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Nyliberalismen afliver 
den menneskelige 
faktor

Mobbeofre vil hellere 
lide i fællesskabet end 
stå udenfor

Internettet udstiller dig

Nye øjNe 
på mobNINg	 
Hvis skolerne skal mindske mobningens omfang, kræver det et opgør med tidens 
herskende mobbeparadigme – og en gentænkning af, hvad mobning er.



Af Lars	Qvortrup
Dekan, DpU

lq@dpu.dk

		Der	 foregår	en	kulturkamp	i	skolen.	En	kulturkamp	

mellem	opdragelse	og	uddannelse.

Ifølge	 traditionen	 –	 og	 traditionen	 rækker	 i	 dette	

tilfælde tilbage til 1700-tallets uddannelsesfilosofi – skal 

forældrene	tage	sig	af	opdragelsen,	mens	skolen	varetager	

uddannelsen.	Spørgsmålet	og	genstanden	for	den	kultu-

relle	strid	er,	hvor	grænsen	går.	Hvor	hører	opdragelsen	

op,	og	hvor	begynder	uddannelsen?	

Mobning	er	et	godt	eksempel	på	denne	strid.	Vi	er,	så	

vidt	jeg	ved,	alle	imod	mobning,	selv	om	det	undertiden	

kan være svært at definere, hvad det er. Men hvem har 

ansvaret	for,	at	skolen	er	’mobbefri’?	Forældrene,	skolen	

eller	skolemyndighederne?

I	mange	år	har	det	været	anset	for	progressivt	at	give	

skolen	det	størst	mulige	ansvar.	Ifølge	denne	tankegang	

er	det	skolens	–	og	måske	skolemyndighedernes	–	opgave	

at	sørge	for,	at	der	ikke	mobbes.	Tilsyneladende	har	man	

gjort	Immanuel	Kants	ord	til	sine	egne:	

”Ved	den	nuværende	opdragelse	(dvs. den huslige, LQ)	

opnår	mennesket	ikke	fuldt	ud	målet	med	sin	eksistens.	

Thi	hvor	forskelligt	lever	ikke	mennesker!	En	ensartethed	

blandt dem kan kun finde plads, hvis de handler ifølge 

nogle	grundsætninger,	og	disse	grundsætninger	skal	blive	

til	deres	anden	natur.	Derfor	er	den	offentlige	opdragelse	

bedre	end	den	huslige,	thi	først	i	det	offentlige	forum	kan	

mennesket	eksistere	som	alment	menneske.”	

Men	hvorfor,	som	sagt?	Hvorfor	er	det	skolens	opgave	

ikke	blot	at	sørge	for	den	faglige	uddannelse,	men	også	

den	 almene	 dannelse	 og	 opdragelsen	 af	 børnene?	 Og	

hvorfor	 udstrækkes	 ansvaret	 til	 ikke	 alene	 at	 omfatte	

børnene,	 men	 også,	 indirekte	 og	 direkte,	 forældre	 og	

hjem?	Skal	skolen	opdrage	samfundet?	Skal	skolen	skabe	

det	’almene	menneske’?

Spørgsmålet	har	været	anskuet	som	en	rettighedskamp.	

Her	 betaler	 vi,	 forældrene,	 igennem	 skatten	 for	 vores	

børns	skole.	Ergo	skal	vi	også	have	mest	muligt	ud	af	den.	

Undervisning,	 ja,	men	også	alt	muligt	andet,	 fra	sikker	

sex	over	sund	mad	til	renlighed	og	cykelhjelme.	Og	i	det	

repertoire	har	mobning	sin	naturlige	plads.	Skolen	må	

sørge	for,	at	børnene	behandler	hinanden	ordentligt.

Men	er	det	nu	så	progressivt?	Her	er	tre	argumenter,	der	

peger	den	modsatte	vej:

For	det	første	er	skolens	ressourcer	ikke	ubegrænsede,	

og	jo	mere	tid	vi	bruger	på	opdragelse,	des	mindre	er	der	

til	kerneydelsen:	den	faglige	undervisning.	Kun	den,	der	

–	 ligesom	i	 forhold	til	hospitalernes	ventelister	–	tror,	

at	de	offentlige	ressourcer	er	uden	ende,	mener,	at	de	

kæmper	en	kamp,	som	udelukkende	rummer	gevinster	

og	ingen	omkostninger	ved	ufortrødent	at	udvide	kravene	

til,	hvad	det	offentlige	skal	yde.

For	det	andet	spiller	skole	og	hjem	forskellige	roller:	

Skolen	 leverer	 professionelle	 undervisningsydelser.	

Forældrene	 leverer	 kærlighed	 og	 omsorg.	 Hvor	 hører	

mobning	hjemme	i	det	repertoire?

For	det	 tredje	er	konsekvensen	af,	at	man	forlanger,	

at	skolen	skal	opdrage	både	børn	og	hjem,	en	umyndig-

gørelse	af	forældrene.	For	det	frie	individ	er	det	individ,	

der	varetager	sin	egen	opdragelse.	Det	frie	individ	er	det	

menneske,	der	former	sig	selv	og	sine	børn.

Så	hvad	gør	forældrene,	når	Peter	og	Lise	mobber	hin-

anden?	Ringer	de	til	skolelederen	og	påpeger,	at	dette	er	

en	overtrædelse	af	skolens	 ’handleplan	mod	mobning’?	

Forlanger	 de,	 at	 klasselæreren	 og	 mobbe-konsulenten	

rykker	ud?	Går	de	på	kommunens	hjemmeside	og	leder	

efter	den	kommunale	mobbe-ombudsmand?

Eller	griber	Peters	far	telefonen	og	ringer	til	Lises	mor	

og	siger:	”Hey,	vi	har	da	vist	et	problem.	Skulle	vi	 ikke	

mødes	over	en	kop	kaffe	 for	at	aftale,	hvad	vi	gør	ved	

det?”

Og	hvad	gør	skolen?	Fortæller	den	forældrene,	at	mob-

ning	er	et	problem,	som	er	så	komplekst,	at	det	udeluk-

kende	kan	varetages	af	skolen	og	skolens	eksperter?	Eller	

tilskynder	den	tværtimod	forældrene	til	selv	at	varetage	

de	 problemer,	 der	 har	 med	 opdragelse	 at	 gøre,	 gerne,	

naturligvis,	med	råd	og	vejledning	fra	skolens	side?

Det	er	her,	den	moderne	kulturkamp	mellem	opdra-

gelse	og	uddannelse	 foregår.	Det	er	her,	skolen	endnu	

engang	må	forholde	sig	 til	det	klassiske	dilemma	–	og	

ja,	også	det	kan	føres	tilbage	til	Kant	–	at	opdragerens	

opgave	er	at	forme	børnene	på	en	sådan	måde,	at	de	gør	

sig	fri	til	at	forme	sig	selv.

mobNINg	– eN KULTURKAMp

”Hvad gør forældrene, når Peter og 
Lise mobber hinanden? Ringer de til 
skolelederen og påpeger, at dette er en 
overtrædelse af skolens ’handleplan mod 
mobning’?”

LeDeR�



�

18
HELLERE LIDE I fÆLLESSKAbET END STå UDENfOR

”Håbet om fællesskabets accept er en meget 
stærk kraft. Du ser den hos den forslåede 
kvinde, ligesom du finder den hos Katinka 
fra femte klasse og Leena på 11 år.”

Professor Dorte Marie Søndergaard fortæller om, hvorfor 

nogle mobbeofre hellere vil lide inden for fællesskabet end stå 

udenfor.
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MøD DpU’S 
KANDIDATuDDANNELSER
DPU holder vidensdage om 
kandidatuddannelser:
I århus den 12. maj kl. 17.30 og 
I København den 14. maj kl. 
17.00.

Kom og få vejledning, svar på 
dine spørgsmål og kvalificér dit 
valg af uddannelse.

Læs mere på  
www.dpu.dk/kandidat

uddannelserne	er:

Generel pædagogik
IT-didaktisk design
Pædagogisk psykologi
Pædagogisk sociologi
Pædagogisk antropologi
Pædagogisk filosofi
Didaktik inden for dansk, matematik, materiel kultur og musikpædagogik.
The European Master in Lifelong Learning: Policy and Management (MALLL)
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FuKuyAmA	på	Dpu

Den amerikanske forfatter francis fukuyama gæster DPU i 

København den 12. maj. Her vil den danske offentlighed 

få mulighed for at høre, hvordan han i dag ser på den dia-

gnose, han engang stillede for vor egen tid. Som sand intel-

lektuel har fukuyama altid været parat til at revidere sine 

opfattelser i lyset af nye erfaringer. Det har indebåret op-

sigtsvækkende opgør med både neo-konservativismen og 

den ekstreme markedsliberalisme. Det er sandsynligt, at vi 

vil høre mere til fukuyama i den kommende tid, da han er 

gæsteprofessor de næste tre år ved Aarhus Universitet.  

Tilmelding til arrangementet kan ske via dpu.dk

FEm-åRIg	FoRSKNINgSbASERET	LæRERuDDANNELSE

Danmarks Lærerforening og Aarhus Universitet har stillet et 

fælles forslag om et forsøg med en forskningsbaseret lærer-

uddannelse. formålet er at skabe en 5-årig uddannelse på 

kandidatniveau, der uddanner ”eksperter i undervisning”. 

Der bliver derfor lagt særlig vægt på uddannelseskundskab, 

almen didaktik og fagdidaktik. Uddannelsen bygger på et 

samarbejde mellem professionshøjskoler og Aarhus Univer-

sitet. I forsøget samarbejder underviserne på professionshøj-

skolerne med underviserne på universitetet om de enkelte 

dele af uddannelsen. forsøget skal afprøves i et afgrænset 

omfang. forhåbningen er, at det kan skabe værdifuld vi-

den i forhold til en fremtidig udvikling af læreruddannelsen.

