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Kjære skolepolitikere og byråkrater
Kjære kunnskapsminister, stortingspolitikere, politikere 
i store og små kommuner, skolebyråkrater nasjonalt og 
i skoleadministrasjon. Kjære dere som bestemmer på 
utdanningene. Kjære dere i fagorganisasjoner og andre 
organisasjoner - her får dere ny kunnskap.

Dere må vite hvordan det kan skje og hvordan det henger 
sammen at vi gjør dumme og slemme ting. Dere må også vite 
hvordan det kan kjennes å gjøre det. Dere må vite det, for å 
forstå bedre og dermed kunne lage bedre løsninger for skolene 
i Norge.

Vi håper at dere vil ta imot kunnskapen fra barn rundt i Norge 
med åpent hjerte. Vi håper at dere VIL åpne for nye løsninger. 
De voksnes løsninger er brukt lenge. Vi tror at tiden er kommet, 
for at mange forstår at kunnskap fra barn om dette, nå trengs.

• Hvorfor plager barn andre? 
• Hva gjør de voksne når barn plager? 
• Hva bør de voksne gjøre?

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. Det tenker ihvertfall vi, og vi håper dere er 
enige. 

Hilsen skoleproffer i Forandringsfabrikken

PLAGE
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Kjære fagfolk i skolen
Kjære dere som er kontaktlærere - faglærere - miljøarbeidere 
eller snakkepersoner - helsesykepleiere - vaktmestere eller i 
skoleadministrasjonen. 

Vi er barn som har erfaring med å plage andre. Mange av oss 
har lei seg eller sinte følelser i kroppen. Vi kan være urolige, 
veldig utrygge og noen ganger redde. Vi kan bli stengt ute eller 
være ensomme.

Følelsene kan komme fra ting som har skjedd i livet vårt eller 
fra ting som skjer nå. Kanskje har vi all grunn til å være sinte, 
forsvare oss eller gå imot folk. Kanskje har vi det dumt eller 
vondt hjemme. Vi vil ikke at andre skal ha det vondt. Vi vil bare 
at vondtet inni oss skal slutte.

Noen ganger blir vi møtt med nysgjerrighet, varme og trygghet. 
Da kan det hende vi blir roligere eller mindre redde. Men mange 
voksne møter oss med kjeft, straff og konsekvenser.  Det er lett 
å bli påvirket av måten du blir møtt på.

Det er ikke lett å forklare hvordan det er å være en av oss som 
plager. De fleste av oss vet at det vi gjør ikke er bra og at vi er 
barn som de voksne strever med. Mange av oss vet at vi ikke er 
slemme, selv om vi noen ganger kan tvile veldig på det. Hører vi 
det ofte nok, er det lett å begynne å tro på det. Får vi blikk som 
forteller oss at vi er problemet, er det lettere å bli problemet.

Hilsen skoleproffer i Forandringsfabrikken

PLAGE
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Om 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. Den bygger tett på 
aksjonsforskningsmetodikken Participatory Learning and Action 
(PLA). 

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.

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 
samlet inn gjennom mange år, til hvordan voksne må være 
for at barn og unge vil fortelle ærlig og fortelle det viktige. 
Deltakerne inviteres til å bidra flere ganger. 



9

Erfaringer og råd oppsummeres
Erfaringer og råd samles i referater og annen skriftlig eller 
visuell dokumentasjon. Referatene som skrives på samlinger 
og i dybdeintervjuer, gjengir deltakernes svar ordrett. 
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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PLAGE ANDRE   
Ber oss om å kalle det å plage
Mobbing har hatt mye fokus i Norge de siste tiårene. Også i 
tidligere undersøkelser Forandringsfabrikken har gjort med 
barn og unge i skolen, har mobbing vært tema. Erfaringer som 
har gått igjen, er at ordet mobbing er stigmatiserende. Råd som 
har gått igjen er 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 og hva barn hadde trengt, for ikke å plage andre. 

Om undersøkelsen
Undersøkelsen PLAGE ANDRE har bestått av to deler - en 
for elever 6-12 år en for unge 13-19 år. I denne rapporten 
presenteres svar fra elever 6-12 år. Deltakerne var elever fra 
seks steder i landet, ca. like mange var gutter som jenter. 
Alle hadde erfaring fra å plage andre. Undersøkelsen ble 
gjennomført i tidsrommet mars 2018 - juni 2019. De fleste 
samlingene ble gjennomført på skolen og deltakerantallet 
varierte fra 1 til 10 barn. Av hensyn til personvern og den 
enkelte deltaker, jobbet tilretteleggeren for å sikre at barnas 
historie ikke ble fokus på samlingene. Fokus var på hva de 
tenker at det å plage er, hvorfor det blir plaging, hva de voksne 
gjør og hva de bør gjøre. Tilretteleggeren var tilgjengelig for 
deltakere i etterkant for å støtte og svare på ting, ved behov.

 Disse spørsmålene ble stilt: 

Hvordan kjennes det ut inni barn når de plager andre?
 > Hva handler plaging om? 
 > Hva gjør voksne når barn plager andre?
 > Hvordan kan voksne stoppe plaging?
 > Hva bør de gjøre for at barn skal få det bedre og ikke verre?

Tilretteleggeren stilte fordypningsspørsmål der barn viste stort 
engasjement. 
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Jeg gråt 
hjemme 
og var 
sinna på 
skolen. 
Sånn 
fortsatte 
det.



12



13

1.
SÅNN KJENNES DET
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Hvordan barn plager
Her beskrives erfaringer fra barn om hvordan barn plager 
andre. Det handler om å holde utenfor, gjøre dumme eller 
stygge ting mot andre og om det å forsvare seg når du er redd, 
sint eller lei deg. 

Holder utenfor 
Oppsummerte erfaringer
Mange av barna svarer at det å ha venner og noen å være 
sammen med, er veldig viktig. En del sier at det er så viktig at 
de kan glemme hva som er rett og galt. De kan ende opp med 
å være sammen med hvem som helst som vil være sammen 
med dem. I friminuttet er den sterkeste sjefen, og du føler deg 
sterkere når du er sammen med andre. Det er tryggere å støtte 
de som plager enn de som blir plaget. Derfor blir de som er 
mye alene, ofte plaget mer.

En liten del av barna forteller at hvis flere leker en dag, kan 
det hende at én ikke få være med å leke neste dag. Det kan 
handle om noe som én ikke forstår eller ikke får vite. De slutter 
å snakke med denne ene eller holder den utenfor bursdager, 
snapchat-grupper eller andre aktiviteter.

Sitater 

Før lekte jeg med noen venner men så hadde de en hemmelig lek så fikk 

jeg ikke være med. Jeg glemte å huske at det er noen som vil leke med 

meg. Så plutselig klora jeg de som ikke ville leke med meg. (....) Når jeg 

blir lei meg blir jeg sint og klorer.

