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Et begreb i  
bevægelse 

En død soldat

På bunkermuseet ved Klitmøller på den jyske vest -
kyst står jeg en junidag i 2017 og ser på et fotografi, der er efter-
ladt af værnemagten, og som nu er udstillet i en montre. Friedrich 
Meisenkothen. Han var 17 år, da han tog sit eget liv i bunkeren. Frie-
drich blev ”mobbet groft”, lyder ordene i teksten under fotografiet. 
Billedteksten byder også på en forklaring. Friedrich blev mobbet, 
fordi han bar briller og var spinkel. Han lignede ikke idealet for en 
tysk soldat. 

Jeg kigger lige ind i Friedrichs øjne på det sort/
hvide foto. Det viser en alvorlig dreng med kæmmet hår og iklædt 
et fint presset jakkesæt. Det er ikke voksne øjne, der kigger til-
bage, men et barns øjne. Jeg tillader mig at gentolke og omtolke. 
Friedrich blev ikke mobbet, fordi han var lille og bar briller, men det 
blev måske det oplagte at mobbe ham med. En lille omformulering 
af sætningen med en stor forandring i forståelserne af, hvad der 
ligger bag. 
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Det er langtfra ualmindeligt, at samfundet har pla-
ceret årsagen til mobning på ofrets side. Vores fokus har været 
rettet mod de mangler eller fejl hos en person, der kan udløse ud-
stødelse. Vores retorik har været i overensstemmelse med ideen 
om, at ikke alle individer i en flok passer ind i det, vi opfatter som 
det almindelige eller det ’normale’. At være som de andre i gruppen 
er normen, den, der er udstødt, opfattes med et sociokulturelt ud-
tryk som ’den anden’. 

Det mest afgørende ved nyere mobbeforskning 
er, at den udfordrer den ensidige skyldsudpegning af ofret eller af 
udøveren og ser bag om eller uden om individet og ind i fællesska-
berne. I den forstand er det en analytisk tilgang, der hjælper os til 
at forstå og få blik for, hvad mobning er for et fænomen.

For det er nemlig ikke alle fællesskaber, der pro-
ducerer den form for ekstrem eksklusion, vi har valgt at kalde mob-
ning. Og forskelle på fællesskaber kan give os viden om, hvornår og 
hvorfor et ’vi’ tipper til at udvikle systematiske udstødelsesproces-
ser, hvor der i stedet bliver tale om et ’dem’ og et ’os’. Den viden 
har i nyere tid reformeret og gentolket begrebet skolemobning, og 
jeg tager nu læserne med igennem en genfortællingsproces. Hvor 
kommer mobbeforskningen fra, hvor er den på vej hen, og hvad kan 
lærere bruge den til, når de møder mobning i skolen?

Grønnedalsbasen i Vestgrønland

En anden tekst på museet i de vestjyske klitter gi-
ver endnu et praj om, hvorfor Friedrich blev dømt ude af sine egne. 
Det sociale miljø i de trange tyske bunkere udviklede sig i mere 
og mere negativ retning. Soldaterne oplevede ventetiden som at 
være i helvedes forgård. Lokalkulturen blev barsk og brutal, frem-
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går det af teksterne. Måske skabte soldaterne deres egen mening 
i meningsløsheden? En mikrokrig i en makrokrig. Størrelse og briller 
blev belejligt at mobbe Friedrich med, men årsagen var snarere, at 
han tabte kampen om pladsen i et mobbende hierarki. Præcis som 
vi kan se det mellem klassekammerater i skolen.

Jeg har set det før. Mobning i militæret. I 1998 af-
leverede jeg sammen med en studiekammerat et juridisk speciale, 
som var svært at bedømme, fordi det undervejs forlod juraen og 
bevægede sig over i det antropologiske felt. Vi undersøgte sociale 
optagelsesritualer blandt danske soldater i Grønland. 

Unge danske værnepligtige på den øde Grønne-
dalsbase i Vestgrønland har over årtier udviklet en lang række 
uformelle underkastelsesprøver i det sociale miljø. De nye rekrut-
ter blev beordret til at betjene de ældre rekrutter på alle mulige 
måder, og de blev udsat for en lang række strabadser og prøver, 
som skulle bestås, for at de kunne blive accepteret som deltage-
re til stedets klubaftener og fester. Prøverne bestod af forskellige 
former for grænseoverskridelser. Støvler indsmurt i sennep skulle 
slikkes af og skylles ned med en ’suppe’ af rådne madrester. Hår 
blev barberet i grinagtige frisurer, og rekrutterne blev stillet op på 
række uden tøj og beordret til at onanere på sidemanden. Alt blev 
filmet og vist som underholdning i kantinen. 

Jeg hørte om disse ritualer ved et tilfælde. En 
lillebror til en af mine venner var en af de tilbagevendte soldater 
fra Grønnedal, som fik krisebehandling efter strabadserne. Solda-
ternes talsmand på Grønnedalsbasen viste os ved sin hjemkomst 
det ene videobånd efter det andet af nøgne, frysende rekrutter 
overmalet med vrængende øgenavne og smurt ind i gamle mad-
rester og deres eget bræk. Virkeligheden stemmer faktisk nogle 
gange overens med selv de mest barske film om krigens indre linjer.
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20 års fokus på mobning i Danmark

Men hvad har den unge tyske soldat og de dan-
ske værnepligtige i Vestgrønland med denne bog at gøre? Hvad er 
forbindelsen mellem soldaterliv og livet i skoleklasser? De har en 
undren til fælles, som trak mig og andre ind i mobbeforskningen. 
Hvad sker der i grupper af mennesker på udsatte steder? Og i ud-
satte lokale kulturer? Hvordan kan omgivelser og rammer i nogle 
sammenhænge ryste folk sammen og i andre sammenhænge få 
folk til at ryste hinanden af? 

Specialet på jura åbnede min faglige interesse for 
mobning som fænomen og ikke mindst for, hvordan for eksempel 
lærere, pædagoger, psykologer, sportstrænere og ledere kan udfor-
dre og forebygge mobning i deres daglige arbejde. Denne interesse 
kombineret med min dengang nysåede viden om FN’s Børnekonven-
tion, som Danmark ratificerede i 1991, fik mig til at søge arbejde i 
Børnerådet, hvor jeg blev ansat i sommeren 1998. 

Børnerådet havde netop besluttet at gøre mob-
ning til et hovedindsatsområde i deres arbejde. Det gjorde de blandt 
andet, fordi en WHO-undersøgelse gav Danmark en skandinavisk 
førerposition i antallet af elever, der oplevede, at de blev mobbet 
i skolen.

Min fortælling er et tilbageblik på, et indblik i og 
et ud blik til de seneste 20 års aktiviteter og forskning om mob-
ning blandt skolebørn i Danmark. Tilbageblik handler om, hvad der 
er sket på feltet. Indblik handler om nye mobbeforståelser, der er 
groet frem, og udblik giver bud på, hvordan mobning kan udfordres. 
Som fagperson har jeg været med hele vejen. 

107062_mobning_.indd   10 15/05/18   07:44

← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



10

20 års fokus på mobning i Danmark

Men hvad har den unge tyske soldat og de dan-
ske værnepligtige i Vestgrønland med denne bog at gøre? Hvad er 
forbindelsen mellem soldaterliv og livet i skoleklasser? De har en 
undren til fælles, som trak mig og andre ind i mobbeforskningen. 
Hvad sker der i grupper af mennesker på udsatte steder? Og i ud-
satte lokale kulturer? Hvordan kan omgivelser og rammer i nogle 
sammenhænge ryste folk sammen og i andre sammenhænge få 
folk til at ryste hinanden af? 

Specialet på jura åbnede min faglige interesse for 
mobning som fænomen og ikke mindst for, hvordan for eksempel 
lærere, pædagoger, psykologer, sportstrænere og ledere kan udfor-
dre og forebygge mobning i deres daglige arbejde. Denne interesse 
kombineret med min dengang nysåede viden om FN’s Børnekonven-
tion, som Danmark ratificerede i 1991, fik mig til at søge arbejde i 
Børnerådet, hvor jeg blev ansat i sommeren 1998. 

Børnerådet havde netop besluttet at gøre mob-
ning til et hovedindsatsområde i deres arbejde. Det gjorde de blandt 
andet, fordi en WHO-undersøgelse gav Danmark en skandinavisk 
førerposition i antallet af elever, der oplevede, at de blev mobbet 
i skolen.

Min fortælling er et tilbageblik på, et indblik i og 
et ud blik til de seneste 20 års aktiviteter og forskning om mob-
ning blandt skolebørn i Danmark. Tilbageblik handler om, hvad der 
er sket på feltet. Indblik handler om nye mobbeforståelser, der er 
groet frem, og udblik giver bud på, hvordan mobning kan udfordres. 
Som fagperson har jeg været med hele vejen. 

107062_mobning_.indd   10 15/05/18   07:44

11

At gå med begrebet

De kvantitative  skolebørnsundersøgelser, der er 
en del af det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in 
School-aged Children blandt 11-, 13- og 15-årige, viser klare sammen-
hænge mellem børn, der oplever mobning og mistrivsel. Børn, der 
bliver mobbet, har flere sygedage, flere psykosomatiske lidelser og 
mere generel livslede end børn, der ikke bliver mobbet. Når vi tager 
højde for, om der er andre sammenfald på spil hos disse elever 
– det kunne være økonomi, geografi og familiære forhold – så er 
mobningen i disse undersøgelser det eneste fællestræk. 

Kvalitative studier af skolemiljøer med mobning 
peger ligeledes på, at der for ofrene ofte følger stor afmægtighed, 
ulykkelighed, vrede og sorg. Det er alt sammen fund, der fortæller 
os, at den form for udstødelsesproces kan erkendes og kategorise-
res med sin egen betegnelse: mobning. 

Men hvordan kan vi forstå og erkende et fæno-
men, hvis ord i den grad er blevet en flydende betegner? Ordet og 
vores forståelse af det tager farve efter situationer, magtforhand-
linger og lokale forhold og historier. For mobbeformer følger langtfra 
bestemte eller faste standarder, der kan sættes på model.

Alligevel kan vi vælge at gå med begrebet. Eller 
vi kan gå imod det, tvivle på det, opløse det, dekonstruere det eller 
bytte det ud med andre betegnelser, som vi mener er mere ram-
mende. Jeg har valgt at gå med. 

Mobning kan erkendes, og mobningens mekanis-
mer kan analyseres. Jeg går med begrebet i viden om, at definitio-
ner altid er en del af den tid, de bliver til i, og derfor kan udfordres 
på retorikken og rækkevidden. Jeg går med, fordi mange års ind-
samling af mobbestof efterlader målbare spor og mønstre, der er 
værd at fæstne sig ved. Der kan trædes ned i sporene. Og det er, 
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hvad jeg har gjort sammen med mine kolleger på Aarhus Univer-
sitet gennem mange år. Vi har set, hvordan fænomenet mobning 
producerer udstødelsesmekanismer, der definerer, hvem der er 
udenfor, og hvem der er inden for det etablerede fællesskab.

Der er også en anden årsag til, at jeg har valgt at 
gå med begrebet. Det ser nemlig ud til, at det ikke hjælper ofrene 
for mobning, at vi undlader at give et navn til den ekstreme form 
for udstødelse, der kan udvikle sig inden for et fællesskab. ’Inden 
for’ indikerer noget vigtigt. For mobning er et fænomen, hvor men-
nesker udstødes fra et fællesskab af ’deres egne’. Egne forstået 
som kolleger, holdkammerater, klassekammerater eller andre i en 
gruppe, som vi har et fællesskab med på det samme sted og med 
samme virke. På jobbet, i skolen, fritidsordningen eller sportsklub-
ben. For eksempel.

Men som det gælder for alle fænomener, der ram-
mer individuelt, men udvikles socialt, betyder det naturligvis ikke, 
at det er et enkelt og let stykke udredningsarbejde at finde ud af, 
hvorfor mobningen opstår. Eller at det er ligetil at forebygge den.

Fronterne har flyttet sig

Jeg skriver denne bog, 20 år efter at Børnerådet 
satte mobning på den børnepolitiske dagsorden i Danmark. Der er 
sket en hel del siden da. I 2009 blev alle folkeskoler forpligtet på 
at indføre en trivsels- eller antimobbestrategi. I 2017 blev der i en 
treårig forsøgsordning indført klageadgang for elever og deres fa-
milier. Danmark har fået sine egne børneforskere på området, og 
ikke mindst er der en masse skoler og lærere, som hver dag arbej-
der for et mobbefrit miljø.
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Det store fokus på mobning kan være en af år-
sagerne til, at tallet for rapporteret mobning i skolebørnsundersø-
gelserne hvert år falder. I 1998 svarede hele 25 % af de 5000 ad-
spurgte danske elever, at de var blevet mobbet to til tre gange om 
måneden, mens tallet i 2014 var faldet til 7 %. Det svarer til cirka 
to elever i hver klasse.

Den positive udvikling statistisk set er dog gået 
hurtigere for de periodisk mobbede elever end for de permanent 
mobbede elever. Det tyder på, at en mobbekultur bliver sværere at 
udfordre og ændre, når den først har sat sig rigtigt fast. Det kan 
hænge sammen med, at udøverne over tid kommer til at opleve 
mobningen som ’rigtig’. Som noget, der er både okay og accepteret 
og måske ligefrem ’fornuftigt’ at gøre. Det skal vi se nærmere på 
senere i bogen. 

