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PLAGE
140 ungdommer 13-19 år med erfaring fra å plage andre
råd til politikere og skole

FORANDRINGSFABRIKKEN
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Kjære skolepolitikere og byråkrater
Kjære kunnskapsminister, stortingspolitikere, politikere i store 
og små kommuner, skolebyråkrater nasjonalt og i kommunene. 

Kjære dere som bestemmer på utdanningene, dere i 
fagorganisasjoner og i andre organisasjoner. 

Her får dere ny kunnskap. Vi vil dere skal forstå bedre. Vi vil 
dere skal vite hvordan plaging kan skje og hvordan det henger 
sammen at vi barn og unge gjør vonde og dumme ting. Vi vil 
dere også skal vite hvordan det kan kjennes å gjøre det. Vi tror 
dere må forstå dette bedre, for å kunne lage bedre løsninger for 
barn og unge i Norge.  

De voksnes løsninger er brukt lenge. Tallene på antall barn 
og unge som opplever plaging, går ikke særlig ned. Vi håper 
at tiden er kommet for at mange av dere forstår at kunnskap 
fra barn om plaging nå trengs, for å finne bedre løsninger. 
Erfaringene og rådene som barn har for at skolen skal bli bedre 
både for de som blir plaget og de som plager andre, er det på 
tide å bruke. Vi håper dere er enige. 

Hilsen skoleproffer i Forandringsfabrikken

Kjære voksne i skolen
Kjære dere kontaktlærere, faglærere, miljøarbeidere, 
sosiallærere, snakkepersoner, helsesykepleiere, assistenter, SFO-
ansatte, skoleledere, vaktmestere og administrasjonen.

Vi er barn som har erfaring med å plage andre. Mange av oss 
kjenner på triste eller vonde følelser. Vi kan kjenne på uro, 
utrygghet eller redsel. Vi kan kjenne på ensomhet.

Vi vil ikke at andre barn eller ungdommer skal ha det vondt. 
Vi vet at det vi gjør ikke er bra. Vi vil ikke være slemme eller 
dumme mot andre. Ofte blir det bare sånn, i de situasjonene det 
skjer i. Det blir det beste vi får til, akkurat der og da. Men inni 
oss, vil vi ikke være de som plager andre.

Følelsene kan komme fra ting som har skjedd tidligere i livet 
eller fra ting som skjer nå. Kanskje kjenner vi på gode grunner 
til å forsvare oss, gå imot folk eller være sinte. Kanskje har vi 
det dumt eller vondt hjemme. Kanskje har vi opplevd mye vondt, 
fra andre voksne, barn eller ungdommer.

Vi vet at vi er barn som de voksne strever med. Mange voksne 
møter oss med kjeft, straff og konsekvenser. Noen møter oss 
med nysgjerrighet, varme og trygghet. Da kan det hende vi blir 
roligere, tryggere, mindre ensomme eller mindre redde. Det 
er lett å bli påvirket av måten du blir møtt på. Får vi blikk som 
forteller at vi er problemet, er det lettere å bli problemet.

Det er ikke enkelt å forklare hvordan det er å være en som 
plager. Men vit, aller mest vil vi være som alle andre og bli likt 
for fine ting. For å få det til, må skolen kjennes trygg.

Hilsen skoleproffer i Forandringsfabrikken

PLAGE PLAGE
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Om undersøkelsen PLAGE
Ber oss om å kalle det å plage
Mobbing har hatt mye fokus i Norge de siste tiårene. Svar som 
har gått igjen er at ordet mobbing er stigmatiserende, og at 
ordet plaging i stedet bør brukes. 

Å bli plaget eller å plage andre, er sjelden svart-hvitt.
Forandringsfabrikken ville derfor finne ut hvordan det kjennes 
å være den som plager andre, hva de voksne gjør når barn og 
unge plager, og hva barn og unge hadde trengt for ikke å plage 
andre. 

Om undersøkelsen
Undersøkelsen PLAGE har bestått av to deler - en for elever 
6-12 år, og en for unge 13-19 år. I denne rapporten presenteres 
svar fra elever 13-19 år. 140 unge på 14 forskjellige skoler i 
sju byer deltok. Ca. like mange gutter som jenter. Alle hadde 
erfaring fra å plage andre. Undersøkelsen ble gjennomført 
mars 2018 - juni 2019. De fleste samlingene ble gjennomført på 
skolene. 1 til 10 barn med erfaring fra å plage andre deltok på 
hver samling. De fleste deltakerne ble invitert i samarbeid med 
ledelsen og lærere på skolene. Av hensyn til personvern og den 
enkelte deltaker, jobbet tilretteleggeren for å sikre at barnas 
historie ikke ble fokus på samlingene. Fokuset var hvordan 
plaging foregår, og hva voksne kan gjøre når noen plager. 
Tilretteleggeren var tilgjengelig for deltakerne i etterkant for å 
støtte og svare på ting, ved behov.

Disse spørsmålene ble stilt:
- Hva handler plaging om? 
- Hvordan foregår plaging? 
- Hva gjør voksne når barn og unge plager andre? 
- Hva kan de voksne gjøre for å stoppe plaging?

Tilretteleggeren stilte fordypningsspørsmål der ungdommene 
viste stort engasjement.

Tusen millioner takk til alle dere kloke, varme, gode 
ungdommer som har gitt råd til Norge. Den kunnskapen 
trenger Norge. Takk for dyrekjøpte erfaringer og kloke råd. 

Dere har gitt Norge superkloke og nødvendige råd om hvordan 
voksne kan møte plaging klokt. 

Dere vet godt hvordan skolen kjennes. Dere vet også hvordan 
plaging kjennes, hvorfor det skjer, og hvordan voksne kan møte 
det, og stoppe det på trygge og varme måter. 

Vi håper og tror at rådene deres vil bli tatt på alvor og brukt til 
forandringer rundt i Norge, for at flere barn og unge skal bli 
forstått bedre og at plaging møtes trygt.

