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FORORD

Foreldreutvalgene for barnehager (FUB) og grunnopplæringen(FUG) ønsker at ingen barn skal oppleve
mobbing. FUG får dessverre mange henvendelser fra foreldre til skolebarn som opplever å bli mobbet,
og disse trenger hjelp. Skolen har klare forpliktelser overfor barn når de oppdager at noen blir mobbet,
det er nedfelt i lov. Slik er det ikke i barnehagen.
For FUB har det blitt en hjertesak å løfte fram temaet mobbing i barnehagen. FUB opplever at noen har vært
skeptiske til å bruke begrepet mobbing i barnehagen. Da FUB gav ut sin brosjyre om mobbing i barnehagen
i 2012, lot ikke reaksjonene vente på seg, verken de negative eller de positive. Noen mente at mobbing er et
begrep som ikke bør knyttes til barnehage og de aller minste barna. Det var imidlertid flere som ringte oss og
takket for at vi hadde brakt temaet på bane. De hadde selv barn som hadde blitt mobbet på ulike måter da de
var små: utestengt fra lek, plaget eller krenket på andre vis. En av dem sa: ”Barndommen har de med seg hele
livet – selv om de i dag er voksne, er de fortsatt preget av å ha blitt stengt ute fra fellesskapet i barndommen”.
FUB og FUG er opptatt av å ta opplevelsen både til den som mobber og den som mobbes på alvor. Dette rammet ikke bare de det gjelder, men hele familien. Foreldre og søsken opplever det sårt, skamfullt og vanskelig
å ha et barn som mobber eller blir mobbet. Det er alltid de voksnes ansvar å ta mobbing på alvor, og gi støtte
og veiledning slik at barn opplever tilhørighet og får være en del av leken og fellesskapet. Gode barnehager
og skoler har voksne som tar ansvar og vet hva de skal gjøre når mobbing skjer. For at alle barn skal oppleve
en god barndom med felleskap og tilhørighet, må vi våge å snakke om fenomenet mobbing, også blant de
aller minste.
I prosjektet Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen (2013-2015) har vi hatt gleden av å arbeide sammen
med Universitetet i Agder, Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus. Vi takker våre dyktige og engasjerte
samarbeidspartnere som har gitt oss meningsfull og ny kunnskap om mobbing i barnehagen! Barnets opplevelse ”her og nå” er små byggesteiner for barnet videre. Disse kan være avgjørende for fullførelse av skolegang
og etablering som samfunnsborger i voksenlivet.

Oslo, november 2015

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Marie Skinstad Jansen
leder

Elisabeth S . Gundersen
leder
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INNHOLD
SAMMENDRAG

Prosjektet “Hele barnet – hele løpet” er et samarbeid mellom FUB/FUG, Universitetet i Agder; institutt for
pedagogikk, Sørlandets sykehus; Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og oppvekstsektoren
i Kristiansand kommune. Den overordnende målsettingen ved forskningsprosjektet er å bidra med kunnskap
for å forebygge mobbing i barnehagen der barnas opplevelse, de ansattes ansvar og foreldres involvering
er kjernepunkter.
På bakgrunn av dette ble det utarbeidet 6 problemstillinger:
1. Hvordan vurderes barnehagene kompetanse i forhold til forebygging, håndtering
og oppfølging av mobbing i barnehagen av foreldre og ansatte i barnehagen?
2. Hvordan vurderer foreldre og ansatte i barnehagen samarbeidet mellom hjem
og barnehage i forhold til mobbing?
3. Hvilke holdninger har barnehageansatte og foreldre til mobbing, mobbeoffer og den som mobber?
4. Hvordan forstås begrepet mobbing av foreldre, ansatte og barn i barnehagen?
5. Hvordan opplever femåringen relasjoner, trivsel og samspill i lek i barnehagen?
6. Hvordan oppstår og opprettholdes samspill mellom barna i småbarnsavdelingene?
Det ble opprettet tre delprosjekter med ulike metodiske innfallsvinkler: Det første av disse bestod av en spørreundersøkelse til foreldre og ansatte. Det andre delprosjektet la vekt på både observasjoner, individuelle- og
fokusgruppeintervjuer av barn. Aksjonsforskning ble kombinert med andre etnografiske tilnærminger i det
siste delprosjektet.
Resultatene fra delprosjektene drøftes inn under følgende overskrifter:
1. Vennskapets og lekens betydning i arbeidet mot mobbing i barnehagen
2. De voksnes holdninger til mobbing i barnehagen
3. De voksnes handlinger i møte med mobbing i barnehagen.
I tillegg har prosjektet inkludert ulike formidlingsaktiviteter og tre masteroppgaver som en del av arbeidet
mot kunnskapsutvikling på feltet. Disse presenteres kort i prosjektrapportens vedlegg.
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ENGLISH SUMMARY

The project “The whole child – the whole way” is a collaboration between the National Parents’ Committee
for Kindergartens and Lower Secondary Education (FUB/FUG), the faculty of education at the University
of Agder, the department for children’s mental health (ABUP) at Sørlandet hospital, and Kristiansand
Municipality Children and Youth Services. The main objective of the project is to contribute with knowledge
to prevent bullying in kindergarten, with particular focus on the experiences of children, the responsibilities
of employees and the involvement of parents.
With this as a background, six research questions were formed:
1. How do parents and kindergarten employees view the kindergarten’s
competence in preventing, managing and pursuing the issue of bullying?
2. How do parents and kindergarten employees view the cooperation between
home and kindergarten regarding bullying?
3. What sort of attitudes do kindergarten employees and parents have towards
bullying, the victim of bullying, and the person doing the bullying?
4. How is the concept of bullying understood by parents, kindergarten
employees and children in kindergarten?
5. How are relations, well-being and interaction in play in kindergarten
experienced by the five-year-old?
6. How is interaction between the youngest children (toddlers) in
kindergarten established and maintained?
Three sub-projects were established, with different methodical approaches. The first consisted of a
questionnaire for parents and kindergarten employees. The second sub-project focused on observations
and individual interviews as well as focus group interviews with children. The last sub-project combined
action research with other ethnographic approaches.
The results of the sub-projects are discussed under the following headings.
1. The significance of friendship and play in the work to prevent bullying in kindergarten.
2. The adults’ attitudes towards bullying in kindergarten.
3. The adults’ actions when facing bullying in kindergarten.
Additionally, the project included various dissemination activities and three master’s theses as part of the work
towards knowledge development in the field. These are briefly presented in the appendices to the project report.
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INNLEDNING
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Begrepet mobbing brukes med den største selvfølgelighet relatert til barn i skolealder. Temaet har blitt satt
på dagsorden både i media og i det politiske landskapet, i form av både mobbeplaner, mobbeprogrammer
og lignende rettet mot skolen. I barnehagen er begrepet mobbing anvendt i langt mindre grad.
Neglisjering av mobbing i barnehagekonteksten er overraskende, tatt i betrakting forskningsfunn som indikerer
at mobbing også forekommer i barnehagen. Forskning på barns trivsel og medvirkning i barnehagen i Norge
(NTNU,2012) viser at 12% av barna sier at de ofte blir plaget av andre barn når de er i barnehagen. Psykologiprofessor Sonja Perren, som har studert mobbing i sveitsiske barnehager, konkluderer med at mobbing
forekommer i barnehage (S. Perren, 2000). I en studie basert på omfattende observasjoner fant Perren at 37%
av barna var involvert i mobbing. I 16 av de 18 barnegruppene hun studerte, fant hun ut at minst ett barn
mobber eller blir mobbet flere ganger i løpet av en uke. Forskning viser også en sammenheng mellom frafall
i videregående opplæring og mobbing i barnehagen (Lund, 2013).
Økt fokus på utestenging og mobbing i barnehagen vil kunne føre til tidlig intervensjon, som igjen vil kunne
føre til at færre mobber og blir mobbet. Dette kan redusere faren for dårlige erfaringer og svekket selvtillit.
Det viser seg at mobbing kan få dramatiske psykososiale konsekvenser for mobbeofferet (Kaltiala-Heino,
Rimpela, Rantanen, & Rimpela, 2000). (Rutter, 2000).
I 2012 ga foreldreutvalget for barnehager (FUB) ut brosjyren: “Mobbing i barnehagen.” Brosjyren vekket motstand i enkelte fagmiljøer, men ble også starten på samarbeidsprosjektet “Hele barnet – hele løpet,” som har til
hensikt å rette fokus mot tidlig innsats allerede fra den dagen barnet starter i barnehagen. Det handler om
å forebygge mobbing i barnehagen, der barns opplevelse, de ansattes ansvar og foreldres involvering
er kjernepunkter.

SAMARBEIDSPARTNERE

Prosjektet “Hele barnet – hele løpet” er et samarbeid mellom Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG),
Foreldreutvalget for Barnehager (FUB), Universitetet i Agder; Institutt for pedagogikk, Sørlandet sykehus,
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og oppvekstsektoren i Kristiansand kommune. Prosjektet
er finansiert av FUB/FUG og Sørlandet sykehus (ABUP).

KUNNSKAPSSTATUS OM MOBBING I BARNEHAGEN

Diskusjoner omkring om og eventuelt hvordan begrepet mobbing kan overføres til barnehagekonteksten
har vært en del av samfunnsdebatten omkring mobbing som fenomen blant barn og unge. Utdanningsdirektoratet (2014, s. 3) anvender følgende definisjon av mobbing:
”... gjentatt negativ eller “ondsinnet” atferd fra en eller
flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg.”
”Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.”
Innledning
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Olweus (2000), som er en av Skandinavias fremste forskere på mobbing, definerer begrepet 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 andre personer” (side 17).
Han er en av dem som helt tydelig utdyper sin definisjon med at negative handlinger er når noen med hensikt
påfører, eller prøver å påføre, en annen person skade eller ubehag (ibid). Her legges det til grunn at mobbing
antas å være intensjonelt fra utøverens side. Denne antakelsen har blant annet medført at man har satt et
særlig fokus på barn i skolepliktig alder, og ikke sett på barn under skolepliktig alder, ut fra en begrunnelse
om at så små barn ikke er i stand til å mobbe intensjonelt. I stedet anvender man begreper som “erting,”
“egling” eller i grovere tilfeller “utestengning”. Disse begrepene er kanskje treffende dersom man betrakter
episodene som enkeltstående. Begrepene er imidlertid egnet til å tilsløre alvorligheten i det som foregår.
Samtidig kan det vitne om en “skylapp”-tilnærming; vi ser ikke problemet fordi vi ikke vil vedkjenne oss at
det eksisterer.
En konsekvens av å ikke anvende mobbebegrepet relatert til barn under skolepliktig alder er at det har blitt
gjort relativt lite forskning på dette. Våren 2004 gav Barne- og familie departementet i samarbeid med Barneombudet ut heftet; “Mobbing i barnehagen” rettet mot ansatte i barnehagen. I heftet hevdes det at mobbing
forekommer i barnehager, men at man ikke vet eksakt hvor utbredt det er. Heftet er utarbeidet ved hjelp av
Kari Lamer, som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo.
“Vi vet at mobbing finnes blant mennesker i alle aldersgrupper. Det ville vært underlig
om mobbing var noe som plutselig oppstod når barn begynte på skolen” (Lamer, K. 2004 s.5).
Noen av de første som løftet tematikken inn i den norske barnehagedebatten var Reidar Pettersen og
Francoise Alsaker. I boken Mobbing i barnehagen (Pettersen, 1997) satte Pettersen temaet på dagsorden ved
blant annet å løfte frem Alsakers barnehagestudier i Sveits og Norge. Alsaker malte da noenlunde det samme
bildet av mobbing i barnehagen som vi finner i skolen. Påstanden om at førskolebarn også ble mobbet møtte
derimot motstand av våre fremste forskere på dette feltet. Alsaker og Pettersens eksempler på mobbing, ble
tolket som synsing av dr. psychol. Anne Inger Borge ved Statens Institutt for Folkehelse, som mener at barn
først i seks- til sju-årsalderen kan planlegge å være slemme. Hun påpekte videre at man burde være forsiktig
med å introdusere mobbebegrepet i barnehagen. Borge fikk også støtte for sitt syn av mobbeforskeren Roland;
“Jeg tror mange barn har det vondt i barnehagen, men vil ikke kalle dette mobbing” (Svalastog 1997). I mars
2003 ble imidlertid “Manifest mot mobbing” underskrevet av Barne – og familiedepartementet, som tok til
orde for at også barnehagen burde slutte seg til manifestet. Denne tilslutningen førte til videre forskning om
mobbing også på barnehagearenaen, og til at mobbing ble knyttet opp imot barns rettigheter og medvirkning.
“Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. FNs Barne- konvensjon slår
fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og
selvrealisering. Mobbing svekker disse rettighetene.” (Manifest mot mobbing, 2003 s. 2)
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I rapporten “Kvalitet og kvantitet. Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst” (Winsvold og Gulbrandsen 2009),
fremkommer det tydelig at mobbing forekommer i norske barnehager, og at flere barnehager gjør bruk av
definerte arbeidsmåter/programmer, som “Du og jeg og vi to,” “Steg for steg” og lignende, for å motvirke
mobbing. Forfatterne finner en sammenheng mellom rapportert forekomst av mobbing og bruken av arbeidsmåter eller programmer for å motvirke mobbing, noe som enten kan indikere at barnehager bruker programmene fordi det er blitt registrert mobbing, eller at mobbing som et generelt tema er satt mer eksplisitt på
dagsorden i disse barnehagene. Dersom det siste er tilfelle kan, som forfatterne antyder, registrert forekomst
av mobbing og tiltak mot mobbing være en indikasjon på kvalitet og bevisst praksis. “Mobbefrie” barnehager
er med andre ord ikke nødvendigvis barnehager der mobbing mellom barn ikke forekommer, men kan være
uttrykk for en praksis der man ikke registrerer at mobbingen foregår. En slik “skjult” mobbing vil være vanskelig,
men viktig å identifisere.