I de sidste 20 år har mobbedebatternes omdrej-
ningspunkter og interesser også rykket sig. Da vi i Børnerådet i 
1998 indkaldte til rundbordssamtale med skolens interessenter, 
deltog Danmarks Lærerforening og Undervisningsministeriet efter 
eget ønske som observatører og ikke som deltagere. I begyndelsen 
af 00’erne udtalte Rektorforsamlingen for læreruddannelserne, at 
mobning ikke var fast pensum på læreruddannelserne på grund af 
emnets subjektivitet og flygtighed. 

I dag er mobning og trivsel så omdiskuterede te-
maer, at en af læreruddannelsernes rektorer i 2017 udtalte, at der 
er risiko for ”social overophedning”. Temaet mobning og trivsel er 
altså fortsat en opgave, der konstant forhandler sit mandat mellem 
skolens sociale og faglige opgaver.
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At ville med viden

At følge, bearbejde og analysere materiale, der 
inde holder sorg, vrede og smerte for mange af de involverede men-
nesker, betyder, at andres lidelser bliver mine forskningsdata. Det 
kalder på nogle etiske overvejelser. Der er en høj grad af etik i, hvor-
dan jeg behandler andre menneskers historier, og der er en etik i, at 
vi som mobbeforskere ikke kan efterlade de mennesker, vi møder i 
vores arbejde, i samme uforandrede forhold. At være mobbeforsker 
kalder derfor ofte på handlelyst, og endnu en etisk fordring dukker 
op. Hvordan kan man som jeg både være en undersøgende grund-
forsker og samtidig lade sit arbejde indgå i skolepolitiske indsatser, 
der taler ofrenes sag? 

Emnets fortættede indhold af lidelser har gennem 
tiden gjort meget antimobbearbejde følelsesladet og moraliseren-
de, og det har været med til at forstærke vores blindhed over for 
mere subtile og kollektive aspekter af fænomenet. Det har også 
tilladt dæmoniseringer af børn, der deltager i mobning, og det har 
været med til at bagatellisere handlinger fra børn, voksne holder af, 
fordi det kan opleves utænkeligt, at netop de børn deltager i un-
dertrykkelse af andre børn. Forforståelser, moral, jagt på skyld og 
stærke følelser har således blandet sig aktivt i vidensarbejdet om 
mobning, og fokus har primært været rettet mod individers egen-
skaber og synlige handlinger. 

I de første mange årtier var mobbeforskningen 
der for blind for, hvordan menneskers sociale afhængighed af hinan-
den indgår som betingelse og vilkår for, hvordan mennesker udvik-
ler fællesskaber og herunder også mobbende fællesskaber. 

Det er let at blive forarget eller at dømme, når 
man sidder med børn og unge, der grædende, lidende eller vredt 
fortæller om, hvordan de har ønsket at dø og forsvinde fra forføl-
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gelse og ensomhed. Børn og unge, der for en stund eller for læn-
gere tid ser ud til at miste noget af det dyrebareste, mennesket 
har: livskraften. Deres lidelse forpligter mig til ikke at være neutral, 
men til at tale ofrenes sag og samtidig holde fokus på de sociale 
dy namikker.

Det er opgavens dobbelthed. I mødet med mob-
ning må vi indhente viden, samtidig med at vi skal undgå at for-
svare mobningen, selvom vi forsøger at forklare den. Det gælder 
både for forskere og for lærere, og det er den midterposition, jeg 
taler ud fra. Med blikket stift rettet på børnenes perspektiv. Eller 
perspektiver. Perspektiv i flertalsform giver nemlig mulighed for at 
se på mobbefænomenet fra forskellige positioner i de grupper, der 
udvikler mobbende fællesskaber.

Jeg vil noget med mit vidensarbejde. Min norma-
tivitet handler om at ville det værdige og anstændige skoleliv for 
børn i skolen. Det får mig ikke til at tilsidesætte den videnskabelige 
verdens fælles kutymer for forskningskvalitet eller til at operere 
med ’good and bad guys’ i mine analyser. Tværtimod. Mange års 
arbejde mod mobning først som embedsmand i regeringens Børne-
råd, siden som sekretariatsmedarbejder i en børne-NGO og nu som 
videnskabsmand har givet mig mulighed for at observere og forstå 
fænomenet fra flere sider. 

Jeg har forståelse for, at den fælles psyke, som 
mennesker i flok skaber, ikke kun udvikler sig demokratisk, anerken-
dende og tolerant, men at den også under pres, i kedsomhed eller 
meningsløshed kan udvikle sig til at være brutal, udemokratisk og 
udstødende over for sine egne. Og det er den forståelse af skole-
klassens sociale liv, jeg gerne vil dele med læseren. 

Men forståelse skal ikke forveksles med accept, 
og forklaring ikke med forsvar. For det er måske netop denne for-
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veksling af forklaring med forsvar, der har gjort mobbeforskning til 
en særlig udfordring. 

En definition

Lad mig slutte kapitlet her med mit bud på, hvor-
dan mobning i en kort version kan defineres som en ”uformel fæl-
lesskabsform, der bygger på systematiske udstødelsesmønstre af 
deltagere i formelle sociale sammenhænge”.

Oprindeligt var den definition afsæt for de mange 
forelæsninger, jeg gennem årene har holdt på Pædagogisk Psykolo-
gi på DPU, men siden er den hoppet ud af forelæsningerne og ind 
i såvel børneorganisationers forståelse som i mit samarbejde med 
de fagprofessionelle på skolerne. 

Definitionen adresserer mobning som en fælles-
skabsform, altså en måde at ’gøre’ fællesskab på. En central pointe 
i definitionen er at få øje på kampe og balancer mellem de formelle 
og de uformelle hierarkier og fællesskaber i skoleklassen. 

Det formelle er klassen, sådan som den er orga-
niseret af de voksne. En struktur sammensat ud fra lister af sko-
letilmeldte. En social enhed, hvor hver enkelt elev er skrevet ind i 
lighed med andre. Bemærk ordet lighed. Det er nemlig den lighed, 
der bliver krænket, når et mere uformelt fællesskab som mobning 
tager magten. Når det ikke længere er selvfølgeligt, hvem der hører 
til, og hvem der føler sig udenfor. Det er mobbemagtens kernefelt. 
Louise kan gå i 7. a uden at være en del af det fælles levede liv i 
klassen. Hun er blot tilskuer til de andres fællesskab. 

Det formelle og det uformelle kan også beskrives 
som struktur over for kultur. Klassen er en organiseret social en-
hed, som nogle voksne har skabt. Det er en formel struktur. Det 
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fællesskab eller de fællesskaber, der udvikles inden for strukturen, 
udtrykker forhold, normer, moral og magt, som mennesker i flok 
skaber. Altså kultur. I stedet for at tale om, at fællesskaber udvik-
ler sig naturligt i en klasse, kan vi derfor sige, at de udvikler sig 
’kulturligt’. 

Min definition af mobning skal derfor ikke forstås 
som en støbeform, vi kan bruge, når vi vil afgøre, om det, der sker 
mellem eleverne i en klasse, er mobning eller for eksempel ’bare’ 
udfordringer i pigegruppen. Vi kan ikke bare se, om børnenes hand-
linger nu passer på definitionen, og så konkludere, at der er tale 
om mobning. Nej. Min definition er analytisk. Den kan bruges til at 
skærpe vores opmærksomhed på de sociale faktorer, der driver 
mobningen frem. 

Med min definition i baghovedet bliver opgaven 
at kigge mere på handlingernes motor og formål end på deres ind-
hold og mulige gentagelser. Vi må flytte blikket fra per sonlige egen-
skaber til mønstre i et fællesskab.

Men hvordan er vi – mobbeforskere i Danmark – 
nået til konklusionen om, at mobning handler mere om, hvad per-
soner bliver tilsammen, end om hvad enkeltpersoner allerede inde-
holder uafhængigt af skolen? For at svare på det spørgsmål skal vi 
først se nærmere på mobbeforskningens ’urtekster’.
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Fra aggression til 
mobning

Mobning kommer af mobilis

Mobbeforskning har sit udspring i Skandinavien i 
slutningen af 1960’erne. Det er på sin vis ung forskning i den for
stand, at fænomenet formentligt er af langt ældre dato. I skole
historiske dokumenter i Danmark kan vi finde beretninger om vold 
mod og forfølgelse af elever helt tilbage til 1800tallet – noget, vi i 
dag nok ville kalde for mobning. 

Som regel udråbes den svensk  norske professor 
i psykologi Dan Olweus til mobbeforskningens fader. Men under
søger vi den svenske litteratur om mobbebegrebets historik, viser 
det sig, at der er tre toneangivende svenskere på banen ved mob
beforskningens begyndelse, nemlig PeterPaul Heinemann, Anatol 
Pikas og altså Dan Olweus. 

Heinemann var en svensk læge, som i en berømt 
avisartikel i 1969 foreslog begrebet mobning for gruppevold blandt 
børn og voksne. Slår vi op i ordbogen, kan vi se, at det engelske 
ord mob betyder folkemængde eller pøbel, og følger vi ordet bagud, 

107062_mobning_cc18_.indd   19 17/05/2018   07.34

← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



20

finder vi dets udspring i det latinske adjektiv mobilis, der betyder 
’bevægelig’. Ordets historiske oprindelse leder således vores tan-
ker hen på betydningen ’en letbevægelig skare’. Heinemann har 
altså her fra fødslen af det mobbefaglige felt haft fat i et aspekt, 
som vi i nutidens danske forskning også har fundet vigtigt, nemlig 
fænomenets gruppe- og fællesskabskulturelle dimension. 

Efter Heinemanns opsigtsvækkende artikel pro-
ducerede avisen Dagens Nyheter en lang artikelserie med person-
lige fortællinger om mobning. Det blev startskuddet for en større 
debat om mobning i medierne i 1969-70. Et fænomen havde fået 
sit navn. 

Heinemann hentede inspiration fra den østrigske 
zoolog Konrad Lorenz, der brugte termen mobning om dyrs aggres-
sioner som en artsbevarende funktion. Hans analogi til menneske-
lige relationer byggede på antagelser om, at mobning blandt skole-
børn, racisme, apartheid og folkemord er former for artsbevarende 
handlinger mellem mennesker. Heinemann forklarede mobning som 
kanaliseret vrede: 

 
Selv en løst sammensat gruppe kan ved et ydre pres bindes sammen til en sam-
arbejdende gruppe, især på grund af behovet for at kanalisere den opdæmmede 
irritation […]. Den opnår dermed en slags fællesskab, en udløsning af sin vrede – 
efter udløsningen – en tilfældig, fælles lighedstilstand. En gruppe, der dannes på 
denne måde, kaldes en mob. Udløsningsadfærden kaldes mobning. Udløsnings-
adfærden er et aggressionsgennembrud. 

Heinemanns beskrivelser er beslægtet med de 
dele af den klassiske socialpsykologi, der beskæftiger sig med grup-
pen som en social enhed, der definerer sig i kontrast til andre. Han 
forklarer mobning som det, der sker, når en gruppe, der er samlet 
på grund af et ydre pres, i fællesskab lader den ophobede irritati-
on rette sig mod et ’ikke-medlem’. Underforstået et ikke-medlem af 
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vores ’vi’. Fra mobbeforskningens spæde begyndelse får vi altså 
fællesskabsindikationer ind i en mobbeforståelse, men vel at mær-
ke indikationer, der forbinder gruppen med aggression. 

Den svenske psykolog og konfliktforsker Anatol 
Pikas supplerer Heinemann. I sin bog Sådan stopper vi mobning 
fra 1975 beskriver han mobning som ”en form for samordning af 
svingninger”, og han udfolder på den måde det latinske mobilis ved 
at tale om noget, der bevæger sig. 

Det er næppe tilfældigt, at det er i 1970’erne, vi 
får de første faglige tekster om mobning. Der sker nemlig et sko-
lepolitisk skifte, hvor vi i Danmark begynder at gøre op med det 
autoritære skolesystem. Opfattelsen af elever ændrer sig fra, at 
man betragter dem som undervisningsobjekter, til at man også 
ser dem som elevsubjekter, der har indflydelse på og rettigheder 
i skolen. Det er i 70’erne, vi opretter elevråd og stifter en national 
elevorganisation. Elevrettigheder bliver det nye rettighedsord, og 
elevernes perspektiver og oplevelser bliver synlige, samtidig med 
at mobning til en vis grad bliver sat på den skolepolitiske og pæda-
gogiske dagsorden.

I både Pikas’ og  Heinemanns forklaringer på mob-
ning er gruppen fælles om aggressionsudbrud mod den enkelte, og 
det bliver netop aggressiv adfærd, som kommer til at stå i centrum 
for den dominerende mobbeforskning herefter. 

Dan Olweus slår tonen an i midten af 70’erne ved 
at kritisere Heinemanns definition af mobning som ”gruppevold”, 
der ifølge Olweus tilslører ”de enkelte medlemmers indsats”. Han 
slår igennem i 80’erne og 90’erne nationalt og internationalt med 
beskrivelser af mobning som aggressiv adfærd fra et eller flere in-
divider mod et offer. Hvis vi vil forstå, hvordan individuel aggression 
er blevet et helt centralt omdrejningspunkt i forskning om mobning, 
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kan vi derfor med fordel bevæge os et stykke tilbage ad Olweus’ 
litterære udgivelsesbane. 