SToR	FoRSKEL	på	DE	NoRDISKE	LæRERuDDANNELSER

Sammenlignet med de øvrige nordiske lande er det få 

studerende på den danske læreruddannelse, der afslutter 

deres uddannelse. De, der gennemfører uddannelsen, kan 

til gengæld se frem til bedre løn og beskæftigelsesmulig-

heder end de fleste af deres kolleger i de øvrige nordiske 

lande. Det viser et komparativt studium af de nordiske læ-

reruddannelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og 

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU).

www.dpu.dk

Gik du glip af DpU’s vidensdag om Masteruddannelser? Se 

mere på www.dpu.dk/master 

mobbEEKSpERT	moDTAgER	åRETS	pETER	SAbRoE-pRIS

Helle Rabøl Hansen, ph.d.-studerende med speciale i mob-

ning ved Institut for Læring på DPU, modtager året Peter 

Sabroe-pris for sin visionære forskning og arbejde for et 

øget fokus på mobning i de danske skoler. Prisen uddeles 

af børns Vilkår. 

Helle Rabøl Hansen har skrevet flere bøger om mobning, 

herunder ’Grundbog mod mobning’ (2005), og er bannerfø-

rer for en ny forståelse af mobning. Sammen med det tvær-

faglige forskerteam eXbus forsker hun i mobning i danske 

skoler.

Læs interview med Helle Rabøl Hansen s. 12

www.dpu.dk/om/hrh

KoNFERENcE	om	uNgDomSLIv

center for Ungdomsforskning afholder sin årlige konferen-

ce 19. maj. På konferencen præsenteres den nye bog ’Ung-

domsliv – mellem individualisering og standardisering’ og 

de forskningsresultater, der ligger til grund for bogen. Om-

drejningspunktet for konferencen vil være de tre nøglebe-

greber individualisering, standardisering, kommercialisering 

i forståelsen af ungdomslivet. bogens forfattere vil komme 

med oplæg, og der vil være paneldebat, som styres af DR-

journalisten Jes Stein Pedersen. Konferencen henvender sig 

til alle, der arbejder blandt unge.

www.cefu.dk

Ny	vIDEN	om	’RISIKAbLE	bøRN	og	uNgE’

Et forskersamarbejde mellem DPU og cbS har med en ny 

rapport sat fokus på kommunal forebyggelse og sundheds-

fremme blandt børn og unge med særligt blik for de rol-

ler, børnene og de unge tildeles. Rapporten er den tredje i 

det forskningsrådsfinansierede projektet Risikable børn og 

unge, der fokuserer på, hvordan fem udvalgte kommuner 

udvikler strategier for at mobilisere børn og unge til at tage 

medansvar i forhold til deres egen og andres sundhed. Pro-

jektet giver et billede af, hvordan de udvalgte kommuner 

etablerer sammenhæng i indsatsen over for børn og unge 

– både på det strategiske og det pædagogiske niveau.

www.dpu.dk
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I �979 udgav pink Floyd 
albummet ”The Wall”, hvor de 
sang deres kendte sang ”We 
don’t need no education”. 
Tre årtier senere viser det sig 
overraskende nok, at de måske 
havde en god pointe: Mange af 
os har allerede flere færdigheder 
og mere uddannelse, end vi 
har brug for i vores job, siger 
professor David Livingstone fra 
Toronto Universitet.

  I takt med at finanskrisen raser, henvender beslut-

ningstagere	 verden	 over	 sig	 endnu	 en	 gang	 til	 uddan-

nelsessystemet	for	at	få	hjælp.	Det	har	de	gjort	lige	siden	

midten	af	1700-tallet,	hver	gang	en	samfundsøkonomisk	

krise	har	vist	sig.	Som	om	det	var	muligt	at	uddanne	os	

ud	af	en	krise.	

Det	er	vanvittigt	at	komme	med	uddannelsesreformer	

i	 en	 tid	 som	 denne,	 siger	 professor	 D.W.	 Livingstone.	

Han	er	redaktør	af	den	anerkendte	og	prisvindende	bog	

’The	Education-Jobs	Gap’	og	den	kommende	fortsættelse	

’Education	and	Jobs:	Exploring	the	Gaps’.	I	de	to	bøger	

beviser han og andre forskere, at de fleste canadiere al-

lerede besidder flere uddannelsesmæssige kvalifikationer, 

end	de	kan	bruge	i	deres	job.	Ofte	har	de	et	job,	hvor	de	

udfører	rutineopgaver,	og	hvor	de	ikke	får	mulighed	for	

at	udnytte	deres	potentiale	til	fulde.	De	er	det,	professor	

Livingstone	kalder	’underbeskæftigede’.	I	sin	kommende	

bog	understreger	han	to	af	de	mest	relevante	opdagelser:

”Den	første	opdagelse	er,	at	praktisk	talt	alle	beskæftiger	

sig	med	uformel	læring	uden	for	de	etablerede	uddannel-

sesordninger.	Det	omfatter	blandt	andet	arbejdsrelateret	

undervisning	i	nye	teknologier,	computerbrug,	sundhed	

og	sikkerhed.	Denne	meget	omfattende	uformelle	læring	

medtages som regel ikke i de fleste undersøgelser, men de 

ansatte	opfatter	det	som	mindst	lige	så	nyttigt	for	deres	

arbejdsindsats	som	reel	videreuddannelse.”

33	procent	er	underbeskæftigede
Den	anden	vigtige	opdagelse	er,	at	der	er	uoverensstem-

melse	 mellem	 den	 omfattende	 læring,	 folk	 får,	 både	

formelt	og	uformelt	set,	og	i	hvor	høj	grad	folk	kan	bruge	

denne	læring	i	deres	arbejde.	

”Vi	har	et	voksende	fænomen	inden	for,	hvad	der	blandt	

andet kaldes underbeskæftigelse, overkvalifikation eller 

overuddannelse.	 Et	 stigende	 antal	 mennesker	 har	 en	

baggrund,	hvor	deres	uddannelse,	færdigheder	og	viden	

er	mere	formel	end,	hvad	de	bruger	i	deres	job.	Derfor	er	

konklusionen	på	vores	 forskning,	at	kompetencekrisen	

helt	sikkert	er	en	myte.	Der	er	en	færdighedsmangel	på	

forskellige	områder	og	i	forskellige	perioder.	I	Canada	har	

vi	for	eksempel	kronisk	mangel	på	faglærte	håndværkere.	

Men i langt de fleste tilfælde klares disse mangler hurtigt, 

og	 problemet	 er	 dermed	 løst.	 Et	 langt	 større	 problem	

er, at vi frembringer langt flere uddannede og yderst 

kyndige	 folk,	 end	 hvad	 det	 nuværende	 arbejdsmarked	

kan	aftage.”

Ifølge	David	Livingstone	er	det	et	problem,	der	straks	

skal	tages	fat	på.	I	Canada,	USA	og	Storbritannien	skønner	

man,	at	mindst	en	tredjedel	af	arbejdsstyrken	har	bedre	

kvalifikationsmæssige egenskaber, end hvad deres job 

kræver.	Problemet	er	mest	synligt	blandt	indvandrerne	i	

Europa	og	Nordamerika.	Det	er	den	befolkningsgruppe,	

der har flest underbeskæftigede arbejdere, og kvalifikatio-

nerne	fra	deres	hjemlande	anerkendes	ikke.	Det	er	derfor	

ikke	usædvanligt	at	møde	en	 indvandrer,	der	arbejder	

som	taxachauffør,	selvom	han	faktisk	er	en	højtuddannet	

læge	eller	ingeniør	uddannet	i	sit	hjemland.				

”Det er et meget stort og voksende problem i flere og 

flere dele af samfundet,” siger David Livingstone. ”Det er 

et	problem	i	forhold	til	social	retfærdighed	og	personlige	

investeringsaspekter. De fleste tænker, at de investerer 

energi,	mange	år	og	penge	i	at	tage	en	reel	uddannelse	

med	den	forventning,	at	de	en	dag	får	det	job,	de	ønsker.	

Men	mange	af	dem	får	aldrig	det	job,	de	havde	forventet	

at få. Flere og flere kommer ud på arbejdsmarkedet med 

højere kvalifikationer, end hvad de kan forvente at få brug 

for	i	et	job.	I	dag	accepterer	folk	af	pragmatiske	grunde,	

at de er nødt til at besidde højere kvalifikationer for at 

bestå	en	form	for	sorteringstest,	når	de	søger	et	job	–	på	

trods af at de krævede kvalifikationer faktisk ikke er 

nødvendige	 for	at	udføre	arbejdet.	Bag	denne	åbenlyse	

accept	er	mange	vrede	over	ikke	at	kunne	udnytte	deres	

potentiale	til	fulde.	Sagen	er,	at	der	går	en	masse	talent	

til	spilde.”

1700-tallets	løsninger
Men	det	virker,	som	om	beslutningstagerne	rundt	om	i	

verden	er	villige	til	at	spilde	endnu	mere	talent.	Næsten	

alle	landes	regeringer	er	indstillet	på	at	investere	endnu	

mere	 i	 videregående	 uddannelse	 og	 nu	 i	 organiseret	

livslang	læring,	idet	de	antager,	at	det	har	høj	prioritet,	

når	 samfundsøkonomiske	 og	 sociale	 problemer	 skal	

løses. Når vi står over for en finansiel krise som den, der i 

øjeblikket	plager	hele	verden,	er	uddannelse	den	medicin,	

politikerne	typisk	tyer	til.

KOMpeTeNCeKRISeN

FOTO:

GeTTy IMAGeS
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”Teorien	om	menneskelig	kapital	har	været	domine-

rende	i	intellektuelle	og	politiske	kredse	i	et	par	genera-

tioner,	og	den	anvendes	fortsat	til	at	slå	på	tromme	for	

flere investeringer i uddannelse. Det er logisk, at mere 

uddannelse	giver	os	større	økonomisk	vækst	og	varige	

besparelser.	 Det	 holder	 bare	 ikke.	 Ikke	 desto	 mindre	

opfattes	 fornyelser	og	reformer	 inden	for	uddannelses-

systemet	 fortsat	 som	 væsentlige	 faktorer,	 når	 vores	

samfundsøkonomiske	problemer	skal	 løses.	Sådan	har	

det	været	siden	1700-tallet,	og	nu	er	det	vist	på	tide,	at	

vi	koncentrerer	os	om	samfundsøkonomiske	 løsninger	

og	 lader	uddannelsessystemet	koncentrere	sig	om	det,	

det	er	bedst	til.”

Demokratiser	arbejdspladsen
Konklusionerne	i	bogen	’Education	and	Jobs:	Exploring	

the	 Gaps’	 har	vidtrækkende	 konsekvenser	 for	 hele	 ar-

bejdsmarkedspolitikken.