TAKK

TAKK FRA HJERTET
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Anmerkninger lager oftest avstand 
mellom oss og dere, og kan gjøre at vi 
slutter å bry oss. Å straffe funker ikke. 
Det ødelegger tillit. 

Når noe dumt har skjedd, kan dere ikke 
ringe hjem til oss, uten at det er avtalt 
med oss først. Det kan gjøre livet vårt 
veldig utrygt.

Snakk med oss om hva som kan skje, 
eller hva som kan gjøres videre. Ikke 
snakk videre med andre voksne på 
skolen uten at det er avtalt med oss.

Store møter med mange voksne hjelper 
sjelden og kan gjøre det verre for oss. 
I mindre møter kan det være lettere 
å snakke ærlig og finne løsninger 
sammen.

Det er alltid en grunn bak plaging. Det 
kommer fra usikkerhet, utrygghet, 
redsel eller andre vanskelige eller vonde 
følelser. Dette må voksne alltid huske.

For å stoppe plaging, kan dere ikke gå 
etter handlingene. Det handler alltid om 
følelsene som sitter fast bak de dumme 
handlingene. 

Når vi har gjort noe dumt, si at dere 
forstår at vi ikke vil være slemme. 
Si dere vet at vi inni oss vil godt og 
egentlig ikke vil plage andre. 

Selv om det har skjedd noe dumt, prøv å 
være rolige. Unngå å bruke fysisk makt 
for å stoppe oss. Vi trenger voksne som 
stopper oss med varme øyne og snille 
stemmer. 

viktig viktig viktig viktig viktig viktig viktig viktig
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på utsiden 
latet jeg 

som 
ingenting
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1.
SÅNN KJENNES DET
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Hvordan unge plager
Her beskrives erfaringer fra unge om hvordan de plager andre.  
De slenger ord og blikk, stenger ute, eller gjør vonde ting mot 
andre.

Slenger ord og blikk
Oppsummerte erfaringer
Flere forteller at de sier stygge ting til hverandre. De slenger 
kommentarer om hvordan andre ser ut, kjefter eller sier at 
andre ikke er verdt noe. Ord kan gjøre like vondt som slag. Noen 
forteller at plaging ikke er så lett å se, som når ungdom sender 
blikk eller baksnakker. Mye skjer når voksne ikke følger med.

Mange forteller om plaging på nett og på sosiale medier. De 
skriver stygge eller slemme ting, eller sender bilder for å henge 
ut hverandre. Mye skjer på apper der alle er anonyme, eller på 
falske kontoer. Det kan fort bli mye vondt. De setter ut rykter om 
andre. De fleste sier at det er lettere å slenge ord når andre ikke 
kan se hvem som gjør det. 

S i t a t e r :

Når jeg har plaget, har jeg sagt at andre er stygge, dumme eller idioter.

Jeg har kjeftet på medelever eller sagt at de ikke var verdt noe.

Ofte er plagingen skjult. Vi blikker hverandre, fryser ut eller baksnakker. 

Det gjøres mest når voksne ikke følger med. 

Nå har man jo all slags anonyme ting på snapchat og jodel og sånt, der 

kan det fort bli mye vondt. Og det er mye spredning av bilder på nett.

Hos ungdommer er det mer nettmobbing enn dytting og sånn som det 

var på barneskolen.

Hvis man sliter med noe på skolen eller har en interesse som er utenfor 

det vanlige blir det fort brukt som ammunisjon. Hva som helst som gjør 

deg annerledes, er det fritt fram å bruke. 

 Stenger ute
Oppsummerte erfaringer
Flere stenger ute én eller flere personer fysisk. De kan også 
overse noen og late som de ikke fins. Ofte stenges personer 
ute av gruppechatter på nett, gruppebilder som blir lagt ut 
på sosiale medier, snapchatgrupper eller bursdager. En stor 
gruppe venner kan avtale å møtes etter skolen, der en eller to 
ikke får beskjed.

S i t a t e r : 

Vi kan samles flere og komme med sårende ord mot en annen. Vi kan 

rakke ned på utseende og ting en annen gjør. 

Utestenging og stygge blikk er helt vanlig. Og at det gjentar seg.

Noen later som en person ikke er der og bare lar være å snakke til den.

Ekskludering og baksnakking er jo klassisk. Flere i klassen kan lage en 

egen chat for alle unntatt kanskje en eller to og møtes på fritiden, uten å 

invitere akkurat dem

De sier ikke ifra når læreren ber dem om å si videre beskjeder om å møte 

opp et annet sted eller at vi slutter tidlig.

Noen ganger kan det være vanskelig å skille den som liker å være alene 

fra den som er alene fordi andre snakker bak ryggen og rykker unna. 

Det legges ut bilder av bursdager og fester på sosiale medier. Noen 

ganger er alle invitert unntatt én eller to. Kan du tenke hvor vondt det gjør.

Gjør dumme og vonde ting
Oppsummerte erfaringer
Mange sier at de kommer til et punkt hvor de får nok. Små 
kommentarer over lang tid samler seg opp og trigger vonde 
følelser. Mange sier de er fortvilet, triste eller redde inni seg. 
Disse følelsene kan trigge en dum eller vond handling. De kan 
slå, sparke, kaste, ta ting fra andre eller ødelegge ting. Flere 
sier at når de føler seg truet, truer de andre eller stikker av.
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S i t a t e r :

Jeg hørte at noen hadde baksnakket meg, og gikk bort for å spørre 

hvorfor. Etter et par dager baksnakket de mer, og vi slåss på skolen. Så ble 

jeg utvist.

Jeg vet at jeg ikke burde gjort det, men det lå mye mer bak. Han hadde 

pusha meg lenge. Pusha og pusha. Ingen hadde sett det. Jeg gikk lei.

Jeg kom til klasserommet også kneip læreren meg i armen. Da klikka det 

for meg og jeg kasta en stol på læreren. Voksne kan ikke bare gjøre sånn.

Det kan være lettere å uttrykke seg med å slå eller kaste steiner på andre 

istedet for å si følelsene sine.