Mobbeforskningens urtekster

Olweus’ grundopfattelser af fænomenet mobning 
er rodfæstet i hans første videnskabelige studier af aggressive og 
svage drenge fra slutningen af 60’erne og begyndelsen af 70’erne. 
Det gælder ikke mindst hans antagelser om, at udøveren af mob-
ning har aggressive personlighedstræk, og at mobbeofret ofte er 
fysisk svagt. 

I 1969 foretog Olweus interviews og gennemfør-
te spørgeskemaundersøgelser blandt lærere, mødre og i alt 1000 
drenge mellem 12 og 14 år, og vi kan læse om hans resultater i de 
to videnskabelige artikler ”Prediction of aggression” fra 1969 og 
”Personality and aggression” fra 1972. Resultaterne benyttes også 
i hans første bog om skolemobning, Hakkekyllinger og skolebøller 
– forskning om skolemobning, der udkom i Sverige i 1973, og som 
derefter hurtigt rykkede ind på det danske marked. 

I bagsideteksten til den danske udgave fra 1975 
præsenteres Olweus som ”international anerkendt aggressions-
forsker”, og han fremhævede selv, at aggression var bogens cen-
trale afsæt. Udgangspunktet for hans forskning var:

[…] at studere den eventuelle forekomst af og mekanismerne bagved forskellige 
former for aggression og tyrannisering som rettes mod enkelte børn/unge af 
andre børn/unge i længere tidsperioder. 
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Disse linjer kan læses som en slags forarbejde til 
den første definition, der i mange år fik stor indflydelse på mobbe-
forskningen. Olweus forklarer i bogen, at titlen Hakkekyllinger og 
skolebøller er valgt for at understrege hans ”syn på problematik-
ken”, og at han beholder udtrykket mobning i bogens undertitel, 
”eftersom dette udtryk er velkendt af offentligheden”. 

Ordvalget i Olweus’ bog følger således den prio-
ritering, vi kan aflæse allerede i bogens titel. Den handler først og 
fremmest om, hvordan mobning opstår mellem drenge, når der er 
potentielle ’hakkekyllinger’ og potentielle ’skolebøller’ i en skoleklas-
se. Altså ’svage’ drenge, der er lette ofre for ’aggressive’ drenges 
angreb. Især forekomsten af skolebøller har, ifølge Olweus’ studier, 
indflydelse på, om der forekommer mobning i klassen. 

Olweus’ og andres sammenstilling af mobning og 
aggressivitet har været et af de forhold, der har skabt forvirring 
omkring, hvilke situationer vi skal forstå som mobning. Er den stille 
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der trods visse nuancer tager afsæt i den personpsykologiske af-
grænsning af fænomenet. 

Vi kan derfor kalde Olweus’ definition af mobning 
for en slags definitionsmoder. Mange efterfølgende bud på mobbe-
definitioner er født ud af samme beskrivende form, som vi finder 
hos Olweus, når han i 1970’erne definerer mobning på denne måde: 
”En person er mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en 
vis tid er udsat for negative handlinger fra én eller flere personer”. 

De individualiserede forklaringer på mobning be-
kræftes og udvides løbende af flere skandinaviske og internationa-
le forskere og iagttagere. De kommer også til udtryk i aktuelle stu-
dier af især mobbeudøveres emotioner og intentioner. De norske 
forskere Thormod Idsøe og Erling Roland fremhæver for eksempel i 
deres udgivelser fra 2001, at mobberne nyder at plage deres ofre, 
da de stimuleres af at have magt over andre. 

Den australske mobbeforsker Ken Rigby forklarer 
endvidere i 2002 mobning som et fænomen, der drives af et begær 
efter at skade, og som er kendetegnet ved mobberens uretfærdige 
magtmisbrug. Her understreges det individorienterede perspektiv 
ved at udvide beskrivelserne af mobning med udøverens nydelses-
fulde motivationer. 

Ligheden ved disse forståelser af mobning er, at 
fænomenet knyttes til egocentriske og nærmest sadistiske behov. 
Det kan føre to ting med sig i lærerpraksisser: Enten forstås mob-
beudøvere som onde psykopatiske individer, eller også kan man 
slet ikke finde udøvere af mobning, fordi man ikke forstår, at de 
børn, der agerer sympatisk i den voksnes øjne, godt kan begå 
usym patiske handlinger. Olweus forstærker i sine nyere tekster 
ovenikøbet ideen om ondskab.
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Det onde individ

I 2004 beskriver Olweus et af mobningens kriteri-
er som ”ett ondsinnat beteende” eller på dansk en ondsindet ad-
færd. Følelsesbeskrivende ord som nydelse, begær og ondsindet-
hed fortæller os, at der er et bevidst og villet aspekt i forståelsen 
af mobberens adfærd. 

Det bliver ekstra synligt, hvis vi kigger til USA, 
hvor mobning i en lærervejledning til antimobbearbejde fra 2011 i 
min oversættelse beskrives på denne måde:

Mobning er, når nogen gentagne gange og med vilje siger eller gør onde eller 
sårende ting mod en person, som har svært ved at forsvare sig selv.

Det er interessant at bemærke, at den amerikan-
ske udgave af definitionen tager udgangspunkt i mobberens hand-
linger, hvorimod Olweus’ skandinaviske definition begynder hos den 
person, mobningen går ud over. I den amerikanske udgave fremstil-
les udøverens handling som viljestyret og bevidst, mens ofret be-
skrives som en person, der har vanskeligt ved at forsvare sig selv.

Selvom den amerikanske udgave her afviger fra 
den skandinaviske, hvor det især er den mobbende handling, der 
beskrives, så kan vi dog genfinde personbeskrivelserne andre ste-
der i Olweus’ forskning. De mobbende elever beskrives som mere 
regelbrydende, antisociale og kriminelle end ikke-mobbende elever. 

Olweus karakteriserer sin skolebølle som ”en ag-
gressiv personlighed” og forklarer samtidig, at årsagen skal findes 
i opdragelsen. Enten har mobberens forældre nemlig været fjendt-
ligt afvisende over for deres barn, eller også har de været ”slappe” 
i opdragelsen. Sommetider begge dele.
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På den måde minder Olweus’ forklaringsmodel 
om tendenser, som vi blandt andet kender fra kriminalitetsforsk-
ningen. Også her ser vi, at blandt andre psykologer og jurister be-
grunder fænomener, der udspiller sig i sociale sammenhænge med 
individpsykologiske forklaringer. 

I tidlige kriminologiske teorier fra slutningen af 
det 19. århundrede og starten af det 20. århundrede blev årsager 
til kriminalitet ofte forbundet med ’forbrydermennesket’ eller ’det 
kriminelle individ’. Opfattelsen var, at personlige egenskaber hos 
et menneske, for eksempel lav intelligens eller en psykopatisk per-
sonlighed, kunne ’presse’ et menneske ind i kriminalitet. På samme 
måde, som den tidlige mobbeforskning finder årsagen til mobning i 
beskrivelserne af mobberens personlighedstræk og familiemæssi-
ge baggrund. 

På vej mod et nyt paradigme

Fra midten af 1990’erne blev den dominerende 
individ orienterede mobbeforståelse udfordret. De svenske forskere 
Gunilla Björk og Solveig Hägglund kritiserede den tidligere mobbe-
forskning for ikke i tilstrækkelig grad at beskæftige sig med mob-
ning som et socialt fænomen. 

Olweus havde godt nok introduceret begreberne 
’social smitte’ og ’mobningens cirkel’ til at beskrive, hvordan grup-
peprocesser i skoleklassen smitter af på andre og kan virke optrap-
pende på et mobbeforløb. Men hans afsæt var, at omgivelserne blot 
kan forstærke et mobbemønster, der dog helt grundlæggende skal 
forklares med individernes personlige egenskaber. 
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Gunilla Björk valgte en anden vinkel og beskrev i 
stedet mobning som en meningsfuld måde, hvorpå de involverede 
kan skabe magt. Og Solveig Hägglund satte fokus på skolen som et 
socialt rum, der bidrager til et mobbende klima. Der var både skred 
og opbrud i de herskende mobbeforståelser. 

Under overskriften ’Mobbefeltets blinde pletter’ 
indledte politikere og skolefolk omkring årtusindskiftet i Danmark 
en diskussion af begrebet. Diskussionen udsprang blandt andet af, 
at Skolebørnsundersøgelsen fra 1998 viste, at der var meget stor 
forskel på graden af mobning – ikke blot på forskellige skoler, men 
også i forskellige klasser på den samme skole. 

Det oplevede vi også i Børns Vilkår, hvor jeg på 
det tidspunkt var ansat som juridisk sekretariatsmedarbejder. Når 
vi besøgte skoler og klasser, bemærkede vi, at klasserne havde 
meget forskellige mobbehistorier og mobbemønstre. Vi begyndte 
derfor at overveje, hvilken betydning kulturen i den enkelte klasse 
mon havde for, om der opstod mobning. Samtidig lagde vi mærke 
til, at opdelingen i henholdsvis aggressive og svage mobberoller var 
en meget simpel typologi, der ikke altid holdt stik. Der var elever 
med begge karakteristika eller reaktioner i klasser ramt af mobning, 
men også i klasser uden mobning. Der måtte således være mere på 
spil end personlige egenskaber. 

Skolebørnsundersøgelserne og vores iagttagel-
ser blandt børnene var altså et empirisk springbræt til, at jeg og 
andre mobbeforskere måtte rejse tvivl om de hidtidige domineren-
de faglige og folkelige forklaringer på mobning. 

Kunne det hænge sådan sammen, at mobningens 
verbale former blot var synlige udtryk for, men ikke forklaringer 
på elevmobningens mere komplekse baggrund? Og havde mobbe-
forskningen hidtil retorisk set sammenblandet, hvad der mobbes 
med, og hvorfor der mobbes, sådan som vi også så det i fototek-
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sterne i bunkeren ved Klitmøller? Bliver Emma mobbet, fordi hun 
er tyk, eller bliver hun mobbet med, at hun er tyk? Forskellen er 
afgørende.

I min Grundbog mod mobning fra 2005 viser jeg, 
hvordan forskellen mellem hvad og hvorfor forsvinder i det sprog, 
vi bruger om mobning. Selvom vi måske nok er klar over, at der 
ligger skjulte årsager, der ikke handler om de involverede børn, så 
er der alligevel stor risiko for, at vi i vores ordvalg forbinder mob-
behistorier med børnenes personlige egenskaber, udseende og op-
vækstvilkår. Når vi bruger udtrykket ’mobber fordi’, er Emmas over-
vægt en årsag, mens udtrykket ’mobber med’ ikke i sig selv giver 
os nogen forklaring. Den må vi lede efter et andet sted. Og det sted 
kunne passende være i skolen.

Det var netop, hvad den danske gruppe af forske-
re på Aarhus Universitet i programmet Exploring Bullying in Schools 
(eXbus) satte sig for, da vi i 2007 med midler fra TrygFonden igang-
satte et forskningsprojekt, der tog afsæt i praksis og formulerede 
sin teori ud fra empiriske undersøgelser og observationer i skolen. 
Som forskere kom vi med vidt forskellige baggrunde: fra psykologi, 
socialpsykologi, minoritetsstudier, jura, filosofi og statistik, men vi 
havde det til fælles, at vi var særligt interesserede i at undersøge 
mobning i skolen med udgangspunkt i det fælles levede liv i klas-
sen. 
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Skolekammerater 
som medlærere 

Klassen som social kategori

”Hvorfor vil du gøre vores klasse til en dårlig klas-
se?” spurgte en pige i 7. c mig, da jeg besøgte klassen tilbage i 
2005. Jeg var inviteret ud på skolen for at hjælpe klassen tilba-
ge på sporet efter et par år med heftige konflikter og udstødel-
sesmønstre, der blev genkendt som mobning. Flere elever havde 
forladt klassen, og ikke så få af de tilbageblevne elever følte sig 
ensomme og uden for fællesskabet. En anden pige, der stod ved 
siden af os, fortsatte: ”Hvorfor er det, at du vil gøre os til en vildt 
dårlig klasse?”

Først blev jeg forvirret. Hvorfor kunne jeg ikke få 
pigerne til at indse, at deres adfærd og opførsel virkede krænkende 
på deres kammerater, hvorfor kunne jeg ikke få dem til at lukke de-
res ensomme og udstødte klassekammerater ind i fællesskabet? 
Først senere, da jeg havde fulgt den og andre klasser gennem læn-
gere tid, begyndte der at tegne sig et billede af, hvordan det kunne 
hænge sammen. 
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Ordene fra pigerne var ikke udtryk for manglen-
de social forståelse eller medfølelse i al almindelighed. Jeg måtte 
forstå det på en anden måde. Som et forsvar. De havde brug for at 
forsvare sig selv og legitimere det ’vi’, der var etableret i klassen: 
’Jeg er god nok’ – ’vores klasse er god nok’. 

På trods af frafald og mistrivsel var der nemlig en 
gruppefølelse og et ’vi’ i klassen, som hverken lærerne eller jeg hav-
de fået øje på. Det var et uformelt, men meget stærkt og levende 
’vi’, der i høj grad formede elevernes handlinger og sociale mønstre.