Det er flere som støtter den som mobber, enn de som blir mobba. Det er 

lettere å støtte den som mobber, fordi du er redd for å bli mobba

Det er en jente som bare sjefer, som bare sier hva man skal gjøre. Det er 

hun som sier “Nei det er fullt, vi ville liksom ikke leke med deg”. Skulle 

ønske de hadde brydd seg og sagt: “Hvor skal du?” Hvis noen ikke bryr 

seg, så blir jeg lei meg inni meg. Men jeg later som jeg er glad, jeg vil ikke 

vise det til voksne.
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Slenger eller skremmer
Oppsummerte erfaringer
Noen bruker vonde ord, mange kaller det “dissing”. Hvis barna 
i klassen ikke er helt trygge på hverandre, kan det bli “disse-
konkurranse”. Du kan ikke la frekke kommentarer passere. Du 
må være på vakt. Når du slenger en kommentar tilbake, kan du 
få en “high five”, og støtte fra de rundt. Det kan bli en vane. 

Ganske mange forklarer at de kan true og skremme andre. 
Oftest gjør de det uten å helt tenke. En vond følelse kan presse 
trusselen ut av munnen, og den kommer alltid av en grunn. En 
del sier at de kan skremme seg til å få viljen sin. De har søsken 
eller andre de kjenner, som oppnår ting på den måten.

En del sier at de mente bare å tulle, men at tull og tøys noen 
ganger kan se voldsomt og sint ut. De skjønner at det kan 
oppleves sånn for den som ble tullet med, selv om den som 
tøyser ikke mente det vondt. Hvis den som blir tullet med tar 
igjen, kan det bli slåssing. Det kan bli en konflikt som kjennes 
vond. Meningen var bare å lage kontakt. 

Sitater 

Jeg slår ikke folk. Men jeg har tatt igjen med stygge ord. Hvis de dytter 

meg, gjør stygge ting, baksnakker meg og sånn, begynner å banne – da 

tar jeg igjen.

En gutt var frekk mot meg, så jeg plaga han litt. Men jeg fikk dårlig 

samvittighet og ville egentlig ikke. Jeg mente egentlig bare å tulle, men 

så mista jeg alle vennene mine.

Følelsen av å bli misforstått er kjempevond. Får den ekle klumpen i 

magen, gikk rundt med den hele tiden og hadde ingen å være med. Jeg 

gikk hjemme og gråt. Men jeg var sint på skolen fordi ingen ville være 

med meg - jeg vil ikke vise at jeg er svak. Jeg gråt hjemme og var sinna 

på skolen. Sånn fortsatte det.

Av og til går vi bare rundt og kjeder oss og så finner vi noen å tulle med, 

men de kan nok bli lei seg. 
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Forsvarer seg 
Oppsummerte erfaringer
Mange barn sier at de kommer til et punkt hvor de har fått nok. 
Små kommentarer over lang tid kan samle seg opp og trigge 
en reaksjon. De kan klikke, sparke, slå, kommentere, kaste, ta 
kvelertak, klore eller spytte. Noen ødelegger ting, stikker av, 
eller truer. De kan føle seg truet og orker ikke, eller gidder ikke 
mer. De er fortvilet, redde, eller kjenner på sorg. Da bikker det 
over, og eneste løsning blir å forsvare seg.

En del sier det blir en kjedereaksjon der det blir uklart hvem 
som startet. Men de føler de må ta igjen når det blir for mye. 
Når de får kjeft og straff for å ha tatt igjen, tenker mange at det 
er den de tok igjen på, som har skylda. De kan bli sintere og 
plage enda mer. 

Mange barn forteller at de må stå opp for seg selv før noe blir 
verre. De har hatt en konflikt med noen over tid, eller har blitt 
truet, og de vet at det kan komme bank. Dette kan se ut som 
plaging, men egentlig er det selvforsvar. De tar saken i egne 
hender. De tror ikke at voksne vil beskytte dem.

Mange har opplevd at plagingen ikke ble tatt tak i av voksne på 
en måte som gjorde at de fikk det bedre. De føler at de ikke blir 
tatt på alvor. Derfor tenker de at de selv må ordne opp. At det 
vonde som har skjedd ikke bare går over av seg selv er ett av 
svarene som har gått igjen mest. Flere endte opp med å plage 
andre som selvforsvar. En del elever opplever at de rydder opp 
og kjemper for rettferdighet.
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Sitater 

Jeg klikker når jeg blir lei meg. Jeg driter i alt.

Det blir et stort press til slutt og så eksploderer du. Jeg er egentlig bare 

trist og nervøs.

Jeg blir tom inni meg, det er som om jeg er en zombie. Jeg føler jeg har 

gjort det dummeste i hele verden. Så får jeg følelse av å forsvare meg, at 

alle har gjort feil, ikke bare meg. At den andre også har gjort feil, jeg føler 

jeg må forsvare meg selv.

Etter en krangel er jeg sint og så klikker jeg. Å bli lei seg kommer til slutt.

Når det er kaos i hodet, vil jeg helst ødelegge klasserommet.

Jeg blir så sint, får lyst til å gjøre dumme ting og kan begynne å ødelegge 

ting. 

Jeg prøver å komme meg unna, men da blir de mer sinte og skriker. Jeg 

sier det ikke er lov å klype. Ikke lov å slå! Det hjelper ikke og det er derfor 

jeg klikker.

Den ene sier noe stygt til den andre. I stedet for å snakke om det, blir vi 

forbanna og tar igjen. Vi tror de andre gjør det med vilje, men mye er 

egentlig misforståelser. 
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Etter en 
krangel er jeg 

sint og 

så klikker jeg. 
Å bli lei seg 
kommer til 

slutt.
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Hvorfor barn plager 
Her beskrives tanker fra barn om hvorfor de plager andre. 
Veldig mange kjenner på vonde følelser som må ut. De føler seg 
alene, og at de ikke mestrer. De føler at de mangler ord, og de 
føler seg låst fast i roller.

Føler seg alene
Oppsummerte erfaringer
Å gjøre dumme ting mot andre, kan være en måte å si ifra at 
man føler seg alene. En del barn forteller at de ikke forsto at 
det dumme de gjorde var vondt for andre. De tenkte ikke på det 
fordi andre ting ble viktigere. Aller viktigst var det å passe inn 
med noen. Mange sier at de blir fort sinte utenpå, men at de 
egentlig er ensomme. Når det kjennes vondt i hjertet, kan det 
komme ut i vonde eller dumme handlinger, selv om det ikke var 
ment sånn. 

Hvis ingen legger særlig merke til det, eller ikke vil forstå når 
du gjør noe dumt, kan du tror at du må gjøre noe enda drøyere 
neste gang. En del forklarer at det er spesielt vondt med voksne 
som bestemmer over deg, som overser. Det kan være en lærer, 
en på SFO eller en i skoleledelsen. Det kan kjennes ensomt å bli 
møtt som om det vonde bare var en bagatell. Elevene forteller 
at det kan kjennes veldig sårt. 