Det er dumt at det sies at mobbing og plaging er sånn som skjer 

over lengre tid. Hvis et barn blir slått, kastet ting på eller får stygge 

kommentarer i skolegården, så er jo det plaging.

Hvorfor unge plager 
Her beskrives erfaringer om hvorfor unge plager. Mange har 
det vondt inni seg. Vanskelige følelser må ut. Noen plager 
fordi de er redde for å virke svake. Ingen av ungdommene i 
undersøkelsen plager fordi de vil gjøre dumme eller vonde ting. 
Alle vil at plaging skal stoppes. Men det må stoppes på en måte 
som oppleves trygg og som gjør det bedre, både for den som 
blir plaget og den som plager andre.

Vondt inni seg
Oppsummerte erfaringer
Veldig mange sier de plager fordi de har vanskelige eller vonde 
tanker og følelser inni seg. Flere har det vanskelig, hjemme 
eller på skolen. Noen har det vanskelig begge steder. Det å 
plage blir en måte å si ifra om at noe kjennes vanskelig eller 
vondt. 

Noen plager for å skyve andre bort fra seg. De føler at de ikke 
fortjener at noen kommer nær dem og bryr seg om dem. Noen 
sier at når de plager andre, får de på en måte litt av det vonde 
de selv kjenner over på den eller dem de plager.

Mange er sinte, både før og mens de plager. De beskriver 
følelser bak sinnet som dyp sorg, tristhet, håpløshet, eller 
ensomhet. Noen har sagt at sinnet er helt grusomt, og at de 
føler seg helt alene. Det er som et rent helvete som kjennes ut 
som om det aldri vil ta slutt.

S i t a t e r : 

Det kan handle om at noe i livet er vanskelig, at man har det vanskelig 

hjemme. Man kan plage andre for å skjule at man selv har det vondt. 

Ingen starter å plage andre uten grunn. Jeg plaget andre fordi jeg ikke 

ville være den eneste som hadde det vondt inni meg. Jeg vet det høres 

slemt ut, men det ble bare sånn, fordi jeg hadde det sånn.
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Inni meg var det så svart. Jeg tenkte bare på hvis jeg ikke fortjener å være 

glad, da fortjener heller ingen andre det. Men jeg ville ikke være sånn.

Jeg plaget andre når de begynte å bry seg om meg og ville meg godt. Jeg 

følte jeg ikke fortjente det og da måtte jeg skyve dem bort. De kunne ikke 

komme så nær.

Kanskje på grunn av alt sinnet inni meg, ble jeg ganske aggressiv med 

andre. Mange hadde vært slemme mot meg, og jeg visste ikke hvordan 

jeg skulle oppføre meg mot de rundt meg. 

Jeg vil heller være alene ute midt på natta, enn å dra hjem og være med 

de folka jeg kaller foreldrene mine. Daglig sier de at de ikke har troa på 

meg. Daglig. Det går ofte utover noen på skolen. 

Jeg kunne begynne å plage andre når jeg selv hadde det vondt. Det 

endte dessverre med at jeg bare ble kjefta på. Da fortsatte jeg bare å plage. 

Det jeg ønsket, var at det ble sånn at jeg kunne fortelle til læreren. 

Følelser må ut
Oppsummerte erfaringer
En del forteller at noen ganger er vold det eneste de får til. 
De vil ikke skade noen, og de forstår at det er galt. Men når 
alt bobler over og det gjør veldig vondt i hjertet, så kommer 
handlingene. Følelsene bare må ut. Mange sier at de har hatt 
det sånn lenge. De vil egentlig fortelle om det som er vondt, og 
har kanskje prøvd å forklare med ord, men har erfaring med at 
det ikke hjelper. De har mistet så mye tillit. Når ord ikke holder, 
blir vold språket.

S i t a t e r : 

Et blåmerke går bort, men ord sitter for alltid. Jeg skjønner at vold ikke er 

løsningen. Jeg prøver å forklare, men de forstår ikke.

Når det er vanskelig å forklare følelsene, så kommer plagingen og volden 

i stedet. Da får jeg bedre hjelp. Det er jo skikkelig bakvendt. 

Jeg tror måten jeg var på, var på grunn av at sinnet satt fast inni meg. 

Du går sånn lenge og det kommer seg ikke noen vei. Det er stappa med 

følelser inni deg, og etterhvert så gir du på en måte opp.

Forsvarer seg
Oppsummerte erfaringer
Veldig mange plager når de selv blir plaget. Når de voksne ikke 
får stoppet plaging, føler mange at de må fikse det selv. De 
må forsvare seg. Flere sier at rettferdighet er grunnen til at de 
plager andre.

S i t a t e r

Jeg plaget når jeg følte meg trua. Når jeg følte meg utenfor og ville ta igjen.

Jeg gjør det fordi jeg blir plaget og vil ha oppmerksomhet bort fra meg.

Vi plager tilbake fordi voksne ikke tar tak i det. 

Jeg var sint og måtte gjøre noe. Jeg hadde makta til det. De som mobba 

meg var upopulære, så jeg tok dem.

Vil ikke virke svake
Oppsummerte erfaringer
Veldig mange har selv blitt, eller blir plaget. De forteller at de 
føler de må vise at de er sterke. Flere forklarer at plagingen er 
nødvendig. Selv om de ikke har lyst, har de ikke noe annet valg. 
Noen sier at hvis de ikke plager, blir de sett på som svake. De 
kan ende opp med å bli plaget selv. Flere er også redde for å bli 
hengt ut på sosiale medier, ved at det spres bilder av dem eller 
at noen sprer et rykte.

S i t a t e r :

Grunnen til at man later som man ikke bryr seg når vondt skjer, kan være 

mange. For min del var det for å ikke virke svakere enn andre.

Jeg må vise at det er jeg som har kontrollen og at jeg er såpass kald og 

følelsesløs at ingen vil plage meg.

Jeg vil ikke at noe skal være viktig for meg. Da slipper jeg å bli såret. 