Det slog mig, at vi havde overset eller undervur-
deret noget ganske centralt. Nemlig klassens og kammeraternes 
betydning for elevens udvikling af et ’socialt selv’. Ikke desto min-
dre var det perspektiv helt afgørende for, at jeg kunne komme til at 
arbejde med kulturen i klassen. 

Når et barn viser tegn på mistrivsel, stilles der 
ofte spørgsmål til baggrund, opdragelse, vilkår i hjemmet og even-
tuelle sygdomme eller diagnoser. Men den slags spørgsmål repræ-
senterer ikke hele barnets sociale liv og identitet, vi må nemlig 
også – og i endnu højere grad – spørge til elevens erfaringer med 
og fortællinger om skolen. Hvilken skole går du på? Hvordan er dit 
liv i klassen? Kan du lide at gå i skole? 

Et socialt selv

Børn i Danmark tilbringer mange af hverdagens 
lyse timer i skoler og institutioner. Her uddannes de, og deres krop 
og psyke udvikler sig fra børn til selvstændige unge mennesker. 
Det er betydningsfulde år, der sammen med alle andre forhold i et 
børneliv er med til at forme børnenes identitet og livskvalitet. 
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Læringsforskeren Étienne Wenger forklarer iden-
titet som et produkt af vores interaktion med andre mennesker i 
sociale fællesskaber. Det er fællesskabernes normer og adfærd, 
der er med til at forme, hvem vi er, og hvem vi udvikler os til. Iden-
titet hænger sammen med socialitet. Det er udgangspunktet for 
den mobbeforskning, som eXbus-teamet har bedrevet gennem de 
seneste godt 10 år. Vi har udfordret den individpsykologiske opfat-
telse af, at det altid er arv, forhold i hjemmet og biologi, der skaber 
os. Det er det også, men ikke kun.

Vores identitet bliver skabt i vores samspil med 
andre mennesker. De handlinger og holdninger, vi møder i de fæl-
lesskaber, som vi indgår i, er afgørende for, hvordan vores identitet 
udvikler sig. Det er nok indlysende, når vi tænker på forældrenes 
og familiens påvirkning af det lille barn, men den svenske sociolog 
Ivar Frønes minder os om, at forældre og familie undervejs skiftes 
ud med jævnaldrende i skolen. Hvor forældrene i de tidlige år er 
barnets ’betydningsfulde andre’, så er det kammeraterne i skolen, 
der senere får den plads. 

I skoleforskningens verden siger vi ofte, at skole-
elever udvikler sig horisontalt. De spejler sig ikke kun opad eller 
nedad – i mor, far eller lillesøster og storebror – men også i deres 
jævnaldrende kammerater. I skolen bruger børn og unge mennesker 
tid og år på at lære sammen – undervisningen og klassen er et 
formelt fællesskab. Men det er ikke kun dansk og matematik, de 
lærer sammen – de henter også inspiration til deres valg af livsstil 
og livsveje. Hvis mange af eleverne for eksempel danser eller dyr-
ker fitness, så bliver inspirationen til en aktiv livsstil nærliggende, 
mens en udpræget spil- eller drukkultur i en klasse også er med til 
at forme ikke bare gruppens, men også den enkelte elevs livsstil. 
Elever udvikler sig med nogen. Nemlig deres jævnaldrende. I den 
forstand bliver klasse- og skolekammerater til vigtige medlærere – i 
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fællesskabet og i forhold til hver enkelt elevs udvikling af et socialt 
selv. Hvis vi herfra vender tilbage til den individualiserede forklaring 
på mobning som asymmetriske møder mellem aggressiv og svag, 
kan vi med begrebet ’socialt selv’ genlæse mødet mellem positio-
nerne på mobbescenen.

Mobning kan fremkalde emotioner og tilstande 
som aggressivitet og svaghed, men det er ikke det samme, som 
at der er tale om aggressive eller svage personligheder. I stedet 
må vi forstå børns handlinger og praksisser i klassen som sociale 
reaktioner på noget. 

Det blev tydeligt for mig, da jeg begyndte at be-
søge skoleklasser i mit arbejde som fuldmægtig i Børnerådet. Det 
blev også tydeligt, da jeg for nogle år siden besøgte 7. a i Vanløse 
nær København. Og mine observationer i denne klasse kan nu hjæl-
pe os videre med at forklare, hvordan skoleklassekultur og mobning 
kan hænge sammen. 

Vinter i Vanløse

Jeg mødte hele klassen første gang umiddelbart 
inden sommerferien, mens de gik i 7. klasse. Klassen var af lærerne 
og ledelsen udpeget som ’vanskelig’. ”Der er sivning”, forklarede 
skolelederen mig, og tre-fire elever havde i løbet af mellemtrinnet 
forladt klassen og skiftet skole. Klassen så umiddelbart ud til at 
være ved at miste sammenhængskraft, og lærerne havde en for-
nemmelse af, at flere elever var på vej væk.

Jeg besøgte klassen igen hen over vinteren i 8. 
klasse, og nu fik jeg øje på flere forskellige og krydsende fællesska-
ber, der fik mig til at revidere mit og skolens indtryk af, at klassen 
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var ved at miste sin sammenhængskraft. Det var nemlig kun den 
formelle del af fællesskabet – klassen som en organisatorisk enhed 
– der var i opløsning. Elevernes egne, uformelle fællesskaber eksi-
sterede i bedste velgående, hvor bestemte elever fandt sammen i 
mindre grupper. Dog var det ikke alle elever i klassen, der hørte til i 
en af de grupper, og flere elever følte sig udstødte og ensomme. Og 
balancen og forholdet mellem de lokale grupper var også udfordret. 

Den første elev i klassen, jeg interviewede, var 
Olivia, som allerede i sommerferien inden 8. klasse var gået ud  
af klassen. Hun følte sig isoleret fra de andre piger, og efter flere 
måneders udelukkelse besluttede hun sammen med sine forældre 
at skifte skole. Undervejs i forløbet var Olivia meget ulykkelig, og 
hendes beskrivelser af, hvordan hun oplevede situationen, mindede 
om det, vi plejer at kalde sorg. Hun fortalte, at det værste var at mi-
ste sin gode veninde Frida, som hun havde været venner med siden 
0. klasse. I mellemtrinnet hørte både Olivia og Frida ellers til i en 
større gruppe af piger, hvoriblandt de begge havde flere veninder.

Men da der en dag opstod et skænderi mellem 
Olivia og nogle af de andre piger i gruppen, oplevede Olivia dels, at 
hun tabte konflikten, dels at de andre piger begyndte at trække sig 
fra hende. De talte ikke til hende og inviterede hende ikke med i 
samvær og aktiviteter i frikvartererne. De slettede hende som ven 
på de sociale medier og inviterede hende heller ikke længere med, 
når de mødtes efter skoletid. I den proces mistede Olivia også Fri-
da, selvom hun i udgangspunktet ikke var involveret i det udløsen-
de skænderi. Det ramte dobbelt hårdt.

Da jeg talte med Frida, forklarede hun, at hun 
blev bange for, at ”det kunne gå ud over mig”, hvis hun offentligt 
forsvarede Olivia. Frida valgte derfor at forlade Olivia for at blive 
optaget og accepteret af pigegruppen.
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Pigernes handlinger kunne ikke umiddelbart be-
skrives som aggressive eller ondsindede. Der var snarere tale om 
tavse og indirekte aggressioner eller usynlige handlinger, der ikke 
umiddelbart lignede det, Olweus og andre kalder mobning. Men det 
var mobning i en fællesskabsanalytisk forståelse. En tavs mobning 
i et socialt fællesskab, der fik store konsekvenser for Olivia. Hun 
blev ensom og ulykkelig og måtte til sidst skifte skole. Hun gik fra 
at være ven-inde til at blive ven-ude i de voldsomme rokader, der 
skete mellem pigerne i gruppen. Fordi pigernes fællesskab grund-
læggende var kendetegnet ved utryghed, hvor alle var bange for 
at være udenfor, så opstod der konkurrence imellem dem, og deres 
relationer blev sårbare. Hvem sad yderst på stolen? Hvem er den 
næste, der bliver skubbet ud?

Olivias og Fridas historier indgår i mine mange års 
indsamlede materiale om mobning, og det er ikke første gang, jeg 
har fortalt om dem. Både i foredrag og artikler er de blevet til en af 
mine ’nøglefortællinger’, når jeg vil give et billede på den udbredte, 
tavse mobning, jeg møder i mit arbejde på skolerne.

Det har gjort indtryk på mig, at elevperspektiver 
og elevmotivationer i socialt pres kan være af meget forskellig art, 
og at voksne mange gange kan have svært ved at forstå dem. Ud 
fra tidligere forklaringer på mobning kan Frida måske opfattes som 
uempatisk, men hvis vi i stedet ser på situationen som et sam-
menstød mellem to pigers forskellige perspektiver, så bliver det 
tyde ligt, at Fridas reaktion sker under pres. Hun vælger Olivia fra 
og overlever selv i pigegruppen. 

Når det er sagt, så var pigerne i Vanløseklassen 
jo ikke de eneste elever i 8. a, og både Olivias og Fridas historie 
havde måske været anderledes, hvis der ikke også blandt de andre 
elever og i de andre uformelle fællesskaber og i deres relationer til 
lærerne havde vist sig andre udfordringer.
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Livsstilsgrupperinger

Et andet af de uformelle fællesskaber døbte jeg 
’spillegruppen’. Den bestod af flere af klassens drenge og en enkelt 
pige, der mødtes uden for skolen for at spille onlinespil sammen. De 
organiserede LAN-parties og turneringer og talte ofte om weeken-
dens oplevelser, når de mødtes i skolen om mandagen. 

Nogle af drengene fra spillegruppen deltog sam-
tidig i et andet af klassens fællesskaber, nemlig et, der var opstå-
et mellem de undervisningsvillige elever og lærerne. Det var med 
andre ord de elever, der deltog aktivt i timerne, lavede lektier og 
prioriterede deres skolearbejde. Gruppen mødtes sommetider uden 
for skoletiden for at arbejde med projektopgaver eller hjælpe hin-
anden med lektierne. Eleverne i den gruppe havde et godt forhold 
til lærerne. De indgik så at sige mere i skolekontrakten end de un-
dervisningsuvillige elever og fik derfor positiv respons og opmærk-
somhed.

Tre af drengene i klassen havde det helt ander-
ledes med undervisningen. De kedede sig i skolen og lagde i sta-
dig stigende grad afstand til skoletilrettelagte aktiviteter. Lærer-
ne kunne fortælle, at de tre drenge med Ali i spidsen forstyrrede 
timerne med snak og onlinetrafik. De tre drenge fik lejlighedsvis 
selskab af et par stykker fra spillegruppen. Det betød, at der op-
stod nogle modsatrettede bevægelser og behov blandt drengene 
i spillegruppen. Den blev mere og mere todelt. De tre skoletrætte 
drenge var mere og mere sammen i fritiden, og de inspirerede hin-
anden til samme frisure, tøjstil og attituder på de sociale medier. 
Det var også denne gruppe, der syntes mest offensive på flirt og 
kæresterier med pigerne. ’Festslænget’ kaldte de andre elever dem. 

På tværs af grupperne opstod der dog også mere 
løse, situationelle og kortvarige fællesskaber, hvor drenge fra flere 
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grupper og enkelte piger spontant arrangerede fodboldturneringer. 
Klassen var også fælles om én årlig klassefest, og mens jeg fulg-
te dem, var der også særligt ét fagligt forløb i dansk, der kunne 
engagere flere elever end sædvanligt, og hvor de også arbejdede 
på tværs af de uformelle, men mere og mere fasttømrede, grup-
per. Forløbet handlede om det teknologiske ungdomsliv og bestod 
blandt andet i, at eleverne skulle lave små film med deres telefoner. 
Dette øjeblik af mere fælleshed og faglighed på tværs af klassen 
er interessant, fordi her ligger en idé til, hvordan mobning kan ud-
fordres. 

Klassekampe

De sporadiske møder på tværs af grupperne var 
tilsyneladende ikke nok til at stabilisere 8. a, og i løbet af vinteren 
tog fjendskabsmarkeringerne til. Spillegruppen krævede fuld loyali-
tet af sine medlemmer i form af ikke også at være med i festslæn-
get. Og festslænget begyndte i højere grad at håne de kammerater, 
der gerne ville lave deres skolearbejde og have gode resultater. 

Modsætningerne forstærkede livsstilsmarkørerne 
på forskellig vis. Festslænget gik højlydt på tøjindkøb sammen og 
delte forvrængede shoppebilleder på Snapchat og Instagram. Som 
modsvar syntes spillegruppen at være fuldstændig ligeglad med 
modenormer. Festslænget viste larmende modstand mod lærernes 
undervisningsdagsorden, og spillegruppen svarede igen med tavs-
hed. 

Festslænget begyndte også mere aktivt at beløn-
ne modstand mod skole med latter og andre ’vi’-markeringer som 
håndtegn og særlige hilsner. De lod skoletasken blive hjemme og 
signalerede ofte tydeligt, at skolen ikke interesserede dem. De 
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af brød lærerne, forlod klassen i utide og brugte i det hele taget 
dagen på meget andet end det, lærerne havde planlagt. Lærerne 
forsøgte at få denne gruppe tilbage på skolesporet. De appellerede 
og opfordrede, men blev samtidig mere og mere opgivende. De så 
sig nødsagede til at forsøge at skille gruppen ad, så de ikke sad 
ved siden af hinanden eller arbejdede sammen i timerne. Det skete 
også, at en eller flere af eleverne fra denne gruppe blev smidt ud 
af undervisningen. Festslænget svarede igen ved at markere sig 
mere som samlet enhed, der gav lærerne modstand. En konflikt- og 
eksklusions spiral mellem de skoleuvillige på den ene side og lærer-
ne og de skolevillige på den anden begyndte at tage form. 