Noen forteller at de da kan gi opp seg selv. Mange har fortalt 
at voksne ikke gjør noen ting - selv når barn oppfører seg «helt 
crazy». Da føler de at den voksne har gitt opp helt, eller at den 
ikke bryr seg.
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Sitater

Det er ensomt. For eksempel når foreldrene dine skal skilles. Når man er 

helt alene føler man seg helt spesiell. Da kan det hende jeg er dum med 

andre.

Når man ikke har noen venner blir man helt mørk inni seg, grå og alle 

triste farger. Man skal ha venner for det er noen man kan støtte seg på.

Jeg plaget andre for å være kul, og tøff. Jeg var sint på skolen fordi ingen 

ville være med meg og jeg ville ikke vise at jeg er svak.

Han voksne jeg er trygg på, gjør at jeg liksom tar sinnet mitt ut fra hjertet 

og kaster det i søpla. Siden han begynte har jeg ikke havnet i så mange 

konflikter. 

Jeg er en som ordner opp. Men hvis noen plager meg skikkelig, må jeg ta 

igjen. Så ser de at jeg sloss. Jeg er egentlig en som prøver ordne opp.

Får ikke til skolen
Oppsummerte erfaringer
Mange barn blir lei seg over ikke å få det til i hverdagen. I 
klassen kan de oppleve at de ikke får hjelp eller blir behandlet 
annerledes. Det kjennes som om de voksne ikke orker å prøve 
hjelpe. Det er vondt å føle at læreren gir opp. Det kan gjøre at 
barn føler seg små. Også hvis medelever sier stygge ting fordi 
de henger etter på skolen, kan det gjøre veldig vondt. Særlig 
hvis noe gjør vondt fra før, kan barna bli sinte og plage andre. 

Mange barn som strever på skolen beskriver at det å ikke få til 
fag har gjort dem usikre. De er redde for at andre skal synes 
de er dumme. Det er bedre å bli sett på som en som plager, 
enn som er dum. De plager andre eller lager bråk for å dekke 
over at de egentlig kjenner på noe veldig vondt – at de føler seg 
dumme. Da blir det kort vei til å smelle på de flinke elevene. 
Noen sier at dette kan trigge så mye frustrasjon at det av og til 
svartner for dem. Når de plager, kan de føle at de får overtaket 
på elever som har gjort dem vondt eller voksne som ikke 
strekker til, og de beviser at i de minste er de gode til å plage.
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Sitater

De andre kan le når jeg ikke får til mattestykkene. En gang ble jeg veldig 

lei meg og gikk ut av klasserommet for å roe meg ned. Læreren kom og 

sjekka om det gikk bra. Jeg skulle mest av alt ønske han stoppa latteren.

Jeg hater når læreren sier i dag skal dere lese fem sider. I stedet kan man 

kanskje lese to sider alene og så tre sammen med læringspartneren sin. 

Jeg bare gjemmer meg hvis det er fem sider. Jeg greier det ikke. Jeg blir 

mindre sint etter vi fikk læringspartner.

De sier: “Jeg er lei av deg - nå ringer jeg hjem.” Det er jo ganske vondt, for 

jeg får ofte ikke til bedre.

Jeg kan ikke gråte, jeg er for stor til det, det er flaut å gråte. Alle lo av meg 

fordi jeg var dårlig til å lese. Da gikk jeg på doen og gråt. Så klikket jeg på 

de som lo da jeg kom tilbake.

Når man både får masse kjeft hjemme og på skolen blir det en veldig 

vond følelse. Det er ikke alltid voksne greier å ordne opp. Det er viktig 

at barn får det bra. Oppveksten gir deg personligheten din, det er 

kjempeviktig.

Har det vondt hjemme
Oppsummerte erfaringer
Mange av barna i undersøkelsen forteller om at mor eller far 
eller begge, er mye sinte. De kan ofte komme på skolen deppa 
eller sinte. Mange gruer seg til å dra hjem etter skolen. En del 
forteller også om vanskelige forhold til søsken.

Noen forteller at de har opplevd vold hjemme. De kan bli møtt 
med vold av voksne når de gjør noe som de voksne ikke liker. 
Det gjør det lettere å bruke vold selv, mot noen som gjør noe de 
ikke liker. Det kan være mot elever som gjør noe de ikke liker, 
eller mot voksne på skolen.

Noen forteller at de kjenner seg fortvilte, og at de trenger 
oppmerksomhet og kjærlighet som de ikke får hjemme. 
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Sitater

Det er kanskje lurt om voksne hadde spurt barn som sliter hvordan det er 

hjemme. Da kan man si når det er vanskelig der. Også er det godt at noen 

vet om det. Det blir ofte vanskelig på skolen når det er slitsomt hjemme.

Hvis du ikke har det bra hjemme kan du ta det med hjemmefra og så har 

du de tankene på skolen og får lyst å gjøre dumme ting. Hvis du blir slått 

eller blir gjort andre dumme ting med hjemme, får du vonde tanker og så 

blir man så sint at man kan gjøre dumme ting.

Jeg tror jeg vet hvorfor vi plager andre. Det gjør vondt inni oss. Vi har blitt 

plaget selv. Vi har fått så mye vonde ord at det er det man gjør selv. Vonde 

ord er også plaging. 

Er låst i roller
Oppsummerte erfaringer
Alle barna i undersøkelsen sier at de egentlig ikke vil plage eller 
såre noen. De vet at det de gjør ikke er bra, og de er ofte skuffet 
over seg selv. Mange forteller om følelsen av å være dyttet opp i 
et hjørne. De ser ikke noe lyspunkt, vei ut, håp eller løsning. 

Mange forteller at de voksne raskt peker på dem når det skjer 
noe dumt i klassen. De sier de voksne ikke blir overrasket når 
barna gjør dumme ting. Da er det lett å fortsette å være “bøller” 
eller “urokråker”. De er satt seg fast i roller de ikke klarer å 
komme ut av, forventningen er at de skal lage kaos.

Mange forteller at de har kranglet og plaget hverandre så mye 
at de ikke tenker over det lenger. De er konstant i forsvar. Ingen 
vet lenger hvem som begynte. Noen forteller at det kjennes 
ut som det er for sent når de allerede har gjort noe stygt mot 
noen. Da kan de ikke ta det tilbake. Da kan de på en måte forstå 
at de voksne og elevene ikke liker dem. Det gjør at de føler seg 
ganske alene i verden, og for mange gjør det veldig vondt.
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Sitater

Det gjør vondt å bry seg. Man blir så fort lei av å bry seg, når man får kjeft 

hele tiden. Sist jeg brydde meg, var vel for to år siden.

Sinne er egentlig tårer. Hvis man trøster i stedet for å kjefte blir man 

kanskje litt mindre sint og reagerer på en helt annen måte. Man blir litt 

avslappet og sånn. Da legger man kanskje vekk stokken.