”Vi	skal	kigge	på	reorganiseringen	af	betalt	beskæfti-

gelse	for	et	stort	antal	mennesker.	Det	er	en	stor	opgave,	

men	 hvis	 vi	 bliver	 ved	 med	 at	 vige	 tilbage	 fra	 det	 og	

ignorere	problemet,	vokser	det	sig	blot	større	og	bliver	

endnu	mere	betændt.	I	1960’erne,	hvor	et	stigende	antal	

afsluttede	en	universitetsuddannelse	 i	Nordamerika	og	

Europa,	begyndte	visse	forudseende	typer	at	frygte	un-

derbeskæftigelsen,	men	i	dag	er	problemet	 langt	større	

end	dengang.”

Professor	 Livingstone	 skitserer	 tre	 strategier,	 som	 be-

handler	problemet:

• Den første strategi er fordeling af tid. Flere og flere har 

længere	arbejdstider,	end	de	selv	ønsker,	og	et	stigende	

antal	kan	ikke	få	et	fuldtidsjob.	Der	er	derfor	behov	for	

en	ændring	af	fordelingen	af	arbejdstid.

•	 Den	anden	strategi	drejer	sig	om	demokratisering	af	

arbejdspladserne, sådan at flere af dem med talent for 

at	 træffe	 beslutninger	 og	 de	 kreative	 kommer	 mere	

til	 orde,	 end	 tilfældet	 er	 i	 dag.	 Faktisk	 er	 dem,	 der	

er	mest	underbeskæftigede	 i	dag,	 folk,	der	arbejder	 i	

industrien	eller	 i	et	servicefag.	Dette	skyldes,	at	 folk	

inden	 for	 disse	 brancher	 i	 stigende	 grad	 har	 et	 højt	

uddannelsesmæssigt	niveau	og	 ikke	får	mulighed	for	

at	udnytte	dette	på	nogen	måde.	Langt	størstedelen	af	

arbejdsstyrken	er	 fuldt	ud	 i	stand	til	at	bidrage	både	

kreativt	og	konstruktivt,	hvis	de	får	mulighed	for	det.

• Den tredje strategi er at skabe flere job i de sektorer, 

der desperat søger efter flere folk. Det vil sige i sektorer 

som	grøn	teknologi	og	sundhedspleje.	

Men	tager	nutidens	regeringer	hånd	om	disse	problemer?	

Kort	sagt	nej,	mener	professor	Livingstone.

”Desværre	eksisterer	der	en	sejlivet	tankegang	blandt	

regeringerne,	de	politiske	analytikere	og	nationaløkono-

merne,	der	går	ud	på,	at	vi	er	nødt	til	at	investere	mere	i	

uddannelsesløsninger	for	at	vinde	økonomisk	frelse.	Og	

det	dur	ikke.”	

For	at	citere	Pink	Floyd:	“We	don’t	need	no	education”.

Af Christian Blomgreen

asterisk@dpu.dk

Læs mere:

På hjemmesiden www.wallnetwork.ca finder du et væld af 
artikler om forskning inden for livslang læring, formel og 
uformel læring samt nationale undersøgelser og casestudies 
inden for de forskellige sektorer.

”	Det	er	logisk,	at	
mere	uddannelse	giver	
os	større	økonomisk	
vækst	og	varige	bespa-
relser.	Det	holder	bare	
ikke.

DAvID	W.	LIvINgSToNE

professor ved Ontario Institute for Studies 
in education (OISe), Toronto Universitet, 
Canada. OISe er sammen med blandt andre 
DpU medlem af International Alliance of 
Leading education Institutes. Livingstone er 
redaktør af den kommende bog ‘education 
and jobs: exploring the Gaps’, som er en 
fortsættelse af den prisvindende bog ’The 
education-jobs Gap – Underemployment or 
economic Democracy’.

KOMpeTeNCeKRISeN
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poRTRæT: KNUD ILLeRIS

DET	ER	
IKKE	
ALTID	
RATIONELT	
AT	VæRE	
RATIONEL

Tidens herskende uddannelsestænk-
ning glemmer den menneskelige 
faktor, som ellers har været Danmarks 
trumf. Det er en kæmpe fejl, lyder det 
fra læringsforsker Knud Illeris, der nu 
træder tilbage som universitetsprofessor 
ved DpU. 

			”FARVEL KNUD”

Hvis	nogen	var	i	tvivl	om,	hvad	de	mange	mennesker	skulle,	kunne	de	

kaste	et	blik	på	de	sorte	T-shirts,	som	konferencemedhjælperne	bar.	Med	

store	hvide	bogstaver	forkyndte	de,	at	et	uddannelseskoryfæ	takkede	af:	

”Farvel	Knud”.

Flere	hundrede	repræsentanter	fra	undervisningsverdenen	var	mødt	

op	den	19.	marts	på	DPU	til	afskedskonferencen	’The	Politics	of	Learning’	

for	at	få	en	sidste	mulighed	for	at	se	Knud	Illeris	i	vigør	som	universi-

tetsprofessor.	Han	er	netop	fyldt	70	år	og	vil	nu	bruge	sine	kræfter	uden	

for	universitetet.	Han	vil	dog	fortsat	arbejde	med	uddannelse	og	læring,	

sådan som han har gjort i snart fire årtier, lover han. Han vil for eksempel 

fortsat	skrive	og	holde	foredrag.

For	Knud	Illeris	har	stadig	meget	på	hjerte	–	 i	hvert	 fald	så	 længe	

uddannelsessystemet	bevæger	sig	i	den	forkerte	retning.	Hvis	det	stod	

til	Knud	Illeris,	skulle	der	ske	et	gevaldigt	opgør	med	tidens	herskende	

uddannelsestænkning,	som	han	mener,	bliver	mere	og	mere	”dehuma-

niseret”.

Asterisk	satte	professor	 Illeris	 i	 stævne	 for	at	 få	ham	til	at	give	en	

analyse	af	nogle	af	uddannelsessystemets	aktuelle	problemer.

ASTERISK: Du har flere gange inden for de sidste par måneder 

pointeret, at tidens dominerende uddannelsestænkning har glemt den 

menneskelige faktor, som det danske uddannelsessystem ellers er kendt 

for internationalt. Hvad mener du med det?

KNUD ILLERIS: ”Der	 er	 en	 tendens	 til,	 at	 uddannelsespolitikere,	

administratorer	og	ledere	tænker	uddannelse	på	linje	med	en	industriel	

produktionsproces.	Deri	 ligger,	at	man	skal	vide,	hvad	man	vil,	med	

klare	mål	osv.	Man	måler	på	viden,	færdigheder	og	kompetencer.	Hele	

den	ny-konservative	tilgang	til	undervisning	og	uddannelse,	der	blev	sat	

på	dagsordenen	i	USA	og	England	under	Reagan	og	Thatcher,	er	blevet	

yderligere	skærpet	under	Bush	og	Blair.	Internationalt	befordres	denne	

tilgang	af	OECD,	og	herhjemme	er	den	især	blevet	taget	op	af	Haarder	og	

Sander.	Men	den	økonomiske	tænkning	er	en	fundamental	fejlforståelse:	

Læring	og	uddannelse	er	ikke	en	industriel	produktionsproces,	men	et	

spørgsmål	om	udvikling	af	menneskelige	potentialer.”

			Hvordan er uddannelsessystemet styret af en økonomisk tænkning? 

Kan du give et eksempel?

KI: ”Det	 mest	 markante	 udslag	 er,	 at	 det	 er	 udvalg	 styret	 af	

Finansministeriet,	der	har	lagt	op	til	nogle	af	de	store	uddannelsesre-

former,	vi	har	haft	 i	de	senere	år,	 især	 inden	for	voksenlæring	–	 ikke	

Undervisningsministeriet.	Uddannelsestænkningen	bliver	 indordnet	 i	

den	økonomiske	 tænkning.	Men	de	gamle	værdier	og	holdninger	om	

medbestemmelse	lever	stadigvæk	i	befolkningen	og	blandt	lærerne.	For	

de fleste forældre er det for eksempel mindst lige så vigtigt, at børnene 

er	glade	i	skolen,	som	at	de	får	lært	alt	det,	de	skal.	Værdierne	lever	i	

den	grad	folkeligt.”

		Hvad betyder det, at der er så stor en kontrast mellem politikere og 

befolkning?

KI: ”Det	mest	synlige	resultat	af	den	store	kontrast	mellem	den	traditio-

nelle	danske	pædagogiske	opfattelse	og	den	politik,	der	praktiseres,	er,	at	

der	gennem	en	årrække	har	været	faldende	søgning	til	læreruddannelsen.	

Tilgangen	til	seminarierne	er	helt	i	bund.	De	unge	har	ikke	lyst	til	at	
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gøre	sig	selv	til	et	redskab	for	en	teknokratisk	uddannelsespolitik.	Og	det	

gælder	faktisk	også	i	voksenundervisningen.”

		Mener du, at den lave tilgang til seminarierne er det største problem 

som følge af tidens fokus på måling, kontrol og styring?

KI: ”Det	er	det	mest	synlige	problem.	Det	mest	umiddelbart	alvorlige	

problem	 er,	 at	 restgruppen	 af	 unge,	 der	 ikke	 får	 nogen	 uddannelse,	

stiger	i	disse	år,	men	det	er	der	mange	forklaringer	på.	Det	er	et	meget	

bredspektret	 problem.	 Det	 handler	 også	 om	 kommercialiseringen	 af	

alting, og det at de unge i dag skal finde ud af, hvem de selv er. I gamle 

dage	orienterede	man	sig	ud	fra	sin	sociale	og	kulturelle	baggrund.	Nu	

er	næsten	alting	gjort	 til	noget,	man	kan	vælge,	det	er	markedsgjort.	

Man	kan	stille	det	op	som	en	kombination	af,	at	de	unge	på	den	ene	side	

står	over	for	en	større	opgave	med	at	udvikle	sig	i	et	samfund,	der	hele	

tiden flytter sig og bliver mere og mere kompliceret, og på den anden 

side	møder	de	en	skole,	der	vil	putte	dem	ind	i	et	system	–	og	samtidig	er	

der	markedsgørelsen,	der	ikke	vil	have	begrænsninger.	De	unge	står	i	en	

meget	spændt	situation.	Vores	nye	bog	UNGDOMSLIV	har	undertitlen	

’mellem	individualisering	og	standardisering’,	for	populært	sagt	ser	det	

ud,	som	om	de	unge	er	 frie	 til	helt	 individuelt	at	vælge	alting,	men	 i	

realiteten	vælger	de	i	stigende	grad	det	samme	alle	sammen	–	indirekte	

styret	af	markedet	og	underholdningsindustrien!”