En ting er garantert: Hvis ungdom sier at de ikke bryr seg etter å ha gjort 

noe dumt, så gjør de det likevel. Vi bryr oss alltid. 
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Får ikke til skolen
Oppsummerte erfaringer
Mange sammenligner seg med andre i klassen og føler at de 
ikke er gode nok. Noen forteller at læreren lar de som blir fort 
ferdig gå tidligere enn de som ikke får det til. Da føles det som 
læreren straffer dem. Noen føler at det er noe galt med dem. 
For mange er det sosiale på skolen både viktig og vanskelig. 
Mange forteller at de kjenner seg ensomme og plager andre for 
å få venner eller komme seg inn i en gjeng.

S i t a t e r :

De lærerne som sier at vi ikke får gå hjem før vi har gjort ferdig oppgaven, 

føkker opp mye. De som gjør ferdig får belønning og. Mens vi må sitte i 

ekstra timer fordi vi ikke skjønner. Det er ikke greit.

Kommer det ofte oppgaver som jeg ikke forstår, så gir lærerne meg fort 

opp. Jeg blir lei meg og forbanna. Det er kjipt å bli gitt opp.

Lærere som sier at du ikke får det til, eller er dårlig, burde vært sparka.

Når jeg blir utsatt for stress av en lærer, kan jeg plage andre. For eksempel 

om jeg har en prøve jeg ikke skjønner, så plager jeg andre. Så sendes jeg 

ut der for å prate, så slipper jeg prøven. 

Frykten for å være alene kan gjøre deg utrygg. Og det kan få store 

konsekvenser. Du kan gjøre veldig dumme ting.

Jeg var slem mot andre for å skjule ensomhet. Da kom det ofte andre 

bort, du får jo en slags status. Og da er du i hvert fall ikke alene.

Mangler kontroll
Oppsummerte erfaringer
Mange har forklart at de mangler kontroll i livet sitt. Voksne 
hjemme, voksne på skolen eller andre voksne som de er 
avhengige av, har tatt vekk kontrollen. Å plage andre blir et 
forsøk på å få kontroll over noe. Flere har forklart at de kan 
få bedre selvtillit når de plager andre. Da legger noen voksne 

merke til dem, og de får en bekreftelse som de ellers ikke får. 
Å plage noen kan gi en god følelse når det skjer, men de vonde 
følelsene som kommer etterpå, kan være mye sterkere.

S i t a t e r : 

Hvis noe vondt har skjedd, kjennes det som du mister kontroll. Da kan 

det ende med at du prøver å ta kontroll over noen andre.

Det kjennes vondt å plage andre, men samtidig godt hvis du skal få ut 

sinne eller andre følelser.

Jeg kan bli sint, stille eller lei meg. Får vondt i magen. Jeg fortalte til en 

lærer at jeg plaga noen som var frekke mot meg. Hun fikk det til å bli min 

skyld. Voksne kan være veldig tankeløse.

Til voksne vil jeg si at de skal tenke seg litt om før de dømmer et barn eller 

en ungdom, eller mener noe sterkt om hva vi skulle gjort eller ikke. 
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Hva gjør voksne
Her beskrives erfaringer som går igjen fra ungdommene om 
hva voksne på skolen gjør når noe dumt skjer. De fleste sier at 
de tror det er få, eller ingen av lærerne som liker dem. Noen 
lærere plager dem gjennom å si vonde ting eller gi harde blikk. 
De er redde for at andre elever skal legge merke til det og se 
på dem som svake. Noen har opplevd maktbruk fra lærere. Hva 
voksne gjør når noe dumt skjer er avgjørende for opplevelsen av 
trygghet på skolen.

Forstår, forstår ikke
Oppsummerte erfaringer
Mange sier at noen lærere er viktige voksne for dem. Noen 
ungdommer har gode erfaringer med at læreren spør varmt 
hvorfor etter at noe dumt har skjedd. Noen lærere har ærlige og 
varme samtaler med dem, både alene og i mindre grupper. Det 
kjennes fint.

Mange ungdommer sier de tror en del lærere ikke bryr seg. De 
har for stort fokus på å fjerne selve plagingen, og for lite fokus 
på å finne ut hvorfor dette skjer. De tror ikke voksne forstår at 
det kan handle om noe veldig vondt. Andre føler ikke læreren 
tar seg tid til å forstå ordentlig.

S i t a t e r :

Jeg ble møtt av en lærer som spurte hvorfor jeg plaget andre. Da følte jeg 

at hun ville forstå. Jeg var ikke bare den som var fæl mot andre.

Ingen spør meg hvorfor jeg er så sint. Det kjennes ikke ut som læreren 

bryr seg om det. Men kantinedamen bryr seg. Hun kan lytte ordentlig og 

jeg snakker med henne .

Helsesøster var som en engel for meg. Hun lurte på hvordan alt kjentes. 

Da fikk jeg pratet ut, og jeg kunne si ifra om det som plaget meg.

Vi fikk god hjelp. Satt i en ring, alle snakket om det de hadde å komme 

med. Hun læreren var veldig snill og åpen.

Jeg prøvde å prate om det mange ganger, men de bryr seg ikke. Da blir 

jeg sur. De ser på meg som svak. Da slutter jeg å snakke og gir faen i alle.

Da spør de bare: “Hva har dere gjort? Hva har skjedd?” Og så setter de i 

gang med masse ting som ikke funker.

Liker, liker ikke
Oppsummerte erfaringer
Mange av ungdommene sier de godt vet hvilke voksne som liker 
dem og vil hjelpe dem - og hvilke som ikke gjør det. De som 
blir plaget får mye trøst og flere muligheter til å forklare hva 
som skjedde. De som plager får sjelden forklart hvordan det 
oppleves for dem. Det virker som de fleste voksne tenker at det 
bare er de som blir plaget som har det vondt.

Hvis læreren ikke liker dem er det utrygt å være i 
klasserommet. Mange sier at det gjør vondt og at det kan gjøre 
at de sier eller gjør dumme ting. De bråker og plager mye 
mindre i timene til lærere som har vist at de bryr seg og som 
viser at de liker også dem.