TEORETISK FORANKRING

De sentrale teoretiske ideene i dette prosjektet bygger på en forståelse der barnets kompetanseutvikling forstås
som en dynamisk utveksling mellom indre og ytre forutsetninger: psykologiske og biologiske forutsetninger,
sosiokulturelle handlingskontekster og materielle handlingskontekster (Nygren, 2008). Mobbing blir da tolket,
forstått og analysert ut ifra en forståelse av at barn som blir mobbet og mobber andre alltid må sees i forhold
til de relasjonene og den konteksten de befinner seg i. Det betyr i denne sammenhengen at barnehagens
kultur, relasjoner og holdninger, samt forventninger til barn fra foreldre og de ansatte i barnehagen, er sentrale
faktorer som påvirker barnehagens læringsmiljø. Forskningen vil derfor ha ulike innfallsvinkler, gjennom
ulike forskningsmetoder, slik at ulike sider ved mobbing i barnehagen blir belyst.
Barnas stemme står sentralt i dette forskningsprosjektet. Både problemstillinger og de teoretiske perspektivene
tar sitt utgangspunkt i barns livsverden (Bengtsson, 2005), der barnets subjektive opplevelse, kroppsfornemmelse, og barnet som aktør, er hovedelementer. Dette gjenspeiles også i dagens barneforskning, som bygger
på en oppfatning av barn som aktører og handlende subjekter (Angel, 2010; Prout, 2005). Denne forståelsen står
i motsetning til synet på barn kun som sårbare individer, som passive mottakere, overgitt til sine omgivelseler
eller styrt av genetiske disposisjoner, som igjen styrer atferd og deres kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling.
Forskningen viser at små barn er sosiale vesener, som via kroppslige handlinger og nonverbale kommunikasjonssignaler søker og går inn i relasjon til andre (C. H. Hart & Smith, 2002). De er i stand til å signalisere
egne intensjoner og grenser, for eksempel når de vil ha pause fra interaksjonen med omsorgspersonen, eller
at de er usikre og trenger veiledning, og lignende. For å komme inn i konstruktive dialoger og samhandlingsmønstre forutsettes det at omsorgspersonene rundt dem er i stand til å se og tolke deres kroppslige og nonverbale kommunikasjonssignaler. Å møte barn som subjekt er altså ikke noe som trer i kraft etter hvert som
de vokser og får språk. Utfordringen ligger der helt fra de kommer til verden.
I psykologisk teori med forankring i eksistensfilosofiske premisser, understrekes at det å møte den andre som
subjekt blant annet innebærer å anerkjenne individets rettigheter i forhold til egen opplevelsesverden
(Schibbye, 2009). I denne tenkningen knyttes individets verdighet til det å få være autoritet i forhold til egne
Innledning
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opplevelser. Å anerkjenne barn som subjekt betyr å møte den enkelte som et individ som kan forholde seg
til seg selv, med rettigheter i forhold til egne tanker og følelser.
James, Prout og Jenks (1998) drøfter ulike syn på barn under metaforene “human beings” og “human becomings”.
I stedet for å se barn som noe som hele tiden er på vei til noe annet enn det de er her og nå, altså “human
becomings,” så blir utfordringen i dette barndomssynet å møte dem som individer med følelser, tanker og
meninger; som fullverdige mennesker i det livet de lever som barn. Barn må altså møtes som medmennesker,
og ikke ut fra et mangelperspektiv som fokuserer på hva de en gang skal bli. Denne tenkningen er i tråd med
moderne menneskerettighetssynspunkter. Som en hjørnestein i utvikling av demokrati, har prinsipper om
respekt for enkeltindividets integritet og rett til å ytre seg om forhold som angår eget liv, blitt satt på den
politiske dagsorden verden over. Prinsippene er blitt nedfelt i FNs barnekonvensjon, som ble innlemmet
i norsk lov i 2003.
Designet i delprosjekt 2 styres av denne forståelsen, der 5 åringer blir intervjuet både individuelt og i fokusgrupper. Diskusjonene om små barns ”troverdighet” i forskningssammenheng (Kortesluoma, Hentinen,
& Nikkonen, 2003) og deres evne til å forstå, memorere og uttrykke seg i forhold til hendelser (Christensen
& Prout, 2002), har vært og er en diskusjon blant forskere.
Vi mener at det å behandle barn med respekt betyr å ta deres subjektive opplevelsesverden på alvor ved å lytte,
forstå, bekrefte og videreformidle den kunnskapen barn formidler fra sitt ståsted. Det er også denne forståelsen
som ligger til grunn for at forskningsresultatene skal tilbakeføres til både foreldre og ansatte i barnehagen.
Dette ble gjort ved at forskerne la til rette for dialogmøter mellom ansatte og foreldre, der temaene var knyttet
til forskningsresultatene. Gjennom dialog om barns opplevelse, og en formidling av en grunnleggende
respekt for barns subjektivitet, er det et mål at forskningen kan bidra til økt forståelse for barns livsverden
blant ansatte og foreldre. I tillegg vil en slik forståelse kunne føre til en styrking av barns mentale helse og
følelse av selvverd.
Videre anvender vi aktuell og relevant kunnskap fra de siste tiårs småbarns- og tilknytningsforskning. Denne
kunnskapen har gitt oss ny forståelse av de minste barnas dype sosiale interaksjoner (Abrahamsen, 1997;
Fonagy, 2001; Johansson, 2002; Løkken, 2000; Stern, 2002; Winnicott, 2003). Ikke minst har forskning på
”toddlerkultur” ved bl.a. Gunnvor Løkken (2000) og Eva Johansson (2013) rettet oppmerksomheten mot små
barns sterke sosiale bånd som kroppslige før-språklige og før-kognitive fenomener. Denne forskningen støtter
seg teoretisk på eksistensialistiske moral-filosofer som Løgstrup og Levinas, samt Merleau-Pontys kroppslighetsfilosofi. Kjennetegnet ved en slik tilnærming er at den første og mest grunnleggende hendelse i møte mellom
mennesker er gjensidig ansvarlighet og samhørighet. Anvendt på empiriske data omkring små barns kommunikasjonsformer og samværsmåter, gir det et grunnlag for å forstå sosial kompetanse og evne til empati blant
små barn som en prekognitiv disposisjon nedlagt i deres umiddelbare kroppslige tilstedeværelse i verden –
ikke kun som tillærte måter å forstå sin plass i et sosialt samspill basert på kognitive prosesser (Nome, 2011).
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En slik tilnærmingsmåte har betydning for vår forståelse av mobbing i barnehagen på to måter. For det første
fordi det krever en ny teoretisk drøfting rundt opprinnelsen til aggresjon. Dersom vi fraviker et tradisjonelt
freudiansk syn på aggresjon, eller McClellands forestilling av maktbehov som grunnleggende drivkrefter
i menneskets natur, må tilsynekomsten av aggresjon mellom barn forstås og begrunnes annerledes. For det
andre vil det åpne opp for nye perspektiver på mobbeforebyggende arbeid. Aggresjon kan være en sentral
faktor i mobbeprosessen, men etter vår mening er overdrevent fokus på aggresjon ikke nyttig for å forstå
barns sosiale prosesser.
Blant nyere teoretikere innen utviklingsteori, som også er tilknytningsteori, er blant annet den ungarsk/britiske
psykoanalytikeren Peter Fonagy, i dag leder av Anna Freuds institutt i London. Med begrepet mentalisering
beskriver Fonagy (2004) hvordan barnet gjennom tilknytningsrelasjonen gradvis utvikler fornemmelsen av
et eget selv, som kan oppfatte egne og andres følelser og uttrykke dem på symbolsk nivå gjennom tale og
handling, og som danner grunnlag for empati og intersubjektiv kommunikasjon og relasjon med andre
mennesker (S. Hart & Schwarts, 2009, s. 15). Dette perspektivet er sentralt for å forstå små barns følelser,
atferd og handlinger, både i forhold til den som mobber og den som blir mobbet. I denne teoretiske tilnærmingen vektlegges der også hvordan voksne utvikler evnen til mentalisering (Skårderud, 2008) gjennom livet
i møte med andre mennesker og ulike situasjoner. Foreldre og ansattes evne til å oppfatte både egne og
barns følelser når barn utsettes for krenkelser som mobbing, er avgjørende for hvordan mobbing forståes,
møtes og håndteres.

Innledning
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FORSKNINGSPROSJEKTENE
MÅLSETTINGER OG PROBLEMSTILLINGER
Den overordnende målsettingen ved forskningsprosjektet er å bidra med kunnskap
for å forebygge mobbing i barnehagen, der barnas opplevelse, de ansattes ansvar
og foreldres involvering er kjernepunkter.

På bakgrunn av denne hovedmålsettingen ønsker vi å se nærmere på følgende problemstillinger:
1. Hvordan vurderes barnehagenes kompetanse i forhold til forebygging, håndtering
og oppfølging av mobbing i barnehagen av foreldre og ansatte i barnehagen?
2. Hvordan vurderer foreldre og ansatte i barnehagen samarbeidet
mellom hjem og barnehage i forhold til mobbing?
3. Hvilke holdninger har ansatte i barnehagen og foreldre
til mobbing, mobbeoffer og den som mobber?
4. Hvordan forstås begrepet mobbing av foreldrene, ansatte og barn?
5. Hvordan opplever femåringen i barnehagen relasjoner, trivsel og samspill i lek i barnehagen?
6. Hvordan oppstår og opprettholdes samspill mellom barna i småbarnsavdelingene?

FORSKNINGSTILNÆRMING OG VALG AV METODER
Metodetriangulering

Problemstillingene som ligger til grunn for prosjektet er av ulik karakter og relativt omfattende og sammensatte.
Dette gjør det nødvendig å ta i bruk ulike metoder, noe som kan defineres som metodetriangulering. Metodetriangulering er en metode som kan brukes for å oppnå “tykke beskrivelser,” og betyr at samme fenomener
(mobbing) studeres på flere måter, og fra ulike perspektiver. Ved å kombinere ulike metoder vil man få bredere
datatilfang, og en sikrere basis for tolkning (Repstad, 2009, s. 24).
For å besvare de fire første problemstillingene ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant foreldre og
ansatte i barnehagen (delprosjekt 1).
For å besvare den fjerde og femte problemstillingen ble barneperspektivet ivaretatt gjennom individuelle
intervjuer, fokusgruppeintervjuer og observasjon av 4- og 5 åringene i barnehagen (delprosjekt 2).
Videre ble det gjennomført et kvalitativt feltarbeid gjennom et etnografisk design i barnehager i kombinasjon
med et aksjonsforskningsdesign i to barnehager for å besvare den siste problemstillingen (delprosjekt 3).

Forskningsprosjektene
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DELPROSJEKT 1
Kartlegging av barnehageansatte og foresattes perspektiver på mobbing i barnehage

I delprosjekt 1 valgte vi en kvantitativ tilnærming for å gi et overordnet bilde på fenomenet mobbing i barnehage,
og for å kartlegge ulike faktorer som kan påvirke det sosiale læringsmiljøet i barnehage generelt. Fokuset rettes
mot de ansatte i barnehagen og barnas foresatte. Utgangspunkt for delprosjektet er barn i aldersgruppen 3 til 6 år.

PROBLEMSTILLINGER
Hensikten med prosjektet var å undersøke og sammenligne holdninger og verdier hos foresatte og ansatte
i barnehagen, med hensyn til fire av hovedprosjektets sentrale spørsmål, presentert innledningsvis. Imidlertid
var ikke barns meninger om mobbing et fokus i spørreskjemaundersøkelsen, og det ble derfor naturlig å endre
spørsmål 4 med hensyn til deltakernes forståelse av begrepet mobbing.
De fire problemstillingene som var utgangspunktet for delprosjekt 1 ble derfor som følger:
1. Hvordan vurderes barnehagene kompetanse i forhold til forebygging, håndtering
og oppfølging av mobbing i barnehagen av foreldre og ansatte i barnehagen?
2. Hvordan vurderer foreldre og ansatte deres samarbeid i forhold til mobbing i barnehagen?
3. Hvilke holdninger har ansatte i barnehagen og foreldre til mobbing,
mobbeoffer og den som mobber?
4. Hvordan forstås begrepet mobbing av foreldrene og ansatte?

METODE
Deltakere

Deltakerne i prosjektet besto av 141 foresatte til barnehagebarn i alderen 3-6 år, og 81 ansatte ved 6 barnehager
i Kristiansand kommune.
Deltakerne gjennomførte et spørreskjema rettet mot:
A. Holdninger til mobbing
B. Deres personlige og profesjonelle erfaringer med fenomenet
C. Deres erfaringer med hensyn til 182 spesifikke barn i aldersgruppen 3-6 år
(28% av foresatte hadde flere enn 1 barn i studien)

Delprosjekt 1
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Barnas gjennomsnittsalder var 4,06 år (standardavvik = 1.28) og 52% av barna var jenter. Flertallet av foreldrene
var kvinner (78%), og deres gjennomsnittsalder var 36,1 år (standardavvik = 5,6). Utdanningsnivå blant
foreldrene var fordelt på følgende måte: 1% hadde mindre enn videregåendeskoleutdanning, 34% hadde
fullført videregåendeskole (både allmenn- og yrkesfagretning), mens den resterende hadde bachelor- (49%)
og mastergrad (16%), eller tilsvarende.
Blant de barnehageansatte som deltok i prosjektet var 89% kvinner, med en gjennomsnittsalder på 41,7 år
(standardavvik= 11,6 år). Deres arbeidserfaring i barnehagefeltet varierte betydelig, med en spredning fra
1 til 37 år (gjennomsnitt = 14,3 år; standardavvik = 9,3). Når det gjelder utdanning blant ansatte var det kun
tre ansatte med mindre enn videregåendeskoleutdanning (4%), mens 9 personer hadde fullført studieforberedende videregåendeskole (11%), og 28 hadde fagarbeiderkompetanse (35%). I tillegg hadde to ansatte
fullført mastergrad (3%), mens den største andelen hadde førskolelærerutdanning eller tilsvarende (47%, n = 37).