De undervisningsvillige elever følte sig pressede, 
og for enkelte elevers vedkommende betød deres tyssen på de for-
styrrende klassekammerater og deres aktive deltagelse i timerne, 
at de blev mødt med foragt og udtrykket ”fars drenge”. 

Selvom lærerne havde den strukturelle magt i 
form af organiseringer og vurderinger, så overtog de undervis-
ningsuvillige elever efterhånden den uformelle og kulturelle magt 
i klasserummet. Deres dagsorden fyldte, og det så ud til, at over-
levelsesstrategier i form af at trække sig helt ind i gruppen eller 
at udvise aktiv modstand eller at trække sig helt væk fra klassen 
satte ind hos de enkelte elever. Da det blev jul, var både Patrick og 
Mathias gået ud, og Maja fra pigegruppen overvejede at følge med. 
Klassen var for alvor ved at tynde ud. 

Det er ikke alle klasser, hvor der opstår så mange 
og så modsætningsfyldte fællesskaber blandt eleverne som i Van-
løseklassen. Jeg har besøgt flere klasser, hvor forskellige grupper 
ser ud til at leve i fredelig sameksistens på trods af forskelligheder, 
og selvom ikke alle er bedstevenner. Det tyder på, at det ikke er 
grupperinger og uformelle fællesskaber i sig selv, der skaber mob-
ning og mistrivsel, men snarere det, eleverne indgår i fællesskaber 
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om. Ser vi på teorier om fællesskab og sociale grupper, så viser det 
sig, at vores grundlæggende behov for at høre til og vores grund-
læggende angst for at blive ekskluderet kan være med til at styre 
os over i overlevelseskampe, hvis samhørigheden trues.
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Nye blikke 

Longing for belonging

Mennesker fødes fuldstændigt afhængige af an-
dre. Vi starter livet med et socialt behov for, at der er nogen, der 
tager sig af os. Vi knytter os til vores nærmeste omsorgsgivere. Vi 
lærer efterhånden at stå på egne ben, men vi fortsætter med at 
være afhængige af tilknytninger for at føle tryghed og for at lære 
af andre. Her bliver det engelske udtryk longing for belonging, der 
kun nødtørftigt kan oversættes til længslen efter at høre til, rele-
vant at iagttage. 

Longing kan forstås som længsler og behov, og 
belonging udtrykker det, som vores behov retter sig mod, når vi 
skaber noget sammen med andre – nemlig at opnå meningsfulde 
tilhørsforhold. Den sociale sammenhæng, vi er en del af, de menne-
sker, vi tilbringer vores liv sammen med, og de konflikter, vi kommer 
i, blander sig med disse behov og forstærker, minimerer eller ud-
fordrer dem. Når de undervisningsuvillige drenge i 8. a mødes med 
gentagne irettesættelser og sanktioner fra lærerne, så forstærkes 
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meningsløsheden ved skolegang, og dermed forstærkes samtidig 
behovet for at rykke mere sammen i gruppen.

Den negativt ladede side af længslen efter at 
høre til er den form for angst, som lederen af eXbus, professor 
Dorte Marie Søndergaard, kalder for social eksklusionsangst. Der er 
både længsler og angst knyttet til vores relationer til andre, og det 
er netop de tilstande, der er på spil, når socialitet bliver meningsløs 
eller en trussel for trygheden i et fællesskab som for eksempel en 
skoleklasse. 

Fællesskaber er mere end grupper

Selvom jeg hidtil har brugt ordene fællesskaber 
og grupper i flæng, så er det ikke helt det samme. Fællesskaber 
er nemlig noget mere end grupper. Vi kan stå i en tilfældig gruppe 
af mennesker, der venter på bussen, eller vi kan indgå i et gruppe-
arbejde. Men for at en gruppe skal blive til et fællesskab i en situe-
ret læringsforståelse, kræver det, at mennesker aktivt forbinder sig 
til hinanden og til det, de er fælles om. 

Når vi sammensætter elever i klasser, hold eller 
grupper i skolen, får eleverne noget at være fælles om – de bliver 
en del af et formelt fællesskab. Et formelt fællesskab bliver først 
meningsfuldt for deltagerne, når de gennem fællesskabet får dæk-
ket deres behov for at udvikle sig og høre til. Et virksomt fælles-
skab kræver, at vi skaber noget sammen i praksis, at vi retter vores 
energi mod det, vi skaber, og ikke mindst at vi over tid udvikler fæl-
les værdier, sprog og udtryk. Fælles virke, fælles engagement og 
fælles repertoire kalder Étienne Wenger de tre kendetegn, der skal 
være til stede, for at en gruppe udvikler sig til et praksisfællesskab. 
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og grupper i flæng, så er det ikke helt det samme. Fællesskaber 
er nemlig noget mere end grupper. Vi kan stå i en tilfældig gruppe 
af mennesker, der venter på bussen, eller vi kan indgå i et gruppe-
arbejde. Men for at en gruppe skal blive til et fællesskab i en situe-
ret læringsforståelse, kræver det, at mennesker aktivt forbinder sig 
til hinanden og til det, de er fælles om. 

Når vi sammensætter elever i klasser, hold eller 
grupper i skolen, får eleverne noget at være fælles om – de bliver 
en del af et formelt fællesskab. Et formelt fællesskab bliver først 
meningsfuldt for deltagerne, når de gennem fællesskabet får dæk-
ket deres behov for at udvikle sig og høre til. Et virksomt fælles-
skab kræver, at vi skaber noget sammen i praksis, at vi retter vores 
energi mod det, vi skaber, og ikke mindst at vi over tid udvikler fæl-
les værdier, sprog og udtryk. Fælles virke, fælles engagement og 
fælles repertoire kalder Étienne Wenger de tre kendetegn, der skal 
være til stede, for at en gruppe udvikler sig til et praksisfællesskab. 
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Wenger har sammen med kollegaen Jean Lave 
undersøgt, hvordan det, de kalder praksisfællesskaber også kan 
blive til lærende fællesskaber. At læse en bog eller lytte til en lærer, 
der gennemgår kommaregler, skaber ikke i sig selv læring. Det gør 
til gengæld undervisning. Læringen opstår, siger Wenger og Lave, 
når mennesker finder mening i og forandrer sig sammen med andre 
over tid. 

Wenger og Laves teori om lærende praksisfælles-
skaber kaldes også ’situeret læring’, og den læringsforståelse in-
deholder opmærksomhed på betydningen af det lokale, det situa-
tionelle og det helt nære kontekstuelle. Vi lærer, når vi handler og 
afprøver ting sammen med andre. Det betyder ikke, at vi alle skal 
gøre det samme, eller at vi skal være ens, men det betyder, at vi 
lærer bedre og mere, når læring er en social dynamik, der binder 
os sammen.

Det betyder heller ikke, at Olivia ikke kan lære no-
get, når hun isolerer sig for at lade sig opsluge af en bog, eller at 
Liv ikke bliver dygtigere, når hun alene på fodboldbanen og i dyb 
koncentration træner straffespark. Men det betyder, at det passio-
nerede ikke kan forstås som løsrevet fra vores sociale liv. 

Passionen for at læse opstår, når vi genkender 
os selv eller vores liv i fortællingen. Når Olivia læser om en anden, 
der mister sin bedste veninde og bliver holdt uden for fællesskabet. 
Hvordan reagerer pigen i bogen? Hvem får hun hjælp af? Og hvad 
kan Olivia lære af det? Passion opstår, når noget giver mening. Og 
mening skaber vi sammen med andre. Fællesskab er læring. Det er 
vigtigt, når vi vil forstå, hvordan det meningsskabende, det fælles 
og det lærende hænger sammen med udvikling af mobning. 
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Mobning som overlevelseskamp

Eleverne i vores Vanløseklasse mistede deres fæl-
les samhørighed, til trods for at de formelt set var tvunget til at op-
holde sig det samme sted. Når samhørigheden forsvinder, truer det 
også oplevelsen af, at det er meningsfuldt at gå i skole. Følelsen af 
meningsløshed bremser både udvikling og læring og gør behovet 
for at mærke, at man hører til, stærkere. Og hermed også angsten 
for at blive ekskluderet. 

De forskellige grupper i klassen blev til små en-
heder, der forsøgte at styrke deres tilhørsforhold, og det gjorde de 
bedst ved at lægge afstand til de andre grupper og elever i klassen. 
Både aktivt og passivt. Overlevelseskampene var i gang, og den 
ubevidste logik blev, at det var bedre at udelukke andre end selv 
at blive udstødt. 

Inklusion i fællesskabet bygger på eksklusion af 
andre. Hvis du vil være en del af det dominerende fællesskab, må 
du ekskludere andre. Ude-og-inde-bevægelser bliver motoren i den 
uformelle sociale orden.

I 8. a overtog festslænget i stigende grad den 
ufor melle magt i klassen. Ved at lægge afstand til de andre grupper 
og til andre elever og direkte markere, at nogle ikke kunne være 
med i fællesskabet, blev deres magtposition forstærket. Formerne 
var ikke altid aggressive, men kunne også foregå ved hjælp af tavs-
hed eller næsten usynlige små gestus som at vende ryggen til eller 
undgå øjenkontakt. 

Meningsløshed, fællesskabstrang og sociale over-
levelseskampe i klassen var de vilkår, der fik eksklusionsprocesser-
ne til at blive ekstreme og fastlåste. Udstødelse af andre blev det 
mønster, der prægede både gruppers og enkeltelevers handlinger 
i 8. a. 
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Sådan et mønster kalder på et navn: mobning. 
Med et fællesskabsteoretisk afsæt må vi forstå mobning som til-
lærte handlinger, som mennesker tyer til, når de søger efter fælles-
hed. Mobningens gevinst er, at den dækker et behov for fællesskab, 
og medlemskab af fællesskab dækker behovet for at finde mening. 

Personhistorier

Selvom mobbeforskere i Danmark og Sverige har 
lirket mobbeteorierne ud af de personpsykologiske enemærker, 
så betyder det ikke, at vi overser individernes betydning for mob-
bemønstre blandt mennesker i flok. Vi privilegerer ikke flokke over 
individer, men har særligt fokus på gensidigheden. De overlevelses-
strategier, der sætter ind, når angst for eksklusion melder sig, er 
ikke udelukkende ’vi’-strategier, men også individuelle veje til at 
overleve. Personlige erfaringer, oplevelser og fortællinger kan være 
kræfter, der så at sige kæmper med. 

Ali fra 8. a’s festslæng fortalte, at han gennem 
hele sin skoletid havde haft en oplevelse af, at han ikke forstod, 
hvad der foregik i timerne, at det faglige var svært, og at han derfor 
følte sig fremmedgjort i det faglige fællesskab i klassen. Den positi-
on ønskede han ikke at vedligeholde. Fra Alis perspektiv kunne det 
derfor se ud, som om han kun kunne sikre sig mod at ligge nederst 
ved at være en meget aktiv udstøder. 

Omvendt kan mobning og udstødelse i 8. a ikke 
isoleret forklares ved Alis overlevelsesstrategi; også den må vi for-
stå som en del af en helhed. Hvordan ville det mon have set ud, 
hvis lærere og forældre langt tidligere i skoleforløbet havde haft 
succes med at få Ali til at føle sig hjemme i klassen på trods af 
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sine faglige udfordringer? Veninderokader, konfrontationer med læ-
rere, livsstilsmodsætninger og andre forhold er også en del af det 
samlede billede og en forklaring på Alis tilsyneladende aggressive 
handlinger. 

At forklare mobning på den måde handler ikke om 
at tale sociale lovmæssigheder frem. Mobning er ikke noget, der 
’bare sker’ sådan nærmest helt automatisk. I så fald ville det bety-
de, at alle fællesskaber opstår ved at udstøde andre, og det ville 
være en forsimplet og alt for entydig forståelse af, hvad fælleshed 
er. Fællesskabsdæmonisering kunne vi kalde det. Sådan forholder 
det sig ikke. Men mobning kan opstå som fælles omdrejningspunkt 
og modsvar til sammenhænge, der har mistet deres samhørigheds-
kraft. Det er vigtigt at huske, for det betyder også, at vi har mulig-
hed for at påvirke de fællesskaber, der opstår.

Kollektiv subjektivitet

Der er flere fordele ved at forstå mobning som en 
måde at forme fællesskaber på, og det kan give os en retning, når 
vi gerne vil udfordre og forhindre mobning i skolen. Både pædago-
gisk og didaktisk. 

For lærere og pædagoger er det vigtigt at for-
stå mobningens fællesskabsislæt, fordi det også er herigennem, 
de kan blive opmærksomme på det, vi kan kalde mobningens delte 
eller kollektive subjektivitet. Altså de fælles værdier og det fælles 
repertoire, en gruppe udvikler sammen. Det kan være fælles for-
domme, erkendelser og vurderinger, fælles fornemmelser af situ-
ationer, fælles foragt for nogen eller noget og fælles livsstilsvalg. 
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Når vi i daglig tale bruger ordet subjektivt, så 
mener vi som regel, at det er vores helt egne vurderinger og ople-
velser, der er tale om. Men fællesskaber kan udvikle sig på måder, 
hvor vurderinger og oplevelser bliver kollektive, og grænsen mellem 
individets egen subjektivitet og gruppens fælles subjektivitet for-
svinder. 