		Hvorfor er det et problem, at uddannelsessystemet vil måle elevers 

kompetencer?

KI: ”Det er at gøre vold på den faglige definition af kompetencebegrebet 

at	tro,	at	kompetencer	er	noget,	man	kan	måle,	fordi	kompetencer	netop	

så	stærkt	indeholder	den	menneskelige	faktor.	Det,	man	overser,	er,	at	

der	ikke	er	nogen	1	til	1	kobling	mellem	det,	der	undervises	i,	og	det,	der	

bliver	lært.	Men	det	ser	man	stort	på.	Man	kan	administrere	undervisning	

og	uddannelse	–	men	ikke	læring,	i	hvert	fald	ikke	direkte.	Hvis	man	vil	

administrere	læring,	må	man	gå	meget	mere	indirekte	til	værks	og	tage	

den	menneskelige	faktor	alvorligt.”

”Der	kan	godt	være	et	sammenfald	mellem	det,	der	bliver	undervist	

i,	og	det,	der	bliver	lært,	i	det	omfang,	at	det,	der	undervises	i,	er	eksakt	

viden	og	 iagttagelige	 færdigheder.	Det	medfører	denne	tendens	til,	at	

man	vil	reducere	læringen	til	det,	der	kan	måles.	Læring	har	forskellig	

kvalitet,	holdbarhed	og	anvendelighed,	og	det	kan	man	ikke	konstatere	

ved	eksamener,	test	o.l.”

		Hvordan har læring forskellig kvalitet?

KI: ”Det	drejer	sig	for	eksempel	om,	hvor	meget	og	hvor	længe	man	kan	

huske.	Det,	man	lærer	på	den	måde,	at	man	læser	op	til	en	eksamen,	

forsvinder	typisk	ret	hurtigt	igen	–	selv	om	man	faktisk	kunne	det	den	

dag,	man	gik	op	til	eksamen.	En	overlæge	vil	være	karakteriseret	ved,	

at	han	eller	hun	på	et	begrænset	område	kan	meget	mere	end	en	nyud-

dannet	læge,	mens	noget	af	det	meget	brede	stof	er	enten	glemt,	eller	en	

masse	detaljer	er	forsvundet.”

		Hvilken form for læring har den højeste kvalitet?

KI: ”Det	man	har	lært	ved	metoder,	der	inkluderer	problemløsning	og	

praksis,	har	den	højeste	kvalitet.	Det	drejer	sig	om	at	 forholde	sig	 til	

anvendelighed,	sammenhæng	og	forståelse.	Men	så	kommer	man	uden	

for	det,	der	kan	måles.	Det	er	det,	jeg	kalder	den	menneskelige	faktor.	

Det	 ligger	 uden	 for	 hele	 det	 paradigme,	 som	 den	 teknologiske	 eller	

bureaukratiske	tilgang	står	for.”

”Motivationen	er	her	et	nøgleord.	Motivation	ikke	alene	påvirker,	men	

indgår	i	selve	læreprocessen	og	i	læreproduktet	–	som	en	ikke-målelig	

faktor	af	meget	stor	betydning.	Vi	kender	alle	sammen	begrebet	motiva-

tion	og	har	alle	oplevet,	at	motivation	spiller	en	stor	rolle	for	vores	læring.	

Helt	tilbage	i	1830’erne	formulerede	Grundtvig	en	række	ting,	der	drejede	

sig	om,	at	det,	man	lærer,	er	afhængigt	af,	hvilken	motivation	man	har.	

Det	kan	også	vises	i	moderne	læringsforskning,	ikke	mindst	med	støtte	

fra	hjerneforskningen.	Men	man	kan	ikke	administrere	motivation.”

”Man	kan	trække	en	parallel	til	debatten	om	straf.	Man	ved	godt,	at	det	

ikke	virker,	men	hvad	skal	man	gøre?	Man	ved	godt	som	administrator	

og	embedsmand,	at	læring	bygger	på	motivation,	men	man	kan	ikke	som	

administrator	bestemme,	at	nu	skal	eleverne	være	motiverede.	Men	man	

kan	selvfølgelig	gøre	en	hel	masse	for	at	understøtte	et	motivationsfrem-

mende	læringsmiljø.”

		Når vi nu ved så meget om motivationens betydning for læring, 

hvorfor er der så ikke mere fokus på den?

KI:	”Tænkningen	i	de	sidste	20-30	år	har	villet	gøre	det	hele	mere	viden-

skabeligt,	hvilket	indirekte	betyder,	at	det,	man	ikke	har	styr	på,	det	ser	

man	bort	fra.	Derfor	har	der	været	en	tendens	til,	at	en	hel	masse	viden,	

som	både	almindelige	mennesker	og	særligt	undervisere	og	skolelærere	

har, bliver bortdefineret, fordi den ikke kan styres. Videnskabeliggørelsen 

ender	med	at	være	uvidenskabelig,	fordi	den	bekender	sig	til	et	natur-

videnskabeligt	ideal,	som	ikke	kan	rumme	de	faktorer,	som	er	allermest	

afgørende	for	læringen.”

Det lå egentlig ikke i kortene, at Knud Illeris skulle blive professor og brænde 

for læring i årtier. Egentlig er han uddannet i et rejsebureau og blev i sine 

tyvere oplært til at være Simon Spies’ efterfølger. Men da han som 27-årig 

begyndte på studenterkursus, fik han øjnene op for, at han ville bruge sit 

arbejdsliv på læring og psykologi.

Knud Illeris var med til at etablere Det frie Gymnasium i København i 

1970.

I 1972 blev han ansat på det nystartede Roskilde Universitetscenter, hvor 

han var med til at udvikle gruppe- og projektarbejdet. Her var han ansat i 

33 år, blandt andet som professor i uddannelsesforskning.

I 2005 kom han til DPU som professor i livslang læring. Selv om han nu forla-

der sit professorat, vil han fortsat arbejde med uddannelse og læring, blandt 

andet gennem sit konsulentfirma SIMIL, som han for nylig har stiftet sammen 

med sin kone, professor birgitte Simonsen.

FRA	SImoN	SpIES’	FoDSpoR	–	TIL	pRoFESSoR

Læs mere her: www.simil.dk
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KNuD	ILLERIS

Mag.art. i psykologi og professor i livslang læring ved 
Danmarks pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet 
– men fratræder som universitetsprofessor i foråret �009. 
Æresprofessor ved Teachers’ College, University of Columbia, 
USA. Han har skrevet en lang række bøger og artikler om 
læring og uddannelse, bl.a. hovedværket ’Læring’ (�999). 
Sammen med en række forskere fra Center for Ungdoms-
forskning har han netop udgivet bogen ’UNGDOMSLIV’.

www.dpu.dk/om/kil

poRTRæT: KNUD ILLeRIS

		Er vi midt i en videnskabelig epoke, der dyrker det målelige og tæl-

lelige?

KI: ”Videnskabeligt set er vi ikke. For 8 år siden fik Daniel Kahneman 

og	Vernon	L.	Smith	for	eksempel	Nobelprisen,	fordi	de	som	økonomer	

havde	fundet	ud	af,	at	mennesker	 ikke	opførte	sig	økonomisk	målret-

tet.	Ud	fra	en	økonomisk	rationalitet	går	mennesker	efter	ting,	som	er	

irrationelle.	Man	kan	vende	det	om	og	sige,	at	det	er	planlæggerne,	der	

er	irrationelle,	når	de	benytter	sig	af	en	anden	rationalitet	end	den,	som	

faktisk	gør	sig	gældende.	Eller	sagt	på	en	anden	måde:	Det	er	ikke	altid	

rationelt	at	være	rationel,	når	man	har	med	mennesker	at	gøre.”

		Hvad er så rationelt?

KI: ”Det	ville	være	rationelt	at	tage	en	masse	viden	og	erfaring	til	sig	

om,	hvordan	børn	og	andre	 lærer,	og	sætte	kræfterne	 ind	på	at	skabe	

situationer	og	miljøer,	hvor	de	selv	kan	være	med	til	at	udvikle	processen.	

Der	er	brug	for	en	helt	anden	tænkning,	hvor	børn	og	unge	ikke	bare	ses	

som	en	ressource,	der	skal	investeres	i,	men	som	levende	mennesker.	Det	

virkeligt	paradoksale	er,	at	det	danske	skole-	og	uddannelsessystem	har	

været	et	af	de	bedste	til	at	inddrage	den	menneskelige	faktor.	Grundtvig	

står	som	symbolet	for	den	form	for	tænkning.	Men	i	dag	forsøger	Danmark	

at	tilpasse	sig	den	tænkning,	som	OECD	står	for.	Dermed	kaster	vi	vores	

skole-	og	uddannelsestradition	fra	os.”

		Hvordan får vi den menneskelige faktor mere i spil?

KI:	”Det	begynder	at	tage	sig	ud,	som	om	der	skal	en	kulturrevolution	

til.	Det	kræver	et	generelt	opgør	med	den	økonomiske,	teknologiske	og	

top-styrede	tænkning	og	en	åbning	for,	at	elever	og	lærere	i	langt	højere	

grad	kan	være	med	til	at	bestemme,	hvad	der	skal	ske.	Jeg	tror,	at	vi	er	

nået	det	punkt,	at	hvis	der	ikke	sker	nogen	ændringer	meget	hurtigt,	så	

vil	det	kulturgrundlag,	som	skolerne	kører	på	i	det	daglige,	og	som	er	i	

modstrid	med	systemet,	være	trængt	så	langt	tilbage,	at	det	vil	være	svært	

at	genoprette,	fordi	den	unge	generation	af	lærere	er	så	lille	og	så	usikker	

i	forhold	til	det	kulturgrundlag,	som	de	ældre	lærere	i	højere	grad	har	på	

rygraden.	Læreruddannelsen	er	selvfølgelig	et	af	de	steder,	hvor	det	er	

allermest	vigtigt,	at	der	sker	noget	nyt.	Men	præcis	hvor	meget	og	hvor	

hurtigt	der	skal	ske	noget	nyt,	er	uhyre	vanskeligt	at	sige.”