Følelser må ut
Oppsummerte erfaringer
Mange forteller at de ofte er sinte. Men sinnet er ikke 
problemet. Det er noe inni dem som gjør vondt og må ut. De 
fleste mangler ord for å fortelle om det vonde. Fordi de ikke har 
lært å sette ord på det de føler, bruker de armer, bein, pinner, 
eller noe annet som er foran dem, til å få følelsene ut. Sinne og 
raseri blir måten det vonde kommer ut på.

Noen sier at det å plage andre kan kjennes godt i øyeblikket 
hvis de opplever at den de plager fortjener det. Å slå eller lage 
kaos kan gjøre at de føler seg lettere eller bedre. Men den gode 
følelsen varer kort. Følelsene av å være lei seg, kjenne på dårlig 
samvittighet eller angre, tar fort over. Noen er redde for at den 
eller de som de har plaget, skal ta selvmord. Noen sier de ofte 
føler seg mørke og kalde inni seg.

Sitater

Jeg blir lei meg. Men på utsiden blir jeg sint og rister i kroppen. Enten så 

løper jeg eller så tar jeg igjen noen ganger. Jeg dunker hodet i veggen, 

knekker pinner og ødelegger ting.

Sinneproblemer betyr at du ikke klarer å stoppe når du er i en krangel. 

Men de tror det er sinne som er problemet, det er det ikke. Det er det som 

skjer først som er problemet, ikke sinne. De tar feil.

Jeg ble mobba. Sinnet kom fra det. Det føltes som om alle hatet meg og 

jeg var helt aleine. Når man har gjort det så føles det bra, men når man 

kommer hjem føles det dumt. Og så blir det sittende fast.
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Hva gjør de voksne
Her forklarer barn hvordan de opplever at voksne møter 
plaging. Noen voksne gjør gode ting. Det kjennes som de 
forstår. Noen få hjelper med det grunnleggende, sånn at det 
vonde snur. De gjør noe som hjelper barnet til å få det bedre 
inni seg. 

Forståelse avgjør
Oppsummerte erfaringer
Noen av barna opplevde å møte voksne som ville forstå når 
de hadde plaget. Da ble ikke barna så redde. De trengte ikke 
å beskytte seg mot det at de enda en gang hadde gjort noe 
dumt. Det ble mulig for dem å forklare grundig hva plagingen 
faktisk handlet om. De opplevde at den voksne forsto at de ikke 
egentlig ville være slemme.  

Mange barn har opplevd at voksne ikke tar seg tid til å prøve 
ordentlig å forstå hvorfor barn kan gjøre dumme eller slemme 
handlinger. Mange sier at de ikke stolte nok på noen voksne, til 
å forklare helt på ekte hva plagingen handlet om. De ble gående 
med mange vonde følelser inni seg. Det kunne bygge seg opp 
og noen ganger sprakk det. Da kunne det bli vonde handlinger 
i stedet. Når voksne ikke ville forstå bak handlingene, ble det 
verre. Mange barn sier at når ordet mobbing brukes, kan det 
lages mange misforståelser. 

Mange barn sier at de trenger hjelp av voksne til å løse 
konfliktene, men det er ikke sånn at én er en plager og én et 
offer. En løsning som de voksne ofte bruker, er å prøve å få barn 
til å si unnskyld. Barnet som den voksne ser at plager, skal si 
unnskyld til det barnet som den voksne ser blir plaget. Da virker  
det som de voksne tydelig viser at de ikke vil forstå det som 
skjer inni barna.
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Sitater

Når de voksne ikke hjelper, er det sårende. De sier jo rett til meg at jeg 

ikke er viktig nok. Da føler du deg liten og uten betydning.

Når voksne kaller det jentedrama, sier de liksom at det ikke var så viktig. 

Og at det bare er sånn jenter er. Men det er feil og det er urettferdig. Det 

lager en forventning om at det er greit at jenter plager hverandre. 

Hun læreren skjønte at det var alvor. Jeg hadde mye flaks med henne. Nå 

kan jeg være meg og slippe ut flere følelser. Da er jeg mer meg sjøl. 

De voksne må skille mellom mobbing og konflikter. De kaller alt 

mobbing. Konflikter kan det være, det kan jo være det over alt, sant? Men 

man mener ikke noe dumt egentlig. 

Jeg vet om en voksen som nesten kvelte en da han satt inne på 

matrommet. Han tror hele tiden på jentene. Han merket ingenting når 

jentene snakket veldig høyt, men når vi guttene sa et ord da ble han sint. 

Mange voksne sier bare: Nå sier du unnskyld. De skriker det opp i 

ansiktet mitt. De kunne sagt det roligere. De kan heller spørre: Kan du si 

til han at du egentlig ikke ville gjøre noe dumt, han fyren likte ikke det? 

Viktig å bli likt
Oppsummerte erfaringer
De fleste barna mente at nesten ingen av de voksne liker dem. 
Mange nevner hvilke voksne som de kjenner som liker dem og 
hvem som ikke gjør det. De har klare tanker om hvilke voksne 
de opplever faktisk har lyst til å hjelpe dem og hvem som ikke 
har.

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

Mange barn sier at de som blir plaget får mye mer trøst og får 
mer mulighet til å forklare hva som skjedde. De som plager får 
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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.

Sitater

Jeg bryr meg ikke, for jeg får kjeft uansett. Hva er egentlig vitsen å bry 

seg, tenker jeg da. Jeg slutta å bry meg i første. Lærerne var plagsomme, 

de masa, “Du må gjøre ditt og datt”. Det er litt plagsomt noen ganger.

Når en lærer liker oss så liker vi hverandre også. Det er vanskelig å 

forklare, men du merker det fort om en lærer bryr seg om det hun gjør. 

Jeg vet om en lærer som liker det hun gjør og oss, og da gjør vi det også. 

Ringe hjem kan bryte tillit 
Oppsummerte erfaringer 
Når voksne snakker over hodet på barn, mister barn kontroll 
over livet sitt. Det kan være fryktelig sårt. Flere forteller at de 
mister respekten for den voksne. Når voksne ringer hjem uten 
at barnet vet, kan det bryte tilliten. Ingen av barna har sagt at 
det hjelper å ringe hjem, uten å avtale med dem. I stedet har de 
kjent på skam, eller blir redde for å få kjeft eller straff når de 
kommer hjem. Noen synes det er fint å snakke med foreldrene 
om skolen, men da vil de gjerne ta det opp selv. 

Nesten alle barna forteller at de føler urettferdighet og 
frustrasjon når lærerne raskt ringer hjem. Det var grunner til 
det som skjedde, men det er ikke kommet fram. Da blir det 
lett både kjeft på skolen og kjeft når de kommer hjem. Mange 
fortalte at de har sinte foreldre og noen har blitt slått hjemme. 
Da er det veldig skummelt å komme hjem etter at foreldrene 
har fått en telefon om noe dumt en har gjort på skolen. 

