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Mobning gentænkt  

• Præsentation af en ny måde at forstå 

mobning på. 

• ”Ny” betyder et brud med mere end 200 års 

forståelser af mobning 

• Mobning set fra en socialpsykologisk vinkel 
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Mads 

• 22 år 

• Sociologistuderende i Manchester UK 

• Mads synes, han har et godt liv i dag. 

Mange venner, succes hos pigerne og et 

vellykket studieliv. 
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Konsekvenser af mobning 

Statistiske sammenhænge mellem: Elever der 

svarer ja til, at de bliver mobbet har 

gennemsnitlig en høj score på 

- Sygedage 

- Symptomatiske lidelser 

- Livslede 

Når vi korrigerer denne gruppe for andre sammenhænge 

– er mobning det gennemgående kendetegn. 
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Oversete konsekvenser? 

• Den kollektive konsekvens: 

• På den korte bane: medlidenhedsstopper 

(Drengen og flagstangen) 

• På den lange bane. Udstødelse som livsstil? 
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Hvad er mobning?  

• Læren om mobning er rodfæstet i én 

videnskabelige gren – personpsykologien. 

• Her beskrives mobning som et møde mellem 

den aggressive udøver og det ”svage” offer. 

• Det aggressive og det ”svage” tilskrives især 

opdragelse. (Olweus 74, 92, 2000…) 
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Praksis udfordrer den gængse 

mobbeforståelse 

• Hvordan forklares den højst forskellige 

mobbefrekvens fra klasse til klasse? 

• Tykke Lukas og tykke Lukas 

• Den synlige/usynlige mobning 
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Jeg bliver mobbet fordi 

jeg er tyk, rødhåret og 

bærer briller 
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”Daniel bliver forfulgt af  
de andre børn i skolen  
og mobbet med, at han  

både er fed og dum.” 

”Det er bl.a. børn som  
Daniel, vi hjælper.” 

”Fælles for de fleste af  
børnene er, at de er  
tykke og ensomme.” 

”Tit er opholdet faktisk  
nok til, at de taber sig til 
 under ”mobbegrænsen”(!) 
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”En belejliget andethed” 

Børn, der skiller sig ud ved at have særlige 

behov udløser ikke i sig selv en offerbillet i 

mobbende sammenhænge, men det 

anderledes kan være stof til at udpege det 

upassende. 

Mobning handler ikke først og fremmest om, 

hvorvidt der er noget at udpege – men om, 

at der udpeges. 

 



Mads 

Fra et 3. mands perspektiv hånd i hånd med 

vanetænkning om mobning: 

- ”Han holder sig for sig selv” 

- ”Han trækker sig fra fællesskabet” 

- ”Han byder ikke ind med noget” (Hansen 

2011) 
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Vestegnundersøgelsen 

• 1052 elever fra 60 klasser. 

• Københavns vestegn 

• 2009/2010 

• Survey 



Vestegnsundersøgelsen 1.del 

 

Elevens selvsyn 

Elevens forhold til sine forældre 

Elevens skolegang som sådan 

Elevens beskrivelse af klassen 
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• Jo mere negativt elever i en 

klasse beskriver klassens liv, jo 

mere mobning rapporteres der. 

(Hansen, Henningsen & Kofoed 

2012) 



Vestegnsundersøgelsen (2.del) 

”Bermudatrekanten” 

• Når der rapporteres meget 

mobning, rapporteres der også…. 
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Vestegnsundersøgelsen (2.del) 

”Bermudatrekanten” 

Ensomhed 

Skolelede 
”Bange 
for…” 
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….tungen lige i munden 

• På trods af angst, ensomhed, skolelede og 

mobning. 

• Kan der også være trivselaspekter. 

• Udøverne trives (ofte) relationelt! 

• Mistrivsel og trivsel på en og samme tid 

• BEMÆRK: flere slags fællesskaber er i spil 



”De bidrager ikke til fællesskabet” 

• Fra et elevperspektiv: ”Jo, vi gør – for vi 

går til kanten for vores ”pals”. 

• Flere slags fællesskaber krydser hinanden 

• At udvikle et ”vi” på bagsiden af et ”dem” 

• Mobning bliver det fælles 

omdrejningspunkt. (udøve, ramt, undgå, 

underholdt, frygte, passiv…) 



Hvornår tipper klassekultur til 

mobning? 

1 ) Skoleklasse er en formel social sammenhæng.. 

2) Hvis den formelle sociale sammenhæng ikke kan samle 

klassen, så kan uformelle fællesskaber tage over 

3) Mobning er et uformel elevfællesskab… 

 4) Hvor in- og eksklusioner får systematisk ekstrem karakter.  

 

(Se også Hansen, 2011a; Søndergaard, 2011; Hansen, 

Henningsen & Kofoed, 2012). 
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Lærere som med- og modspillere i 

(børns) mobbemønstre.  
 