Mindre enn videregående 4%
Studieforb. videregående 11%
Førskolelærer 47%
Fagarbeider 35%
Menn

Mastergrad 3%

Kvinner

89% kvinnelig ansatte

Utdanningsnivå ansatte

Spørreskjemaene

Ettersom mobbingsfeltet er lite utforsket i barnehagesammenheng, fant vi ingen eksisterende instrumenter
som var direkte relevant for vår problemstilling. Dermed var det nødvendig å utarbeide spørreskjemaer tilpasset prosjektet. Vi utviklet to forskjellige spørreskjemaer, med et skjema rettet mot hver av de to deltakergruppene (foresatte og ansatte). Samtidig inneholdte de to skjemaene et stort antall overlappende spørsmål
for å gi grunnlag for sammenligning mellom gruppene.
Begge spørreskjemaene besto av seks hoveddeler:
1. Demografisk informasjon
2. Aktiviteter og rutinene i barnehagen
3. Forståelse og bruk av begrepet “mobbing” i barnehagen
4. Egne erfaringer med mobbing i barnehagen
5. Vurderinger av arbeid knyttet til strategier og samarbeid rundt mobbing
6. Perspektiver på kompetansebehov når det gjelder mobbing i barnehagen
Delprosjekt 1
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Svaralternativene benyttet en 1-7 Likert skala, der deltakerne ble bedt om å oppgi graden av enighet (1 = helt
uenig, 7 = helt enig) med en rekke enkelte ledd gruppert under et overordnet spørsmål.
Spørreskjemaene ble utviklet med utgangspunkt i en gjennomgang av litteratur og en piloteringsprosess som
foregikk i to faser. Først ba vi 8 førskolelærere om å gjennomgå spørreskjema til ansatte, og gi tilbakemelding
på aspekter som virket forvirrende eller spesielt vanskelig å svare på. Samtidig spurte vi 8 foreldre til barn
i målgruppen om å gjennomføre den samme prosessen med skjemaet til foresatte. Hverken de 8 ansatte eller
de 8 foreldrene som deltok i piloteringsprosessen hadde tilhørighet til barnehager som deltok i prosjektet.
Tilbakemeldingene viste seg å være uerstattelige, og en rekke endringer ble gjort. I den andre piloteringsfasen
ble 30 studenter i tredjeåret på førskolelærerutdanning bedt om å fylle ut en digital versjon av spørreskjemaet
som var rettet mot barnehageansatte. Denne prosedyren ga oss grunnlag for å kunne estimere påliteligheten
av potensiale (potensielle?) indekser (dvs. sammenheng mellom ulike ledd) som senere kunne bli brukt i analysen.
Prosedyre

De 6 deltagende barnehager ble rekruttert via oppvekstsektoren i Kristiansand kommune. Barnehagene ble
valgt ut med et ønske om å identifisere representative institusjoner i regionen, og de varierte i størrelse fra 10
til 25 ansatte. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i papirformat og innsamlet ved de aktuelle barnehagene.
En representant fra oppvekstsektoren leverte spørreskjemaene til deltakende barnehager, med informasjon
om prosjektets overordnede mål, og instruksjoner for deltakelse. Både foreldre og ansatte ble bedt om å fullføre
skjemaene og levere dem tilbake i en lukket konvolutt til styrer i barnehagen. Skjemaene ble så samlet inn
omtrent to uker etter utdeling. Styreren i hver barnehage var ansvarlig for å gi ut skjemaene til de ansatte som
arbeidet direkte med barn i målgruppen (3-6 år), samt barnas foresatte. Svarprosenten i slike undersøkelser
er ofte lav, grunnet høyt tidspress blant potensielle deltakere. Mens prosenten var likevel høy blant ansatte
(86%), var den betydelig lavere blant foresatte (56%). Imidlertid er den siste svarprosenten trolig et underestimat, gitt at vi var nødt til å basere utregningen på antall foreldre med barn i målgruppen som var registrert
ved de enkelte barnehagene, snarere enn den faktiske fordelingen som foregikk.
Analyse

Alle ledd som er brukt i spørreskjema er rangert fra verdi 1 (helt uenig, passer dårlig, aldri, liten grad og lignende)
til verdi 7 (helt enig, passer bra, alltid, stor grad og lignende). På noen steder har vi slått flere ledd sammen
og laget en indeks for å måle et bestemt begrep eller holdning, mens vi andre steder i analysen har brukt
enkelte ledd for å få frem holdninger og oppfatninger hos foreldrene og ansatte. Valg mellom bruk av konstruerte
indekser og enkelte ledd, ble foretatt ut ifra et psykrometrisk grunnlag (statistiske sammenheng mellom
leddene), samtidig som vi har lagt vekt på hva som er hensiktsmessig med hensyn til klarhet i formidlingen
av resultatene. I forhold til spesifikke ledd, er bruk av indekser eksplisitt nevnt i rapporten når de forekommer,
samt nødvendige psykrometriske verdier (f.eks. Cronbachs alfa) som grunnlag for dette valget. Når slik
informasjon ikke presenteres, tar vi utgangspunkt i analyse av enkelte ledd.
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RESULTATER
Problemstilling 1: Hvordan vurderes barnehagene kompetanse i forhold til forebygging,

håndtering og oppfølging av mobbing i barnehagen av foreldre og ansatte i barnehagen?

Vurdering av barnehageansattes generelle kompetanse på mobbing er målt gjennom 4 ledd. Den innledende
setningen knyttet til kompetanse var tilpasset de spesifikke deltakergruppene, mens leddenes andre deler
var identiske for både ansatte og foresatte (se Tabell 1). Analysen av indre konsistens og meningsinnhold
i leddene, har gitt oss grunnlag til å sammenslå leddene for å måle oppfatninger av barnehageansattes
generell kompetanse. Cronbachs alfa, et mål på hvordan leddene henger sammen, var høy i begge tilfeller
(.90 og .97). Basert på gjennomsnittsverdier på en skala fra 1 til 7 kan vi se at begge gruppene vurderer kompetansen til barnehagene som høy når det gjelder mobbing (M = 5.08; SD = 1.03 for ansatte og M = 4.88; SD = 1.48
for foresatte). Videre kan det bemerkes at barnehageansattes vurdering av sin egen kompetanse var høyere
enn foresattes vurdering. Imidlertid er skillet i vurderingene lite og ikke statistisk signifikant. Tatt i betrakting
at foresatte, av ulike årsaker, kan ha vansker med å vurdere ansattes kompetanse, har vi også gitt mulighet
i spørreskjema for at foresatte kan svare «vet ikke» på spørsmålet. Resultatene viser at mer enn halvparten (52 %)
av foresatte indikerte at de ikke visste svaret på spørsmålet om barnehagens kompetanse på mobbing.
Tabell 1. Gjennomsnitt (M) og standardavvik (SD) for deltakernes vurdering

av barnehageansattes generell kompetanse (4 ledd).
ANSATTE
Jeg synes at jeg …
(M= 5.08; SD = 1.03)
Cronbachs alfa (α = .90)

FORESATTE
Jeg synes at ansatte i bhg. min …
(M=4.88; SD = 1.48)
Cronbachs alfa (α = .97)

1. Har nok kunnskap om mobbing til å utøve jobben min på en god måte
2. Har gode strategier til å håndtere mobbing blant barna på jobben min
3. Er flink til å følge opp barna som mobbes
4. Er flink til å identifisere mobbe-situasjoner blant barna på jobben min

I tillegg til spørsmål om barnehageansattes kompetanse på mobbing, spurte vi deltakere om deres spesifikke
vurderinger av barnehagenes:
A. Håndtering
B. Forebygging
C. Oppfølging av mobbing
Disse spesifikke aspekter er målt gjennom 3 ledd. Til tross for at det er statistisk grunnlag for å slå sammen
leddene for å lage en felles indeks (Cronbachs alfa = .91 for ansatte og .94 for foresatte), har vi valgt å presentere
dem separat. Dette fordi kompetanseområdene representerer 3 forskjellige faser i arbeid med mobbing og
ikke nødvendigvis er oppfattet enhetlig.
Delprosjekt 1
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Figur 1. Prosent av ansatte og foresatte som indikerte at de var «enige» (5-7 på skalaen)
at personalet i barnehagen hadde god kompetanse i 3 områder.
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I likhet med spørsmålet om generell kompetanse er det viktig å understreke at mer enn halvparten av foresatte (58%) svarte «vet ikke» da de ble bedt om å vurdere hvor flinke barnehagepersonalet var på oppfølgning
av mobbesaker over tid. Når det gjelder håndtering og forebygging av mobbesaker var deltakelse noe høyre,
men likevel lavere enn ønskelig, med henholdsvis 32% og 30% av foresatte som svarte «vet ikke» på spørsmålene. Derfor kan tabellen ovenfor være misvisende med hensyn til disse områdene.
Når det gjelder foresatte som faktisk svarte på spørsmålet, var deres rangering av barnehagenes kompetanse
gjennomgående over en teoretisk «nøytral» respons på 4 (gjennomsnitt = 5.1, 5.2, 4.9, for henholdsvis håndtering, forebygging og oppfølging av mobbesaker). Det vil si at vi alt i alt kan konkludere med at når foresatte
følte seg informerte nok til å kunne svare på spørsmålet, var de positive til barnehagenes kompetanse på
alle tre områder.
Til slutt gjenspeiles foresattes tillit til barnehagens evne til å håndtere mobbing gjennom følgende spørsmål
i deres spørreskjema:
1. I tilfelle barnet ditt har vært involvert i konflikter med andre barn som krevde samtaler
med ansatte i barnehagen, var du forøyd med måten barnehagen håndterte saken?
2. I tilfelle barnet ditt ikke har vært involvert i noen konflikter med andre barn, ville du hatt
tillitt til at barnehagen ville håndtert saken på en god måte?
Delprosjekt 1
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Førtini foresatte (34.2%) bekreftet, ved å svare på spørsmål 1, at deres barn tidligere hadde vært involvert
i konflikter. De aller fleste av disse (73.4%) vurderte ansattes håndtering av saken positivt (M = 5.08; SD = 1.94).
På den andre siden svarte 10 foresatte (6.9%) med å score under midtpunktet (4) på den 1-7 skalaen (veldig
misfornøyd = 1; veldig fornøyd = 7), noe som indikerer misnøye med barnehagens håndtering av saken. Når
det gjelder spørsmål 2 var gjennomsnittsverdien høy (M = 6.01; SD = 1.14), og kun 2 foresatte scoret under
midtpunktet. Dette kan tolkes som at deltakende foresatte har høy tillitt til de utvalgte barnehagene når det
gjelder håndtering av mobbing blant barna. Slike resultater støtter opp under funn knyttet til foresattes
vurdering av ansattes kompetanse.
Problemstilling 2:

Hvordan vurderer foreldre og ansatte deres samarbeid i forhold til mobbing i barnehagen?

Samarbeid om mobbing forutsetter at foresatte og ansatte til en viss grad oppfatter at mobbing i barnehage
er en aktuell utfordring. Samtidig har deres meninger om omfang av mobbing i barnehage betydning for flere
andre problemstillinger i studien, blant annet med hensyn til hvordan begrepet mobbing kan forståes.
Derfor ba vi deltakerne om å ta stilling til følgende påstand: mobbing blant barna finnes ikke i vår barnehage
(helt enig = 7; helt uenig = 1). Analysen viser at gjennomsnittsverdier for både ansatte og foresatte er relativt
lave (M = 2.80; SD = 1.56 for ansatte og M = 3.57; SD = 1.89 for foresatte), mens forskjellen mellom gruppene
er statistisk signifikant (p < .01). Dette indikerer at foresatte og barnehageansatte har ulike oppfatninger om
graden av mobbing i de 6 deltakende barnehagene. Sett på en annen måte, er det et klart flertall av barnehageansatte (67%) som mener at mobbing blant barna finnes i deres barnehage, sammenlignet med foresatte som
har samme meningen (48%). I tillegg antyder svar på spørsmålet om barna «forteller at de har blitt plaget av andre
barn i barnehage» at ansatte oftere opplever å bli fortalt om slike situasjoner (M = 3.94; SD = 1.56) enn foresatte (M =2.91; SD = 1.67). Dette kan ha sammenheng med ansattes oppfatning om at mobbing er mer utbredt.
For å undersøke kvaliteten på samarbeidet mellom barnehage og foresatte, ba vi deltakerne om å vurdere i hvilken
grad de «samarbeider bra» med hverandre (se første ledd
i Figur 2). Svar fra begge gruppene var klart positive (M = 5.47;
Ansatte
Foreldre

SD = 1.19 for foresatte og M = 6.50; SD =.86 for ansatte).
Resultatene viste imidlertid mer positive holdninger hos
foresatte enn hos ansatte, og forskjellen mellom gruppene
var statistisk signifikant (p < .05). Et overordnet positivt syn

Foreldrene tror det finnes mindre
mobbing i barnehagen enn de ansatte

på samarbeid støttes også gjennom responsene (enighetsgrad) på påstanden: Ansatte/foreldre er ofte med å forverre

mobbesituasjonen. Her var gjennomsnittsverdier lave for begge grupper (M = 1.70; SD = 1.28 for foresatte
og M = 2.67; SD = 1.64 for ansatte), en indikasjon på at de aller fleste deltakere var uenige i påstanden. Her igjen
var forskjellen mellom gruppene statistisk signifikant (p < 0.001), og tyder på at ansatte var mer kritiske til
foreldrenes innflytelse på mobbesituasjon enn omvendt. I tillegg ba vi foresatte og ansatte å vurdere om den
andre gruppen «kunne gjort mer» når det gjelder mobbing i barnehage. Selv om gjennomsnittsverdi for
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foreldrenes svar viser uenighet i påstanden (M = 3.83; SD = 1.96), er den likevel i nærheten av skalaens midtpunkt (4). I motsetning til foreldrene, indikerer svar fra ansatte at de var i gjennomsnitt «enige» i påstanden
at foreldrene «kunne gjort mer» (M = 4.38; SD = 1.46). Forskjellen mellom gruppene var igjen statistisk signifikant
(p < .001). Oppsummert kan vi si at begge gruppene er fornøyde med samarbeid omkring mobbeproblematikk,
men at ansatte er mer kritiske til foreldres innsats en omvendt.
Et unntak fra dette mønstret kommer frem i responsene til et spørsmål om «grensesetting» (se Figur 2). Her
var foreldrene antakeligvis mer kritiske til barnehagen enn det motsatte (M = 2.19; SD = 1.72 for ansatte og
M = 4.38; SD = 1.96 for foresatte). Med andre ord later det til at foreldrene verdsetter betydningen av grense-

setting i barnehagen for å hindre mobbing, i større grad enn ansatte verdsetter foresattes grensesetting i hjemmet.
Til tross for at forskjellen mellom gruppene er stor på punktet, er spredningen ikke uventet, tatt i betraktning
at det er først og fremst i barnehagen at mobbing oppstår. Med andre ord, foreldrene har sannsynligvis tydelige
forventninger til barnehagens rolle i å sette grenser for barnas atferd for å hindre at mobbing oppstår.
Figur 2. Prosent av barnehageansatte og foresatte som indikerte at de var «enige» (5-7 på skalaen)

med fire påstander om samarbeid.
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For å undersøke samarbeidet nærmere spurte vi barnehageansatte i hvilken grad de involverer foreldre i håndtering av mobbesaker. Holdningen ble operasjonalisert med 4 ledd og en felles innledende setning:
I vår barnehage involverer vi: (1) alltid foreldrene i saken, (2) bare foreldrene til mobbeofferet, (3)
bare foreldrene til mobberen, og (4) både foreldrene til mobbeofferet og foreldrene til mobberen.
Gjennomsnittsverdier (se tabell 3) viser at ansatte i stor grad involverer foreldrene i arbeidet med mobbesaker,
men unngår å involvere kun foreldrene til mobbeofferet eller kun foreldre til mobberen. Verdiene på siste
leddet bekrefter dette (se Tabell 3).
Tabell 3. Gjennomsnitt (M) og standardavvik (SD) for ansattes vurdering

av hvem som involveres i arbeid med mobbesaker.

