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Mobbe-forståelse 1.paradigme

•
•
•

Fokus på mangler hos og i det enkelte barn
Der er tænkt i personlighedstyper: Aggressiv mobber og sårbart offer
Der er tænkt i forklaringsmodeller med afsæt i familierne

Hvad var kendetegnende for det
sidste “fede” fællesskab du var/er
med i?

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

kilde: Dorthe Marie Søndergård / exBus 2009

6

Social dynamik
•
•
•

At være er at være sammen. Vi er indlejret i sociale fællesskaber og
har et eksistentielt behov for at sanse og erfare, at vi hører til i
sociale fællesskaber.
Rollerne i et fællesskab er foranderlige, vi skaber hinandens lærings
og udviklingsbetingelser
Hvordan bliver man ‘kaldt på’ i fællesskabets praksis

Social eksklusionsangst
•
•

•

Når tilhørsforholdet til gruppen kommer under pres opstår og forstærkes social
eksklusionsangst. Mobningens motor er angsten for at være udenfor. Den får
også de, der er “indenfor”, til at understrege forskellen.
Tilhørsforholdet opleves positivt gennem følelser af værdighed og
meningsfuldhed. Hos elever, der føler at de “hører til” - er “ven-inde” og ikke
“ude” - optræder også følelser af selvtilstrækkelighed, kynisme og angst, når
tilhørsforholdet markeres gennem tydelig eksklusion af andre.
Tilhørsforholdet opleves som truet gennem følelser af værdighedsberøvelse,
ensomhed, ‘forkerthed’, ‘ikke-passende’.

Mobbe-forståelse v.2
•
•
•
•
•
•

Mobbende adfærd og mobning handler om den sociale dynamik i en gruppe

Fokus på sociale processer i relationer og fællesskabet
Mobning viser sig i mange versioner, ikke som stabile elevpositioner over år
eller alene som direkte aggression. Mobning kendes i mange grader af
mobbende adfærd og mobbende stil i gruppens samspil
Mobning udvikler systematiske udstødelsesmønstre i et afgrænset fællesskab
Mobning kan være omdrejningspunktet for klassens/gruppens fællesskab
Mobning kan forebygges og mobberamte klasse-fællesskaber kan genoprettes.

Foragt og værdighed

•
•
•

At ‘producere’ foragt giver lindring for social eksklusions-angst.
En tid.
Hvis gruppen kan samles om at skabe foragt overfor nogen eller
noget, giver det en følelse af kontrol med præmisserne for eksog inklusion.
Foragt og værdighed kan være pejlemærker i analyse af
fællesskabet og udvikling af handlestrategier.
kilde: Dorthe Marie Søndergård, 2009

https://www.youtube.com/watch?v=EIjTsoRJdKQ

Lor

HBSC undersøgelsen 2016 Pernille Due
220.000 børn i 42 lande, WHO

7% piger og 13 % drenge på 15 år er sammen med deres venner efter skoletid.
Institut for Folkesundhed marts 2016

»Når vi er fysisk sammen, så behøver vi slet ikke
vores telefoner så meget. Så snakker vi jo bare.
Det er sjovere at være sammen fysisk. Der er
ligesom mere bevægelse. Det er altså ikke det
samme at skrive 'haha' på telefonen, som at
grine i virkeligheden«.
http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/trivsel/ECE3117214/teenagepiger-gaardirekte-alene-hjem-fra-skole-men-er-alligevel-sammen/
http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/ECE3116543/hjerneforskercomputerspillende-drenge-risikerer-at-blive-socialt-handikappede/

Digitale dimensioner
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Alle elever i en klasse er berørt af digital mobning
Det samme som før og alligevel noget nyt

Ingen ‘face-to-face’ kontakt
Uendelig offentliggørelse
Følelsernes usamtidighed

Anonymitet og uvished
Voksnes fravær - og udskiftelighed
Sprogets grænser (Bøsse, lille pik, svans, homo, Luder, so, billig, klamme patter, grim røv, knepper din
mor, du sku ha´ så meget pik din klamme luder“Ka ikke leve uden dig” “eeeeeeelsker dig <33333”)

Spil og mobning
Øget fokus og pres på sexualitet og udseende - sexmobning

http://skam.p3.no/episoder/sesong-2/episode-9/

http://skam.p3.no/episoder/sesong-2/episode-10/

http://

skam.p3.no/episoder/sesong-2/episode-10

/ minut 38.01

•
•
•
•
•

Hvad sker der med vores
fællesskaber, når de bliver
digitale?
“deltager måske”
lukkede grupper
ven-skaber (at se men ikke blive set , zederkof)
performance - polarisering (lykke-ulykke)

kvantitet fremfor kvalitet? (at måle mit værd)

Gode råd til samtalen
• Tal med teenagere som en balance. Hvis du lægger for megen vægt på risikoen - og især, hvis du er
så gammel som jeg - kan de unge nemt afvise dig som en idiot, der ikke forstår noget som helst.