S i t a t e r : 

Lærere kan også mobbe. Jeg føler det sånn. Blir helt utafor. Frister ikke å 

gjøre noe for en som er frekk mot deg.

Læreren i niende sa at han elsket denne klassen. Da blir jeg glad. Fikk mer 

lyst til å gjøre noe da, ble frista og motivert. Og mindre sint.

Siste året fikk jeg en lærer som brydde seg. Hun var enkel å snakke med. 

Skolen ble helt annerledes da.

Det føltes som om læreren ikke gadd å bli kjent med alle i klassen. Mange 

lærere overser noen av elevene, ser på elever som bare elever. 

Når de voksne ikke kjenner elevene blir elever ofte misforstått. Lærerne 

ser ikke når eleven blir ukomfortabel eller når noe er galt. 

Lærerne forsto ikke hvor vondt det gjorde før jeg satt og gråt foran dem. 
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Det burde ikke være sånn. De bør ta ord på alvor, og de må like alle barn. 

Hvis ikke kan det være farlig for barna.

Læreren sa masse dritt om utlendinger. De snakket aldri til norske elever 

som de snakket til meg. De visste ikke at hvert eneste negative ord de sa, 

var en grunn til at sinnet og hatet ble sterkere i kroppen min.

Forstår ikke at vi gjør så godt vi kan 
Oppsummerte erfaringer
Mange av ungdommene sier at det kjennes som en del voksne 
på skolen tenker at de er dårlige mennesker fordi de har gjort, 
eller kan gjøre dumme ting mot andre. Det oppleves vondt og 
urettferdig at de ikke forstår at barn og unge egentlig ikke vil 
gjøre dumme ting. Flere sier at når det kjennes som om voksne 
ser på deg som et dårlig menneske, blir det vanskelig å slutte 
med det dumme.

Flere forteller at en del voksne henger seg opp i eller blir sinte 
for småting, og at det kjennes vondt. Det gjør vondere hvis det 
skjer flere ganger.

S i t a t e r : 

Blir kalt troublemaker av de voksne. Det er så irriterende. De spør ikke 

hvorfor jeg gjør det jeg gjør, men bare kjefter.

Lærerne ser på meg som en dårlig elev, uansett. Det er jo ganske 

urettferdig.

Jeg orker ikke utdanning sånn som livet er nå. De voksne ser på oss som 

dårlige mennesker. Vi burde restarte verden.

Noen lærere var sånn at de passa på de smarte folka.

Når jeg ikke klarte en oppgave tok læreren meg ut i gangen og skrek til 

meg. Da ble jeg sur. Og så ble han mere sur.

Forteller videre til foreldre og fagfolk
Oppsummerte erfaringer
Alle ungdommene i undersøkelsen har opplevd at læreren har 
ringt eller skrevet hjem når noe dumt har skjedd. Å ringe hjem 
hjelper ikke, forteller de. De fleste sier at når lærere eller andre 
voksne ringer hjem uten å si fra, blir de sinte og mister tillit til 
læreren. Flere av ungdommene blir også redde for å dra hjem. 
De kan få straff hjemme. En del sier at skolen lager møter med 
foreldre uten at elevene inviteres med. 

Flere forklarer at voksne sier ting, som ungdommene har 
fortalt, videre til andre voksne på skolen uten å avklare med 
dem først. Det er veldig utrygt, og tilliten blir brutt når voksne 
forteller ting videre. Noen er redde for å si fra om at de selv har 
blitt mobbet fordi de ikke stoler på voksne, eller vet hva som 
skjer hvis de forteller.

S i t a t e r :

Det verste jeg vet er at skolen ringer hjem. Det er det første lærerne gjør. 

Jeg mister tillit.

Det blir kaos hjemme når de ringer hjem. Fattern har jo fem andre unger. 

Det eneste som hjelper er tillit. Den ødelegger du når du ringer hjem.

Det er unødvendig å ringe hjem. Du tar det mer seriøst om de snakker 

med deg. Om de ringer hjem, blir de sure hjemme, og da får du det verre.

De setter jo skylda på meg da og ringer hjem. Det fint at læreren prøver å 

hjelpe, men dumt at de ringer hjem og ikke snakker med oss.

Noen lærere gir ikke engang beskjed at de har tatt det videre. Hun ene 

kan si til kontaktlæreren min at hun har gitt meg anmerkning, uten å 

fortelle det til meg først.
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Skyver unna med kjeft
Oppsummerte erfaringer
Alle ungdommene sier at kjeft gjør mye skade. Flere sier at de 
får vonde tanker om seg selv når lærere sier stygge ting om 
dem. Mange av ungdommene i undersøkelsen sier det kjennes 
ut som om de får kjeft hele tiden, hver dag, både på skolen og 
hjemme. Etterhvert begynner de å beskytte seg mot all kjeften. 
Noen sier det gjør vondt, også begynner de å plage andre. De 
blir sinte, og kjenner at kjeft tar veldig stor plass i livet. 

S i t a t e r : 

Jeg får kjeft 10 timer om dagen hver dag. Hjemme kjefter de og på skolen 

kjefter de. Også lurer de på hvorfor jeg ikke følger med eller ikke gjør det 

jeg skal?

Kjeft skal gjøre oss redde. De tror det hjelper. Om vi blir redde så stopper 

vi, tenker de. Men vi blir ikke redde, fordi vi har opplevd verre.  Når vi 

ikke blir redde så blir de voksne sure, og vi blir sure. Og da finner vi på 

dumme ting.

Kjeft funker ikke. Hvorfor gjør man det fortsatt? Fordi vi har kutta ut 

linjalen?

Du har ikke lyst til å komme på skolen dagen etter. Da får du mere kjeft. 

Så ringer de hjem. Det skaper et helvete

Gir anmerkninger og straff
Oppsummerte erfaringer
Ingen av ungdommene sier at anmerkninger er lurt. Noen 
beskriver det som veldig vondt. Det kan gjøre at de tenker dumt 
om læreren som gir anmerkninger, og om seg selv. Veldig 
mange sier at anmerking er en automatisk reaksjon hos mange 
voksne.