I vår barnehage involverer vi ...
1. ... alltid foreldrene i saken
2. ... bare foreldrene til mobbeofferet
3. ... bare foreldrene til mobberen
4. ... både foreldrene til mobbeofferet og foreldrene til mobberen

M

SD

5.47

1.49

1.91

1.27

1.91

1.39

5.95

1.48

Problemstilling 3:

Hvilke holdninger har ansatte i barnehagen og foreldre til mobbing,mobbeoffer og den som mobber?

Arbeid med mobbing i barnehage er avhengig av de voksnes holdninger og deres bevissthet på dens betydning
for barna. For å få en indikasjon på deltakernes overordnede syn på mobbing, ba vi dem om å rapportere
i hvilken grad de synes fokuset på mobbing er overdrevet eller unødvendig. Vi har kalt denne variabelen
«bagatellisering av mobbing». Variabelen ble målt med 4 ledd:
1. Jeg synes at det overdrives med alt dette fokuset på mobbing
2. Mange ganger forveksles uskyldig erting med mobbing
3. Barna må tåle litt i leken
4. Vi er for raske til å kalle alle konflikter mobbing med en gang.
Analysen viste tilfredsstillende indre konsistens (Cronbachs alfa = .82 og .76) og ga grunnlag til å slå leddene
sammen. Gjennomsnittsverdiene for gruppene var tilnærmet identiske: 3.04 (SD = 1.32) for ansatte og 3.08
(SD = 1.28) for foresatte. Det er viktig å påpeke at det ikke fins et entydig «riktig» svar på spørsmål om behov
for mer eller mindre oppmerksomhet rundt mobbing. På den ene siden kan disse verdiene oppfattes som lave,
ettersom de er under midtpunktet på skalaen (4) og derfor reflekterer en generell uenighet med at problematikken bør nedvurderes. På den andre siden gir verdiene utrykk for et nøytralt syn i forhold til de ytterste
punktene på skalaen (1 og 7). Med andre ord vil noen reagere på at uenighet med denne typen nedvurdering
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ikke er sterkere (f.eks. nærmere 1-2 på skalaen). I tråd med denne tankegangen kan mer ekstreme svar blant
noen få deltakere i den motsatte retningen tolkes som bekymringsfulle. For eksempel, 19 av 78 ansatte (24.4%)
scoret over midtpunktet, og 5 av 78 (6.4%) over 5 på skalaen. Blant foresatte var det 12 av 139 (8.6%) personer
som scoret over 5, og 23.7% over midtpunktet (33 av 139). Dette vil si at omtrent hver fjerde person i begge deltakergrupper er i noen grad enig i påstanden om at fokuset på mobbing er overdrevet eller til dels unødvendig.
For å besvare den resterende delen av problemstillingen, ba vi deltakerne å ta stilling til en rekke påstander
om mobbere og mobbeofre i barnehagen. Når det gjelder barn som blir mobbet, spurte vi hvor enig eller
uenig deltakerne var i fire påstander presentert i Tabell 4 nedenfor. Som forventet viser resultatene at de fleste
deltakerne var uenige i utsagnene, og svarene var relativt like mellom gruppene. Når det gjelder det første
leddet var gjennomsnittsverdiene 1.81 (SD = 1.31) for ansatte og 1.63 (SD = 1.28) for foresatte, mens for det
andre leddet var disse enda lavere (henholdsvis, M = 1.19; SD = 0.77 og M = 1.21; SD = 0.85). Gjennomsnittene
for påstand 3 var 2.29 (SD = 1.45) for ansatte og 2.48 (SD = 1.85) for foresatte, og for den fjerde påstand «Det
er ikke rart at noen barn blir mobbet» var gjennomsnittene 1.86 (SD = 1.46) og 2.19 (SD = 1.72) for henholdsvis
ansatte og foresatte. I Tabell 4 presenteres prosent av deltakere som scoret over midtpunktet (4) på skalaen
og dermed kan tolkes som enige i påstanden. Prosentene er basert på antall deltakere som svarte på spørsmålet,
dvs. mellom 138 og 142 foresatte og 78-79 ansatte.
Tabell 4. Prosent av ansatte og foresatte som indikerte at de var «enige»

(5-7 på skalaen) med fire påstander om mobbeofre.

Ansatte
% (antall)

Foresatte
% (antall)

1. Jeg synes at barna som blir mobbet har litt skyld selv.

7.5 (6)

4.9 (7)

2. Mange mobbeofre fortjener av og til å bli mobbet

1.3 (1)

1.4 (2)

3. Barna som blir mobbet kan unngå mobbing med litt innsats.

8.9 (7)

17.0 (24)

4. Det er ikke rart at noen barn blir mobbet

7.5 (6)

12.3 (17)
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Deltakernes syn på barn som mobber ble undersøkt gjennom tre ledd med felles innledning (Tabell 5). Ut
ifra teoretisk og psykometrisk ståsted var det grunnlag for å slå leddene sammen (Cronbachs alfa = .76 for
ansatte og .68 for foresatte). Gjennomsnittsverdiene var 3.20 (SD = 1.36) for ansatte og 3.77 (SD = 1.39) for
foresatte. Sammenligning av gruppenes svar viste en statistisk signifikant forskjell på indeksen (p < .01). I
likhet med de forrige temaene, er det vanskelig å konkludere hva et tilfredsstillende gjennomsnittsresultat
burde være når det gjelder holdninger til mobbeofre. Responsen hos begge gruppene var under midtpunktet
(teoretisk nøytral), noe som indikerer at hverken foresatte eller ansatte har mer negative enn positive holdninger
til mobbeofre. Likevel, tatt i betrakting alderen på barna i undersøkelsen og tydeligheten på innhold i leddene,
mener vi at responsene for begge gruppene kunne ha vært lavere, dvs. reflektert en større grad av uenighet med
påstandene. Med tanke på at undersøkelsen gjelder 3-6-åringer, kan resultatene oppfattes som bekymringsfulle
med hensyn til forventninger til barnets utvikling, læring og endring over tid. En slik tolkning forsterkes når
vi ser nærmere på resultatene hos enkelte deltakere; 25 av 75 ansatte (33.3 %) og 65 av 139 foresatte (46.8 %)
scoret over midtpunktet på skalaen. Med andre ord, en stor andel av deltakerne (33-47%) var i gjennomsnitt
enige med påstandene. Videre indikerer den statistisk signifikante forskjellen mellom gruppene at det er
større sannsynlighet for at foresatte har mer «negative» holdninger til mobbere enn det ansatte har.
Tabell 5. Gjennomsnitt (M) og standardavvik (SD) for indeksen knyttet

til deltakernes syn på barn som mobber (3 ledd).

ANSATTE

FORESATTE

(M = 3.20; SD = 1.36)
Cronbachs alfa (α = .76)

(M = 3.77; SD = 1.39)
Cronbachs alfa (α = .68)

Ta stilling til følgende utsagn om mobbere i barnehagen:
1. Mobbere bryr seg ikke om mobbeofrene
2. En som mobber som barn blir mobber som voksen
3. Mobbere nyter å plage andre

Et annet perspektiv av interesse for problemstillingen gjelder eventuelle forskjeller i oppfatninger knyttet til
kjønn og mobbing. For å undersøke dette ba vi deltakere om å ta stilling til følgende utsagn:
1. Mobbing blant jenter er mer alvorlig enn mobbing blant gutter
2. Blant gutter kan mobbing forklares med at «gutter vil være gutter
3. Ansatte i barnehagen bør være mer bekymret når en jente slår eller dytter enn når en gutt gjør det
(1 = helt uenig, 7 = helt enig)
Disse tre leddene ble slått sammen i en indeks til å utgjøre variabel «kjønnsforskjeller» (Cronbachs alfa = .80
for ansatte og .71 for foresatte). Gjennomsnittsverdier for begge gruppene var lave (1.78; SD = 1.19 for ansatte
og 1.82; SD = 1.16 for foresatte), noe som tyder på at deltakerne i studien ikke skiller mellom kjønnene når
det gjelder disse aspektene av mobbing. Denne konklusjonen er forsterket gjennom gjennomsnittsverdier
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på en annen påstand som ble presentert i spørreskjema: «mobbing er mobbing uansett om det er gutter eller
jenter involvert». Resultatene her utrykker et klart syn om at mobbing ikke handler om kjønn blant deltakere
(6.59, SD = 1.26 for ansatte og 6.67, SD = .99 for foresatte).
Problemstilling 4: Hvordan forstås begrepet mobbing av foreldre og ansatte?

En betydelig utfordring når det gjelder forskning på mobbing handler om hvordan begrepet skal forstås.
Dette er særlig relevant i barnehagekonteksten, hvor lite tidligere forskning har funnet sted. For å undersøke
deltakernes forståelse av fenomenet, ba vi dem om å indikere graden av enighet (1 = helt uenig; 7 = helt enig)
i en serie av påstander som ofte relateres til mobbing i ulike kontekster. Tre av totalt 11 påstander kom
tydelig frem som sentrale aspekter av begrepet med gjennomsnittsverdier mellom 5.32 og 5.83 (SD spredning
= 1.19 - 1.95) hos ansatte og mellom 5.12 og 5.73 hos foresatte (SD spredning = 1.36 - 1.64). Påstandene og
prosent av deltakere som scoret 5 eller høyere på påstandene presenteres i Figur 3. Kort oppsummert antyder
resultatene at mobbing i barnehagen oftest relateres til å utelate noen fra leken og at offeret opplever hendelsen
som mobbing. Ytterligere synes barnas bruk av «betingede trusler» å være et relativt anerkjent aspekt av
mobbing for mange deltakere.
Figur 3. Tre påstander om mobbing med «høye» gjennomsnittsskårer og prosent av

deltakere som indikerte at de var «enige» (5-7 på skalaen) med hver påstand.

1. Å utelate noen fra leken

2. Det er mobbing så lenge offeret
opplever det som mobbing

3. Betingede trusler
(”Hvis du ikke gjør som jeg
sier vil jeg ikke leke med deg”)
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Gjennomsnittsresponsen fra både ansatte og foresatte var også over midtpunktet (4), men samtidig under 5
på skalaen, når det gjaldt fem ytterligere påstander om hva mobbing «handler om». Utsagnene og prosent
av deltakerne som rapporterte 5 eller høyere på skalaen, er gjengitt i Figur 4. Gjennomsnittsverdiene varierte
mellom 4.22 og 4.61 for ansatte (SD = 1.61-1.92) og mellom 4.31 og 4.97 for foresatte (SD = 1.58-1.74). I sammenheng med de første tre leddene (Figur 3) er det rimelig å konkludere med at fysisk og verbal aggresjon
(f.eks. å bruke stygge navn) relateres i noen grad til mobbing i barnehagen, men at det ikke vektlegges i like
stor grad som utestenging fra lek og at offeret selv opplever forholdet som mobbing.
Figur 4. Fem påstander om mobbing med «nøytrale» gjennomsnittsskårer og prosent av deltakere som

indikerte at de var «enige» med hver påstand (5-7 på skalaen).
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Til slutt fant vi at responsen på de 3 siste leddene var under midtpunktet (4) hos ansatte, mens hos foresatte
var gjennomsnittsverdiene for to av disse over dette nivået. Disse forskjellene viser at foresatte konsekvent
var mer villige til å bruke begrepet mobbing i forbindelse med de ulike forholdene beskrevet gjennom alle
11 påstander. En tolkning av mønsteret er at foresatte er noe mer usikre på hvilke aspekter som er naturlige
å ekskludere fra definisjonen på mobbing. Selv om resultatene fra de siste tre leddene var i nærheten av det
teoretiske midtpunkt på skalaen (4) har vi likevel valgt å kalle dem «lave,» på grunn av deres lavere forhold
til de andre elementene presentert i Figurer 3 og 4, og at ansatte generelt var «uenige» i påstandene. Når det
er sagt, var gjennomsnittsverdien på påstanden, «Det er bare mobbing hvis barnet gjør det med vilje»tydelig
lavere enn alle andre påstander og under skalaens midtpunkt for begge grupper (M = 3.28; SD = 2.06 for
ansatte og M = 3.11; SD = 1.88 for foresatte). For de andre to leddene (se Figur 5) var gjennomsnittsverdier 4.30
(SD = 1.89) og 4.57 (SD = 1.81) hos foresatte, og 3.87 (SD = 1.77) og 3.99 (SD = 1.90) hos ansatte. En høyere
gjennomsnittsverdi tilsvarer naturligvis en høyere prosent «enige»i Figuren.
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Figur 5. Tre påstander om mobbing med «lave» gjennomsnittsskårer og prosent av deltakere

som indikerte at de var «enige» (5-7 på skalaen) med hver påstand.
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«Å fortelle stygge ting om andre» og «åpne trusler» kan tolkes som mer kompliserte former for mobbing knyttet
til eldre barn (f.eks. sladder eller baktalelse) enn, for eksempel, fysisk eller verbal aggresjon. Dette kan være
grunnen til at disse to påstandene var mindre vektlagt enn andre områder. Samtidig var både ansatte og foresatte
i stor grad enige i at kravet om intensjonelle handlinger eller «å gjøre det med vilje» ikke er en eksplisitt forutsetning for å kalle en hendelse mobbing. Det er mulig at denne holdningen også kobles til barnas unge alder.
Disse resultatene stemmer med responsen på et annet ledd i spørreskjemaet der deltakerne ble bedt om å oppgi
graden av enighet med påstanden: «Barn i barnehage vet hva de gjør når de driver med mobbing av andre».
Gjennomsnittsresponsene var under midtpunktet for både foresatte (M = 3.49; SD = 1.66) og ansatte (M = 3.65;
SD = 1.65), hvilket indikerer en generell uenighet med denne påstanden. Når det er sagt var det likevel 25.6%
av ansatte og 27.4% av foresatte som scoret over midtpunktet (dvs. syntes å være i noen grad «enige» i påstanden).
Mens disse prosentene representerer et klart mindretall, er det likevel relevant å merke seg at noen deltakere
holder fast ved ideen om at intensjon synes å være en aktuell forutsetning for mobbing.
Et siste og viktig konsept knyttet til måten mobbing defineres på, handler om omfang og tidsperspektiv.
Derfor utviklet vi et separat spørsmål for å undersøke holdninger til ideen om at hendelser må gjenta seg over tid
for å kunne beskrives som mobbing. Deltakerne ble bedt om å oppgi graden av enighet i påstanden «Ett tilfelle
av mobbing er også mobbing» (1= helt uenig; 7 = helt enig). Gjennomsnittsverdiene for responsene fra både
ansatte og foresatte (henholdsvis, M = 5.19; SD = 2.14 og M = 5.20; SD = 2.04) viser at deltakerne var overveldende
positive til ideen om at en hendelse kan kalles mobbing selv om det foregår i bare «ett tilfelle». Faktisk var
prosent av deltakerne som scoret 7 på påstanden (dvs. «helt enig») 44.6% hos foresatte og 46.9% hos ansatte,
mens hele 64.7% av foresatte og 64.1% av ansatte skåret 5 eller høyere, og kan derfor tolkes som enige i påstanden. Med andre ord: ideen om at mobbing må foregå gjentatte ganger for å kunne beskrives som mobbing,
synes ikke å stemme med deltakernes forståelse av begrepet.
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DELPROSJEKT 2
I dette delprosjektet er det barnets stemme som er i fokus gjennom individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer. I tillegg har vi valgt å observere på bakgrunn av data som fremkom i intervjuene, og for å forstå
samspillet mellom barn og mellom barn og voksne i barnehagen bedre.