• Det er godt at stille spørgsmål i stedet for at prædike og komme med kategoriske udtalelser. Og det er
tit hjælpsomt for teenagere, hvis man ser situationen i et hjerneudviklingsperspektiv.

• Udfordringen er at holde kommunikationslinjerne åbne. Det er vigtigt, at det bliver en samtale - ikke en
forelæsning, en prædiken eller en anklage. Unge kan lide at blive lyttet til - ikke talt til. Hvis vi lytter, er
der en meget større chance for, at de vil høre, hvad vi siger.

David Walsh
http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/BA26F5FC93F8C918C12578E80032EE19

DCUM 2016 / de unge
Børnenes egen guide til at undgå digital mobning:
De enkelte klasser skal oprette klasseregler for, hvordan man opfører sig på nettet, og ikke
mindst for, hvordan man ikke opfører sig på nettet.
Eleverne skal undervises i webetik. Her kan laves øvelser i, hvad det betyder, når man
skriver en given ting på nettet, og hvilke konsekvenser det kan få for den, det går ud over.
Inddrag socialforvaltning, skole og politi (SSP), og få politiet til at fortælle eleverne, hvad
konsekvenserne er, hvis mobningen på de sociale medier overskrider loven.
Forældrene skal have et bedre kendskab til de digitale platforme, så de opnår en større
forståelse for de nye steder, børnene færdes.
Forældrene skal huske at spørge ind til børnenes dag på nettet, lige så vel som de spørger
ind til børnenes dag i skolen.

Hvis du bliver krænket på nettet - Red Barnet

• Find ud af omfanget
• Henvend dig til de sociale medier
• Se kritisk på dine venner
• Saml beviser
• http://www.sikkerchat.dk/da-DK/4-6klasse/Mobbefrit-net!/Sådan-kan-det-stoppes.aspx

• https://www.youtube.com/channel/UCzBNM6T0cC
OwumeItxL3rcg/videos%20+ (stop digital mobning
på youtube)

Mobbeland: Hvad bygger fællesskabet op?
•
•
•
•
•
•

At være god til noget / at lykkes - faglig progression og
sociale fremskridt følges ad
At vide, hvad man er fælles om

At føle sig betydningsfuld for andre
Fælles arbejde / aktiviteter / erkendelser
Åbenhed
Explicit etik - Om det vi gør bringer os derhen, hvor vi gerne
vil være

Prøv
❖

at lave et digitalt portræt af klassen/årgangen/gruppen

❖

at lave videoer som 10 ting, der styrker fællesskabet a’la 10 ting der…..

❖

at bruge det materiale, du tænker passer din klasse, til at samtale ud fra
og opstille de 10 ting

❖

at være nysgerrig efter, hvor mange forskellige fortællinger, der findes i
klassen / gruppen om deres liv sammen.

❖

at kaste et kritisk og kærligt blik på jeres team-samarbejde om klassen hvordan fungerer det?

❖

at få drøftet jeres forståelser af klassen og jeres ønsker om forandring af
klassens samspil.

❖

at få eleverne til at beskrive deres ønsker om forandring, og hvad de
tror, der kan bringe dem derhen.

Hvor er udfordringerne for de fagvoksne?
Værdier - er levet liv - hver dag - viden om sociale grænser
Fælles forståelser til at scanne børnelivet i gruppen/klassen
Professionelt og anerkendende kollegialt samarbejde
Kendt og anerkendt konflikthåndtering
Åbenhed - at tage kollegaen alvorligt
“Ordet skaber, hvad der nævner”
REFLEKSION - sammen og hver for sig

Nyttige links
❖

http://dcum.dk/ny-dcum-film-naar-boern-er-paa-nettet 4 RÅD TIL FORÆLDRE

❖

https://www.youtube.com/watch?v=JiYeyB2AYHU1.g prøver livet uden sociale medier

❖

http://rummelighed.org/mobning-skolen/ LINK TIL MATERIALER OG FILM

❖

http://rummelighed.org/instrumenter-til-komme-gang-mobning-skolen/ HANDLEPLANER/STRATEGIER

❖

www.trivsel-i-skolen.dk Materialer, små film, øvelser, henvisninger og hjælp til mere trivsel

❖

www.angstforeningen.dk/vaerikkebange Stort materiale, film, guide mm. om børn, unge og angst

❖

www.ungeogensomhed.info Film, eksempler mm. om unge

❖

‘Vi knækker mobbekurven’, ‘Når tavsheden taler’ mm. på www.gjconsult.dk/materiale