De fleste børn kender godt de alment acceptere-
de normer for moral. De ligger dybt i vores kulturhistorie og i vores 
opvækst. Derfor er det interessant at iagttage, at der i udvikling 
af meningsgivende fællesskaber kan opstå en moral, der krydser 
den alment accepterede. En ny moral, der indgår i den kollektive 
subjektivitet. 

I kriminelle bandemiljøer må medlemmerne for ek-
sempel gerne stjæle. Og det giver status, hvis de ovenikøbet er 
gode til det. I andre miljøer er det helt acceptabelt at snyde i skat. 
I mobbende miljøer – for eksempel i skolen – rykkes grænserne for 
det uformelt tilladelige. Eleverne tillader trinvist grovere overgreb. 
Intimitets- og fortrolighedsgrænser brydes for at styrke modet og 
markere fællesskabets grænser. Det bliver acceptabelt at håne en 
elevs far, der ligger for døden, at tale om en andens krop som grim 
og ulækker eller at sende dødstrusler og private billeder. 

Parallelmoral

Parallelmoral kalder jeg det, når der opstår en 
særlig moral inden for et fællesskab, samtidig med at der uden 
for fællesskabet eksisterer nogle andre regler og normer. Uden for 
klasselivet giver de almene moralbegreber mening, men inden for 
klassens fælles liv er der skabt andre legitime moralske normer. 

107062_mobning_.indd   45 15/05/18   07:44

← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



46

Det er også det, vi ofte ser i digitale fællesskaber, hvor omgangs-
tonen kan være meget mere grov, end vi ville acceptere i det fysis-
ke møde.

Parallelmoral forsvares og forklares ofte med det, 
jeg i tidligere bøger har kaldt ”jamen-effekten”: ”Jamen, han er altså 
ret ulækker”, ”jamen, det var altså også et grimt billede”, ”jamen, 
hun er så selvoptaget og sart” eller ”jamen, han har vist også en 
diagnose”. Ofrene får skylden og ansvaret for mobbernes handlin-
ger, der på den måde bliver accepterede.

Moral og parallelmoral ser desuden ud til at pro-
ducere endnu en moralsk dimension, nemlig at indsatsen mod mob-
ning også bliver moralsk ladet. Det så vi blandt andet hos Olweus 
og de andre i den tidlige mobbelitteratur, hvor mobning blandt an-
det blev beskrevet som både ondskabsfuld og lystfyldt. 

Vi må derfor være påpasselige med ikke at blive 
alt for moralske, når vi vil forebygge eller lave indgribende indsatser 
mod mobning. Bliver vi det, risikerer vi for det første at forstærke 
den individualiserede tilgang til udøvernes motiver – ”han mobber, 
fordi der er noget ’i vejen’ med ham” eller ”hun er ondskabsfuld, 
fordi hun har lavt selvværd”. 

For det andet fører en moralsk ladet indsats til, 
at vi nemt kommer til at lede efter skyld og efter den eller de skyl-
dige – hvem kastede stenen? Og hvem var med til at samle flere? 
Indsatsen mod mobning risikerer på den måde at handle om enkel-
te børn – ikke om mobbende fællesskaber. Vi går efter manden i 
stedet for bolden. Og så bliver det oplagt at opfatte de indblandede 
elever som personer uden empati – som onde børn. Men det giver 
ingen mening, og det er langtfra vejen til at løse mobbeproblemer 
i skolen.

Empati er en medfødt evne, der gør mennesker i 
stand til at vise medfølelse for andre, også for dem, vi ikke er tæt 
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knyttede til. Empati er et element af de sociale færdigheder, som vi 
mennesker har fået med den genetiske arvemasse. Det er biologisk 
set en evne, der gør os i stand til at holde sammen på en stamme. 
Med andre ord er empati en overlevelsesfunktion. Derfor nytter det 
ikke at tale om børn og unge uden empati. 

I stedet må vi tale om individer, der tilsidesætter 
deres empati, fordi der er sket et skred i fællesskabets normer og 
moral. Og når en elevgruppes fælles sprog, regler og normer udvik-
ler sig på – eller langt ud over – grænsen for, hvad vi almindeligvis 
opfatter som acceptabel eller anstændig opførsel, så er der stor 
risiko for, at både de børn, der er uden for gruppen, og de, som er 
en del af gruppen, kommer i klemme. 
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Mobbebilleder

Den oversete offergruppe

Gennem tiden har mobbeforskere, børneretsorga-
nisationer og skolepraktikere, der arbejder med mobning, haft fokus 
på de elever, der er ofre for mobning. Det er ikke mærkeligt, for når 
vi møder mennesker, der lider, kalder det på vores beskyttertrang. 

Men der er også en gruppe af elever, som ikke 
kalder på så meget opmærksomhed, men som alligevel igen og igen 
dukker op i vores empiriske materiale, når vi møder elever på sko-
lerne. Jeg kalder dem ’den oversete offergruppe’. 

Den oversete offergruppe er, som ordet antyder, 
ikke de elever, der bliver mobbet direkte, men de elever, der er 
 bange for at blive det. Jeg møder dem hvert år, når jeg taler med 
8.-9.-klasseelever i forbindelse med deres projektopgaver. Når de 
kontakter mig, fordi de vil skrive om mobning, så fremhæver de i 
vores samtaler rigtig ofte deres uro og nervøsitet for at blande sig, 
når kammerater i klassen mobbes ud. Det så vi også hos Frida fra 
Vanløseklassen, der var bange for at støtte Olivia, fordi mobningen 
kunne svinge rundt og i stedet ramme hende. 
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Da vi i eXbus i 2009 og 2010 spurgte 1052 ele-
ver fra 7. og 8. klasse på Vestegnen uden for København om mob-
ning i skolen, så viste det sig, at den generelle frygt for mobning 
og mistrivsel var større i de klasser, hvor enkelte elever allerede 
havde oplevet mobning. Det tankevækkende var, at det ikke blot 
var de elever, der var direkte ramt som mobbeofre, der var bange, 
men langt flere af de andre elever i klassen. Det virker næsten 
indlysende, men det er vigtigt at lægge mærke til, fordi kvalitative 
mobbestudier har vist, at netop angst for at blive udelukket fra 
fællesskabet kan ’disciplinere’ mennesker i bestemte retninger. 

I skolen ser vi, at børn overskrider deres egne 
nor mer og grænser, når de for eksempel går med de aktive mobbe-
udøvere. Vi kender det fra ungdomsfilmen Zappa, hvor drengene 
undlader at gribe ind, da drengen Sten tvinger klassekammeraten 
Mulle til at sluge en skovsnegl. Vi ser elever, der forlader nære 
venskaber af frygt for deres eget tilhørsforhold, og vi ser elever, 
der er inaktive i undervisningen for ikke at gøre opmærksom på sig 
selv og dermed risikere at blive næste angrebsmål – mobning har 
også konsekvenser for fagligheden. Og alle reaktionerne kan læses 
som overlevelsesstrategier, der præger klassens kollektive subjek-
tivitet. Det får flere til enten at blive passive eller til at gå i samme 
takt. På samme måde som de danske soldater i Vestgrønland. 

Mobning har altså ikke kun konsekvenser for of-
ret; den påvirker hele klassen. Gruppen af ofre er derfor ikke be-
grænset til dem, der direkte i undersøgelser rapporterer, at de er 
ramt af mobningen. Når lærere vil forebygge mobning i deres klas-
ser, må de derfor være opmærksomme på den mere spredte angst 
i elevgruppen – også selvom det umiddelbart ser ud til, at alle har 
nogle at være sammen med. 

Det er derfor rigtig vigtigt at lære eleverne, at det 
er godt at blande sig, når nogen bliver drillet, holdt udenfor eller er 
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udsat for direkte mobning. Har utrygheden først bidt sig fast, så 
er risikoen for, at andre elever ser passivt til langt større. Når ele-
ver lærer at blande sig, har det til gengæld en række fordele: Den 
eller de krænkede får opbakning og støtte. De, der blander sig og 
hjælper de andre, får styrket deres selvværd og selvfølelse, og de 
mobbende hierarkier i klassen bliver udfordret og forstyrret, hvis 
mange elever blander sig. 

Også her kan lærere med fordel undersøge, om 
ikke også de selv kan blande sig mere – både i forhold til elever 
og kolleger. Skolen understøtter en ’bland dig-kultur’, når der også 
i personalegruppen er enighed om, at det er godt at blande sig og 
bakke op om hinanden. Også selvom det ikke er ens nærmeste 
kolle ger eller ens ’egne’ elever. Min verbale opfordring til både lære-
re og elever er derfor: ’Bland dig og handl på din første oplevelse af 
medfølelse og medlidenhed’. Gør du det ikke, kan det have langvari-
ge konsekvenser – både for fællesskabet og for den eller de elever, 
det går ud over.

Skolesorg

Min kollega Jette Kofoed og jeg besøgte i foråret 
2016 en produktionsskole på Sjælland. Her gik mange unge, der 
havde lagt meget negative grundskoleforløb bag sig. Krøllede sko-
leliv. Nogle havde haft det svært med de skolefaglige krav og for-
ventninger. Andre havde haft sociale vanskeligheder i skolen. Nogle 
begge dele. Igen sad vi med unge drenge og piger, der fortalte om 
deres grundskoletid som ofre for mobning. 

Tanja fortalte om, hvordan hun i hele børnehave-
klassen var fuldstændig alene. Kun i frikvartererne, hvor hun kunne 
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stikke hænderne gennem hegnet ind til sin gamle børnehave, fik 
hun legekontakt med sine yngre bekendte. Gustav fortalte om sin 
far, der var terminalt syg, og om de nådesløse kommentarer, han 
fik, da faren døde: ”Er det dig, der har slukket for respiratoren?” 

Vi møder i dagene på produktionsskolen unge, 
der græder, græmmes, raser, genoprejser sig eller lider stille, når 
deres fortællinger genetablerer klasseværelser, skolegårde og sko-
leveje helt knivskarpt fra erindringen. Vi møder ulykkelighed og må-
ske endda uigenkaldelige tab. 

Vi forstår tabet i mobning som et tab af noget, 
der kunne have været, og noget, som ofrene oplever, at de andre 
i klassen har. Tilhør, venskaber, fælleshed, forelskelser og forbere-
delse af fælles aktiviteter at forlænge skoledagen med. Det kan 
også være et tab af noget og nogen, som man allerede havde – 
som for Olivia, der gik fra at være ven-inde til at være ven-ude. 
Alt sammen oplever de unge mennesker på produktionsskolen som 
både ulykkeligt og sorgfuldt. At stå på sidelinjen og se de andre 
følges til og fra klassen, at høre dem tale sammen uden at vide, 
hvad de taler om – at betragte fællesskabet på afstand. Delt latter. 
Penalhus, pc, pensum og personhistorier, der for en stund bliver til 
fælleseje for de indviede i et ’vi’.

På produktionsskolen mødte vi sorg. Sorg over 
den historie, som ikke kan ændres – de handlinger, der ikke kan 
gøres om. Sorgen over noget, der er uigenkaldeligt mistet, som vi 
kender det fra at miste et menneske, vi har været tæt på. Et tab af 
fællesskab. Det er en kompliceret sorg, der ikke er aktiv konstant, 
men som alle de unge, vi mødte, kunne genkalde sig, så snart de 
begyndte at fortælle om, hvordan det var for dem at gå i skole.
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Handsome disease

Som samfund har vi i årevis forvekslet, hvad der 
mobbes med, og hvorfor der mobbes, og det har for nogle været 
nærliggende at lade blikket falde på synlig andethed i form af udse-
ende og væremåder, der umiddelbart har set ud til at skille sig ud. 
Men vi må ikke glemme, at det også her er de mobbende miljøer, der 
så at sige opfinder årsager til, at det lige er Lara og Lukas, der bli-
ver dømt ude. Vores kollektive subjektivitet driller os, så vi ’accep-
terer’ eller forstår, at det netop er den overvægtige, den uskønne i 
omgivelsernes øjne eller mennesker med særlige behov, der bliver 
udstødt fra fællesskabet. 

 Til gengæld undrer vi os, når det er den i omgi-
velsernes øjne slanke, intelligente og smukke pige, der bliver offer. 
”Hvorfor det? Hun er da så smuk”, er en sætning, jeg ofte støder 
på. Men den siger selvfølgelig langt mere om vores krøllede og mis-
forstående mobbelogikker end om virkeligheden.

For ja, når smukke Anna taber spillet om den ufor -
melle magt i fællesskabet, så kan hendes skønhed blive brugt 
som boomerang. ”Hun tror, hun er noget”. ”Du synes, du selv er 
så lækker”. Her møder ofret udstødelse, men også omgivelsernes 
forbavselse. Hvorfor dig, det forstår jeg ikke? Nederlaget rammer 
to gange. Først bliver Anna udstødt i sin klasse, og derefter bliver 
hun mødt af omverdenens undren – du er så smuk og klog, hvorfor 
bliver du udstødt? I den undren ligger nemlig underforstået, at der 
jo så må være noget andet galt, siden Anna er sådan en, ’man’ ikke 
kan lide. 