Sitater

Jeg bryr meg ikke når de sier de skal ringe hjem. Hvis læreren truer med 

det tenker jeg at du er en drittunge, rett og slett. Vil ikke være med den 

læreren lenger, jeg mister respekten. Det kan gi ganske store utslag. 
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De voksne truet med å ringe hjem og når jeg kom hjem så hadde de ikke 

ringt en gang. Læreren vår truet hele tiden, det var ikke bra! Jeg mista 

respekten for læreren etter kjeft, mas og trusler.

De tror det hjelper ringe hjem, men da blir jeg mer sint. Det kan fikses 

mye bedre med å snakke med oss. 

De ringer hjem. Det er ikke bra å ringe hjem! Hvorfor blande inn i huset, 

når det som har skjedd bare er på skolen? Mamma ble så sur. Og så blir 

man så redd for å gå hjem.

 Det som skjer hjemme hos meg er at jeg har fått husarrest. Da fikk jeg 

ikke være med venner, og måtte sitte på rommet mitt, og jeg får masse 

kjeft og vi snakker om det veldig lenge. Det er slitsomt.

Varme er bedre enn kjeft
Oppsummerte erfaringer
Noen barn sier at hvis de bråker, ler av, eller plager noen i 
klasserommet kan voksne slå ut med armene, stønne eller gå 
ut og smelle døra. De kan se sure og kalde ut, som om de ikke 
gidder mer. De fleste barna opplever at kjeft nesten alltid er det 
første som skjer. Det kommer før den voksne har tatt seg tid til 
å forstå hva som faktisk skjedde og hva som var den egentlige 
grunnen til at ting ble som de ble. 

En del barn blir mer sure og sinte når de blir kjeftet på. Noen 
forteller at de banner inni seg. Nesten like mange forteller at de 
blir redde, flaue eller får en vond følelse inni seg. Veldig mange 
sier at kjeft gjør at sinne ikke stopper. Det er vondt at ingen ville 
høre. De ville prate, men fikk kjeft i stedet. 

De fleste barna sier at kjeft gjør dem triste og lei seg av, og at 
de føler at de gråter på innsiden. Andre forklarer at de kan bli 
helt tomme inni seg, at de “skrur av”, eller blir til en zombie. 
Når man har fått kjeft, kjeft, kjeft i lang tid slutter de å bry seg. 
Kontakten med den voksne kan være ødelagt for alltid. Kjeft 
kan kjennes veldig urettferdig. Mange av barna føler ikke de har 
fortjent kjeften. Det var en grunn til det de gjorde. 
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Å bli møtt med trøst og varme, når dumme eller vonde ting har 
skjedd på skolen, har gjort det tryggere for mange barn. De 
voksne som har greid å møte barn sånn, også etter at barna 
har gjort dumme eller vonde ting, beskrives med mye varme, 
fra barna. Noen ganger er dette voksne de kjenner godt, noen 
ganger ikke. Å gi varme for å lage trygghet fungerer bedre enn 
kjeft, er et svar som går igjen. Det oppleves mer effektivt enn å 
sette hardt mot hardt. Hardt mot hardt kan raskt ødelegge mye.

Sitater

Man blir lei seg etter å ha fått kjeft, sånn at man tenker at jeg må gjøre 

noe mer bøll, jeg tenker: Drit i dem, jeg gjør det jeg vil! Han som fikk meg 

utvist, han skal angre liksom! Jeg blir sint, lei meg og vil bare ta igjen. 

Når en person er frekk mot deg så får du frekkhet tilbake. Samme med 

kjærlighet. Får jeg det, så gir jeg det tilbake.

Jeg skrur av. Jeg er ikke så glad i skolen akkurat. Får en dårlig følelse inni 

meg av å bli kjefta på. Tenker ikke så mye over det lenger. 

Jeg blir fly forbanna når voksne kjefter. Kan hoppe ut av vinduet, blir så 

sur. 

Jeg tenker ingenting om kjeft, det skjer ingenting med meg, jeg bryr meg 

ikke. Jeg bare går, er ute i tre timer. Skrur på høyeste volum på musikken.

Noen har sagt stygge ting om meg. Jeg blir sur om de sier noe om 

familien min, så da tar jeg igjen. Voksne kjefter på meg, hvordan tror de 

det kan hjelpe?

Hvis noen har mobbet: I stedet for å bare kjefte, spør hvorfor den har 

gjort det. Hvis man prater rolig om det og prøver å forstå, og ikke kjefter, 

da sier du sannheten. Man lyver for å slippe kjeft. 

Jeg blir litt aggressiv når jeg får kjeft. Jeg føler meg lei meg på innsiden. 

Selv om jeg kjefter tilbake og er sint er jeg egentlig lei meg. Man vil ikke 

vise at man er lei seg. Noen kan begynne å le. Kanskje man har blitt 

mobba selv.



32

Voksne kan kjennes skumle
Oppsummerte erfaringer
Mange barn opplever at voksne på skolen kan bli veldig 
sinte, veldig fort. En del fortalte om høylytte, skremmende og 
hardhendte voksne. De forteller at de har blitt skreket til. En 
liten del har opplevd å bli ristet, kløpet, slengt i bakken, slått 
og tatt kvelertak på. Når sinte barn blir møtt med sinne blir det 
dobbelt sinne, har barna forklart.

En del barn har fortalt om å bli møtt med frekkhet fra voksne 
på skolen når de har prøvd å forklare seg. De opplever at lærere 
kan si: “Klarer du virkelig ikke å oppføre deg?”, “Hvorfor er du 
sånn hele tiden?”, “Har du ikke noe mer konstruktivt å drive 
med?” Lærere kan oppleves som frekke og respektløse, og kan 
bruke makten sin på en dårlig måte for barna.

Noen barn har fortalt at voksne også kan si skremmende ting, 
som “Du kommer ikke til å få deg noen utdanning”, ”Du får 
ikke jobb med de karakterene der” og så videre. De forteller at 
voksne kan komme med mange store ord som de selv ikke har 
lært eller forstår. Barn sier det kan føles ganske skummelt å 
ikke skjønne hva læreren mener. De forklarer at da begynner 
fantasien å tenke ut skremmende ting som kan skje etterpå.  

Sitater

Voksne på skolen kan være veldig skumle. Hvis jeg havner i en dum 

situasjon, kan jeg raskt bli lagt i bakken og holdt nede. Tenk at skoler i 

Norge har lov til å drive med sånn. Det hjelper ikke barn.

En lærer som ikke er bra er en som er frekk og sur hele tiden og gir oss 

opp. En som virker som hun ikke liker det hun gjør - da klikker jeg.

Jeg vet ikke hvorfor noen lærere er veldig frekke. Kanskje er de utrygge 

eller redde eller noe. Det er ihvertfall i sånne situasjoner jeg kan bli frekk.

