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”Det	  er	  meget	  lettere	  å	  se	  til	  høyre	  
og	  venstre	  enn	  å	  se	  inn	  i	  seg	  selv”	  

Kirkegaard,	  S.



HOLDNINGER til barns atferd, 
til familiers strev, til vellykkethet, det å være 
«sterk» og flink m.m.

   
Hvordan vi snakker om andre, 
med andre og til hverandre 

Hvordan vi 
håndterer 
konflikter

VOKSNE SOM MODELL OG MENTOR

✤ Holdninger til barn, barns atferd, til familiers strev, til 
vellykkethet, til å være «sterk» m.m….



Definisjon av mobbing  

Med	  mobbing	  mener	  vi	  gjenta0	  nega1v	  eller	  

”ondsinnet”	  a5erd	  fra	  en	  eller	  flere	  re0et	  mot	  en	  

elev	  som	  har	  vanskelig	  for	  å	  forsvare	  seg.	  Gjenta0	  

er1ng	  på	  en	  ubehagelig	  og	  sårende	  måte	  er	  også	  

mobbing.	  (Utdanningsdirektoratet,	  2015)



• Innagerende 
atferd

• Utagerende 
atferd

Atferd er et språk som må 
leses av voksne
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• Blir mer innesluttet,stille 

• Virker mer slitent og trett 

• Er mer sint og frustrert 

• Er rastløs og urolig 

• Søker lite kontakt med andre barn 

• Har problemer med å spise eller sove 

• Gråter mer enn før



Svarteper og 
Lanobarnet
✤ Barn er forskjellige

✤ Foreldre er forskjellige

✤ Familier er forskjellige

✤ Klasser og lærere  er forskjellige

✤ ALT VIRKER INN PÅ HVORDAN 
BARN HAR DET, HVILKEN ATFERD 
SOM VISES OG HVORDAN OG OM 
MOBBING FÅR GODE ELLER 
DÅRLIGE VEKSTVILKÅR



Ingrid Lund, Universitetet i Agder

FORVENTNINGER
Til	  meg	  selv

Til	  oss	  som	  familie
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Til skolen og lærerne

KOMMUNISERES VARMT OG TYDELIG



Fellestrekk for de barn som blir stengt ute

❖ Barna blir ikke sett eller hørt av de voksne 

❖ Barna blir  tillagt negativ omtale/gitt skyld for konflikter 
både av jevnaldrende og voksne

❖ Strever med sosial kompetanse 



Barn og unges tre viktige 
utviklingsoppgaver gjennom oppveksten 

✤ Lære å etablere gode relasjoner 
(hvordan lærer de dette?)

✤ Lykkes i skolen (opplevelse av faglig og 
sosial mestring gjennom erfaring og  
tilbakemeldinger )

✤ Tilpasse seg normer og regler (hva som er 
tillatt, regulering, koder, kultur m.m.)



5 sentrale ferdigheter for å oppnå 
dette

1. Samarbeidsferdighetene dreier seg om å dele med og hjelpe andre, 
følge regler og beskjeder.

2. Selvkontrollferdigheter handler om å bringe følelser under 
tankemessig kontroll.

3. Selvhevdelsesferdigheter omfatter å hevde egne meninger og 
rettigheter på positive og tydelige måter, ta initiativ, presentere seg 
og motstå negativt gruppepress. 

4  Empati : å kunne se ting fra andres synsvinkel, forstå hvordan andre 
har det, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. 

5. Ansvarlighet dreier seg om å holde avtaler og forpliktelser, samt vise 
respekt for eiendeler og arbeid.


