skriker" jeg er flink jeg. Jeg har også i dag fått gjennomgå i "glatte" lag, han er til tider direkte "stygg" 
i munnen mot/til meg og blir sint på andre i klassen når de gir utrykk for at de ikke er enig i hans beskrivelse av meg. Ble 
litt for voldsomt i denne timen så Ida tok han med ut og pratet med han.

› Dette var dagens.

› Hilsen Lise



Hvordan merker dere at læreren ikke liker 
en elev? (5 trinn – Drugli)

› Behandler henne/han 
urettferdig

› Er sur på han/henne

› Har sint blikk

› Overser

› Hører det på stemmen

› Ekstra streng

› Ser det på kroppen

› Går til de andre og 
hjelper først

› Kjefter og er sint

› Smiler ikke til han/henne

› Ser oppgitt ut

› Gir ikke skryt

› Gir ikke trøst





De usynlige unge

› Minst ett av 20 skolebarn lider av langvarig sosial angst-rekker ikke opp hånda i klassen, tar aldri ordet i sosiale 
sammenhenger og kan slutte å gå på skolen (Aune & Stiles 2009)

› Beskjedenhet ikke alltid en dyd…..kan bli en funksjonssvikt og ramme normal sosial utvikling (depresjon og 
rusproblematikk)

› «Lider i stillhet»-vanskelig å oppdage fordi de gjør alt de kan for ikke å synes

Vær oppmerksom på disse elevene –ser vi dem?



› Jeg liker dårlig å snakke med nye folk. Har så lett for å tro 
de synes jeg er teit, he he. Markus 14

› Jeg hater å få oppmerksomhet rettet mot bare meg. Jeg 
klarer  ikke å holde presentasjoner foran klassen. Sandra 
16



Sosial angst - triggere

› Ustrukturerte situasjoner (Friminutt, utedag, skoletur)

› Gym- musikktimer der en skal vise noe- eksponering

› Rekke opp hånda- spørre om hjelp

› Ringe å spørre noen om de skal treffes, eller snakke i 
klassen

› Delt på bursdag eller fest

› Ta initiativ til en samtale
(Valand 2015)



Pia og Psyken



Kultur er utrolig smittsomt

› God ledelse – tydelige verdier 

› Godt arbeidsmiljø og forhold mellom kollegaer 

› God ledelse av grupper 

› Gode relasjoner mellom voksne og barn/unge 

› Gode relasjoner barna i mellom 
(Barr, 2011 ; Thapa mfl, 2013; Sprague & Horner, 2006) 



Systematikk

LÆRER arbeider systematisk = BRA

LÆRERTEAMET arbeider systematisk = BEDRE

SKOLEN arbeider systematisk = BEST



Skoleeier som  
arbeider systematisk 

= 

FANTASTISK