 

• Kan lærere udfordre mobning? 

Eller 

• Er de en del af problemet? 

    ja og ja 
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Lærere og pædagoger som med- og 

modspiller 

• Begrebet ’medspiller i mobning’ 

…bidrage til at elevudstødelse får systematisk 
karakter ved passivitet, ved autoritet eller ved 
afmagt. 

• Begrebet ’modspiller i mobning’ 

…at bevare helikoptersynet. At udfordre 
udstødelseskultur uden at udstøde 

 

• tre eksempler fra lærer praksis: ”Michelle og Marius”, 
”En vred Magnus”, ”Silles to klasser”. 
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”Michelle og Marius exit af 

Havreskolen” 

Ingredienser 1 

• ”Hårdt” socialt miljø på skolen. Uro, hærværk, 
konfrontationer lærer-elever.  

• Modsvares af forskellige lærerstrategier f.eks: 
”kontanthedsstrategien”, ”projektstrategien” og 
”leve med elevkaos” strategien (* social 
borddemografi). 

• Men… stor medarbejdertilfreds med at være ansat 
på stedet. ”Der er styr på det”….synes de fleste, 
men også ”sammenbrud” ca. to langtidssyge om  
året pga. stress. 

• Christian: ”at være op mod for meget”…. 

 

 

 
22 

Helle Rabøl Hansen / 

eXbus.dk 



”klip” fra Havre Skolens mobbepolitik 
 

    Ingredienser 2 
• ”Der skal findes en person, som udsender signaler om, at 

han eller hun er et let offer for mobning.” 

 

• ”Der skal findes nogen i klassen, som har den baggrund, og 

den aggressive natur, som kendetegner en mobber.” 

 

 Offeret udsender signaler som: ”Tristhed / Indadvendthed  / 

Klæben til en voksen /Vil ikke ud i frikvartererne / Dårlige 

skolepræstationer” 

23 
Helle Rabøl Hansen / 

eXbus.dk 



Handlemuligheder overfor mobberen 

  
– Samtale med mobberen, hvor der gøres opmærksom på 

skolens handleplan og mulige konsekvenser: 
• Mobberen sidder for sig selv i bestemte frikvarterer 

• Mobberen får en alvorlig samtale med ledelsen 

• Mobberen skal opholde sig i nærheden af en gårdvagt i et bestemt 
antal frikvarterer 

• Mobberen fratages et eller andet privilegium 

– Forældre informeres og indkaldes til møde 

– AKT kontaktes. Handleplan udarbejdes, f.eks. nødskema eller 
daglig kontakt 

– PPR/ Socialforvaltningen kontaktes. Mobning kan blive en sag 
for psykolog / socialrådgiver 

– Anmeldelse til politiet (SSP). Mobberen har f.eks. brudt 
straffeloven 

– Overdragelse til Børne- og Ungdomspsykiatrien 
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Handleplaner og handlepraksis 

• Tekststykkerne fra Havre Skolens handleplan er hentet fra 
populær mobbelitteratur 

 
• Er mobbepolitikken på Havre Skolen bare et stykke papir 

uden betydning? 
 
• Handleplanens tone og indhold får trods dens summariske 

collagefacon mening pga. udfordringerne i arbejdet: Kampen 
om at gennemføre sin professionsgerning i værdighed. 

 
• ”Jeg er lavstatuslærer”… 
 
• Lærerbehovet for ro og orden synes at få betydning for 

sanktionerende interventionsstrategi  
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Michelle fra 7.a klager over 

mobning 

7.A 

Italesættes af lærerteamet som en undervisningslet og rar klasse i 

en ellers vanskelig skole- og lokalkultur 

 

Michelle 7. a: 

”De spørger mig aldrig, aldrig om jeg vil med ud i frikvarteret. Det 

er som om, at jeg slet ikke eksisterer. 

Når de mødes uden for skoletiden, er jeg heller aldrig med. 

Efterhånden er jeg jo nærmest blevet skide ligeglad med dem”. 
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Michelle klager over mobning 
Svend: Michelles mor kommer så, og siger at Michelle bliver mobbet. Hun er typen, 

der går for sig selv. Jeg ved ikke, om det er mobning. Hun bidrager ikke med 
noget.  

 

Helle: Hvad siger Michelle til jer? 

 

Svend: Jamen hun siger stort set ikke noget til os. Hun er virkelig i en trodsalder, 
hvor hun helst gør det modsatte. Så når vi vil snakke, vil hun ikke snakke.  

 

Helle: Men hun går for sig selv? 