Jeg kalder dette fænomen for ’handsome disea-
se’. Også det, der i samfundets øjne er smukt, kan i en truet social 
sammenhæng være en begrundelse for mobning. Derfor er der hel-
ler ikke noget, det enkelte barn kan gøre for at være sikker på at 
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undgå mobning – hvad som helst hos individet kan i et mobbende 
fællesskab designes, så det bliver en konstrueret årsag til mob-
ning. Hvad som helst ved en person kan blive belejligt at mobbe 
med.

Derfor er det vigtigt, at vores definition på mob-
ning er analytisk og ikke beskrivende. Vi kan ikke tale om mobbende 
træk eller egenskaber hos udøvere, og vi kan ikke tale om briller, 
fysik, hårfarve, væremåde eller handicap som årsager til mobning. 
Når vi vil forstå og bekæmpe mobning, må vi forstå de relationelle 
fællesskaber, den bliver til i. Det er derfor heller ikke specifikke ord, 
tavse øjeblikke eller buksevand, der afgør om bestemte handlinger 
er mobning – det gør i stedet kræfterne i og hensigten med mob-
ningen. Det er ikke tilfældigt, at jeg skriver buksevand her, for det 
er en af de mest typiske mobbende scener fra historiske fortæl-
linger. Tænk bare på Ivan Olsen i Gummi-Tarzan. I dag indeholder 
den prototypiske fortælling på en mobbehistorie sandsynligvis et 
digitalt element. 

Netpsyke

Flere af de unge, Jette Kofoed og jeg mødte på 
produktionsskolen, har stadig kopier på deres telefon af de udstø-
delses-sms’er, de modtog i grundskolen. Overalt ser vi en tendens 
til, at mobningen også er gået digitalt. Derfor bliver det nødvendigt 
for os som mobbeforskere at træde ind i de digitale spor, som i dag 
er en del af børn og unges onlineliv.

Digitale platforme er vokset frem i hast globalt 
set, og netop vores muligheder for at kommunikere med andre ser 
ud til at være en kraftfuld drivkraft i den udvikling. Digitale devices 
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er relationelle. For mange er det digitale en af de vigtigste indgange 
til både arbejde, studier og bredere netværk, og det digitale bliver 
et slags sprog, vi alle sammen får brug for at kunne tale. Et tredje 
sprog ved siden af tale og skrift, men et sprog, der endnu ikke har 
fundet sit sådan-gør-vi kulturelle leje. Slet ikke når vi vil dele følel-
ser og holdninger. 

Internetkommunikation påvirker os. Vi bliver over-
raskede, sårede, bange og vrede. Vi bliver også glade, når vi modta-
ger digitale hjerter eller thumbs ups. Samtidig tager vi selv billeder, 
skriver og finder passende emojis, som vi sender i cirkulation på de 
sociale medier. På den måde påvirker vi også andre. Alle de følelser, 
der bliver til onlinehandlinger, kalder jeg ’netpsyke’. 

Vores netpsyke påvirker de måder, hvorpå vi er 
sammen med andre mennesker. Nogle trækker sig fra den offent-
liggørelse, der ligger i de sociale medier, og forsøger på den måde 
at beskytte sig mod udstilling og udpegning. Andre deltager aktivt 
i debatbølger, shitstorms, netvrede og -begejstringer. Atter andre 
finder en mellemvej, hvor det, de deler, er ’uskyldigt’ og ’ufarligt’. 
Sådan finder de en ny form for digital privathed.

I nogle netmiljøer belønnes modet til at være bru-
tal, grov og udstødende med mange likes eller adgang til fora, hvor 
medlemmerne går til de verbale grænser for accepteret kommu-
nikation. Og er vi først gået på like-hunting, er der sat gang i et 
selvforstærkende system. En spiralbevægelse. Også her ser vi, 
hvordan der opstår en parallelmoral og et fællesskab, der handler 
om at udgrænse andre. 

Men friløb for netbrutalitet har ikke bare konse-
kvenser for debatmiljøet blandt voksne på de sociale medier – det 
kan også true demokratiet i klasseværelset. De sociale overlevel-
sesstrategier, der sætter ind, når en klasse trues på samhørig-

107062_mobning_.indd   55 15/05/18   07:44

← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



56

heden, gælder nemlig også i det fælles onlineliv. Den oplevelse for-
talte Olivia fra Vanløseklassen mig om:

Det var så svært at se de andre piger sammen hele tiden uden mig. Selvom de 
holdt mig ude af deres messenger-grupper, så kunne jeg jo se dem have det 
sjovt på opslag alle vegne, ikke? Jeg kunne ikke blande mig. Til sidst måtte jeg 
bare helt ud af fællessteder med dem på nettet, også selvom vi stadig gik i klas-
se sammen. Det fik mig til at føle mig sådan … mere alene, ikke?

Tilbageholdenhed og territoriemarkeringer skurrer 
op ad hinanden også digitalt. Olivia er på sidelinjen vidne til det 
fællesskab, hun nu er ekskluderet fra. Nettet bliver en smertelig 
spillefilm om alt det, Olivia er udelukket fra. 

Men også i gruppen af de oversete mobbeofre 
ser det ud til, at tonen på sociale medier får konsekvenser. Nogle 
unge vælger, at de under ingen omstændigheder vil udsætte sig 
for at være en on- and offline-skydeskive. Så hellere være passiv 
og mindst mulig aktiv i både analoge og digitale diskussioner. Det 
betyder, at de mest dominerende stemmer ikke får modstand, men 
det betyder også, at de udsatte ikke får støtte og opbakning ved, 
at nogen blander sig. Mekanismerne er de samme, som vi ser i den 
mobning, der finder sted i klasselokalet, men styrken og hastighe-
den, hvormed mobningen udvikler sig, får ekstra dimensioner i det 
digitale.

Der er dog nogle vigtige balancegange at iagtta-
ge. For sociale medier kan også være en vej ud af ensomhed og 
isolation. Det er onlinelivets modsætningsfyldte socialitet. Sådan 
var det for eksempel for Michelle, som jeg mødte, da hun gik i 9. 
klasse. Hun var interesseret i emo-subkultur og begyndte at klæde 
sig i sorte kjoler og lægge sort makeup. Hun havde ingen at dele sin 
interesse med, og både i skolen og efter skoletid var hun stort set 
altid alene. Men gennem de sociale medier fik hun kontakt til andre 
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emo-folk og oplevede, at det brød livsstilsisolationen. Samtidig gav 
det hende mod og lyst til at holde fast i sin ’anderledeshed’ i sko-
len – den blev en del af hendes identitet snarere end et udtryk for 
hendes udskillelse. For Michelle fungerede den digitale kultur altså 
som en kontaktbro, der gav hende adgang til et fællesskab.

Men digital kultur fungerer ikke kun som kontakt-
bro, den kan desværre også flette sig ind i udstødelsesmønstre for 
at markere foragt og afstand. Så bliver den til digital mobning. Den 
digitale mobning adskiller sig især fra den ’almindelige’ mobning 
ved, at den kan foregå døgnet rundt. Tonen kan hurtigt blive ekstra 
grov, når man ikke står direkte over for det menneske, der rammes. 
Dertil kommer de teknisk-spektakulære muligheder, der ligger i at 
kunne mediegøre, forvride og forvanske det, der sendes ud på in-
ternettet og dermed gøre det sendte uendeligt.

Et sted at begynde, når vi som voksne vil blande 
os i børn og unges liv på nettet, er at undgå den moralske panik og 
de dæmoniseringer, som kan udvikle så store generationsmodsæt-
ninger, at vi voksne bliver fremmede for de unge. Tværtimod skal 
de kunne henvende sig til os og opleve, at vi forstår. Vi kan ikke 
forhindre, at sociale medier præger og påvirker moderne unge, men 
vi kan hjælpe dem med at navigere i det. 

Jette Kofoed og jeg har udviklet tre råd til foræl-
dre, pædagoger og lærere, der netop alle handler om, at voksne må 
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bredt informerende – både i deres private relationer og i deres 
skoleliv. Mange elever ved allerede meget om disse spørgsmål, og 
det vil ofte være en god idé at invitere dem med i processen som 
medundervisere.
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Nye praksisser og 
metoder

En mangesidet indsats

Det kommer nok ikke bag på nogen, at der ikke 
findes noget quickfix, der en gang for alle udrydder mobning i sko-
len. I dag ved vi, at mobning findes som en særlig form for soci-
al dynamik, der kan opstå i fællesskaber mellem mennesker. Det 
vigtige er derfor at huske, at ikke alle fællesskaber udvikler sig til 
mobbende fællesskaber, og at ikke alle grupper fra tid til anden eks-
kluderer deres egne. Der er særlige lokale fællesskabsforhold på 
spil. Det så vi hos soldaterne på Grønnedalsbasen i Vestgrønland, 
og det så vi i 8. a fra Vanløse.

Derfor er forebyggelse en af de veje, som skoler, 
lærere og pædagoger må gå, når de vil forhindre, at børn og unge 
bliver ramt af mobning. Uanset om de er ofre eller udøvere. Eller et 
sted midtimellem. Alle parter bliver ramt, og særligt for ofrene kan 
det betyde sorg og livslange konsekvenser for deres tillid til andre 
mennesker. Fra bunkeren i Klitmøller minder billedet af soldaten 
Friedrich Meisenkothen os om, hvor galt det kan gå. 
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International forskning viser, at skoler, der opfat-
ter indsatser mod mobning som en del af selve skolens grundlag 
og bærende værdier, har større chancer for at lykkes. ’A whole 
school-approach’ kaldes sådan en indsats. Det betyder, at arbejdet 
mod mobning ikke er en lejlighedsaktivitet, men tværtimod noget, 
der siver ind i skolens aktiviteter på flere niveauer. Skolen må have 
en plan for mobning og en opdateret antimobbestrategi, som er 
kendt og brugt af både lærere og skoleledelse. Samtidig er det vig-
tigt, at lærerne er ydmyge og åbne over for, at der kan være blinde 
vinkler i det, de ser og forstår, og at det derfor er nødvendigt, at 
de er gode til at lytte til og inddrage elevernes egne perspektiver. 

Når lærere bliver overraskede

I min ph.d.-afhandling undersøgte jeg læreres for-
ståel ser af elevmobning, og jeg har igennem alle årene haft en 
særlig interesse for, hvad lærere ser og ikke ser. For nylig fortalte 
læreren Markus mig, at han blev enormt overrasket til den seneste 
skole-hjem-samtale i sin 6. klasse:

Det kom helt bag på mig, at Mille fortæller mig, at hun bliver mobbet. Det har jeg 
simpelthen ikke set. Jamen, hun virker glad i dagligdagen, og det virker da til, at 
hun er med. Jeg ser hende ikke sådan stå for sig selv, og jeg hører hende grine 
med, når der grines.

Markus er ikke den eneste lærer i mit forsknings-
materiale, der bliver overrasket over at høre om elever, der fortæl-
ler, at de føler sig udstødt. Det er noget, jeg ofte ser. Mobning 
– eller tegn på mobning – er ikke altid så lette at få øje på eller at 
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afkode for den voksne. Hvordan kan vi nu forstå den overraskelse? 
Der kan være flere forhold på spil.

Markus’ klasse er nu på mellemtrinnet, og det er 
et skoleår, der kan byde på mere uro og konflikt, end lærerne ople-
vede, da klassen var yngre. I den forstand er de en smule uforbe-
redte på, hvad det er, der sker. Samtidig er nogle af eleverne ved 
at komme i puberteten, og de relationelle mønstre i klassen ændrer 
sig. Markus og hans kolleger har derfor overset, at der har udviklet 
sig nye positioner og hierarkier i klassen, og de har ikke set, at ikke 
alle elever er med i fællesskabet. 

Dertil kommer, at mobning især blandt pre-teens 
og teenagere kan antage indirekte og kodede former, som er meget 
svære at få øje på for den, der ikke er involveret. Positive tilkende-
givelser kan være ment modsat, og fælles latter er ikke nødvendig-
vis et tegn på nydelse og god trivsel. I forhold til mobning vil jeg 
derfor anbefale, at lærere har som udgangspunkt, at der nok er 
noget, de ikke ser. 

Når elever, forældre eller kolleger udtrykker be-
kymring for et barns trivsel, er det altid noget, der skal tages alvor-
ligt og undersøges nærmere. Her kan både barnet selv, barnets for-
ældre, pædagogerne i fritidsklubben eller SFO’en være værdifulde 
samarbejdspartnere. Deres oplevelser og erfaringer med eleven og 
elevgruppen er afgørende for, at lærere kan få øje på det, de ikke 
selv kan se. Derefter må de se på, hvordan de kan handle – både 
forebyggende og indgribende. 

Fællesskabende didaktikker er mit bud på, hvor-
dan lærere kan forebygge, at der opstår mobning, mens det, jeg 
kalder parentesmetoden, kan bruges, når mobbemønstrene allere-
de har fundet vej ind i en klassekultur. Begge tilgange handler om 
at stille spørgsmål til det, vi ser i klassen og blandt eleverne. Vi kan 
derfor kalde dem for spørgende og undersøgende strategier.
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Fællesskabende didaktikker 

Afsættet for at arbejde med fællesskabende di-
daktikker er en ambition om at komme væk fra forestillingen om 
onde børn og mobbeofre med bestemte ’mangler’. Når vi arbejder 
med fællesskabende didaktikker, så er udgangspunktet i stedet, at 
klassen mangler fælles samhørighed om deres skolegang. Skole-
mobning kan derfor ikke hverken forstås eller bekæmpes, uden at 
det, der sker i skolen, inddrages. 