		Det kan lyde, som om du ønsker at gå tilbage til en svunden tid. 

Drømmer du om de gode gamle dage?

KI:	”Man	kan	ikke	bare	gå	tilbage	til	det,	der	var,	fordi	samfundet	er	et	

andet	sted.	Vi	lever	i	et	markedssamfund	på	en	anden	måde,	end	man	

gjorde	for	50	år	siden.	Man	er	nødt	til	at	udvikle	de	samme	grundlæg-

gende	demokratiske	værdier	i	forhold	til	den	verden,	der	er	i	dag.	Og	hvis	

de	unge	får	mulighed	for	at	bestemme	noget	mere,	vil	de	ikke	bestemme	

det,	den	forrige	generation	bestemte.	De	vil	bestemme	noget	nyt.”

Læs mere her: www.dpu.dk/illeris

Af Camilla Mehlsen

cme@dpu.dk

I sin læringsteori trækker Knud Illeris særligt på seks koryfæer, som alle har 

bidraget med ny viden til det pædagogiske felt:

N.F.S.	gRuNDTvIg	(1783-1872)

Motivationens afgørende betydning for læring.

”Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær.”

KARL	mARx	(1818-1883)

Den sociale og samfundsmæssige betydning for læring.

”Det menneskelige væsen er ikke noget abstraktum, det enkelte individ 

iboende. I sin virkelighed er det indbegrebet af samfundsforholdene.”

SIgmuND	FREuD	(1856-1939)

Betydningen af forsvar og modstand.

”Det er ganske almindeligt, at vi undgår at tænke på det, der kun vækker 

ulyst.”

JEAN	pIAgET	(1896-1980)

Der er fundamentalt set to slags former for læring.

”Intellektuel bearbejdelse… består i at afbalancere en assimilativ mekanis-

me og en komplementær akkomodation i en fremadskridende ligevægt.”

JEAN	LAvE	(1939-)

Betydningen af situeret læring og praksislæring.

”Læring er en integreret del af social udvikling i praksis – der findes ingen 

del som ikke er situeret.”

ANToNIo	DAmASIo	(1944-)

Sammenhængen mellem fornuft og følelser – hjerneforskning.

”Biologiske drifter, kropstilstande og emotioner er… et uundværligt 

grundlag for rationalitet.”

få den fulde sammenhæng på www.dpu.dk/illeris, hvor der ligger en video 

af Knud Illeris’ tale på afskedskonferencen d. 19. marts.

KNuD	ILLERIS’	SEKS	FyRTåRNE
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Empatitræning. Nul Tolerance. Sanktioner og straf af individer. De danske skoler gør flittigt brug af et 
voksende udvalg af antimobbemetoder. Men det er ikke sikkert, at den massive indsats virker mod 
den hårde mobning. Mange metoder glemmer gruppen og konteksten, og de stigmatiserer børnene, 
påpeger to forskere fra DpU. Hvis skolerne skal mindske mobningens omfang, kræver det et opgør 
med tidens herskende mobbeparadigme – og en gentænkning af, hvad mobning er.

		 Årtusindeskiftet	 varslede	 en	 ny	 æra	 for	 mobning	

i	 Danmark.	 Før	 var	 mobning	 noget,	 alle	 kendte	 til,	 og	

mange	havde	oplevet,	men	fænomenet	mødte	ikke	særlig	

stor	bevågenhed.	Det	ændrede	sig	markant,	da	den	første	

store	undersøgelse	om	mobning	på	danske	skoler	udkom	

i	1998.	WHO	stod	bag	undersøgelsen,	som	afslørede,	at	

hvert	fjerde	barn	i	Danmark	havde	været	udsat	for	mob-

ning	i	løbet	af	deres	skoletid	–	og	det	var	nordisk	rekord.

Pludselig	 ryddede	 mobning	 avisforsider,	 og	 den	 er	

siden	da	kommet	stadig	mere	i	vælten.	Den	voldsomme	

opmærksomhed	på	mobning	har	ikke	bare	fået	skoler	og	

arbejdspladser	til	at	få	øjnene	op	for	mobningens	omfang,	

men	også	affødt	en	lang	række	aktiviteter	mod	mobning	

–	fra	børnehaven	til	arbejdspladsen.	Under	paroler	som	

’Sammen	 mod	 mobning’,	 ’’STOP	 mobning	 på	 arbejds-

pladserne’	og	’Fri	for	Mobberi’	er	der	investeret	massivt	

i	at	bekæmpe	mobning.

gedemarked	af	metoder
Særligt	 på	 skoleområdet	 har	 man	 oprustet	 med	 en	

lang	række	aktiviteter	mod	mobning.	 Ifølge	rapporten	

’Indsatser	mod	mobning	i	Folkeskolen	2008’	har	mange	

af	de	danske	skoler	lanceret	en	handlingsplan	inden	for	

de	sidste	par	år,	og	9	ud	af	10	skoler	 iværksætter	 i	dag	

aktiviteter,	der	skal	forebygge	eller	bekæmpe	mobning.	

Aktiviteterne	stritter	dog	i	mange	forskellige	retninger.

Hvad	siger	forskningen	om	tidens	herskende	metoder?	

Hvad	virker?	Kan	mobning	puttes	på	formel,	og	virker	de	

mange	konkrete	værktøjer	og	handlingsplaner	overhovedet?	

Asterisk	har	sat	to	forskere	fra	DPU	i	stævne	for	at		få	svar.

Helle Rabøl Hansen er den ene. Hun har i flere år 

fungeret	som	mobbekonsulent	og	er	ph.d.-stipendiat	ved	

DPU,	hvor	hun	forsker	i	mobning	og	i	lærerperspektiver	

om	elevmobning	under	DPU’s	store	forskningsprojekt	om	

mobning,	eXbus	(Exploring	Bullying	in	Schools).

Helle	 Rabøl	 Hansen	 fortæller,	 at	 det	 er	 lykkedes	 at	

mindske	 mobningens	 omfang,	 men	 ikke	 for	 de	 særlig	

hårdt	ramte.	Hun	mener,	at	vi	i	dag	er	vidner	til	et	sandt	

gedemarked	af	anti-mobbeprogrammer	rundt	omkring	

på	skolerne	–	og	mange	af	programmerne	overser,	hvad	

mobning	i	grunden	er.	Derfor	er	der	brug	for	mere	viden	

om	mobningens	kompleksitet.

	

Empatitræning	stigmatiserer
Empatitræning	er	en	af	de	særligt	udbredte	metoder	på	

de	danske	skoler.	Tanken	bag	er,	at	eleverne	skal	 lære	

at	sætte	sig	i	mobbeofrenes	sted	og	hermed	opnå	større	

empati.	Empatitræning	er	inspireret	af	den	amerikanske	
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CAPSLE-model,	 som	 er	 en	 forkortelse	 for	 Creating	 a	

Peaceful	 School	 Learning	 Environment.	 Programmet	

bygger	på	’Nul	Tolerance’	over	for	mobning	og	er	udviklet	

over	et	 tre-årigt	 forsøgsforløb	med	4.000	amerikanske	

skoleelever.	CAPSLE	kombinerer	empatitræning	med	et	

elevrapporteringssystem,	hvor	eleverne	løbende	krydser	

af,	hvem	de	oplever	som	henholdsvis	tilskuere,	mobbere	

og	mobbeofre.	Spørgsmålet	er	imidlertid,	om	det	er	så-

danne	metoder,	der	skal	til.

Det	tvivler	Helle	Rabøl	Hansen	stærkt	på.	Empatipro-

grammerne	har	en	individbaseret	tilgang	til	mobning,	og	

hun	tvivler	derfor	på	deres	reelle	effekt	på	længere	sigt.	I	

værste	fald	risikerer	de	at	gøre	mere	skade	end	gavn.

”Problemet	med	empatitræning	som	antimobbestrategi	

er,	at	metoderne	ofte	stigmatiserer	børnene.	Man	udpe-

ger,	hvem	der	er	mobberen,	og	hvem	der	er	mobbeofret,	

og	så	sætter	man	etiketter	på	dem.	På	den	måde	kommer	

mobning	til	at	handle	om	enkeltindivider	og	skyld.”

parallelmoral	legitimerer	mobning
Empatitræning	bygger	på	en	antagelse	om,	at	børnene	

ikke	kan	sætte	sig	i	mobbeofrets	sted,	og	det	skal	de	derfor	

lære.	Men	ifølge	Helle	Rabøl	Hansen	er	det	ikke	det,	der	

er	på	spil	i	mobning.	Her	handler	det	snarere	om,	at	man	

som	mobber	eller	tilskuer	til	mobning	spekulerer	i	at	tilsi-

desætte	sin	empati	og	skaber	fortællinger	og	forklaringer,	

der	legitimerer	mobningen.

”Et	barn	kan	sagtens	have	evnen	til	empati,	men	alligevel	

mobbe	eller	være	tilskuer	til	mobning,	fordi	de	er	en	del	af	

udstødelsesmønstret	og	skal	overleve	i	det.	Empatitræning	

signalerer	en	kausalforklaring	på	mobning	som	noget,	der	

ligger	inde	i	barnet	som	en	mangel,	og	dermed	har	man	

hevet	problemet	ud	af	kontekst.		Påstanden	om,	at	børn,	

der	mobber,	er	uden	empatiske	følelser,	nærmer	sig	en	

påstand	om,	at	vi	har	mange	børnepsykopater	ude	at	gå,”	

siger	Helle	Rabøl	Hansen.	Det,	der	sker	under	mobning	

er,	at	eleverne	opererer	med	en	såkaldt	 ’parallelmoral’,	

hvor	 de	 normaliserer	 mobning.	 Helle	 Rabøl	 Hansen	

nævner	 et	 eksempel	 fra	 en	 skole,	 hvor	 hun	 blev	 akut	

tilkaldt	som	mobbekonsulent.	En	dreng	var	blevet	hejst	

op i skolens flagstang, fordi han med de andre elevers ord 

”bare	er	så	irriterende”.	Hændelsen	peger	på,	at	eleverne	

tilsidesatte det, deres omgivelser normalt finder moralsk 

rigtigt.	På	den	måde	fandt	de	forklaringer,	der	forsvarede	

hændelsen.	”En	sådan	parallelmoral	kan	legitimere	ellers	

uacceptable	handlinger	 inden	 for	et	 fællesskab,	og	det	

er	disse	mønstre,	der	skal	brydes,	hvis	vi	skal	bekæmpe	

mobning,”	fortæller	Helle	Rabøl	Hansen.	

