
»Hvis samfundet har mobbekarakter, så er det ikke nok at behandle

den konkrete mobning, så må vi finde frem til de dybereliggende

årsager« – lektor Anne-Marie Eggert Olsen, Institut for pædagogisk

filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet.
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Her, der og alle vegne – mobningen er over os.

Mobberne er efterhånden en masse. Margrethe

Auken mobber Jesper Langballe. Ledere mobber

medarbejdere, medarbejdere ledere – og ikke

mindst hinanden. En nylig undersøgelse af den

dansk-svenske mejerigigant Arla viste, at 5,4 procent

af de godt 16.000 ansatte oplever mobning på ar-

bejdet. Og Arbejdsmiljøinstituttet dokumenterede

for tre år siden, at intet mindre end 168.000 danske

lønmodtagere har oplevet ubehagelige drillerier på

arbejdspladsen. Voksne gør det altså også på deres

arbejdsplads, men mobning blandt børn løber tradi-

tionelt med den største opmærksomhed.

Mobning har med epidemisk hastighed erobret

måden at omtale daglige aggressioner, drillerier,

konflikter og vrede. Med største hastighed har en-

hver folkeskole fået en mobbepolitik med regler for

god opførsel, der skal forhindre mobning i at opstå.

Og det er der tilsyneladende gode grunde til. Senest

blev det med Rådgivende Sociologers undersøgelse

»Mobning og udvikling af kriminel adfærd et kende-

tegn ved folkeskolen?« konkluderet, at jo oftere en

elev mobber andre, jo større risiko har eleven for at

komme til at udføre mere aggressiv kriminalitet. 

Konklusionen affødte kritik. Skolebestyrelsesfor-

mand Orla Skrubbeltang fra Iselingeskolen betviv-

lede i Berlingske Tidende den 18. august 2003 det

statistiske grundlag for undersøgelsen. Han mente,

at konklusionen skulle tages med et gran salt, fordi

det kun var syv ud af de 480 børn, som undersøgel-

sen omfattede, der havde mobbet meget. Og fordi

det kun var fire ud af de syv børn, der op til flere

gange havde deltaget i hærværk, trusler og indbrud.

Orla Skrubbeltang undrede sig også over, at man ved

præsentationen af resultatet ikke havde diskuteret,

om der var andre forhold, som både fører til mob-

ning og til kriminalitet. Og så pegede han på, at un-

dersøgelsen ikke kiggede på den sociale gruppe –

klassen – men alene på den enkelte elev. Imidlertid

forhindrede det ikke, at undersøgelsens konklusion

handlede om en sammenhæng mellem det sociale

miljø og gruppen og omfanget af mobning. 

Ikke flere undersøgelser, tak.

Asterisk bad filosoffen, lektor Anne-Marie Eggert Ol-

sen fra institut for pædagogisk filosofi ved Danmarks

Pædagogiske Universitet om at kommentere på

fænomenet mobning og den seneste undersøgelse. 

Sådan begyndte hun: »Umiddelbart tyder det på,

at vi står i en situation, hvor vi kalder alle typer af ag-

gressiv adfærd for mobning. Det gør os ikke klogere

på sagen. Man må gøre sig mere umage med at be-

skrive, hvad mobning er for en aggression, og hvem

der udfører den. Hverken vold eller drilleri skal kal-

des for mobning. Undersøgelsen af de Rådgivende

Sociologer virker begrebsmæssigt uklar og inkonsi-

stent, når den taler om, at enkeltindivider mobber

andre. Slår man op i ordbogen handler begrebet

mobning sædvanligvis om, at et fællesskab mobber

andre,« siger Anne-Marie Eggert Olsen. 

Efter at have fået ild på en cigaret fortsætter hun:

«Det er dybt problematisk, hvis man bygger indsat-

sen mod mobning på så tynde statistiske grundlag,

som tilfældet er med undersøgelsen om sammen-

hængen mellem mobning og kriminalitet. Jeg tror, vi

skal betakke os for endnu en undersøgelse af

samme slags. I stedet skal vi holde op med at tro, at

vi ingenting ved, hvis der ikke eksisterer et empirisk

belagt videnskabeligt resultat. Mere skal under-

søges, end ’what meets the eye’. Hvis samfundet har

mobbekarakter, så er det ikke nok at behandle den

konkrete mobning, så må vi finde frem til de dybere-

liggende årsager.« >

»Jeg tror ikke på, at idéen om mangel på
opdragelse eller fejl i opdragelsen holder
som forklaring på aggressioner.«

»Nu om dage har vi svært ved at tale om,
at noget er samfundets skyld. Derfor
havner skylden hos den enkelte.«
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Hårde ved hinanden

»Jeg tror ikke på, at idéen om mangel på opdragelse

eller fejl i opdragelsen holder som forklaring på ag-

gressioner. Mennesker mobber ikke hinanden, fordi

de ikke ved bedre. De fleste børn og unge har fået

banket regler for god opførsel ind i hovedet fra første

færd. Derfor kan mere opdragelse, mere af det

samme, logisk set heller ikke være kuren. I stedet er

det værd at tænke nærmere over, om det er den fak-

tiske opdragelse, der producerer aggressive fæno-

mener som mobning,« siger Anne-Marie Eggert

Olsen. 