Flere av ungdommene har blitt utvist, flere ganger, en dag eller 
flere dager. Uansett gjør det vondt. De har dratt hjem fra skolen 

helt alene, sinte og lei seg. De forteller at når de blir utvist, blir 
det vonde verre. Det kjennes urettferdig fordi de voksne som 
utviser ikke kjenner til alt som skjedde. Mange synes det er 
veldig vanskelig å komme tilbake til skolen etter de har blitt 
utvist. De kan få lyst til å ta igjen på den som fikk dem utvist. 
De kan bli sinte fordi utvisning kjennes ut som en altfor alvorlig 
straff.

S i t a t e r :

Anmerkninger får ikke personene til å stoppe. Man må snakke sammen. 

Man mister tilliten til en som setter anmerkninger. 

Jeg måtte sitte igjen etter timene og læreren sa høyt foran klassen at jeg 

ikke fikk gå ut i friminutt fordi hun måtte snakke med meg.

Når en ungdom er sint og straffes, hva er det for noe liksom? Sinne møter 

sinne, det blir dobbelt sinne.

Jeg vil ikke ha hjelp fra en som gir anmerkninger. Jeg får ikke til å ta imot 

hjelp fra en som kjefter. Så da er jo skolen litt kjørt.

Jeg får dårlig selvtillit når jeg blir utvist. Føler meg som en dårlig person. 

Det hjelper ikke.

Når jeg blir utvist tenker jeg at jeg må ta meg litt i skinnet og tåle det. Ikke 

bry meg mer. Bestemmer meg for å gi litt mer faen.
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ikke gjør oss redde
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Kan gjøre vonde ting
Oppsummerte erfaringer
Mange lærere har mye fokus på handlingene ungdommene 
gjør, og for lite på det som ligger bak handlingene. De voksne 
kan bli så opptatt av å få elevene til å høre etter, og slutte med 
vonde eller dumme handlinger. De kan holde ungdommene fast, 
stenge dem inne i et rom eller slå dem. 

S i t a t e r : 

Jeg ble slått. Ikke så hardt, men det var ubehagelig. Men jeg tåler det, 

ihvertfall utenpå.

Hvis jeg var sint og sprang etter noen, kunne jeg bli holdt fast av en lærer 

eller assistent. Noen ganger ble jeg stengt inne på et rom alene. Det 

gjorde meg bare mye reddere.

Da jeg ble sint på skolen og ville slå ned noen, ble jeg holdt fast til sinne 

gikk over.  Men så gikk de. De var ikke interessert i å vite hvorfor jeg var 

så sint.

Jeg hadde en lærer som mente at vold løser det meste. En i klassen filma 

for å vise til ledelsen. Det ble en svær greie.

En lærer tok tak i hetta mi og slang meg rundt, med en annen kompis 

også. Etterpå ble det størst sår i hjertet.

En lærer slang meg opp mot veggen. På utsiden lata jeg som ingenting, 

på innsiden skalv jeg, gråt jeg og følte meg knust samtidig.

Jeg forstår at lærerne og kan bli sinte og få det vondt, men de kan ikke 

holde oss hardt.
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2.
RÅD TIL SKOLEN
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Når noe dumt skjer
Her er råd til alle voksne på skolen. De kan brukes sånn at 
voksne kan forstå, og tenke klokt når noe dumt skjer.

Forstå hvorfor det blir plaging
Det er alltid en grunn bak plaging. Når noe dumt skjer har vi det 
ikke godt inni oss. For noen er plaging en måte å forsvare seg 
selv på, et skjold for ikke å virke svak eller dum. Det kommer 
fra usikkerhet, utrygghet, redsel eller andre vanskelige eller 
vonde følelser. Dette må voksne alltid huske.

Stopp oss trygt
Selv om det har skjedd noe dumt, prøv å vær rolige. Vi skjønner 
dere også kan bli sinte, redde eller lei dere - vi ber dere om 
å prøve allikevel. Blir dere sinte, blir det enda mer utrygt inni 
oss. Da er det lett å stenge andre vekk fra oss eller svare sint 
tilbake. Situasjonen kan bli vanskeligere for oss begge. Unngå 
å bruke fysisk makt for å stoppe oss. Vi trenger voksne som 
stopper oss med varme øyne og snille stemmer. Fortell oss at 
du forstår at vi kanskje er utrygge eller har det vondt. Si at vi 
ikke fortjener det. Minn oss på at vi er gode inni oss, selv om 
noe dumt har skjedd. 

Si at vi ikke er slemme
Når noe dumt har skjedd, si dere forstår at vi ikke vil være 
slemme. Si dere vet at vi inni oss vil godt og egentlig ikke vil 

plage andre. Si gjerne at dere vil forstå hvorfor plagingen skjer, 
for å vite mer om hvorfor vi gjør dumme handlinger. Start gjerne 
samtalen med å snakke litt om noe annet, for at det skal bli litt 
tryggere. En klem kan gi varme og trøst, og kan raskt hjelpe litt 
akkurat nå på det vonde inni. Noe varmt å drikke og litt kjeks 
kan også hjelpe.  

Vis kjærlighet og tillit
Husk at vi både er snille og slemme, og at vi alle har gode og 
vonde følelser inni oss. Vi merker om dere ser på oss med den 
forståelsen. For at vi skal få til å ta imot trøst fra dere, må vi 
kjenne at dere har tro på oss og er glade i oss. Det kan gjøre 
under hvis dere får til å huske de fine tingene om oss og møte 
oss med kjærlighet, også etter noe dumt har skjedd. 

Kom inn til følelsene 
Når dere skal stoppe plaging, kan dere ikke gå etter 
handlingene. Det handler alltid om følelsene som sitter fast bak 
de dumme handlingene. Vi vet at det som skjedde var dumt. Å 
snakke om hvem som har skylden, hjelper ikke. Hvilke følelser 
gjorde at det skjedde og hvor kommer disse følelsene fra, er to 
av de viktige spørsmålene.