PROBLEMSTILLINGER

1. Hvordan forstår barn begrepet mobbing?
2. Hvordan opplever femåringen relasjoner, trivsel og samspill i lek i barnehagen?

METODE

Vi valgte en kvalitativ, fenomenologisk og hermeneutisk metodetilnærming fordi vi har ønsket å gå i dybden
(Kvale, Brinkmann, & Anderssen, 2009) for å undersøke problemstilling og forskningsspørsmål. En fenomenologisk tilnærming innebærer at de fenomener som skal undersøkes blir studert fra ulike perspektiver
(Larkin, Watts, & Clifton, 2006).
16 femåringer er intervjuet hver for seg, og det ble foretatt 4 fokusgruppeintervjuer med 4 femåringer i hver
fokusgruppe, til sammen 16 femåringer. I tillegg ble det foretatt observasjon av 4 – 5-åringer i 4 ulike barnehager. Observasjonsperioden varte i en uke i hver av barnehagene, primært i utelek. Det ble anvendt video til
opptak av intervjuene. Intervjuene ble transkribert ord for ord, og videoopptakene ble brukt som tilleggsinformasjon for å danne et helhetsinntrykk av barnas verbale og nonverbale uttrykk. Ved observasjon ble det
gjort notater.
Giorgis (1997) fenomenologiske, hermeneutiske analysetilnærming er anvendt som analysemetode.
Metoden består av 4 trinn:
1. Gjennomlesing av det transkriberte materialet i flere omganger.
2. Kategorisering av datamaterialet i menings-enheter.
3. Abstrahering av innholdet i de meningsbærende enheter og evt. drøfting i forhold til aktuell teori.
4. Sammenfatning av analysens betydning.
NVivo software (Richards, 2002) er anvendt i analyse av data knyttet til trinn 1 og 2 av analysemetoden.
Analysen ble foretatt gjennom flere omganger, og er derfor en “frem og tilbake -prosess” hvor fortolkning og
meningsdannelse blir sentralt. Først ble det foretatt en analyse av fokusgruppeintervjuene, og deretter ble
de individuelle intervjuene bearbeidet. På bakgrunn av funn fra intervjuene ble fokus for observasjon valgt.
Etterat observasjonene var foretatt ble funn fra observasjonene sett i sammenheng med funn fra de individuelle intervjuene og fokusgruppeintervjuene.
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ETISKE OVERVEIELSER

For å gi barna mening og forståelse av hvorfor to forskere ønsket å intervjue barna og å observere i barnehagen,
besøkte vi barnehagene i forkant. Vi fortalte barna at vi er forskere og at vi ønsket å undersøke og lære mer
om hvordan det er å være barn i barnehagen. Vi spurte hvert barn om de ønsket å delta. I tillegg var foreldrene
informert, og barnehagepersonalet spurte barna på nytt i forkant av at vi kom for å foreta intervju. Barn som
ga uttrykk for at de ikke ønsket å delta, fikk slippe. Et barn ønsket ikke å delta. Et annet barn ønsket å ha en
barnehageansatt til stede med seg under intervjuet.
For å beskytte barna som informanter er barna gitt fiktive navn i transkribering av intervjuene og i øvrig
formidling av prosjektets funn. Det har imidlertid ikke vært mulig, ei heller etisk forsvarlig, at identiteten til
de barna som ble observert systematisk ekskludert fra lek ble holdt anonym. Disse barna og deres situasjoner
ble drøftet med ansatte og ledelse i barnehagene under og etter observasjonene. I tillegg er det i etterkant
av intervjuer og observasjoner blitt avholdt møter med hver barnehage, hvor funnene er blitt drøftet med et
spesielt fokus på intervensjoner i forhold til de barna som blir utestengt fra lek. Det er blitt vurdert at det er
barnehageansatte, i samarbeid med foreldrene, som best kan ivareta barna videre. Det ble gitt skriftlig og
muntlig informasjon til foreldre om prosjektet, og foreldre skrev under på informert samtykkeerklæring.
Delprosjektet ble godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).
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RESULTATER
Barnas beskrivelse og forståelse av mobbing

Litt under halvparten av barna som deltok i undersøkelsen (18 av til sammen 31 barn, individuelle intervjuer
og fokusgruppeintervjuer) sier at de har hørt om mobbing, og beskriver det på ulike måter. Alle barna vet hva
erting er, og beskrivelsene av erting kan vanskelig skilles fra det barna beskriver som mobbing. Noen av barna
skiller imidlertid mellom mobbing og erting. For eksempel Line som sier: mobbing er som å erte, bare litt
slemmere eller Tobias: mobbing er å banne – å erte er å si “æda-bæda-busa”.
Flere av barna betegner mobbing som å være slem. Det kan forstås som en hovedbetegnelse for å gjøre og
si stygge ting. Barna kommer med ulike eksempler på hva det er å gjøre slemme ting når man mobber:

”Mobbe er å gjøre slemme ting. Å gjøre
slemme ting er å dytte, sparke og klype”.
– Frikk
”Slå og sparke”
– Lucas
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”Mobbing betyr at noen slår
hverandre og bokser hverandre”
- Hedda
Tom: ”Å rekke tunge og slå.” Tom forteller om Joachim som skjebber og slår:
”.. når han slår og de faller, da bare skjebber han.”
Flere barn sier at mobbing er “å skjebbe.” Det vil si å rekke tunge mens man stikker fingrene i ørene og gjør
narr. Slik barna beskriver det, er “skjebbing” mer enn erting (ut fra noen av barnas forståelse av at mobbing
er mer alvorlig enn erting). Frikk sier at å mobbe er “å skjebbe” og at noen da kan begynne å gråte.
Emma knytter ganske eksplisitt “skjebbingen” til mobbing, hun sier: Julie skjebba til meg i dag. Emma forteller
om at når Julie er litt slem mot andre får hun kjeft av de voksne. Emma sier videre at pappaen hennes har
sagt at: de (barnehagen) må ha et møte med foreldrene og så må foreldrene hjelpe Julie. Emilie sier videre: jeg
tror hun er lei seg, fordi når hun mobber får hun ingen venner.
Vilde sier at hun har hørt om ordet mobbing – hun sier at det er å si noe slemt, eller å gjøre noe slemt:
Vilde og flere andre barn forbinder mobbing å si stygge ting som f.eks. å si dritt og dumming, eller som

”Det er å si noe slemt og hvis de
sier at noen skal se opp så klyper de.”
Matias sier: si dumming, bæsj, eller som Thomas som sier, at: å mobbe det er å banne.
Mange av barna forbinder mobbing med å si æda-bæda-busa eller næ-næ-næ-næ-næ. Barna sier det og viser
det ved å holde en finger i ørene, stikke ut tunga og vifte med fingrene. Ida sier: Robin mobba. Han sa “ædabæda-busa” og så ble han andre lei seg. Han var skikkelig slem.
Oliver sier at å mobbe, det er å gjøre noe dumt med vilje.
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BETYDNING OG UTFORDRINGER I VENNSKAP OG LEK
Det gøyeste er å leke og få venner

Intervjuene viser at ifølge barna er det viktigste og gøyeste med å gå i barnehagen å leke og få venner.
Flere av barna forteller om da de var nye i barnehagen, og om usikkerhet og spenning knyttet til å få venner,
for eksempel Emma som sier: da jeg var ny her i barnehagen turte jeg ikke å spør noen om å leke med noen.
Jeg satt bare på en benk og … tenk om jeg kunne spør noen om å leke med meg. Og Sindre som sier: en gang
da jeg var 3 år og kom i barnehagen kalte Thomas og Markus meg for “den nye gutten.” Jeg sa ingen ting. Jeg
sa bare at jeg vil leke labyrinten.
I intervjuene gir barna uttrykk for glede når de snakker om hva de leker og gjør sammen med de andre barna.
Noen gir eksempler på mange ulike former for lek de liker, andre nevner 2 eller 3 aktiviteter. Det fremkommer
en kjønnsdimensjon: jentene nevner for eksempel ofte at de leker “mor og barn,” og guttene nevner bl.a.
ulike typer spill, og snakker om dinosaurer, eller fotball. Observasjonene viser at jentene og guttene ofte er
involvert i samme rollelek ved f.eks. å leke “mor, far og barn,” eller “hundefamilie.” Observasjonene viser
imidlertid at det er forskjeller i de ulike barnehagene i forhold til omfanget av rollelek.
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MOBBING I LEK

Ved observasjonene fremkom flere episoder som kan forstås som relasjonell, indirekte mobbing. Det
følgende eksempelet illustrerer dette:
Ei jente står sammen med tre andre jenter, og den ene jenta kaster flere ganger vann i ansiktet hennes.
Hun sier ingenting, og gjør ikke motstand. I en annen situasjon er samme jente med i mor-far-barn
rollelek. Jenta ligger helt stille og tar passivt imot irettesettelser fra en av guttene i ca. 10 – 15 min. Da
jeg spør henne senere hva de lekte, og hva som var hennes rolle svarer hun “vet ikke”.
Det er to ulike situasjoner og jenta er i interaksjon med to ulike grupper. Den førstnevnte situasjonen er, slik
det fremkommer, en tydeligere krenkelse, ved at en av de andre jentene kaster vann i ansiktet hennes. Den
sistnevnte er tydeligere lek og det er vanskelig å definere hva som er lek og evt. overgang til mobbing. Felles
for de to situasjonene er at jenta passivt tar imot.
Andre eksempler gir indikasjoner på hierarki i barnegrupper, som kommer til syne når barna skal gå i rekke
på tur, ved å ha plasser i “køen,” og i lek i forhold til hvem som dominerer el. bestemmer, og måten de utøver
sin posisjon på.

DET KJEDELIGSTE ER Å IKKE HA NOEN Å LEKE MED

De fleste barna sier tydelig at det kjedeligste er “når noen holdes utenfor leken”.
Det fremkommer som en tydelig norm blant barna at “alle bør leke med alle.” I intervjuene sier de fleste at
de selv ikke er med på å ekskludere andre barn fra lek. Nesten alle barna har opplevd å ikke ha noen å leke
med. De knytter det som oftest opp til at den el. de vennene de aller helst vil leke med, leker med andre.
Om sine opplevelser i forhold til at vennene velger andre, sier barna at det er “kjedelig,” det er trist, de blir
lei seg eller “det er stygt”.
I intervjuene blir barna utfordret på situasjoner de kan kjenne seg igjen i, i forhold til normen om at “alle
skal leke med alle.” Et av spørsmålene er hva de mener en voksen skal si til barna når to som er bestevenner
leker og det kommer en tredje og vil være med. Det er ingen barn som sier at de selv stenger andre barn ute.
De refererer til andre barn som stenger barn ute i en lek de selv er deltaker i. De selv ønsker alltid å la “den
andre” komme inn i leken:

”Vi sier alltid ja, noen sier nei, men jeg sier
aldri nei, og meg og Sofie, vi sier alltid ja.”
– Ida
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”Jeg pleier alltid å leke med andre, veldig ofte, men Lene er egentlig sånn
at hun ikke vil at noen skal leke med oss fordi hun har lyst at vi skal leke
helt alene. Men jeg sier bare ja. Jeg sier til Lene at det bare er koselig at
andre får lov til å være med.”
– Vilde

Observasjonene bekrefter at barn har preferanser i forhold til hvem de ønsker å være sammen med og leke
med. Noen av barna leker sammen gjennom mesteparten av dagen. En del barn går til og fra ulike grupper
gjennom dagen. De ser på andre barn leke, leker tidvis alene, og ser ut til å trives med det. Andre prøver
å forhandle seg inn i lek. Noen ganger går det bra, andre ganger ikke. Noen har god kompetanse på å forhandle
seg inn i lek, og later til å ha en sosial selvsikkerhet. Andre får ikke innpass og blir systematisk ekskludert.