ILLSTR
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opSTåET

1600-1700-tallet.
Begrebet mobning bliver 

født i en periode, hvor vold 

og ødelæggelse anses for at 

være mere naturlige måder 

at løse sociale konflikter og 

modsætninger på – som for 

eksempel under den Franske 

Revolution. Termen stammer 

fra det engelske ord ‘mob’, 

som betyder pøbel, pak eller 

larmende folkehob. 

Det engelske mob er en 

forkortelse af det latinske 

mobile vulgus – det 

foranderlige, upålidelige 

håb. Udtrykket stammer 

oprindeligt fra �680 og 

anvendes ofte som en 

modsætning til nobilitet 

(adel).

1970’erne:
Selv om mobning længe 

har været kendt som 

fænomen i Norden, er det 

først i �970’erne, at man 

begynder at interessere 

sig for problematikken – og 

fænomenet får et navn. 

Tidligere bruger man mere 

udtryk som at blive ‘kanøflet’ 

eller drillet, men fra �970’erne 

kan man også blive ‘mobbet’. 

Fænomenet forstås ud 

fra termens oprindelige 

betydning: Mobning foregår 

i grupper.

1980’erne:
Forskningen begynder for 

alvor at tage mobning 

op i �980’erne. en af 

de mest fremtrædende 

mobbeforskere er den norske 

professor Dan Olweus. Hans 

definition har individet i fokus, 

og den er i dag meget brugt 

internationalt:

“en person bliver mobbet, 

når han eller hun gentagne 

gange og over en vis tid 

bliver udsat for negative 

handlinger fra en eller flere, 

og ofte på et sted, hvor han 

eller hun er tvunget til at 

opholde sig.”

1990’erne	og	2000’erne:
I �998 får danskerne sig et 

chok: en undersøgelse viser, 

at danske børn er meget 

mere udsat for mobning 

end svenske og norske 

børn. Der kommer herefter 

massivt fokus på mobning, 

og der bliver sat gang i en 

lang række forebyggende 

aktiviteter mod mobning.

Mobbeforskningen begynder 

at kaste et kritisk blik på den 

individ-baserede tilgang til 

mobning, som ellers er blevet 

det herskende paradigme. 

Flere mobbeforskere 

– heriblandt forskerne i DpU-

projektet eXbus – betoner 

betydningen af gruppen og 

konteksten, og de forsøger at 

gentænke mobningen. 

temaer	som	vold,	krig,	køn	og	ondskab.	Hun	mener,	at	

vi	 må	 forstå	 mobningens	 væsen,	 hvis	 vi	 skal	 gøre	 os	

forhåbninger	om	at	formindske	den	–	og	det	kræver	en	

ny tilgang, der bryder med flere årtiers dominerende 

forskningsparadigme.

”Den	individuelle	tilgang,	som	har	været	herskende	i	

flere årtier, er ikke tilstrækkelig. Selvfølgelig oplever vi os 

alle	som	individer,	men	mobning	skal	ses	i	sammenhæng	

med	sociale	relationer,”	siger	hun.

Da	mobning	for	alvor	blev	introduceret	i	forskningen	i	

Norden	i	de	tidlige	1970’ere,	var	det	ud	fra	en	forståelse	

af	mobning	som	et	gruppefænomen.	”Mobning	kommer	

fra	ordet	 ’mob’,	som	på	engelsk	betyder	en	gruppe,	der	

er	spontan	og	uorganiseret.	Det	var	den	forståelse,	som	

også	fulgte	med	i	begyndelsen,”	siger	Robin	May	Schott.

Men	forståelsen	af	mobning	som	et	gruppefænomen	

blev hurtigt afløst af den individuelle tilgang, som den 

norske	professor	Dan	Olweus	står	 for.	Dan	Olweus	har	

forsket	i	mobning	i	mange	år	og	anses	for	at	være	en	af	

pionererne inden for feltet. Hans forskning og definition 

af	 mobning	 er	 meget	 udbredt,	 også	 uden	 for	 forsker-

kredse, da den ligger til grund for flere af de senere års 

indsatser	mod	mobning. 

Hans definition lyder:

”En	person	bliver	mobbet,	når	han	eller	hun	gentagne	

gange	og	over	en	vis	tid	bliver	udsat	for	negative	hand-

linger fra en eller flere, og ofte på et sted, hvor han eller 

hun	er	tvunget	til	at	opholde	sig.”

mobning	er	et	’vi’	problem	
Problemet med flere af tidens herskende antimobbepro-

grammer	er	ifølge	Helle	Rabøl	Hansen,	at	de	dekontek-

stualiserer	mobning.	

”Jeg	mener,	vi	skal	 	anskue	mobning	som	et	 ’vi-pro-

blem’.	Det	er	hele	klassens	problem,	ikke	kun	ofrets.	’Nul	

Tolerance’-tankegangen	bygger	ofte	på	sanktioner	og	straf	

af	individer.	Det	er	jeg	principielt	imod,	da	man	herved	

piller	enkeltpersoner	ud	af	den	sammenhæng,	hvor	mob-

ningen	lever,”	forklarer	Helle	Rabøl	Hansen.	Helle	Rabøl	

Hansen	bruger	udtrykket	’Klassens	økologi’,	når	hun	skal	

forklare	de	dynamikker,	der	skaber	mobning.	Hun	ser	

mobning	som	en	social	orden,	der	har	sin	egen	logik.	”Det	

er	påtrængende,	at	vi	ser	mobning	i	en	kulturkontekst	og	

fokuserer	mere	på	det	relationelle.	Mobning	er	et	socialt	

mønster,	som	udspiller	sig	i	en	given	kontekst.”

Derfor	kan	vi	ifølge	Helle	Rabøl	Hansen	ikke	pille	en-

keltindivider	ud	og	udpege	dem	som	årsag	til	mobningen.	

”Hvis	vi	sætter	parentes	om	mobbeofret,	er	der	stadig	meget	

på	spil	 i	klassen.	Derfor	er	vi	nødt	til	at	se	på	hele	sam-

menhængen	–	i	form	af	hele	klassen	og	de	mange	forskellige	

mekanismer,	der	er	på	spil,	hvis	vi	vil	forstå	mobning”.

opgør	med	individuel	tilgang
Forskningsprofessor	 Robin	 May	 Schott	 støtter	 op	 om,	

at	gruppen	er	helt	central	at	 forstå,	hvis	vi	vil	mindske	

mobningens	omfang	 i	 skolen.	Hun	forsker	 i	øjeblikket	

i mobning set i et filosofisk perspektiv under projektet 

eXbus ved DPU og har i mange år arbejdet filosofisk med 



Kritik	af	det	herskende	paradigme
Robin	May	Schott	mener,	det	er	 interessant	og	ganske	

overraskende	 fra	 et	 videnskabsteoretisk	 perspektiv,	 at	

Dan Olweus’ definition er så dominerende.

	 ”Det	herskende	paradigme	inden	for	mobning	bygger	

på Olweus’ definition, som handler om individuel ag-

gression.	Ifølge	den	svenske	bog	’Skolan	–	en	arena	för	

mobbning’	af	Björn	Eriksson	og	hans	medforfattere	går	

omkring	60	procent	af	mobbeforskningen	ud	fra	Olweus’	

paradigme.	Men	i	løbet	af	de	sidste	fem-ti	år	er	der	blevet	

rejst	 spørgsmålstegn	 til	det	paradigme.	Det	er	 ’Skolan	

–	en	arena	för	mobbning’	et	eksempel	på.	Indtil	da	har	

mobbeforskningen	været	meget	homogen.”

Ifølge	Robin	May	Schott	er	et	af	problemerne	ved	Olweus’	

tilgang	til	mobning,	at	den	fastlåser	de	forskellige	posi-

tioner	i	mobning.	”I	Olweus’	optik	er	mobbepositionerne	

stabile	over	en	længere	periode.	En	elev	kan	for	eksempel	

blive	udsat	for	mobning	over	nogle	år,	mens	en	anden	elev	

har	rollen	som	den,	der	mobber.	Men	nyere	forskning,	for	
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eksempel	vores	forskning	i	eXbus,	viser,	at	positionerne	er	

meget mere flydende. En og samme person kan have flere 

positioner	inden	for	meget	kort	tid.”

Et	andet	problem	er,	at	Olweus	stempler	de	 involve-

rede.	For	eksempel	mener	han,	at	den	mobbede	besidder	

karaktertræk	som	’svag,	’angstfuld’,	’deprimeret’	og	’usik-

ker’,	mens	han	beskriver	mobberen	som	 ’aggressiv’	og	

’anti-social’	med	en	mangel	på	empati.	

”Den	måde,	Olweus	beskriver	offeret	på,	er	en	ganske	

ubehagelig	beskrivelse.	De	karaktertræk,	han	beskriver	

offeret	med,	har	en	meget	negativ	værdi	i	vores	livssyn.	

Olweus	mener	 ikke,	at	det	er	mobningen,	der	nødven-

digvis	skaber	disse	negative	karaktertræk;	den	mobbede	

besidder	dem	i	forvejen.	Hvis	jeg	skulle	høre	en	forsker	

sige	om	mit	barn,	at	’dit	barn,	som	er	offer	for	mobning,	er	

i	forvejen	angstfuldt,	svagt	og	tilbøjeligt	til	at	underkaste	

sig’,	så	ville	 jeg	sige	 ’tal	ordentligt	om	mit	barn’,”	siger	

hun.

INDSATSER	moD	mobNINg

cApSLE-modellen
Den amerikanske CApSLe-

model er en forkortelse for 

Creating a peaceful School 

Learning environment. 

programmet bygger på ’Nul 

Tolerance’ over for mobning 

og er udviklet over et tre-årigt 

forsøgsforløb med 4.000 

amerikanske skoleelever. 

CApSLe kombinerer empati-

træning med et elevrappor-

teringssystem, hvor eleverne 

løbende krydser af, hvem de 

oplever som hhv. tilskuere, 

mobbere og mobbeofre. 