 

Svend: Ikke altid, hun har gået sammen med Sofie og Anders. De er her ikke mere, 
så vælger hun nogle andre, og truer dem lidt med, at ”hvis ikke I går med mig, så 
sladrer jeg om, at I har stjålet over i Netto”. Hun er ikke sådan interesseret i store 
grupper, fordi hun ikke har noget til fælles med dem. Hun er meget outreret i det, 
hun gør. Hun har en masse personlige problemer. Hun har noget angst, ligger 
vågen om natten og sådan.  
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Marius klager over mobning 

Svend:  

Vi havde Marius, der skiftede skolen, som var utrolig ked af 
det. Der kan man sige, her er en elev, som synes, han 
bliver mobbet.   

Jeg synes jo igen, at det er en, der holder sig lidt for sig selv. 
Han er egentlig vellidt.  

Vi lavede på et tidspunkt sådan en undersøgelse om, hvem 
eleverne gerne ville være sammen med og sådan noget. 
Dér var han faktisk valgt, men man ser sig selv i et andet 
billede, og derfor pjækkede han lidt fra skole og sådan 

noget. 
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Michelle og Marius exit 

Hvad er på spil her? Frit skolevalg? Forældre shopper i 

skoler? 

• Mobningens årsag tilskrives personligheds”natur” 

• Mobning opfattes og fremstilles som et kriminelt problem. 

Det betyder, at der tænkes i gerningsmand og offer 

• Figurerne matcher ikke rigtig på Michelle og Marius. 

• Michelle er goth, der har venner i de store klasser(ikke 

ensom og indadvendt), og hun er voksenafvisende (ikke 

voksenklæbende).  

• Marius er ”faglig stærk” – og tilvalgt i ”hvem vil du gerne 

lege sammen med” (social demografi) 
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Hvad er på spil…………………… 

 

• Hvor er de aggressive kriminelle mobbere? Michelles klasse 
genkendes af lærerteamet som ”den rare klasse”, og Michelle 
genkendes IKKE som mobbeoffer 

 

• At være ’outreret’ anses som uforenelig med at være 
mobbeoffer (Eller at have en diagnose. Eller være ramt af en 
social begivenhed) 

 

• Alenehed og ensomhed genkendes ikke som mobning i den 
mobbeforståelse, som er blevet meningsfuld mellem lærerne  

 

• Er der skabt mobbefigurer, som er fantasmer? 

 

Konsekvensen er at børnene og deres familier mødes med 
diskvalifikation af deres klager og længsler 
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• Eksempel på mobbeoptrapning 

efter negativ lærer-elev 

interaktion.. 
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”En vred Magnus” 

 14 år – eksempel fra 

interventionsarbejde i 2006 – Helle 

Rabøl Hansen og Dorthe Rasmussen 

Klasselæreren: 

”Jamen, når jeg sådan har haft Magnus til en 

alvorlig samtale i enrum, så kan han godt blive 

meget ked af det, og så er der ro i 4 ugers tid 

bagefter” 
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• Magnus møde med Phillip i dagene efter en 

samtale i enrum med klasselæreren….. 

 

• Gentagende magtmisbrug mod elever kan 

føre til voldsom skolevrede rettet mod 

lærerne, mod skoletilpassede elever og mod 

skolen som lokalitet  
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Parentesmetoden 
- en måde at tænke flere dynamikker ind i 

”mobbesager” – til brug for intervention 

         (Emma) 
 

Formålet er at finde flere veje til at forbedre 

betingelserne for enkelt individerne 
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Spørgsmål til kontekst 

(parentesmetoden) 

Portræt af skoleklassens socialitet: 

 

1) Hvordan kom klassen fra start? 

2) Hvordan har klassen klaret øvrige overgange: fra indskoling til 
mellemtrin. Fra mellemtrin til udskoling? Teenagertid? 

3) Ensomhed? Anspændthed? ”Vogtestemning”, ”stærke vennegrupper?” 

4) Lærerskift og elevflow 

5) Hvordan er samarbejdet mellem forældrene? 

6) Hvordan er samarbejde mellem lærerteam og forældregruppen? 

7) Hvordan har relationen mellem lærerteam og elevgruppe udviklet sig? 

8) Og hvad mere?.................. 

 Husk at denne liste ikke skal benyttes modsætningsvis… 
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Mulige tiltag ud fra portræt af klassens 

socialitet - 

• Nyt syn på elevgruppen? 

• Udfordre ensomhed 

• Supporte forældregruppen til at komme i gang med et 

forældresamarbejde – eller til et ”brush up” 

• Sammenholdsaktiviteter i klassen: ”Vores klasse” 

• Ny sammensætning af lærerteam? 

• Fællesskabende didaktik 

• Og?............................. 



Tak for i dag  

• Læs mere om, hvordan man kan takle 

mobbesager ud fra en socialdynamisk 

forståelse i bogen: 

(Parentesmetoden)  

Udgives af Dafola Forlag i 2013 