UTESTENGING AV LEK SOM MOBBING

Ingen av barna som ble intervjuet sier at de opplever å bli systematisk ekskludert fra lek, men alle barna sier
at de har opplevd å få “nei” når de inviterte seg selv inn i lek. Noen barn sier det skjer hver dag, andre sier
“av og til.” Barna forteller om hvordan de reagerer når de blir avvist: de går bort, forteller det til en voksen,
finner andre å leke med, eller leker alene. Noen sier de blir triste og lei seg, andre sier det er kjedelig.
Observasjonene viser at det i hver barnehage var 1 – 2 barn som systematisk ble avvist og utestengt fra lek
av de andre barna:
Kjennetegn på de barna som blir utestengt fra lek

• Mangler leke-kompetanse

• Mangler språk- / kommunikasjonsferdigheter
• Blir oversett og negativt definert av de ansatte i barnehagen
Eksempler fra observasjonene

Siri

Siri er ganske aktiv i sine forsøk på å bli inkludert, selv om hun omtrent alltid får nei. Måten de andre
svarer “nei” til henne på er kraftig og kontant. Noen bruker også “sinte blikk” i tillegg. Siri blir negativt
definert av de voksne som “ei som alltid er frempå”, eller ofte “lager bråk”. Etter å ha blitt avvist mange
ganger i løpet av en dag kaster Siri sand på en annen gutt, og blir sendt bort av en ansatt. Siri er etnisk
norsk, og har dårlig språk.
Yasir
Yasir forstår ikke det norske språk og prøver å komme i kontakt med de andre barna på en måte de andre
barna ikke forstår. Han lager lyder i stedet for å bruke språk. Han blir ikke invitert inn i lek av de andre
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barna. En gruppe gutter hermer etter ham og lager slike lyder som han lager. De gjemmer seg, skremmer
ham, og ler når han blir redd.
Sunita
Sunita snakker norsk, men er ikke etnisk norsk. Hun er ofte alene, går rundt på lekeområdet, eller står og
kikker på de andre uten å ta initiativ. Hun blir som oftest ikke invitert inn i leken. De andre jentene
overser henne, eller løper fra henne. Av og til får hun være med, men blir raskt ekskludert. De andre
jentene kan da si: det er ikke slik, du kan ikke reglene, det er ikke noe gøy.
Tuva
Tuva er omtrent usynlig i utelek. Hun går for det meste rundt på lekeområdet og ser på de andre barna,
bortsett fra når det er felles lek. Tuva er etnisk norsk, og kan det norske språk godt. De ansatte sier at hun
har hatt en god bestevenninne i barnehagen, som nå har funnet en ny bestevenn. De mener Tuva ikke
liker de samme leke-aktivitetene som de andre jentene.
Felles for de barna som ganske systematisk blir utestengt fra lek de dagene observasjonen pågår, er at de ikke
blir sett av de ansatte i barnehagen. Barna får gå “i fred” uten at de voksne gjør forsøk på å hjelpe barna å bli
inkludert i lek. Siri er ganske aktiv i forhold til å ta initiativ til å være med i lek, på tross av at hun stort sett blir
avvist. De andre barna er mer tilbakeholdne når det gjelder å ta initiativ overfor andre barn.

OPPSUMMERING AV FUNN

Omtrent halvparten av barna har forklaringer på hva mobbing er. Alle vet hva erting er og alle har erfaringer
med at barn sier eller gjør slemme ting mot hverandre.
Det fremkommer ganske tydelig av intervjuene at lek og vennskap er det viktigste for alle barna. Slik barna
beskriver det, er det “kjedelig” og “trist” når de opplever at bestevennen ikke vil leke med dem, eller at de ikke
har noen å leke med. Det gjenspeiler sårbarheten for avvisning og ekskludering i lek. Barna selv definerer ikke
utestengning fra lek som mobbing, men slik de beskriver det ser det ut til å være det de frykter mest i barnehagen.
Normen “alle bør leke med alle” later til å være en internalisert voksen-norm som barna kan komme i konflikt
med. “Alle” vet at “alle bør leke med alle.” Ingen av barna sier at de ekskluderer andre barn, men de fleste som
kom inn på temaet forteller om andre barn som gjør det.
Observasjonene gir innblikk i eksempler på situasjoner som kan fortolkes som indirekte og psykisk mobbing,
dvs. mobbing som kan være vanskelig å få øye på fordi det forekommer som en del av leken. Eksemplene
som det ble vist til (bl.a. jenta som får vann i ansiktet) kan defineres som psykisk mobbing.
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Observasjonene gir også tydelige eksempler på mobbing ved barn som blir systematisk ekskludert fra lek.
Det kan defineres som både verbal, psykisk, og indirekte mobbing, ved at barna utsettes for negativt el. “stygt”
ordbruk, de blir utestengt, og måten de blir stengt ute på er både direkte og synlig, men også “usynlig” ved
at de blir oversett av både voksne og barn.
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DELPROSJEKT 3

Fra barnebokern “Mattias er alene”, illustrasjon: Ane Tollerød Fosse

BARNS OPPLEVELSE AV RELASJONER, TRIVSEL OG SAMSPILL I LEK I BARNEHAGEN
Delprosjekt 3 ble gjennomført som et ledd i et PhD-prosjekt. Målet med delprosjektet var å få økt innsikt i relasjoner og sosiale handlingsmønstre i småbarnsavdelinger, for derigjennom forsøksvis å sette ord på kvaliteter
i arbeidet med de yngste barna. Dette for å bidra til å skape et inkluderende og åpent sosialt klima i barnegruppene, og dermed forebygge mobbing. Rammen for prosjektet var et feltarbeid i to småbarnavdelinger/
baser, hvor samspillskvaliteten mellom voksne og barn, og mellom barn, ble undersøkt. Det ble lagt særlig
vekt på å observere kroppslig non-verbalt samspill voksen-barn og barn-barn samt rommet og materiellets
betydning for dette. Delprosjektet hadde problemstilling 6 i det overordnede prosjektet:
Hvordan oppstår og opprettholdes samspill mellom barna i småbarnsavdelingene?

Under denne generelle problemstillingen, ble følgende forskningsspørsmål stilt:
• Hva karakteriserer tidlige vennskapsrelasjoner blant de yngste barna?
• Hvordan oppstår og forløper samspill mellom barna?
• Hva kjennetegner det kulturelle/rituelle livet i barnegruppene?
• Hvilken betydning har rom og materiell på disse prosessene?
• Hvilken rolle spiller de voksnes arbeidsmåte i disse prosessene?
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METODE
Forskeren gjennomførte deltagende observasjoner i to barnehagegrupper for barn under 3 år. Begge gruppene
bestod av 15 barn, samt et personale på 4 til 5 førskolelærere og assistenter/fagarbeidere. Observasjonene
ble først gjennomført over en månedsperiode på hvert sted. Det ble gjennomført videoobservasjoner av lek
på to ulike tidspunkter i løpet av dagen. Først om morgenen når barna ble levert, og siden etter det første
måltidet mens barna lekte i påvente av bleieskift og leggetid. Det ble brukt et statisk kamera, plassert slik at
det sentrale lekeområdet i rommet ble fanget inn. Hver observasjon varte i 30 til 45 minutter. Dette gav totalt
10 observasjoner fra hver barnegruppe, eller til sammen ca. 12 timer med interaksjon dokumentert på film.
Barnehagene som deltok i prosjektet ble valgt ut på bakgrunn av forskerens erfaringer med dem som partnerbarnehager ved UiAs barnehagelærerutdanning. Det ble i den forbindelse lagt vekt på personalets åpenhet
for faglig utvikling og interesse for å få et utenfra-blikk på sin praksis i arbeidet med de yngste. Det var likevel
viktig å ha flere møter med barnehagene, fra ledelsen til de enkelte medarbeiderne på gruppene, både i forkant
og underveis, hvor rammene for prosjektet ble diskutert. Det var også viktig å trekke foreldrene inn i denne
prosessen, ikke minst med tanke på å ivareta de etiske hensynene ved å forske på små barn som selv ikke
kan overskue konsekvensene av å delta som informanter.
I tillegg til i forkant å gi de nødvendige tillatelsene til videofilming av barna, har foreldrene fått anledning til
å følge prosessen underveis. De er til blitt invitert til å se utsnitt av filmene på foreldremøter etter feltarbeidet,
og har deltatt i samtaler om hva slags funn forskeren mener å kunne uttrykke. På denne måten har foreldrene
kunnet se til at barnas personlige integritet er blitt ivaretatt slik det var forutsatt. De forskningsetiske overveielsene har for øvrig blitt grundig vurdert av Norges samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD).
Forskeren deltok i barnehagelivet for øvrig i disse periodene. Å gjøre observasjoner hvor barneperspektivet
forsøksvis skulle komme frem innebar derfor flere utfordringer med hensyn til forskerrollen. Ved i for sterk
grad å bli en del av det øvrige personalet, risikerte man å overta eller i for stor grad å tilpasse opplevelsene av
hendelser til personalets oppfatninger. Ved å forsøke å bli en del av barnefellesskapet i så stor grad som mulig,
risikerte man å forstyrre situasjonene ved å fremstå for barna som en for utypisk voksen. Det ble forsøkt å finne
en metode for å forske på små barn kalt «the least adult-role» (Mandell i Gulløv & Højlund, 2003, s. 100).
En fenomenologisk tilnærming ble forsøksvis brukt i analysene av materialet for å komme så tett som mulig
på hva barna uttrykte av mening gjennom sine handlinger. Å undersøke fenomenologisk hva en bevegelse
eller en lyd uttrykker, krever en sensitivitet overfor barnas livsverden. Det ble derfor valgt an relativ omfattende
analysemetode delvis i tråd med Amedeo Giorgi og hans descriptive phenomenological method (Dahlberg,
Dahlberg, & Nyström, 2008; Giorgi, 2009).
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Dette innebar at hele sekvensen først ble gjennomgått med åpent sinn uten andre spørsmål til materialet enn
å identifisere hva barna faktisk gjorde, og hvordan adferden deres ga mulighet for å forbinde seg, å bryte opp,
å gå i ett med gruppen eller å stikke seg ut. Denne umiddelbare gjennomgangen gav mulighet til å identifisere
noen relativt generelle hovedtema:
A. Hvordan barna brukte leketøy og andre gjenstander
B. Hvordan de tok de voksnes kropper i bruk
C. Hvordan de utforsket hverandres grenser
D. Hvordan barna brukte lyd, rytme og bevegelse
Sekvensene ble deretter transkribert, først uten for mange detaljer. Siden ble transkripsjonene sortert i henhold
til temaene. Enkelthendelser som i særlig grad aktualiserte de respektive temaer, ble plukket ut og gjengitt
med større detaljrikdom som narrativer. Disse ble i neste omgang gjenstand for en hermeneutisk analyse,
med vekt på å nærme seg barnets perspektiv og opplevelse av hendelsene.
Underveis i denne prosessen vendte forskeren tilbake til barnehagene for ytterligere observasjoner. Denne
gangen med et håndholdt kamera, for å kunne komme tettere på og i større grad få et gulv-perspektiv på hendelsene. Denne metoden ga også i større grad mulighet til å følge barna rundt. Disse observasjonene kunne også
brukes for å kontrollere at de valgte hovedtemaene var presist nok formulert, og hvorvidt de foreløpige analysene kunne bli bekreftet eller behøvde justeringer.

RESULTATER
Analyser så langt viser at barna allerede ved 2-års-alderen ser ut til å besitte et repertoar av ulike ressurser
for å orientere seg i barnegruppene. Disse ressursene bruker de aktivt for å knytte kontakter, for å skape
avstand, for å koble seg på lekegruppe eller skille seg ut. De er for det meste basert på nonverbale kroppslige
ressurser og kan kategoriseres på følgende måte:
1. Bruk av leketøy og andre gjenstander som lim mellom barn, som
inngangsbillett til lekegrupper, eller som medium for kommunikasjon
2. Bruk av lyd, rytme og ekspressiv bevegelser for å skape eller delta i ritualer som samler flere barn
eller etablerer en-til-en-kontakt, eller for å stikke seg ut og vekke oppmerksomhet i omgivelsene
3. Bruk av de voksne som, når de er tilgjengelig for barna på gulvet, kan være et kroppslig
samlingssted for større grupper av barn, som kan mediere kontakt mellom enkeltbarn,
eller ved bruk av fanget kan gi barn uten verbalspråk en inngangsport til samspill med andre.
Sist, men ikke minst, viser de foreløpige analysene verdien av den fleksible lekeflyten som ser ut til å prege
livet i småbarnsgruppene. Det flyktige hit-og-dit-preget leken ofte får, gir barna mange sosiale muligheter og
erfaringer og er preget av en åpenhet for å respondere på enhver invitasjon til samspill. Dette ser ut til å være
en del av barnas sosiale repertoar som de tar med seg inn i barnehagene, og det står i kontrast til forventninger
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om mer dyadiske vennskapsrelasjoner som fra 3 års-alderen ser ut til å prege barnegruppene i stadig større
grad. Disse vennskapsdyadene er mindre åpne og blir tidlig preget av strategiske valg og forhandlinger
barna imellom. Risikoen for å oppleve ekskludering og venneløshet ser ut til å dukke opp i kjølvannet av
denne utviklingen.
Fordi barnas aktivitet er preget av en hit-og-dit-kvalitet, hvor barna fort skifter aktivitet når nye muligheter
dukker opp omkring dem, blir også vennskapene ofte kortvarige. Ikke desto mindre kan de være intense
bånd her-og-nå, men samtidig tilsynelatende med en åpenhet for enhver mulig ny forbindelse. For å sette
det på spissen, kan det se ut som om de yngste barnehagebarna har en væremåte hvor enhver som måtte
dukke opp på deres vei kan være deres venn inntil det dukker opp noe annet.
Mellom 2 og 3-årsalderen viser funnene at barnehagebarna veksler mellom denne åpne, ikke diskriminerende
men samtidig flyktige form for vennskap og en mer stabil og ofte dyadisk form for vennskap. Den siste varianten
er basert på sterkere følelsesmessige bånd mellom barna og er uavhengig av hva barna faktisk gjør sammen
til enhver tid. Sånn sett ligner de på vennskap slik voksenverden gjerne forventer og anerkjenner.
Samtidig som denne formen for vennskap er mer stabil over tid, viser funnene at de også er avhengig av ulike
former for forhandlinger og strategier mellom barna for å opprettholde intimiteten i relasjonen. Det ser ut
som om disse prosessene også skaper en del spenninger i en barnegruppe.
Spørsmålet er i hvilken grad overgangen fra de åpne og flyktige vennskapene til forsøkene på de mer stabile
og dype, er preget av ønsker fra foreldre, pedagogiske intensjoner hos personalet eller kulturelle forventninger
om hva vennskap bør være. Uansett vil det være viktig for praksisfeltet å være oppmerksomme på denne
sårbare fasen mellom 2 og 3 år og de prosessene som utspiller seg når vennskapene blir stabile og dype for
første gang. Det ser ut til at det er her repertoaret av strategier etableres, både de sosialt godkjente og de
sosialt uakseptable. Både de som skaper dype stabile vennskap, og de som ekskluderer og kan utvikle seg til
å bli del i mobberelasjoner.
Samtidig viser også data fra delprosjekt 3 at barnas umiddelbare åpenhet for hverandre slik det vises i de
flyktige her-og-nå-relasjonene, har en verdi når en barnegruppe skal etablere seg som et åpent og inkluderende fellesskap. Det ser altså ut som om barn tar med seg inn i sin institusjonstilværelse et bredt repertoar
av samspillsverktøy til å håndtere mangfoldet i en barnehagegruppe. Denne kunnskapen vil ha betydning
for arbeidet med å forebygge mobbing i barnehagen.
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Fra barnebokern “Mattias er alene”, illustrasjon: Ane Tollerød Fosse

DRØFTING OG IMPLIKASJONER FOR PRAKSIS
De tre delprosjektene har ulike innfallsvinkler for å forstå hvordan sosiale prosesser mellom barnehagebarn
kan føre til mobbing. Vi ønsker i denne delen å sammenfatte funnene fra de tre delprosjektene, og drøfte
hvilke implikasjoner dette kan føre til i praksis. Basert på datamateriale og hovedintensjonene i prosjektet,
er det tre temaer som trer frem som sentrale.
1. Vennskapet og lekens betydning i arbeidet mot mobbing i barnehagen.
2. De voksnes holdninger til mobbing i barnehagen.
3. De voksnes handlinger i møte med mobbing i barnehagen.