CApSLe-modellen er endnu 

ikke kommet til de danske 

skoler i sin rene form, men 

empatitræningsprogrammer, 

som mange skoler benytter 

sig af, er inspireret af CApSLe.

olweusprogrammet 
programmet har som 

mål at omstrukturere det 

eksisterende sociale miljø, så 

der bliver færre muligheder 

og færre belønninger for 

mobning. programmet byg-

ger på fire grundlæggende 

principper, der tilstræber at 

skabe et skolemiljø, der er 

kendetegnet ved:

�. et varmt og positivt 

engagement fra de 

voksne

�. Klare og faste grænser for 

uacceptabel opførsel 

�. Anvendelse af ikke 

fjendtlige sanktioner mod 

uacceptabel opførsel 

4. Tydelige, autoritære 

voksne, der også fungerer 

som rollemodeller

Dcum-skabelonen
Dansk Center for 

Undervisningsmiljø er et 

uafhængigt statsligt center, 

der arbejder for at sikre et 

godt undervisningsmiljø 

på alle uddannelsessteder 

samt et godt børnemiljø i 

alle dagtilbud. Centret har 

introduceret den såkaldte 

DCUM skabelon, der tilbyder 

en række konkrete værktøjer, 

som skoler og daginstitutioner 

kan benytte i deres indsats 

mod mobning. Hensigten er 

at få skoler og institutioner til 

at implementere systema-

tiske handlingsplaner, der 

I det sidste årti har skoler og arbejdspladser sat gang i en lang 

række aktiviteter mod mobning. Ifølge rapporten ’Indsatser 

mod mobning i Folkeskolen �008’:

•  7� procent af de danske skoler har i dag en handlingsplan 

mod mobning

•  Flere af skolerne har lanceret en handlingsplan inden for de 

sidste par år. 

•  90 procent af skolerne iværksætter aktiviteter, der skal 

forebygge eller bekæmpe mobning.

•  Det er typisk klasselæreren (9� procent) eller skolelederen 

(89 procent), der tager initiativ til at forebygge eller 

bekæmpe mobning.

•  58 procent af de skoler, der gør en indsats mod mobning, 

vurderer, at deres aktiviteter mod mobning har en stor eller 

meget stor effekt, mens 41 procent vurderer, at aktiviteterne 

har nogen effekt.

Her er nogle eksempler på aktuelle indsatser og metoder mod 

mobning:

skal bekæmpe mobning 

samt rapportere resultater og 

erfaringer til DCUM.

www.dcum.dk

Sammen	mod	mobning	
–	for	trivsel,	tolerance	og	
tryghed
Kampagnen gik i luften i 

marts �008 på initiativ af 

undervisningsminister Bertel 

Haarder. Den har iværksat en 

række aktiviteter mod mob-

ning som fx ’Børnetelefonen’ 

og ’Graffiti mod mobning’. 

Kampagnen er iværksat af 

Undervisningsministeriet og 

en lang række partnere med 

fokus på børn som Danmarks 

Lærerforening, BUpL og Skole 

og Samfund.

www.sammenmodmobning.dk

Fri	for	mobberi
Mary Fonden og Red Barnet 

har siden februar �007til 

budt børnehaver konkrete 

pædagogiske redskaber, 

der kan være med til at 

forebygge mobning. H.K.H. 

kronprinsesse Mary har taget 

initiativ til at udvikle projektet 

i Danmark efter inspiration 

fra Australien. I forbindelse 

med kampagnen ’Sammen 

mod mobning’ blev projektet 

udvidet med en kuffert fyldt 

med redskaber målrettet 

0.-�. klasse, deres lærere og 

forældre.

www.redbarnet.dk

AmoK (Livsmodlab)

Livsmodlab er tilknyttet 

netværket AMOK, antimob-

bekonsulenter eller antimob-

bekorps. AMOK består af 

aktive foredragsholdere, 

“brandslukkere” og kursusar-

rangører om mobning blandt 

børn og voksne. Helle Rabøl 

Hansen fra DpU er med i 

netværket.

www.livsmodlab.dk

mellem elever, lærere, ledere, 

pædagoger, forældre og 

politikere. parterne forpligter 

sig på at forstærke og 

koordinere eksisterende og 

fremtidige indsatser for at 

sikre skolebørn et godt og 

mobbefrit undervisningsmiljø.

Trivselserklæring
Der eksisterer ingen reel 

lovgivning om mobning i 

Danmark. I �004 lancerede 

Undervisningsministeriet 

dog den såkaldte 

’Trivselserklæring’, der mar-

kerer et formelt samarbejde 



interesseret	sig	for,	hvordan	noget	så	forrykt	som	anti-

semitisme under Anden Verdenskrig kunne finde sted 

under	tilsyneladende	normale	samfundsforhold.	Ligesom	

Benjamin	og	Arendt	mener	Robin	May	Schott,	at	hvis	

man	vil	forstå	det	forrykte,	er	det	vigtigt	at	betragte	det	

som	indskrevet	i	normale	samfundsforhold	–	i	stedet	for	

at	betragte	det	som	noget	dæmonisk	udefrakommende.

	 Ondskaben	 i	 det	 normale	 er	 et	 tema,	 som	 Hannah	

Arendt	 har	 beskæftiget	 sig	 meget	 med.	 I	 ”Eichmann	 i	

Jerusalem	–	en	rapport	om	ondskabens	banalitet”	(1963)	

skriver	hun	netop	om,	at	ondskaben	ikke	er	en	dæmonisk	

kraft.	 Ondskabsfulde	 handlinger	 behøver	 ikke	 været	

drevet	af	had	eller	sadisme.	De	kan	ske,	når	et	menneske	

glemmer	at	tænke;	når	det	sætter	sin	samvittighed	ud	af	

drift,	sådan	som	Arendt	viser	i	sin	analyse	af	den	tyske	

SS-officer Adolf Eichmann. Han var en af hovedmændene 

bag	jødeudryddelsen	under	Anden	Verdenskrig	og	følte	

ikke	skyld,	for	han	gjorde	blot,	hvad	systemet	bad	ham	

om.	 Derfor	 påstår	 Arendt,	 at	 Eichmanns	 ondskab	 var	

banal	–	ikke	dæmonisk.

	 Mobbeforskningen	 henter	 til	 tider	 inspiration	 i	

Holocaust-forskningen	 for	 at	 forklare	 de	 psykologiske	

mekanismer	og	mønstre.	Robin	May	Schott	understreger	

dog,	at	det	er	vidt	forskellige	kontekster,	men	der	er	tvær-

gående	spørgsmål,	som	er	relevante	 for	både	mobning	

og	 Holocaust.	 For	 eksempel	 spørgsmålet	 om	 hvorvidt	

mennesket	 er	 ondskabsfuldt,	 og	 hvorfor	 ondskaben	

indtræffer.

mobning	er	levende
Robin	May	Schott	er	ikke	bare	kritisk	over	for	Dan	Olweus’	

beskrivelse	af	mobning	som	et	patologisk	fænomen.	Hun	

er	også	en	arg	kritiker	af	Olweus’	forklaring	på,	hvorfor	

mobning finder sted: ”Olweus’ forklaring på årsagen 

til	mobning	ligger	hos	familien:	Det	er	familiens	skyld,	

hovedsageligt	moderens.	Han	beskriver	nemlig	mødrene	

til	 mobbere	 som	 kolde,	 uengagerede	 i	 deres	 børn	 og	

uden	evner	til	at	sætte	grænser.	Det	er	helt	forfærdeligt,	

at	han	så	tydeligt	siger,	’det	er	moderens	skyld’.	Hvilket	

årtusinde tror han, vi befinder os i? Ingen har en værdig 

position i Olweus’ definition af mobning, hverken ofre, 

mobbere,	forældre	eller	lærere.”

Helle	Rabøl	Hansen	er	også	skeptisk	over	for	at	operere	

med en fasttømret definition som Olweus’. ”Mobning kan 

ikke kun defineres deskriptivt. Mobning er levende, som 

gelé.	Det	er	en	lang	kæde	af	systematiske	små	handlin-

ger,”	siger	hun	og	understreger	samtidig,	at	hun	mener,	

det er nyttigt at arbejde ud fra en definition, både som 

forsker og praktiker. Men Dan Olweus’ definition er for 

dogmatisk	og	individbaseret.

Både	Robin	May	Schott	og	Helle	Rabøl	Hansen	er	dog	

positive over for at se mobning som flere systematiske 

handlinger,	sådan	som	Olweus	er	inde	på.	

”Det	bliver	til	mobning,	når	udstødelsen	systematise-

res.	Når	fællesskabets	omdrejningspunkt	bliver	selve	ud-

stødelsen,”	siger	Helle	Rabøl	Hansen.	Robin	May	Schott	
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pRocENT	Som	bLIvER	mobbET	mINDST	ET	pAR	gANgE	om	måNEDEN:

11-åRIgE:

Drenge: �� %

piger: �0 %

13-åRIgE:

Drenge: 9 %

piger: 9 %

15-åRIgE:

Drenge: 5 %

piger: 5 %

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen �006

mINDRE	mobNINg	på	DANSKE	SKoLER

Mobning er stadig meget udbredt på de danske skoler: Knap hver tiende skoleelev bliver mobbet 

mindst � gange om måneden. Det er imidlertid værd at bemærke, at Danmarks alarmerende 

nordiske rekord i mobning i �998 er faldet betydeligt: Hvor �5 % af eleverne blev mobbet i �998, 

faldt tallet til �� % i �00� og tog endnu et pænt dyk til 8 % i �006. Faldet i mobning drejer sig 

især om den sporadiske mobning, men der er også sket et mindre fald i den hårde mobning, dvs. 

børn, der bliver mobbet flere gange om ugen.

ondskabens	banalitet
”Hold kæft hvor er du klam, nej hvor du lugter, føj for 

satan en homo du, knepper du din far, hvorfor er du 

så tynd? Jeg gider ikke være i gruppe med ham, jeg 

smadrer dig efter skole.”

 Det er hårde ord ikke? Forestil dig at høre dem flere 

gange	dagligt	i	3660	dage.	Sådan	var	livet	for	en	dreng,	

der	op	gennem	sin	skoletid	blev	udsat	for	mobning.	Han	

er	i	dag	i	20’erne	og	har	berettet	om	sine	mobbeoplevelser	

til	forskningsprojektet	eXbus’	hjemmeside.	Det	er	barsk	

læsning og lyder som taget ud fra en dyster ungdomsfilm. 