Anne-Marie Eggert Olsen kritiserer hermed den

almindelige forestilling om, at de sidste tre årtiers fri-

gjorte og frigørende pædagogikker har gjort os så

frie og løsslupne, at dagens børn ikke ved, at delta-

gelse i mobning er forkert. 

Er der da ikke for meget frihed og mangel på pli i

dag? 

Anne-Marie Eggert Olsen ryster på hovedet og si-

ger: »Freud skriver i Kulturens byrde, at vores civili-

sation selv producerer anti-civilisatoriske træk. I dag

har vi en civilisation, der hylder idealet om et ratio-

nelt og selvkontrollerende individ, der selv sørger for

at tilpasse sig. Hermed sker selvundertrykkelsen i fri-

hedens navn, der fungerer som røgslør. Den enkelte

skal blive sin egen autoritet og opdrager. Den mo-

derne pædagogik består i at bede børn og menne-

sker i almindelighed om at indoptage opdragelses-

systemet i sig selv. Denne opdragelse fører til lige så

meget undertrykkelse, som ekstern undertrykkelse

gør. Selvcensur er værre end ekstern censur, ikke

mindst fordi selvcensuren er usynlig og svær at tage

hånd om. Og prisen for det civilisatoriske tryk er un-

dertrykkelse af subjektivitet og spontanitet.

Ifølge Anne-Marie Eggert Olsen er filosoffen Theo-

dor Adornos idé om opdragelse til hårdhed en rele-

vant måde at forstå vores aggressive omgang med

hinanden på. Opdragelse til hårdhed handler om

den enkeltes evne til at udholde smerte og ubehag.

Ligegladhed med egen smerte fører til ligegladhed

med andres. Det vil sige, at når du tåler hårdheden,

så køber det dig en ret til at reagere aggressivt over

for andre, der ikke er tålsomme på samme vis. 

»For eksempel er tolerancetærsklen over for børns

støj ekstremt lav, mens vores tolerancetærskel over-

for belastninger i arbejdslivet er ekstremt høj. De to

forhold løber ved siden af hinanden, men når de bli-

ver to sider af livet i den samme opgang, så fører de

til sammenstød og aggressioner. Hvis naboens børn

larmer, og du skal have ro for at lade op til arbejdet,

så er det en uacceptabel forskel, der hurtigt opfattes

som chikane. Mange klager handler om, at de andre

ikke opfører sig lige som dig selv. Det samfunds-

mæssige tryk fører til krav om at opføre sig ens, men

hver for sig. Det betyder, at du alene ved at leve for-

skelligt fra andre risikerer at genere dem. Mit spørgs-

mål bliver derfor, hvem er det egentlig, som er mob-

berne? Hvem træder hvem over tæerne? Nu om

dage har vi svært ved at tale om, at noget er sam-

fundets skyld. Derfor havner skylden hos den

enkelte.« y
Claus Holm

clho@dpu.dk

Anne-Marie Eggert Olsen 
er lektor ved Institut for pædagogisk filosofi, Danmarks

Pædagogiske Universitet. Hun arbejder aktuelt på en

bog, der skal introducere til filosoffen Theodor W. Ador-

nos (1903-1969) tanker. I tidsskriftet Nordisk Pedagogik

4/2000 har hun i artiklen ‘Nicht mitmachen’ introduce-

ret til Adornos tanker om opdragelse efter Auschwitz.

Med disse tanker er det muligt at give samfundsmæs-

sige forklaringer på nutidens aggressive fænomener

som mobning, chikane etc. Danmarks Pædagogiske

Universitet afholder i 100 året for Adornos fødsel konfe-

rencen Society and Education fra den 22.-24. oktober

2003. 

Anne-Marie Eggert Olsen har tidligere – i artiklen

Afdannelse i Asterisk nr. 9 – formidlet sin indsigt i

Platons centrale tanker om fagbegrebet ved at kritisere

gymnasierektorernes forslag til et nyt fag – Kulturfag – i

forbindelse med den nye gymnasiereform.
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Her, der og alle vegne...