Hvorfor klarer noen lærere å gjøre sånn at alle barn er rolige? Og hvorfor 

er det de samme lærerne som nesten alltid havner i situasjoner med 

elevene, kan det ha noe med lærerne å gjøre? Jeg synes de burde øve.
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Straff dytter barn vekk
Oppsummerte erfaringer 
Mange av barna sier de ikke tror de fleste voksne lurer på 
HVORFOR barn gjør det de gjør. De får en eller annen form for 
straff, etter handlingene de har gjort. Men de fleste kjenner 
allerede på skam og at de har gjort noe som de egentlig ikke 
ville gjøre. Straffen forsterker dette. Ingen av barna mener at 
straff fungerer, den ødelegger noe mellom dem og den voksne 
som straffer. 

Mange barn som har plaget andre, forteller at de ikke har fått 
være med på klassetur eller aktivitetsdager. Disse elevene 
sier at å bli vist ut eller nektet å bli med på skidag eller andre 
utflukter, er ydmykende. En liten del har opplevd å bli utvist 
i flere dager. Noen av barna sier de ikke klarer å oppføre seg 
normalt igjen etter at de har blitt utvist. Barn som har opplevd 
mye tvang hjemme eller andre steder utenfor skolen, opplever 
utvisning som ekstra skummelt.

Andre konsekvenser barn har fortalt om, er stjerne i boka. Da 
kan du være den ene som har skyld i at klassen ikke får kake på 
fredag, får gå på kino eller noe annet hyggelig som alle hadde 
gledet seg til. Barn som har opplevd dette, sier at det var et 
tungt ansvar å bære. De fleste forteller at prikkesystemer, røde 
eller gule kort og liknende ting, oppleves utrygt og skummelt. 

Sitater

Jeg blir sintere og sintere når jeg blir sendt til rektor. Jeg får lyst til å ta 

hevn. I stedet for å sende meg dit hele tiden kunne jeg fått en ny sjanse. 

Jeg skulle ønske vi bare kunne snakke.  

Når mange i klassen fikk en stjerne i boka og ikke jeg fikk så tenker jeg litt 

sånn: Hvorfor får ikke jeg? Det kan oppfattes dårlig for den som aldri får.  

Vi har en veldig bråkete klasse og vi får tre gule kort så får vi et rødt og 

da blir det melding hjem. Det kjennes urettferdig. Vi har gode hjerter, 

slossingen blir bare sånn, når følelsene bobler helt over. Jeg erter og de 

erter.
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2.
RÅD TIL SKOLEN
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For at dumt ikke skal skje

Forstå hva plaging er
Alle som bestemmer i skolen, og alle som jobber i skolen, må 
forstå hva plaging er. De må forstå hva det helt i bunnen handler 
om. Det er helt nødvendig, hvis vi som plager andre skal få det 
bedre. De må forstå at vi ikke plager andre fordi vi har lyst. Vi 
gjør det ikke fordi vi vil være slemme. Vi har ulike forklaringer 
på hvorfor det skjer, men alle har vi forklaringer.

Mest handler det om noe som er vondt. Derfor er vi helt 
avhengige av at de voksne vil forstå. Alle voksne må vite at 
det alltid er en grunn til at barn gjør det de gjør. Sinnet og 
oppførselen handler om noe. Hvis de voksne forstår dette, vil de 
også kjenne at de må prøve å finne inn til grunnen, og at de må 
møte oss med dette i hjertet.

Forstå at vi gjør så godt vi kan
Vi merker om voksne tenker godt om oss. Det kan være med 
blikk, ord, stemme eller kroppsspråk. De voksne må tro det 
beste, og de må vise at de tror vi kan få til ting. Vi trenger 
voksne på skolen som snakker pent om oss.

Vi kjenner i følelsene om de voksne er glad i oss, også når vi 
gjør dumme eller slemme ting. Når vi kjenner at en voksen er 
snill og møter oss varmt også etter at vi har gjort noe som er 
dumt eller slemt, blir det tryggere. “Kjære du, jeg vet at du ikke 
ville gjøre noe vondt eller dumt, så hvorfor ble det sånn?” kan 
være en viktig setning for oss å høre.
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Voksne må ha forståelse for at barn har opplevd forskjellige 
vonde ting, og på grunn av det, kan det som ser ut som små 
ting, kjennes ekstra stort. Det kan kjennes som at lærerne 
oftest hjelper de som er stille eller flinke, og mange av oss som 
er urolige, og som kan plage andre, kan derfor fortere føle oss 
dårlig behandlet. Vi blir valgt bort og vi tenker at lærerne liker 
oss dårligere.

Ta ansvar for at vi blir kjent 
Voksne må starte fra første dag med å hjelpe oss å bli kjent. 
I hvert klasserom trenger vi at det skjer. Hvis læreren synes 
det er vanskelig, kan en annen voksen hjelpe. Det å bli kjent 
er nyttig bruk av tid. Det må skje på nytt etter helger og ferier. 
Det er også viktig når det kommer en ny elev i klassen. Da får 
vi også i bonus at vi kan gjøre noen bli-kjent leker. De voksne 
må også sette i gang bli kjent-aktiviteter når det skal jobbes i 
grupper. Når vi i klassen kjenner hverandre godt, kan mange 
plagesituasjoner unngås. Da blir det tryggere å være på skolen.

La oss kjenne lærerne
Lærerne er blant de voksne som vi ser oftest. Lærerne kan 
bestemme mye over oss og de kan påvirke livene våre veldig 
mye. For at det skal være trygt for alle på skolen og for at vi skal 
kunne finne løsninger sammen når problemer kommer, må 
lærerne kjenne oss. Da kan de lettere forstå hvorfor noe skjer 
når dumme ting skjer. For at dette skal bli noe av, er det viktig 
at lærerne viser at de ønsker å bli kjent med oss.

Vi trenger å bli kjent med læreren som person, hva han eller 
hun er engasjert i, og liker å gjøre. Det er også fint å vite hva 
læreren er glad i, redd for, gleder seg til, gruer seg til, er lei 
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seg for, eller andre sånne ting. For oss som kan si dumme eller 
slemme ting, er det kanskje spesielt viktig å kjenne lærere godt. 
Læreren kan bli ekstra slitne av oss, ekstra sinte, eller strenge. 
Vi kan, uten at vi ønsker det, få frem vanskelige ting inni læreren 
som gjør det utrygt både for læreren og oss. Det kan derfor 
være ekstra viktig at vi som plager andre, kjenner lærerne godt.

Gøy kan lage trygghet
De aller fleste av oss liker godt at lærerne gjør noe gøy sammen 
med oss. Det trenger ikke å ta særlig lang tid, men det kan 
gjøre at vi får gjort noe spennende sammen, at vi får beveget 
oss litt, og at vi får ledd sammen. At vi vet at det skal skje noe 
gøy, kan gi oss noe å glede oss til, og det kan skape samhold 
og delte minner. Gøy er viktig for å lære, og det kan lage mye 
trygghet i klassen.