Lett stemningen med humør
Å kunne le litt, ha mot og humør er viktige når noe blir dumt 
eller vondt. Greier dere dette, kan motet og humøret smitte over 
på oss. Hvis dere klarer å bruke humor på en fin måte, kan det 
være med på å gjøre at det blir trygt nok til at vi klarer å åpne 
oss. Men når vi er sinte eller lei oss, aldri le av oss eller tull 
med det vi sier. 

r å d  t i l  s k o l e n r å d  t i l  s k o l e n
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si dere 
forstår 
at vi ikke 
vil være 
slemme
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Tenk samarbeid med oss
Spør oss hva som funker for oss, også når noe dumt har skjedd. 
Da merker vi at du forstår at vi ikke ville være slemme. Sammen 
kan vi avtale hvordan det er best å tenke nå. Vi kan trenge 
tid til å roe oss alene, sammen med en venn eller sammen 
med en voksen vi stoler på. Vi kan trenge andre avtaler med 
lærerne. Løsninger som vi ikke får være med på å lage, blir ofte 
løsninger som ikke hjelper. Store møter med mange voksne 
hjelper sjelden og kan gjøre det verre for oss. I mindre møter 
kan det være lettere å snakke ærlig og finne løsninger sammen.

Dropp anmerkninger og straff
Anmerkninger lager oftest avstand mellom oss og dere, og kan 
gjøre at vi slutter å bry oss. Å straffe ved å sende oss alene ut 
av klassen, true med å ringe foreldre eller sende oss til rektor, 
funker heller ikke. Det ødelegger tillit og gjør det vanskeligere 
å fikse opp i dumme ting, både nå og senere. Å belønne 
handlinger vi gjør, kan gjøre vondt. Vi som sjelden får belønning, 
kan oppleve det som en slags straff. I stedet for å bli dyttet vekk, 
trenger vi å komme nærmere dere. 

Snakk med oss før andre voksne
Når noe dumt har skjedd, ber vi dere om å være ærlige. Snakk 
med oss om hva som kan skje eller hva som kan gjøres videre. 
Ikke snakk videre med andre voksne på skolen, uten at det er 
avtalt med oss. Hvis dere tenker at noe må sies videre, forklar 
oss hva dere vil si videre. Spør oss hva vi synes om det. Sier vi 
NEI, MÅ dere finne ut hvorfor. Hvis vi synes det er greit, må dere 
avtale med oss hva som skal sies, hvem det skal sies til, og når 
det skal sies. 

Unngå å ringe hjem
Å ringe hjem, uten først å ha avtalt med oss, kan lage mye 
vondt for oss. Selv om dere tror dere vet, så vet dere ikke hva vi 
kommer hjem til. Vi kan møte kjeft eller vold. Når noe dumt har 
skjedd, kan dere ikke ringe hjem til oss uten at det er avtalt med 
oss. Det kan lage sinne og tristhet inni oss og gjøre det veldig 
utrygt. Vi kan oppleve å miste kontroll over livet vårt. Bestem 
sammen med oss om og hvordan noe kan fortelles videre. Det 
er jo mest oss dette handler om.

Vis en trygg vei videre
Når noe dumt har skjedd, er det viktig at det kjennes varmt og 
trygt å komme tilbake til klassen, både for oss som har gjort 
noe dumt og de andre i klassen. De voksne kan spørre oss om vi 
har noen forslag til løsninger. Avtal med oss først, hvis noe skal 
sies til klassen. Det er best om vi kan få blanke ark etter at det 
dumme er ferdig.

r å d  t i l  s k o l e n r å d  t i l  s k o l e n
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For at dumt ikke skal skje
Her er råd til alle voksne på skolen. De kan brukes hver eneste 
dag på hver eneste skole rundt i landet. 

Vis at vi må forstå hverandre
Kjenner vi oss trygge i klassen, er det mindre sjanse for at vi 
plager andre. Snakk med hele klassen om hvordan det kan 
være plass for at vi er ulike. Forklar oss at det er viktig å prøve å 
forstå, også når ting føles utrygt. Det kan hjelpe mye hvis noen 
eldre elever kan være forbilder. De kan dele følelser og gi råd 
om hva som kan være trygt å gjøre når noe blir utrygt i klassen.

Godt barnesyn er magi
Vi merker når dere voksne liker oss. Måten dere ser på oss 
avgjør om vi vil snakke om vanskelige ting med dere. Dette 
gjelder også oss som noen ganger plager andre. Det er magi 
hvis dere ser på oss med et godt barnesyn. Voksne som vi 
merker tenker godt om alle elevene, og som viser at de også 
tror på oss som kan gjøre dumme ting, er nok de eneste voksne 
vi kan tørre å ha tillit til. De gjør at vi også kan beholde litt tro på 
oss selv.

Snakk med oss om følelser
Snakk med oss om hvordan vi uttrykker følelser på ulike måter, 
og at alle går gjennom tunge og vanskelige tider. Åpenhet 
i klassen for å dele følelser og hvordan vi kjenner det inni 
oss, gjør det lettere å forstå hverandre. Mange problemer og 
konflikter kan da unngås. Å kjenne hverandre før noe dumt 
skjer, gjør det lettere å forstå hvorfor det blir som det blir. Og 
det er vanskeligere å plage de vi kjenner.

Vis oss ærlighet
Det er fint når dere er ærlige og deler noe fra følelsene deres. 
Det er tryggere når vi forstår reaksjonene deres. Da tør vi lettere  
å dele følelser med dere. Forklar også veldig gjerne hvordan det 
kjennes for dere når vi gjør noe dumt. Blir dere redde, skuffet 
eller lei dere, fortell oss det. Husk å samtidig fortelle at dere vet 
vi ikke ønsker å gjøre noe vondt. 