VENNSKAPETS OG LEKENS BETYDNING I ARBEIDET MOT MOBBING I BARNEHAGEN
Vår kultur, og barnehagelivet i særdeleshet, er svært opptatt av verdien av vennskap. Å finne en god venn og
å kunne være en god venn er sentrale mål for barnehagens arbeid med sosial kompetanse (Utdanningsdirektoratet, 2012). Vennskap er på mange måter en stadig viktigere bunnplanke i kulturen med hensyn til å kjenne
seg ivaretatt, særlig når familielivet blir mer flyktig. Allerede i barndommen er dette tydelig. Forskning viser
at de venneløse lett havner i risikosonen for å bli utsatt for mobbing, fordi det antas å være en sammenheng
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mellom barns ønske om å opprettholde og forsterke vennskapsrelasjoner, og mekanismer som systematisk
stenger andre ute (Bliding, 2004). Å støtte barn i prosessen med å etablere vennskap så tidlig som mulig blir
derfor viktig også som et pedagogisk prosjekt. Dette fordi vi vet at det å være i et vennskapsforhold er en
beskyttende faktor for et barn i forhold til mobbing (Kirves & Sajaniemi, 2012). Delprosjekt 3 viser tydelig at
repertoaret av strategier for å etablere vennskap starter tidlig, noe som bør få betydning for barnehagens
fokus på små barns vennskap. Da vil de voksnes holdninger og handlinger på småbarnsavdelingen knyttet
til barnas vennskapsutvikling være sentralt med tanke på forebygging av mobbing. Kunnskap om små barns
sosiale strategier, og støtte inn i denne utviklingen, vil være viktig med tanke på vennskaps betydning i arbeidet
mot mobbing.
Resultater både fra de individuelle intervjuene og fokusgruppeintervjuene i delprosjekt 2 viser at barns opplevelse av vennskap og det å bli inkludert i lek er avgjørende for deres trivsel i barnehagen. Intervjuene med
barna viser at det de frykter mest er å ikke ha noen å leke med og å bli utestengt fra lek. Observasjonene
understreker også hvordan det enkelte barns lekekompetanse avgjør muligheter for inkludering i barnegruppen. Disse konklusjonene støttes av funn fra delprosjekt 1. Når 81,5 % av foreldrene og 82,5% av de
ansatte knytter mobbing i barnehagen opp imot det at barn blir holdt utenfor i lek, understreker dette også
voksnes grunnleggende syn på lekens betydning i barnehagen. Tidligere barnehageforskning trekker også
linjene mellom lek-vennskap og trivsel (Forsberg, 2009; Greve, 2009; Martinsen & Nærland, 2009), samt
mellom lek-vennskap-trivsel og mobbing (Sonja Perren, 2000; Perren & Alsaker, 2006). Funnene fra disse
studiene bekrefter vennskap og lek som forebyggende mot mobbing, samt avgjørende for barnets trivsel
i barnehagen. Dette betyr at vennskap og lek er helt sentralt for å forstå mobbing i barnehagen, noe som igjen
har avgjørende betydning for de tiltak som iverksettes i barnehagen i det forebyggende arbeidet mot mobbing.

IMPLIKASJONER FOR PRAKSIS
En viktig implikasjonen for praksis vil være at barnehagen allerede i småbarnsavdelingen legger til rette for
inkludering av alle barn i lek, og ser betydningen av dynamikken omkring små barns utvikling av vennskap.
Holdningen “de er jo bare barn” må vike for kompetansebarnet som allerede i 2-3-årsalderen utvikler strategier
for etablering av vennskap.
Videre vil samarbeid mellom ansatte i barnehagen og foreldre være avgjørende for hvordan barns lekekompetanse
utvikles. Lekens betydning for vennskap og trivsel og forebygging av mobbing bør angi en retning for hvordan
foreldre og ansatte i barnehagen samarbeider for å legge til rette for lek og vennskap både hjemme og i barnehagen. Spesielt blir dette viktig i forhold til barn som strever i forhold til språk og kommunikasjon, men også
- med bakgrunn fra observasjonsdata - i forhold til de barna som mangler lekekompetanse. Barnehagepersonalets
evne og vilje til å arbeide systematisk med fokus på hvilke barn som får positiv oppmerksomhet og hvem som
lett blir definert negativt av de voksne, vil være sentralt med tanke på hvem som er mest sårbare for å bli mobbet.
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DE VOKSNES HOLDNINGER TIL MOBBING I BARNEHAGEN
67% av de ansatte og 48% av foreldrene slår fast at det finnes mobbing i barnehagen. 34 % av foreldrene har
selv opplevd at deres barn har vært involvert i episoder de beskriver som mobbing. Med tanke på at det i samfunnsdebattene i hovedsak blir fokusert på mobbing i skolen kan en diskutere hvorvidt 48% er et høyt tall
eller ikke. Uansett er det en større andel ansatte som opplever at mobbing er et reelt problem i deres barnehage (67%). Dette viser at ansattes bevissthet omkring mobbing er relativt høy, noe som igjen er interessant
som bakteppe når det gjelder deres holdninger til mobbing i barnehagen.
Hver fjerde foresatte og ansatte i undersøkelsen er i noen grad enig i påstanden om at fokuset på mobbing
er overdrevet og til dels unødvendig, dette til tross for at flertallet av de ansatte og litt under halvparten av
foreldrene mener at mobbing finnes i barnehagen. Selv om mobbing finnes, kan det se ut til at en stor andel
foreldre og ansatte har en holdning til problematikken rundt mobbing i barnehagen der den anses overdreven
og unødvendig å ta opp. Dette kan lett skape utfordringer i samarbeidet når foreldre og ansatte skal ta opp
konkrete situasjoner der barn utsettes for mobbing. Det kan også føre til at voksne unnlater å se og handle
i situasjoner der barn blir utsatt for gjentatte negative handlinger fra ett eller flere barn. Observasjonene fra
undersøkelsen bekrefter dette. Voksnes evne og vilje til å se og handle i situasjoner som er svært utfordrende
for enkeltbarn, er varierende og avhengig av flere faktorer. Det gjelder alt fra måten barnehagen organiserer
og strukturerer dagen på, til de voksnes holdninger til lekens betydning og egen rolle i barns lek og samspill.
Selv om det kun er en eller to i hver barnehage som mener at mobbing er et unødvendig fokusområde kan
dette være avgjørende for hvorvidt barn får støtte og hjelp når de trenger det i samspill med andre, eller om
de blir overlatt til seg selv og mobbingen får fortsette.
Når det gjelder synet på den som blir utsatt for mobbing og den som mobber, er det, som understreket tidligere,
ikke antallet voksne i undersøkelsen som støtter negativ definering av barn, som er avgjørende. Videre er
det bekymringsfullt at 33 % av de ansatte og 47% av foreldrene støtter utsagn som definerer den som mobber
som manglende medfølelse for andre (“en som ikke bryr seg om mobbeofre”/“en som nyter å plage andre”).
Det er stor sannsynlighet at denne type holdninger vil gjenspeile seg i relasjonen til de barna som blir definert
som mobber og mobbeoffer. Og nettopp her støter vi også på utfordringer i det etablerte mobbe-landskapet
der kategorisering av mobber og offer ofte er synliggjort og understrekes. Både rollene som offer og mobber
drøftes også i forskningslitteraturen (Bauman & Del Rio, 2005), men disse rollene er ikke noe vi har vektlagt
i vår studie. Det er en utfordring i det vi definerer barn, uansett alder, inn i en mobbe-rolle. Da vil synet på
hvem som mobber, hvorfor han/hun mobber og ikke minst holdningen til kontekstens betydning for at
mobbing oppstår, være avgjørende for den holdningen vi har til den som utfører negative handlinger mot
andre. Tilhørighet til fellesskapet er et universelt behov, for både voksne og små barn. Vi forstår mobbing
som sosiale prosesser på avveie , noe som flytter hovedfokuset fra de små barnas personlige egenskaper til
kontekst, kultur og sosiale prosesser (Søndergaard, 2009). Dette betyr at vi både som samfunn, foreldre og
ansatte er avhengig av en pågående refleksjon og dialog omkring voksnes definisjonsmakt i forhold til barn.
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IMPLIKASJONER FOR PRAKSIS
De voksne i barnehagen som synes at mobbing er et nødvendig fokus, må si ifra når de ser en kollega overse
eller bagatellisere gjentatte negative hendelser for barn. Det samme gjelder der voksne stempler barn som
ufølsomme og skyldige i egen mobbeofferrolle. Da blir det viktigere å beskytte barna enn å beskytte de voksne.
Dette betyr at vi, både som samfunn, foreldre og ansatte, er avhengige av en pågående refleksjon og dialog
omkring voksnes definisjonsmakt i forhold til barn. Vi må tørre å gå inn i en dialog omkring holdninger som
avgjørende for handlinger, som igjen reflekteres i barnas trivsel og opplevelse av et godt eller dårlig læringsmiljø. Skal vi kunne ha en åpen dialog om ulike holdninger, kreves det mot og vilje til endring og åpenhet,
men også til å kunne si at noe er rett og noe er galt i forhold til å forstå små barns sosiale prosesser. Der barn
blir definert som skyldige i egen offerrolle, eller som ufølsomme og med stor sjans til å mislykkes senere i livet,
(“den som mobber blir selv mobber som voksen”) må denne type holdninger frem i lyset og utfordres av
kunnskap om små barns sosiale og emosjonelle utvikling.

DE VOKSNES HANDLINGER I MØTE MED MOBBING I BARNEHAGEN
Både foreldre, ansatte og barn sier at mobbing skjer i barnehagen. Intervjuer, kartlegging og observasjoner
bekrefter dette. I en barnehage der lekens betydning blir undervurdert, der vennskap mellom små barn blir
bagatellisert, der voksne definerer enkeltbarn negativt og der samarbeidet mellom de voksne, og mellom
voksne og barn er dårlig – der har mobbingen gode vekstvilkår. Det betyr at voksen-ledelse med vekt på
betydningen av små barns sosiale liv er avgjørende i arbeidet mot mobbing. Tilstedeværende voksne som
samarbeider med barn og med hverandre. Der de voksne rundt barnet er i dialog, kan utnytte og ha respekt
for hverandres kompetanse har barnet bedre vilkår for en positiv sosial, kognitiv og emosjonell utvikling
(Rutter, 2000; Torstenson-Ed, 2007). Det betyr også at de voksne som samarbeider rundt barna må ha kjennskap til og respekt for hverandres kompetanse.
Vår undersøkelse viser at de ansatte i barnehagen anser egen kompetanse omkring mobbing som relativt høy,
der nærmere 70% av dem mener at de innehar kompetanse både i forhold til å håndtere, forebygge og følge
opp mobbesituasjoner. Foreldene er noe mer usikre på de ansattes kompetanse i forhold til oppfølging
av mobbesaker og 58% av dem svarer “vet ikke” på spørsmål om de ansattes kompetanse. Der foreldre derimot
har vært direkte involvert i mobbesaker (34,2%) var 73,4% tilfredse med oppfølgingen. Synliggjøring av kompetanse knyttet til mobbing blir sentralt ut i fra disse resultatene, synliggjøring i forhold til hele foreldregruppen.
Barna i undersøkelsen har tydelig klart for seg at “de kan spørre en voksen” når mobbing oppstår, de har tydelig
forventninger om at voksne i barnehagen kan oppsøkes når noe er vanskelig. Og når de blir spurt om hva
de voksne gjør er det alt fra å “si at vi må stoppe”, “sitte på benken” til “de sier at vi må si unnskyld og gi hverandre
en klem”. Barna vet helt tydelig at de voksne kan og skal ordne opp, selv om løsningene som voksne velger,
sett fra barnets perspektiv, kan diskuteres.
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Både foreldre og ansatte er forøyde med samarbeidet dem imellom når det gjelder mobbing. Dette er et positivt
grunnlag med tanke på forebygging av mobbing i barnehagen. Så selv om tall viser at enkelte synes at mobbeproblematikk er overfokusert og unødvendig har vi et flertall i barnehage og hjem som vil ha samarbeid, og
som opplever samarbeidet som positivt. Når ansatte mener at foreldre kunne gjort enda mer i mobbesaker,
kan en se på dette som positivt ved at de ansatte ønsker mer fra foreldrene, og ikke er redd for at foreldre skal
“forstyrre” det barnehagen gjør. En kan også tolke det som kritikk fra ansatte som unnlatenhet fra foreldrene.
Uansett, så understøtter dette at ansatte ønsker foreldrene som aktive deltakere inn i mobbesaker.
Samtidig viser resultatene at over en tredjedel av foreldre og ansatte synes at deres samarbeidspartner i barnehagen (ansatte eller foreldre) “kunne gjort mer”. Så selv om begge gruppene er fornøyde med samarbeidet
omkring mobbing, ligger der noen forventninger om at det kunne vært gjort en enda større innsats (fig 2 s.19).
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Fra barnebokern “Mattias er alene”, illustrasjon: Ane Tollerød Fosse

IMPLIKASJONER FOR PRAKSIS
Varme, tydelige, tilstedeværende og samarbeidende voksne som ser og handler når små barn blir utsatt for
gjentatte negative handlinger er avgjørende i arbeidet mot mobbing i barnehagen. Det betyr at det trengs
voksne som har et bevisst forhold til egne holdninger og kompetanse til enkeltbarns atferd, egen rolle når
konflikter mellom barn oppstår eller når noen blir utestengt fra lek. Det henger igjen sammen med hvordan
hverdagslivet i barnehagen er organisert med tanke på tilrettelegging for lek og voksnens tilstedeværelse.
Stadig evaluering av egen praksis der dialog mellom de voksne er en del av barnehagens praksis vil da være
en viktig faktor for en barnehage som arbeider aktivt mot mobbing.
Både barn og foreldre trenger å vite hva barnehagen kan og vil gjøre når mobbing oppstår. Tydelige avklarte
forventninger og muligheter må kommuniseres. Da vil også barnehagepersonalets kompetanse tre tydelig
frem. Dette kan gjøres både skriftlig gjennom konkret informasjon om barnehagepersonalets kompetanse
på nettsider og/eller gjennom den informasjonene som foreldrene får ved oppstart av nytt barnehageår.
Videre kan det være forebyggende mot mobbing å legge til rette for dialogmøter mellom foreldre og ansatte.
På disse møtene kan foreldre og ansatte avklare forventinger, komme med innspill til forebyggende tiltak med
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vekt på leken og vennskapets betydning. Det kan i tillegg legges opp til temakvelder der f.eks. fagfolk blir
invitert inn til å gi økt kompetanse til både foreldre og ansatte i forhold til små barns sosiale liv, der vennskap,
lek og inkludering kan være tema.