Ideen er, at man går ind i skolens kerneopgave 
– undervisningen – og retter didaktikken mod at gøre læring til en 
mulighed for fælles udvikling og til et fælles omdrejningspunkt for 
klassens aktiviteter. 

Kombinationen af ordene fællesskab og didaktik 
betyder, at undervisningen bliver fællesskabets omdrejningspunkt. 
Læring og trivsel hænger sammen. Det så vi kortvarigt i Vanløse-
klassen, hvor forløbet om teknologisk ungdomsliv for et øjeblik gav 
klassen et fagligt fællesskab, der suspenderede mobningen som 
social drivkraft. Undervisningen – og indholdet i undervisningen – 
blev her tilrettelagt på en måde, hvor det faglige fællesskab også 
styrkede elevernes sociale relationer på kryds og tværs af de ellers 
så fastlåste grupperinger. 

Det er naturligvis lettere sagt end gjort for lære-
re at få den sociale og den faglige trivsel til at hænge sammen, og 
fællesskabende didaktikker er da heller ikke en mekaniseret teknik, 
lærere bare kan hive ned fra hylden. Det er en overordnet måde at 
tænke forebyggelse på, der tager afsæt i, at mennesker især udvik-
ler sig, når de er sammen om noget. Et fælles tredje.

Når undervisningen hviler på et fælles tredje, kan 
der udvikle sig en samhørighed mellem eleverne, der ikke er be-
stemt af, hvem der er venner med hvem, eller hvem der har taget 
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den uformelle magt i klassen. Hvis lærerne forud for planlægningen 
af et undervisningsforløb undersøger hver enkelt elevs styrker – 
faglige såvel som sociale – og bruger dem som udgangspunkt både 
for at vælge indhold og forløb, så er der gode chancer for, at elever-
ne vil mødes om det, de hver især kan bidrage med. 

Vi har set, at grupper af elever kan samle sig om 
at mobbe andre, men spændende, demokratisk, varierende og me-
ningsfuld undervisning ledet passioneret af lærerne kan også være 
det, eleverne samles om. Med andre ord kan det passionerede få 
de formelle strukturer og rammer til at matche de uformelle og kul-
turelle rammer i klassen. Det stiller naturligvis store krav til lærere 
og pædagoger, der i deres didaktiske arbejde bevidst må forsøge 
at overskride, overstrømme og overtrumfe krænkende samlinger. 

(parentesmetoden)

Forebyggelse er dog ikke nok, når mobbemekanis-
merne har overtaget kulturen i klassen. Her anbefaler jeg, at lærere 
kobler fællesskabende didaktikker til indsatser, der hverken begyn-
der eller standser ved den enkelte elev, men som i overført betyd-
ning sætter parentes om individerne og kigger på hele klassen. 
Eventuelt med hjælp fra en AKT- eller inklusionsvejleder på skolen. 
Er der forhold i klassen, der gør, at kulturen tipper mod mobning? 

I 2016 udgav jeg bogen Parentesmetoden – tæn-
kestrategier mod mobning, fordi jeg mente, at der var brug for, at 
læreres arbejde mod mobning tog højde for hele klassens sociale 
liv. Det er der stadig. 

Parentesmetoden er ikke en manual eller tjekli-
ste, men en analysemetode, som lærere kan bruge, når de opdager, 
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at der er elever, der mistrives, eller at der er mobning i klassen. 
Metoden gør lærere i stand til efterfølgende at vælge de konkrete 
tiltag og aktiviteter, som de vurderer er brugbare i lige netop deres 
klasse. Den består af en proces i fire trin.

Ved den første mistanke eller henvendelse om 
mobning må klasseteamet naturligvis reagere. Her kan de med for-
del forsøge at få overblik over sagen og kortlægge, hvad den drejer 
sig om, og hvem der er involveret. Men kun for en stund. Det er 
nemlig nu – i andet trin – lærerne må sætte parentes om elever-
ne og i stedet vende blikket ud mod det sociale liv i klassen. Her 
kan undersøgende spørgsmål være brugbare. For eksempel: Hvad 
er ele verne optagede af i og uden for skolen? Er der ensomme ele-
ver? Bange elever? Er der nogle, der er kede af at gå i skole? Hvilke 
uformelle fællesskaber er der, og er de baseret på udelukkelse af 
andre? Hvordan er relationerne mellem lærere og elever? Hvordan 
er relationerne mellem lærere og forældre? Ligger der ’gamle’ ne-
gative historier i klassens fælles liv? Hvad sker der på de digitale 
medier? 

Alle disse spørgsmål er med til at tegne et bre-
dere billede af, hvorfor og hvordan mobningen kan opstå – og det 
kan hjælpe lærerne med at få øje på de mere komplekse og subtile 
mønstre, der ligger under den konkrete situation.

I tredje trin kan klasseteamet begynde med at af-
tale, hvilke indsatser og tiltag hele klassen har brug for. Måske 
skal lærerne undervise i ensomhed og mobning, så eleverne får et 
fælles udgangspunkt for at tale om, hvordan de gerne vil have, at 
kulturen i deres egen klasse er. Måske skal lærerne stille krav om, 
at konkrete onlineaktiviteter eller tilråb forbydes. Måske skal ele-
verne blandes på kreative måder, så der kan opstå nye relationer. 
Måske skal lærerne udfordre negative italesættelser af klassen og 
af enkelte elever. Og måske er det helt andre undervisningsaktivi-
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teter end de sædvanlige, der skal til for at skabe samling og fælles-
skabsfølelse i klassen.

Der er indsatser og muligheder nok at vælge imel-
lem, og mit håb er, at de overvejelser, som parentesmetoden læg-
ger op til, gør det lettere for lærere at beslutte, hvilke der er de 
bedste i deres klasse. Samtidig må de være opmærksomme på, at 
ethvert tiltag kan få den modsatte effekt, hvis ikke de hele tiden 
holder øje med, hvordan de relationelle forhold mellem eleverne fun-
gerer.

I sin ph.d.-afhandling har lektor Stine Kaplan Jør-
gensen for eksempel undersøgt, hvordan indsatser som ’Den gode 
stol’ og anerkendende samtaler har været med til at forstærke ud-
stødelsesmønstre og mobbekultur i klassen.

Det sidste og fjerde trin i parentesmetoden har 
fokus på, hvad der kan gøres for de børn, der direkte er ramt af 
mobningen. Hvilken ekstra støtte og opmuntring har de mobbede 
elever brug for i situationen? Og hvordan kan passive tilskuere op-
muntres til at blande sig? Hvilke krav skal der stilles til de aktive 
udøvere, og er der handlinger, der skal stoppes her og nu?

Rækkefølgen i de fire trin er vigtig, fordi den er 
med til at forhindre, at fokus bliver rettet mod de direkte involve-
rede elever. Samtidig lægger den op til, at lærere kan begynde et 
andet sted end der, hvor tidligere indsatser ofte har taget fat: 
 Fokus må være på elevernes sociale betingelser i klassen – ikke 
på de enkelte børn. Det er dog værd at bemærke, at metoden kun 
viser, hvilken rækkefølge teamet skal analysere og træffe beslut-
ninger i – alle handlinger kan i princippet derefter sættes i gang 
samtidig. 
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Skolekammerat

Jeg har igennem hele denne bog forsøgt at sæt-
te spot på den helt afgørende betydning, som kammeratskaber har 
for skolens sociale og faglige fællesskaber. De er altafgørende, for-
di eleverne er medspillere, medlærere, meddannere og medopdra-
gere i hinandens skoleliv. 

I klasser, der er ramt af mobning, har jeg ofte set, 
at eleverne ’klamrer sig’ til deres bedste venner eller desperat for-
søger at få en eller flere bedste venner for at tilkæmpe sig ’social 
ilt’. Jagten på venner kan i mobbetruede klasser have karakter af 
social overlevelseskamp. Men den betyder også, at nogle elever 
helt opgiver at få venner i skolen – måske bygger de relationer i 
andre sammenhænge, måske bliver de bare ensomme.

For nogle elever fører den sociale overlevelses-
kamp til yderligheder. Enten er vi venner, eller også er vi ingenting. 
Relationen midtimellem mister vægt og vigtighed. Det giver udfor-
dringer, for ingen kan jo være bedste venner med alle. Det er heller 
ikke nødvendigt. Vi ved, at det at have bare én rigtig god ven kan 
være afgørende for børn i udsatte positioner, men i en klasse er 
det ikke nødvendigt, at alle elever er lige gode venner hele tiden. 

I klassens formelle fællesskab ligger til gengæld 
en forpligtelse, der rækker ud over det enkelte barns ønske om 
altid at sidde ved siden af, lege med eller hænge ud med nogle helt 
bestemte og aldrig andre. Derfor er det gamle ord skolekammerat 
brugbart og centralt. 

En skolekammerat har et ansvar for den ensom-
me klassekammerat og for den krænkede klassekammerat. Og re-
lationer mellem skolekammerater forpligter – på samme måde, som 
vi voksne for eksempel også er socialt forpligtede over for vores 
kolleger på arbejdet. Det betyder ikke, at relationerne er konfliktfri, 

107062_mobning_.indd   66 15/05/18   07:44

← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



66

Skolekammerat

Jeg har igennem hele denne bog forsøgt at sæt-
te spot på den helt afgørende betydning, som kammeratskaber har 
for skolens sociale og faglige fællesskaber. De er altafgørende, for-
di eleverne er medspillere, medlærere, meddannere og medopdra-
gere i hinandens skoleliv. 

I klasser, der er ramt af mobning, har jeg ofte set, 
at eleverne ’klamrer sig’ til deres bedste venner eller desperat for-
søger at få en eller flere bedste venner for at tilkæmpe sig ’social 
ilt’. Jagten på venner kan i mobbetruede klasser have karakter af 
social overlevelseskamp. Men den betyder også, at nogle elever 
helt opgiver at få venner i skolen – måske bygger de relationer i 
andre sammenhænge, måske bliver de bare ensomme.

For nogle elever fører den sociale overlevelses-
kamp til yderligheder. Enten er vi venner, eller også er vi ingenting. 
Relationen midtimellem mister vægt og vigtighed. Det giver udfor-
dringer, for ingen kan jo være bedste venner med alle. Det er heller 
ikke nødvendigt. Vi ved, at det at have bare én rigtig god ven kan 
være afgørende for børn i udsatte positioner, men i en klasse er 
det ikke nødvendigt, at alle elever er lige gode venner hele tiden. 

I klassens formelle fællesskab ligger til gengæld 
en forpligtelse, der rækker ud over det enkelte barns ønske om 
altid at sidde ved siden af, lege med eller hænge ud med nogle helt 
bestemte og aldrig andre. Derfor er det gamle ord skolekammerat 
brugbart og centralt. 

En skolekammerat har et ansvar for den ensom-
me klassekammerat og for den krænkede klassekammerat. Og re-
lationer mellem skolekammerater forpligter – på samme måde, som 
vi voksne for eksempel også er socialt forpligtede over for vores 
kolleger på arbejdet. Det betyder ikke, at relationerne er konfliktfri, 
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vredesfri eller fulde af sympati hele tiden. Men det betyder, at de 
må være mere end tålelige for det fælles virke, der får en gruppe 
til at udvikle sig til et inkluderende fællesskab. ’Mere end tålelige’ 
 betyder, at eleverne må have en udvidet tolerance over for hinan-
den. 

En klassekammerat er ikke bare en, der er der, 
men et menneske, der bidrager til det fælles skoleliv. For eksempel 
med andre ideer, ord, tanker eller faglige vinkler på stoffet end dem, 
man selv kunne komme på. I klasser, hvor der er udvidet tolerance, 
er eleverne villige til at lytte til hinanden og til at inddrage hinan-
dens bidrag i fællesskabet. Det er ikke altid let, hvis konflikter og 
mobbemønstre har bidt sig fast. Til gengæld er det vigtigt.

I trygge omgivelser, hvor der er vilje til at skabe 
positiv stemning og en udvidet tolerance, kan elever nemlig kollek-
tivt beslutte sig for ikke at mobbe. Og her er lærerne afgørende. 
Et sted at begynde ville være at bede eleverne om at arbejde med 
to spørgsmål: Hvad er en god skolekammerat for mig? Hvilken sko-
lekammerat vil jeg selv gerne være? Lærerne kunne så samtidig 
arbejde med spørgsmålene: Hvordan kan jeg hjælpe eleverne med 
at handle som tolerante skolekammerater, og hvilken relation vil jeg 
gerne selv have til mine elever?
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Helle anbefaler

Parentesmetoden – tænkestrategier mod mobning af Helle  
Rabøl Hansen

Mobning. Viden og værktøjer for fagfolk af Helle Rabøl Hansen 
med flere

Mobning gentænkt redigeret af Jette Kofoed og Dorte Marie  
Søndergaard

Samarbejde og inklusion af Tine Basse Fisker

www.rummelighed.org

www.friformobberi.dk

https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/fagpersoner/
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