Det er viktig at gøy ikke kommer som en belønning. Da kan det 
i stedet bidra til utrygghet. Det kan være at vi som ikke oppleves 
som så flinke, snille, eller rolige, ikke når opp til å kjenne på 
gøy. Da kan følelser inni oss trigges og gjøre at det blir utrygt 
for alle i klassen.

Det er også viktig at humor og gøy alltid kommer sammen med 
varme. Ironi kan oppleves skummelt eller ekkelt for mange 
av oss som er vant til å bli gjort narr av, ledd av, eller på ulike 
måter brukt makt på. De voksne på skolen må ALDRI le av oss. 
De må også ta ansvaret for at ikke andre elever ler av oss, det 
kan lage sår inni oss for alltid.

Hjelp oss med venner
Mange av oss trenger hjelp til å få venner. Vi ønsker at de 
voksne skal hjelpe oss med å bli venner med andre barn, på 

r å d  t i l  s k o l e n



39

ikke flaue måter. Spesielt kan det være skummelt å være ny på 
en skole. Mange av oss har byttet skole flere ganger. Da er det 
ekstra viktig at de voksne hjelper til med å få til at vi blir venner.

Også når vi gjør dumme eller slemme ting, ber vi om at vi få 
høre til med de andre. Vi ber voksne prøve å forstå de små 
tingene som enten dytter oss lenger vekk eller tar oss nærmere 
igjen, også når noen kanskje ikke synes vi fortjener det. Å 
ikke bli tatt ut av fellesskapet på skolen, eller støtt vekk når vi 
kjenner oss utrygge, skamfulle eller redde - kan være med å 
avgjøre livet vårt.

Vi må kjenne oss bra nok
Det er viktig at alle vi i en klasse føler oss viktige og bra nok. 
De fleste av oss som plager andre, kan oppleve at ingen eller få 
av de voksne på skolen, liker oss. Læreren må huske at de er 
veldig viktige personer i livene våre. Følelsen av å ikke bli likt av 
læreren, gjør at vi raskt kan kjenne på at vi ikke er bra nok.

Det er vondt og utrygt når de voksne har favoritter. Derfor må 
voksne jobbe hardt for å unngå det. Læreren må verdsette alle 
elevene og ta ansvar for at vi alle kan kjenne at vi, på en eller 
annen måte, er likt. De voksne må være nysgjerrige på hvem 
hver enkelt av oss er. De må ta ansvar for at alle vi i klassen får 
fortelle om noe vi liker, er flinke til eller setter pris på. Dette må 
læreren gjøre, på trygge måter for oss, for at han eller hun skal 
kunne kalle seg en klasseleder.

Snille, men bestemte voksne
For alle oss er det viktigst at lærerne er snille. Snillhet gjør det 
trygt og trygghet gjør det bedre å være på skolen. I en klasse, er 
det flere av oss som har mange vonde følelser inni oss. Lærerne 
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må huske at de er forbilder og må vise kjærlighet til alle. Når vi 
har det vondt, sier dumme eller frekke ting, eller gjør noe dumt, 
trenger vi også kjærlighet. Vi forstår at det ikke er så lett da, 
men det hjelper at de voksne prøver så godt de kan. 

Lærerne kan være bestemte og tydelige, hvis de også er snille. 
Når vi kjenner de er snille, blir lærerne også mennesker som 
vi ikke vil såre. Da kan de være bestemte og sette grenser. 
Men det kan de IKKE gjøre hvis vi ikke er trygge på dem først. 
Lærere som tenker de skal være tydelige og strenge uten først 
å oppleves trygge og snille for oss, kan skade oss. 

Lære om følelser
Det hjelper når voksne på skolen lærer oss å prate ordentlig 
om ting. Da blir det mulig å forklare følelsene hvis vi har en 
vanskelig dag, hvis noe er skummelt, eller hvis noe skjer på 
skolen eller hjemme. Vi vil gjerne gå på en skole der det går an 
å prate om alt, og vi blir vant til å snakke om følelser. Da blir det 
også lettere å prate om det som er vondt, og det kan bli mindre 
plaging. Det som kjennes vondt kan komme ut på andre måter.

Det er fint om de voksne lærer oss at det ikke er farlig å gråte. 
Det er ikke dumt at noen viser at de er lei seg og begynner å 
gråte. For klassen kan det hjelpe å få vite en setning om hvorfor 
vi gråter. Læreren kan la den som gråter sitte et sted det er 
trygt. Mange av oss har veldig mange gode grunner til å være lei 
oss, og til at vanskelige og vonde følelser plutselig kan komme. 
Det er viktigt at vi lærer oss at vi ikke må dytte følelsene vekk, 
og at det ikke er farlig at de kommer fram på skolen.
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Når noe dumt skjer

Møt oss med ro og forståelse
Når noe dumt eller vondt skjer, kan vi kjenne på forskjellige 
følelser og vi kan trenge ulike ting. Ønsket om å bli møtt med 
ro og forståelse går igjen hos de fleste av oss. Noen av oss vil 
gjerne forklare det som skjedde, noen vil ikke snakke i det hele 
tatt, og vil kanskje sitte litt alene. For noen av oss er det viktig å 
prate et sted som kjennes trygt. Det er også viktig at de voksne 
snakker med rolige stemmer. For noen av oss kan kjeks og 
kakao hjelpe.

Vi trenger også trøst, akkurat som de som har blitt plaget, selv 
om det ikke vises utenpå oss. Det er godt når de voksne viser 
med kroppsspråk og øyne at det vi sier er viktig, også etter noe 
dumt har skjedd. Det er godt når det ikke kjennes ut som alt er 
nytteløst, men at vi fortsatt blir møtt som folk som har verdi. Da 
kan vi kjenne at det er vits i å fortelle. Det kan være veldig godt 
hvis den voksne tydelig viser at den forstår at vi ikke ville gjøre 
noe dumt og at noe nå gjør vondt.

Vis kjærlighet og varme
Når vi har plaget noen, er det ekstra viktig at vi blir møtt med 
kjærlighet og varme, og at de voksne forteller oss at de er 
glade i oss uansett om vi plager andre eller ikke. Det er godt 
hvis den voksne kan vise at den bryr seg, også nå. Vi som har 
plaget forstår ofte at vi har gjort noe dumt, og har veldig dårlig 
samvittighet for det. Derfor ber vi om å bli møtt med varme, 
sånn at vi vet at vi fortsatt er viktige. Den voksne må lytte godt 
og prøve å komme dypere inn i hva som gjør vondt og hvorfor.
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Det føles trygt hvis læreren for eksempel kan stå ved døra hver 
morgen når vi går inn, og si god morgen, eller spørre oss i 
klassen om en klem. Disse tingene kan skape trygghet, tillit, og 
gode relasjoner. Å vise kjærlighet trenger ikke å ta lang tid.