Lær litt mer om oss
Det er fint når lærerne blir kjent med hver og en elev i klassen. 
Da kan dere forstå bedre hvorfor vi gjør som vi gjør. Kanskje 
kommer vi fra en familie som strever, kanskje har vi det ikke 
så bra hjemme, eller kanskje har vi det ikke så bra på skolen. 
Dere kan ikke vite hvordan det er å være oss, uten å vite litt om 
hvordan vi har det inni oss. Er vi trygge på at dere kjenner oss 
litt, blir alt tryggere og vi kan lettere fortelle til dere.

r å d  t i l  s k o l e n r å d  t i l  s k o l e n



44 45

Vis oss ærlighet 
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La oss bidra i klassen
Om skolen kjennes trygg for alle, avgjøres oftest i klassen. 
Aktiviteter kan gjøre at vi alle blir mer kjent. Det gjør det 
tryggere. Trygghet for flere, også for oss, kan gjøre at det blir 
mindre plaging. Det kan være lurt å be om råd spesielt fra oss 
som strever mye. Det kan gjøre at også vi kjenner litt ansvar for 
noe som kan være bra eller viktig for alle. Vi trenger å forstå at 
vi kan bidra med noe godt. 

Finn oss i friminuttene 
Mye plaging kan skje hvis vi føler oss ensomme eller prøver å 
få venner på dårlige måter. Dette skjer mest utenfor timene. Vi 
kan ende opp sammen med noen som får oss til å si og gjøre 
dumme ting. Ute i friminuttene kan dere få vite mye. Dere kan 
se hvem som går mye alene og kan trenge hjelp til å finne noen 
å være sammen med. Vi kan få pratet med dere og forklart dere 
ting som vi ikke får til inne. 

Snakk med snille ord og snill stemme til alle
Aller viktigst er det at dere voksne på skolen er snille. Er vi 
sikre på at dere er snille og at dere vil oss godt, kan dere være 
bestemte når det trengs. Forklar oss på en varm og trygg 
måte hvorfor dere sier som dere sier og gjør som dere gjør. 
Alt skal ikke være lov. Tydelige, snille rammer, bygd på et godt 
barnesyn, er det viktigste vi trenger. Vi håper dere forstår hvor 
godt det er med voksne som snakker med snille stemmer og 
snille ord - til alle elevene. 

FORANDRINGSFABRIKKEN
Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse som jobber for å 
gjøre barnehager, skoler og hjelpetjenester bedre. Ideen er at 
barn og unge har viktig kunnskap om systemene som de er 
avhengige av. Målet er at systemene som er laget for barn og 
unge, skal oppleves trygge og nyttige for dem.

Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk samlet inn 
erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan de opplever 
møtene med skole, psykisk helsehjelp, barnevern, politi, NAV, 
rettssystem og kriminalomsorg. Dette er gjort i undersøkelser.

Forandringsmetodikk
For å hente inn, systematisere og formidle 
oppsummerte erfaringer og råd fra barn og unge, bruker 
Forandringsfabrikken en deltakende og praksisrettet metodikk, 
kalt Forandringsmetodikk. Forandringsmetodikk er utviklet 
i tett samarbeid med barn og unge. Den tar på dypt alvor at 
barn har rett til å si sin mening på måter som oppleves trygge 
for dem. Metodikken består av prosessbeskrivelser og verktøy 
som bidrar til at mange, ulike barn og unge kan delta. Den 
bygger tett på en aksjonsforskningsmetodikk kalt Participatory 
Learning and Action (PLA).

Erfaringene og rådene hentes oftest inn i samlinger. 
Samlingene organiseres med fokus på å sikre at de oppleves 
tryggest mulig for flest mulig barn og unge. De voksne som 
tilrettelegger er trent til å møte barn og unge med ydmykhet, 
åpenhet og mye menneskevarme. Dette bygger på hovedråd fra 
barn, til hvordan voksne må være, for at barn og unge vil fortelle 
det viktige. 

r å d  t i l  s k o l e n
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Erfaringer og råd oppsummeres
Deltakerne inviteres til flere samlinger. Erfaringer og råd fra 
samlingene dokumenteres i referater og annen skriftlig eller 
visuell dokumentasjon. Fabrikkarbeidere med erfaring fra å 
systematisere data, oppsummerer deltakernes erfaringer og 
råd. Referatene analyseres nedenfra-og-opp, i flere runder, 
fabrikkarbeidere er trent i å lese data rent. Erfaringer og råd fra 
mange deltakere på mange samlinger på mange steder i landet, 
presenteres som hovedsvar i rapporter, på web, i filmer og i 
bøker. Hovedsvar analyseres eller kommenteres ikke av fagfolk, 
og det gjøres ikke koblinger til teori eller generaliseringer. 
Hovedsvar blir byggesteinene i det vi kaller kunnskap fra barn.

Proffer presenterer
Deltakere i undersøkelsene inviteres med i formidlings- eller 
fagutviklingsarbeid, som “proffer” i Forandringsfabrikken. 
Proffene presenterer svarene som går igjen fra mange - for 
politikere, nasjonale myndigheter, fagfolk og studenter.

I 2017 åpnet Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, av 
statsministeren. I Kunnskapssenteret samles kunnskap fra 
barn. Så langt Forandringsfabrikken vet, er dette det første og 
hittil eneste kunnskapssenteret i Europa med oppsummerte 
erfaringer og råd, direkte fra barn.

Undersøkelser om skole
Forandringsfabrikken (FF) har siden 2016 gjennomført 
deltakende undersøkelser på tema skole. Til sammen 5500 
barn og unge har deltatt. I undersøkelsene har voksne lagt 
til rette for at deltakerne kan sette ord på egne erfaringer og 
råd om hva som skal til for at elevene skal lære på skolen, at 
skolen skal kjennes trygg og at den skal oppleves som nyttig for 
elevene som går der. Oppsummerte erfaringer og råd fra elever, 
kan dermed være viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget Norge 
trenger, for å utvikle skoler der elever lærer godt og der de 
kjenner seg trygge.
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Jeg 
plaget for 
å skjule 
at jeg 
hadde 
det vondt

FORANDRINGSFABRIKKEN