PÅ VEIEN MOT EN UTVIDET FORSTÅELSE AV MOBBING I BARNEHAGEN
Det å skulle utforske det komplekse sosiale samspillet mellom barn, og mellom barn og voksne i barnehagen,
gir som forventet ingen enkle fasitsvar. Noe vi kan slå fast er at både barn, foreldre og ansatte bekrefter
tidligere forskning som understreker at mobbing i barnehagen finnes. Både barns og foreldres forståelse av
mobbing knyttes tett opp imot utestengelse fra lek. Foreldre og ansatte understreker betydningen av barns
subjektive opplevelse som utgangspunkt for å definere handlinger som mobbing. Vi forstår barn som relasjonsorienterte og meningsskapende helt fra fødselen av (Sommer & Sjøbu, 2012), som aktive aktører som er i stand
til å signalisere egne intensjoner og grenser (Stern, 2003). I lys av denne forståelsen blir det å behandle barn
som subjekt, med respekt for deres opplevelsesverden, sentralt for å styrke barnets selvfølelse, mentale helseog for å forebygge mobbing i barnehagen.
På bakgrunn av dette ønsker vi å lage en definisjon knyttet til barnehagens kontekst som vektlegger barnets
opplevelse av krenkelse knyttet til ekskludering fra fellesskapet og de voksnes rolle i forhold til å tilrettelegge
for inkludering av alle barn. Samtidig utelater vi begrepet “gjentatt” og “over tid” som anvendes i de etablerte
definisjonene av begrepet. Dette gjør vi på bakgrunn av at vi synes det er problematisk i forhold til små barn
at handlinger som defineres som mobbing må gjentas eller vare over tid. Det handler om å se helheten i barnehagehverdagen og i barns livssituasjon. Med andre ord kan en enkeltepisode være utslagsgivende hvis den
sees i sammenheng med andre opplevelser i barnehagehverdagen. Tilsvarende kan en enkeltepisode være
utslagsgivende hvis den sees i sammenheng med andre opplevelser utenfor barnehagen, for eksempel i hjemmemiljøet. Et godt ivaretatt barn med en trygg sosial fungering, vil være mer robust i møte med en enkelthendelse i barnehagen.
Videre mener vi at mobbing handler om å krenke små barns opplevelse av det grunnleggende behov barn
har for tilhørighet. Ved å få inn disse aspektene i forståelsen av små barns sosiale prosesser definerer vi mobbing
i forhold til barn i barnehagen på følgende måte:

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.
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Vi ønsker med denne definisjonen å åpne for en debatt omkring mobbebegrepet i barnehagen. Den er ikke
ment å skulle erstatte etablerte definisjoner, men vi ønsker at den skal bidra til å utvide forståelsen for de
utfordrende sosiale prosessene som eksisterer i barnehagekonteksten, mellom barn, og mellom barn og voksne,
der mobbing foregår.

AVSLUTTENDE REFLEKSJON
Tatt i betraktning prosjektets utforskende metodologiske tilnærminger i et felt som per dags dato er lite forsket
på, er det flere begrensinger ved de ulike delprosjektene som understreker viktigheten av fremtidig forskning.
Når det gjelder den kvantitative studien av foreldres og foresattes holdninger, er utvalgets størrelse en tydelig
begrensing. I tillegg er det viktig å merke at utvalget er trukket fra relativt få barnehager i kun én kommune.
Fremtidig forskning bør derfor rettes mot et større representativt utvalg for å sikre resultatenes pålitelighet
og potensial for generalisering til flere kontekster og regioner.
De kvalitative forskningstilnærminger vektlegger rike og nyanserte kontekstuelle beskrivelser, og kan ikke
uten videre generaliseres til barnehager generelt. Den kvalitative forskningen som her er gjort gir likevel en
dybdeforståelse av lekens betydning for barnehagebarn, og barns sårbarhet for å bli utestengt fra lek. Den
kaster også lys over hvilke kvaliteter ved barnehagens daglige liv som ser ut til å kunne sikre alle barns tilgang
til lek og vennskap, m.a.o. hva det innebærer å arbeide forebyggende fra barna er små. Funnene som er fremkommet støtter opp om etablert forskning på området (Korsvold, 211).
Prosjektet har hatt som utgangspunkt en bevisstgjøringsprosess, og bygger blant annet på et ønske om å forstå
fenomenet mobbing i en barnehagesammenheng. Våre funn peker utvilsomt mot en annerkjennelse blant
familier, barnehageansatte og barn om at mobbing faktisk foregår i barnehage. Vi har ikke vurdert effekten
av spesifikke tiltak. Fremtidige intervensjonsstudier bør undersøke innvirkningen av slike strategier. Disse
bør siktes blant annet mot forbedring av læringsmiljø, barnets sosiale relasjoner og trivsel, og de ansattes
holdninger til og kompetanse på mobbing.
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Masteroppgaver tilknyttet prosjektet
Det er tre masterstudenter som har knyttet sine problemstillinger opp imot prosjektet.

MASTEROPPGAVE 1
“Overgangen fra barnehage til skole føltes som to helt ulike miljø og verdener”. En kvalitativ undersøkelse
av hvordan barnehagelærere, foreldre og lærere mener samarbeidet i overgangen barnehage – skole
ivaretar barn som utfordrer med sin atferd, og hvilke forbedringsmuligheter de viser til.

Gunn Karin Thomassen, Universitetet i Agder 2014

Problemstilling
“Hvordan mener barnehagelærere, foreldre og lærere at samarbeidet i overgangen barnehage – skole
ivaretar barn som utfordrer med sin atferd, og hvilke forbedringsmuligheter vises det til?”
Funn

• Det legges ikke til rette for ekstraordinære tiltak for barn som viser en utfordrende
atferd i overgang mellom barnehage og skole.
• Utfordringer i samarbeidsrutiner som
– A. For dårlig informasjon fra ledelsesnivå til lærere omkring enkeltbarn
– B. Overføringsskjemaene svarer ikke til økt samarbeid
– C. Manglende rutiner
– D. Manglende kontakt mellom barnehage og skole
• Både foreldre og ansatte i skole og barnehage har en opplevelse av mangel på åpenhet
og arenaer for samarbeid og dialog
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MASTEROPPGAVE 2
Mobbing i barnehagen; innvirkning av samfunnsstrukturenes støttefunksjon
og ansattes bruk av begrepet mobbing. En kvalitativ studie i et folkehelseperspektiv.

Gry Kjevik, Master of Public Health. Nordic Scool of Public Health

Problemstilling
“Hvordan fungerer satsingen på det helsefremmende og forebyggende rundt det enkelte
barn i barnehagen på bakgrunn av de ulike samfunnsinstansers støttende og kontrollerende strukturer?”
Funn

Ansvaret for mobbeforebyggende arbeid funnet å være opp til barnehagelederes eget initiativ. I forhold til
folkehelsearbeid på systemnivåer fremkom det et svakt lovmessig mandat for at statlig, fylkesmannsetaten
og kommunalt nivå skal kunne kontrollere og forebygge mobbing i barnehagen. Alle tre eksterne nivå
hadde struktur for å distribuere oppdatert informasjon angående mobbeforebygging til barnehagene.
Innhenting av informasjon var opp til den individuelle barnehage. Bruk av mobbebegrepet i barnehagemiljøet gav emosjonell respons angående aksept av mobbing. Ulik aksept ga ulik bruk av begrepet. Dette
påvirket innhentingen av tilrettelagt mobbeforebyggende informasjon og utvikling av barnehagens policy.
Bruk av ulike definisjoner av mobbebegrepet ga rom for varierte tolkninger av episoder med hensyn til
psykososial adferd blant barna. Den svake lovhjemmel for kontroll fra stat, fylkesmann og kommune av
barnehagens psykososiale miljø medfører at barnehagen og dens stab emosjonelle tolkning av mobbing
blir grunnleggende for mobbeforbygging i teori og praksis. Derved blir det opptil foreldrene å sjekke ut det
forebyggende mobbearbeid i den enkelte barnehagen.
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MASTEROPPGAVE 3
”Hvis et barn er sint, så har det på en måte rett til å være det”
Om barnehagens relasjonsarbeid, og barns selvutvikling.

Kristine Lavik Haldorsen, Universitetet i Agder 2014

Problemstilling
«Hvordan jobbes det med den voksnes relasjon til barn som viser utfordrende atferd og hvordan
bidrar dette til barnets selvutvikling?»
Funn

De ansatte hadde relativt god innsikt i årsaksfaktorer til at barn viser utfordrende atferd. Her trekkes blant
annet barnas hjem frem som en av årsakene. Selv om alle de ansatte vektla et godt samarbeid med hjemmet
varierte imidlertid kvantiteten og kvaliteten på dette samarbeidet.
• Barn som viser utagerende atferd synes å ta mye av oppmerksomheten fra de voksne i hverdagen.
Et systematisk relasjonsarbeid blant de ansatte er dermed av stor betydning både som støtte blant de
ansatte i dette arbeidet, og viktigst av alt for å sikre at barn som viser innagerende atferd også blir
ivaretatt i hverdagen.
• Samarbeidet mellom barnehagen og barnets hjem for å sikre kontinuitet i forhold til barn som
utfordrer med sin atferd i overgang fra liten til stor avdeling synes godt ivaretatt i den ene barnehagen
i forhold til å etablere forbindelseslinjer mellom pedagog på liten avdeling, hjem og pedagogen på
stor avdeling.
• Foreldre verdsetter at det etableres et strukturert samarbeid med barnehagen så fort som mulig
dersom barnet viser en atferd som utfordrer og at det i dette samarbeidet vektlegges en gjensidig
åpenhet og fleksibilitet fra begge parter.
• Positiv atferd hos barn synes å kunne fremmes ved at barnet inngår i regelmessige aktiviteter
knyttet til sosial kompetanse, at relasjonene er preget av anerkjennelse og at de møter tydelige voksne.
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Konferanser og forskningsformidling i prosjektet

• ISSA, early childhood development, konferanse i Budapest 2014 med paper:
Understanding bullying in early childhood: How do we promote positive
relationships among children and adults?
• Philosophy at Play, konferanse ved The University of Gloucestershire – Glouchester, UK,
2015 med paper: How can studies on the initial character of play among toddlers reveal
the democratic characteristics in early peer-cultures?
• EECERA, konferanse ved Universitat Autònoma de Barcelona, Spania, 2015, med paper:
Studying social relations among toddlers in a Norwegian kindergarten
• «Listen to me!» - Humanizing Human Practices, konferanse ved Universitetet i Agder, 2015, med paper:
How do children and teachers use communicative musicality as a way of establish kindergarten`s group-life?
• Lederkonferanse i regi av Utdanningsforbundet, Oslo
• Foreldrekonferanse i regi av FUB/FUG
• Konferanse i regi av FUB/FUG. Målgruppe: Beslutningstakere, Kunnskapsdepartementet,
Udir, Barneombudet og Kommunenes sentralforbund
• Fagdager for ulike kommuner der forskerne er invitert som hovedforedragsholdere i forhold
til tematikken “Mobbing i barnehagen”: Akershus og Oslo, Narvik, Farsund, Bodø, Vestby, Bærum,
Stavanger, Bergen, Søgne, Frogn, Inderøy, Røyken, Egersund, Skedsmo, Mandal, Tysvær, Stord og
Time kommune, Gjesdal, Nasjonalt nettverk for tidlig innsats (Statped) og Ålesund
• Utvalgsmøte for FUB og FUG, innlegg med tema: Mobbing i barnehagen.
• Foredrag i regi av Redd barna, Kristiansand.
• Foredrag i regi av Redd barna, regionsamling, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark
• Innlegg om mobbing i barnehagen for Oppvekststyret (kommunepolitikere) i Kristiansand kommune.

Dialogkvelder mellom ansatte og foreldre
I fire av barnehagene som deltok i prosjektet la forsker, forskningsleder og prosjektleder til rette for dialog
omkring temaet mobbing i barnehagen, høsten 2015.
Foreldrene ble delt inn i grupper slik at de satt sammen med foreldre fra samme avdeling/base hvor deres
barn har tilhørighet. Ansatte satt i grupper for seg selv.
Gruppene tok utgangspunkt i et skriftlig case med fokus på mobbing i barnehagen, hvor (1) utestengelse fra
lek, (2) små barns vennskap var tema og normen (3) ”alle skal leke med alle” ble diskutert. Etter en halv
time møttes foreldre og ansatte til dialog i plenum, der de presenterte diskusjonene som hadde foregått i
gruppene. Hovedfokus i dialogen var hva de tenkte omkring ansvar i foreldre-rollen og ansvar i ansatt-rollen i forhold til de gitte temaene.
Foreldre og ansatte ga uttrykk for at det var positivt og nyttig med denne type dialogmøter.
Det ble understreket at man gjennom å diskutere konkrete problemstillinger fra hverdagen blir bedre kjent
med hverandre. Det skaper større trygghet og kan bidra til at det blir enklere å ta opp bekymringer og uro
både med personalet og foreldre.
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Media
• NRK tv; Dagsrevyen
• NRK P1 radio; Norgesglasset
• NRK P2, Ekko
• TV2 Nyheter
• Kronikker i Aftenposten, NRK viten og Fædrelandsvennen
• Artikkel, Dagbladet
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