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Mobning handler ikke  
om onde børn 

Mobning handler om  
onde mønstre 



  EX-paradigme 
Mobning er et individ-fænomen. 

Vi forklarer det fx med: 

- Personlighedstræk hos den enkelte.  

- Den enkeltes handlinger, sprog, væremåde, respons på 
andre. 

- Familiære situation (overbeskyttende forældre, 
problematiske forældre m.m.)  

- Sociale sammenhænge udenfor skolen 
Sidsel Stenbak, AMOK 





Valg af tænketeknologi og 
mulighedshorisont 

 Der er afgørende forskel på, om man i børns gensidige 
foragtproduktion bruger en skyldsfokuseret 
tænketeknologi, der får både børn og voksne til at søge 
efter en skyldig aggressor og et afmægtigt offer, eller 
om man bruger en tænketeknologi med fokus på 
sociale processer og dermed retter blikket mod de 
dynamikker mellem børnene, der gør det oplagt for 
nogle børn at deltage aktivt i cirkulationen af foragt og 
afsky for andre børn.  

 Kilde: Dorte Marie Søndergaard (2009) 



Mobning 
inspireret af Dorte Marie Søndergaard (2009) 

• Børnene- 
eksistentielt 
behov for at 
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fællesskabet 

Kommer under 
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•  Eksklusions-
angst 
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tryghed 
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handlinger 



Mobning – en definition 
•  Mobning er et gruppefænomen. Der kan også foregå 

udstødelseshandlinger mellem enkeltpersoner, men når det er 
mobning foregår disse handlinger i og omkring et 
gruppefællesskab. 

•  Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter. Der 
er tale om et sæt store og mindre handlinger der i sin helhed 
signalerer, ”du er ikke med her”. 

•  Mobbeformerne kan være direkte og forfølgende eller 

være indirekte udelukkende. 

•  Mobningen foregår i en social sammenhæng, hvor eleven 
ikke kan trække sig fra.  

(Kilde: Helle Rabøl Hansen) 



Kilde: Dorte Marie Søndergaard: ”Mobning og social 
eksklusionsangst” 



Nyt paradigme 

Mobning gentænkt 2009 

•  Mobning er en social dynamik 

•  Mobning er en fælles, social og uformel orden i klassen, der 
udvikler systematiske udstødelsesmønstre 

•  Mobning er kontekst-sensitiv 

Helle Rabøl Hansen, 2009 
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Når brug af digitale medier bliver til  

 DIGITAL MOBNING 



Digitale medier - Guf for lærere!!! 

•  Digte 

•  Oversættelser af sange (engelsk) 

•  kommunikerer på engelsk 

•  Artikler 

•  Klubber – viden – erfaringer - bevidsthed om samfundet – 
debat - demokrati 

•  Kommunikation - socialisering  

•  IT kendskab – html koder 

•  Animation af billeder – film (fra mobilen) 



Nye Dimensioner 
 Privatsfæren mellem hjem og barnets sociale arenaer brydes op 

•  24/7 - hvor som helst, når som helst 

 De digitale medier ”skærmer” for den direkte kontakt ansigt til ansigt, 
hvilket formentlig gør tonen mere rå  

•  Der er ingen verbal eller nonverbal afkodning 
•  Mobberollerne bliver mere uigennemskuelige 
•  Mobningen kan blive mere usynlig for tilskuerne 
•  Mobberne bliver mere ”modige” – trusler og krænkelser 

 Børnenes netværk og kontakter udvides ved brug af digitale medier  
•  Udstødelsen offentliggøres til et større ubegrænset publikum 
•  Dette kan have en forstærkende effekt på følelsen af eksklusion, magtesløshed, 

skam og isolation – DEN TOTALE OFFENTLIGGØRELSE 



Nye dimensioner  
Hårdt sprog  

•  ex. Bøsse, lille pik, svans, homo, Luder, so, billig, klamme 
patter, grim røv, knepper din mor, du sku ha´ så meget pik 
din klamme luder 

 … 

Trusler om vold eller død 
•  ”det gør alle”  
•  selvbeskyttelse? 

Selvbestaltet etik 
•  Individuelle grænser - The Wild West 
•  Gråzoneland 



AMOK stikprøve undersøgelse om børn/unges 
chattrafik. Januar 2006.  

•  4 ud af 10 af de adspurgte børn har 
voldsomme negative chatoplevelser med 
andre børn som afsender. (Dødstrusler, 
trusler om bank og seksuel chikane) 



Fokus på Relationer & Samspil  
kilde: Dorthe Rasmussen 2009 
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