Ikke kjeft eller straff 
Når noe dumt har skjedd, er det ikke kjeft eller straff som 
hjelper. Kjefting og straff gjør at det er lett å lukke seg og ikke 
høre etter. Det blir på en måte en beskyttelse som kommer 
foran hjertet vårt og inni ørene. Kjeft og straff gjør at trygghet 
forsvinner. Sammen med tryggheten forsvinner også på en måte 
respekten for de voksne som kjefter og straffer. Da blir det enda 
kortere vei til å plage noen neste gang.

Vi ber dere møte oss med varme og kjærlighet, også når vi 
plager. For de aller fleste av oss gjør kjefting ting verre. Vi er 
mange som har det vondt inni oss, og har det utrygt på skolen, 
og kanskje også hjemme. Bytt ut kjeft med prater om hvordan vi 
kan løse ting, det kan hjelpe mye bedre.

Avtal med oss før noe fortelles videre
Å ringe hjem bak ryggen vår, funker ikke. Å fortelle videre 
til foreldrene våre uten å først avtale med oss, kan ødelegge 
tryggheten. De voksne må alltid samarbeide med oss om hva 
som skal sies videre. Vi kan miste tillit til ALLE voksne hvis ting 
blir fortalt videre uten at vi vet det.

Hvis noe må fortelles til de hjemme, er det for mange av oss 
bedre at vi får ringe hjem selv og fortelle. Hvis skolen MÅ ringe 
hjem, må de voksne snakke med oss om hva de skal si og holde 
seg til det. Noen av oss har veldig sinte foreldre og noen blir 
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slått hjemme. De voksne på skolen kan ikke vite sikkert hvordan 
vi har det hjemme. For noen av oss er det skummelt å komme 
hjem etter at foreldrene våre har fått en telefon fra skolen.

Hvis vi sier nei til at noe kan fortelles videre, må de voksne 
finne ut hvorfor vi sier nei. De voksne skal beskytte barn og ikke 
noe må sies videre før den voksne forstår hvorfor vi sier nei. 
Den eneste gangen det er greit er hvis vi er i alvorlig fare. FNs 
barnekonvensjon og Norges grunnlov sier tydelig at vi har rett 
til beskyttelse.

Stopp oss trygt når vi er sinte 
Vi trenger å stoppes når vi plager noen. Ofte har vi endt opp i 
et mønster vi trenger hjelp til å komme oss ut av. Da trenger 
vi voksnes hjelp. Vi ønsker ikke egentlig å plage andre, og 
skjønner at vi må stoppes. Når vi viser sinne er vi ofte egentlig 
triste eller redde. For mange av oss hadde en klem hjulpet.

Vi VIL ha hjelp til å bli stoppet fra å si eller gjøre slemme ting, 
være frekke, eller plage andre. Vi må stoppes med varme og 
forståelse for at vi ikke ønsker å gjøre dette. Vi må hjelpes med 
å finne ut hva de vanskelige følelsene handler om, og løsninger 
til hvordan vi kan få det bedre.

Stopp oss trygt når dere blir redde  
Mange av oss bærer på noe vanskelig eller vondt inni oss. Vi kan 
kjenne på uro, utrygghet og redsel. Vi kan også være desperate 
og ville beskytte oss selv. Når vi gjør noe skummelt eller farlig 
som gjør at voksne eller andre barn blir redde, kan vi ha mistet 
håp og tro på at livet skal bli bedre. Når dere blir redde, kan 
situasjonen bli farlig både for dere og oss.

r å d  t i l  s k o l e n



46

Når 
vi er 
sinte, 
stopp 
oss 
trygt



47



48

Da er det viktig at voksne husker at selv om de voksne er redde, 
er nok vi barn enda reddere. Noen ganger er vi også veldig lei 
oss. Dette kan handle om noe som ingen av de voksne på skolen 
vet. Det er viktig å huske at det ikke er sikkert at vi viser dere 
redselen, eller at vi er lei oss. Sannsynligvis har vi vært gjennom 
veldig mye vondt. Utfra det ber vi dere prøve å forstå. Vi tror hvis 
dere husker dette, at det hjelper dere til ikke å bli så redde.

Her noe viktig voksne kan gjøre, selv om de er redde:
Si at du forstår vi har det vondt og at vi ikke fortjener det
Minn oss gjerne på at vi er gode mennesker
Det er lurt å ikke snakke belærende, du vet ikke hva vi har 
opplevd
Vær ærlig om hvordan situasjonen kjennes for deg
Da kan vi lettere huske at du er et vanlig menneske
Det er fint hvis du er rolig, snakker varmt og sier du vil hjelpe
Kanskje kjenner du vi blir roligere, men det er ikke sikkert 
Kanskje er vi fortsatt desperate, sinte eller aggressive
Vi ber deg fortsette å fortelle ærlig, du kan si at du er redd 
Fortsett å si at du vil hjelpe
Aller oftest vil vi da greie å roe oss
Ingen av oss VIL skremme eller såre, vi har det også vondt.
Når vi er roligere, la oss snakke med en voksen vi er trygg på 
Du kan være den modige voksne som sikrer at vi får det
Det er fint om du prøver å si dette, selv om du er redd
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Rydd skikkelig opp etter plaging
Når plaging først skjer er det viktig at voksne ikke overser det. 
Hvis voksne ser at det skjer noe dumt uten å gjøre noe med det, 
kan det kjennes som om det ikke var viktig, og at det vonde ikke 
blir forstått. Da kan situasjonen bli verre. 

Hvis folk hvisker om det som har skjedd, eller alle vet det og 
ingen snakker om det, er det viktig at læreren avtaler med oss 
det gjelder om hvordan vi kan snakke om det i klassen. For oss 
er det ofte verre å ikke si noen ting enn å si ting som de er.

Det er også viktig at de voksne hjelper oss med å lette 
stemningen. Mange av oss trenger hjelp til å komme oss inn i 
klassen etter at vi har gjort noe dumt. Vi trenger hjelp til å rydde 
opp skikkelig, sånn at alle blir helt ferdige med det, og det ikke 
blir vanskelig å være rundt hverandre. Det er fint hvis voksne 
samarbeider med oss om helt konkrete ting som kan hjelpe. 
Det er fint hvis de voksne snakker med alle i klassen om at når 
dumme ting skjer, handler det egentlig om vonde følelser.

Tenk framover sammen med oss
Spør oss hva vi trenger for å få til skolehverdagen. Noen av oss 
trenger pauser eller alenetid, noen vil ikke presentere foran 
klassen, andre vil jobbe i gruppearbeid. Når læreren har spurt 
oss trygt hva vi trenger, må de samarbeide med oss om å finne 
gode løsninger. Det kan hjelpe å avtale et tegn som vi kan gi når 
vi har lyst til å slå eller kaste noe, eller bare trenger pusterom.

Det er viktig at den voksne ikke dømmer eller tenker de vet uten 
å ha spurt oss. Det er en grunn til at vi gjør som vi gjør. Den 
voksne kan spørre oss på tomannshånd om hvorfor, og finne 
løsninger sammen med oss.
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