Men	mobning	er	virkelig	hverdagskost	 for	mange,	 ikke	

bare	i	skolerne,	men	også	på	arbejdspladserne.

	 Spørgsmålet	er,	hvorfor	så	mange	af	os	accepterer,	at	

mobning finder sted, når den er så grusom? Dan Olweus 

forklarer	det	med,	at	mobning	ikke	hører	hjemme	inden	

for	det	normale:	Han	mener,	at	mobning	er	patologisk.	

Det	er	Robin	May	Schott	ikke	enig	i.

	 ”I	 Olweus’	 tilgang	 bliver	 mobning	 til	 et	 patologisk	

træk.	Jeg	synes,	det	er	meget	vigtigt,	at	vi	holder	fast	i,	at	

mobning er noget, der finder sted blandt normale børn. 

Olweus	siger,	at	det	er	5-10	procent	af	alle	børn,	der	er	

involveret	 i	 mobning.	 Jeg	 synes,	 det	 er	 betænkeligt	 at	

sige,	at	næsten	10	procent	af	alle	børn	er	patologer.”

Robin May Schott læner sig op ad to filosofiske tænkere, 

Walter	 Benjamin	 og	 Hannah	 Arendt,	 som	 begge	 har	



Robin	may	Schott

	

Forskningsprofessor i filosofi ved Institut for pædagogik, Danmarks 
pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Hun har en ph.d. fra yale 
University. Hun har i flere år forsket i feministisk filosofi med særligt fokus på 
krig, ondskab samt nationalisme som fortælling. Hun er i øjeblikket ved at 
undersøge mobning ud fra et filosofisk perspektiv tilknyttet forskningsprojektet 
eXbus: exploring Bullying in Schools, hvor hun bl.a. arbejder med begreberne 
ondskab, etik og moral.

Læs mere: www.dpu.dk/om/rms
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betoner	også	systematikken:	”Mobning	er	et	systematisk	

forløb.	Der	 foregår	systematisk	ydmygelse	 i	mobning,”	

siger	hun.

Longing	for	belonging
I stedet for en strengt deskriptiv definition er Helle Rabøl 

Hansen	i	øjeblikket	i	fuld	gang	med	at	udvikle	en	analyse-

ramme,	der	kan	forklare	mobning	med	andre	vinkler	end	

kun	at	se	på	henholdsvis	onde	og	svage	individer.	

Hun	arbejder	med	den	antropologiske	 term	 ’longing	

for	belonging’	–	længsel	efter	at	høre	til.	”Mobning	kan	

dække	et	skolebarns	behov	for	at	høre	til	et	fællesskab,	

som	endda	kan	føles	trygt,	hvis	man	i	kontrast	til	dem,	der	

holdes	uden	for	fællesskabet,	er	inde	i	varmen.	Derfor	kan	

mobning	virke	som	et	’skud’	fællesskab.	Der	vil	være	børn,	

der	oplever	mobningen	forkert,	men	frygten	for	at	blive	

ekskluderet	fra	fællesskabet	bliver	motiv	og	drivkraft	nok	

til	at	deltage	eller	i	hvert	fald	ikke	forhindre	den.”

	 Helle	 Rabøl	 Hansen	 låner	 udtrykket	 ’inkluderet	

eksklusion’	 fra	 Bülent	 Diken,	 når	 hun	 skal	 forklare	

mobning.	”Mobning	handler	om	at	holde	nogen	udenfor,	

men	mobning	er	 ikke	ren	eksklusion.	Hvis	det	klassen,	

eller	mobberne,	er	fælles	om,	er	at	skabe	og	opretholde	

en	mobbeorden,	så	er	mobbeofret	en	nødvendig	brik	 i	

mobbekonteksten.	 Derfor	 er	 ofret	 på	 tålt	 ophold,	 idet	

han	eller	hun	på	én	gang	er	ekskluderet	og	inkluderet	i	

fællesskabet.	Mobningens	kraft	og	særegenhed	er,	at	der	

er	tale	om	ofre,	der	udstødes	af	sine	egne,”		forklarer	Helle	

Rabøl	Hansen.

Skab	nye	fællesskaber
Hvordan	 bekæmper	 vi	 mobning,	 hvis	 vi	 hverken	 må	

stemple	ofre	eller	gerningsmænd	eller	arbejde	med	en	

fast definition af mobning? Vil konsekvensen ikke være, 

at	de	lærere	og	pædagoger,	der	skulle	gribe	ind	og	sikre	

mobbefrie	miljøer,	ender	med	at	føle	sig	komplet	hand-

lingslammede?	Ikke	nødvendigvis.	Men	det	kræver,	at	vi	

griber	det	anderledes	an.		

”Vi	 skal	 have	 de	 formelle	 og	 uformelle	 strukturer	 i	

en	klasse	til	at	arbejde	bedre	sammen,”	 fortæller	Helle	

Rabøl	Hansen.	Det	formelle	fællesskab	er	for	eksempel	

klasseundervisningen, men herudover eksisterer flere 

uformelle	fællesskaber,	som	er	mindst	lige	så	vigtige	for	

børnenes	trivsel	i	skolen.	”Børn	går	ikke	i	skole.	De	er i	

skole.	Måske	skal	vi	tænke	vores	klasser	og	undervisning	

helt	anderledes,	så	der	i	højere	grad	skabes	fælles	ejer-

skab	til	skolegang.”	Hendes	råd	til	skolerne	lyder:	”Brug	

de	demokratiske	kanaler,	vi	allerede	har:	skolebestyrelse,	

elevråd,	forældrerepræsentanter”.	Pointen	er,	ifølge	Helle	

Rabøl	Hansen,	at	indtænke	antimobning	i	de	eksisterende	

kulturelle	rammer.	

Hun	påpeger	dog,	at	de	færreste	lærere	og	skoleledere	

rustes	godt	nok	til	at	håndtere	denne	udfordring,	og	det	er	

derfor	oplagt	at	lade	mobning	indgå	som	en	obligatorisk	

del	af	undervisningen	på	seminarerne.	”Lærerne	kan	rent	

faktisk	være	med	til	at	skabe	fællesskaber,	hvor	omdrej-

Helle	Rabøl	Hansen

	

Cand.jur. og ph.d.-stipendiat ved Institut for Læring, Danmarks pædagogiske 
Universitetsskole, Aarhus Universitet, hvor hun forsker i ’Lærerpositioner i børns 
mobbemønstre’, som er et delprojekt tilknyttet forskningsprojektet eXbus: 
exploring Bullying in Schools. Hun har i mange år arbejdet som mobbekon-
sulent og har skrevet artikler og bøger om mobning, bl.a. ’Grundbog om 
mobning’ (Gyldendals Uddannelse, �005). I marts modtog hun peter Sabroe 
prisen for sin visionære forskning på området samt sit intense arbejde for at 
sætte mobning på dagsordenen på de danske skoler.

www.dpu.dk/om/hrh

ningspunktet	er	andet	end	mobbemønstre.	Den	pædago-

giske	udfordring	ligger	måske	i	at	gøre	undervisning	til	

det	samlende,	 frem	for	at	 lade	udstødelsesmekanismer	

være	det,	klassen	er	fælles	om”.	

Hvis	 skolerne	skal	mindske	mobningens	omfang,	er	

det	 ikke	blot	et	spørgsmål	om	at	gentænke	metoderne	

–	’antimobningen’.	Det	kræver	også,	at	selve	mobningen	

gentænkes. Den individuelle tilgang skal afløses af en ny 

forståelse	af,	at	gruppen	og	konteksten	har	en	essentiel	

betydning.	2000’erne	blev	årtiet,	hvor	mobningen	kom	i	

fokus,	og	måske	varsler	2010’erne	en	helt	ny	æra	for	mob-

ningen;	de	sociale	relationers	æra.	Netop	den	relationelle	

betydning	i	forhold	til	mobning	vil	forskerteamet	i	eXbus	

udforske	nærmere	det	kommende	år.		

Af Mathilde Weirsøe og Camilla Mehlsen

mawei@dpu.dk og cme@dpu.dk



ILLSTR
ATIO

N
: �508

		 Det	eksakte	omfang	af	et	problem	kan	være	svært	

at	fastlægge.	Det	gælder	for	eksempel	stress.	Her	har	vi	

at	gøre	med	et	problem,	der	er	eksploderet	og	udråbt	til	

ny	folkesygdom.	En	anden	kandidat	til	ny	folkesygdom	

er	mobning.	I	2008	viste	tal	fra	Børnerådet,	at	mere	end	

hver	fjerde	elev	var	blevet	mobbet	inden	for	de	seneste	

par	måneder.	Og	i	samme	undersøgelse	fortalte	børnene,	

at	mobning	er	et	reelt	og	alvorligt	problem.	

Står	disse	tal	til	troende,	så	kan	vi	konstatere,	at	vi	lever	

i	et	samfund,	hvor	mange	er	ramt	af	stress	og	af	mobning,	

hvorfor	vi	formentlig	kan	høre	udsagnet	’jeg	bliver	mobbet’	

lige	så	ofte	som	’jeg	føler	mig	stresset’.	Eller	kan	vi?

For	hvad	vil	det	egentlig	sige	at	være	udsat	for	mobning,	

og	hvem	og	hvor	mange	bliver	mobbet	–	og	hvor	mange	

vil	stå	 frem	og	sige,	at	de	mobbeofre?	Disse	spørgsmål	

stillede	vi	 til	 lederen	af	DPU’s	 tværgående	 forsknings-

projekt	eXbus	(Exploring	Bullying	in	Schools),	professor	

Dorte	Marie	Søndergaard:	

Når	 Dorte	 Marie	 Søndergaard	 analyserer,	 hvordan	

mobningen	opstår,	bruger	hun	et	begreb	om	social	angst.	

Det	bygger	på	en	socialpsykologisk	forståelse	af	mennesket	

som	eksistentielt	afhængigt	af	at	tilhøre	fællesskaber,	som	

i	vores	samfund	for	eksempel	typisk	vil	bestå	i	en	arbejds-
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Hellere lide i 
fællesskabet 
end stå 
udenfor

oFRE	FoR	SocIAL	ANgST

Nogle mobbeofre vil hellere lide inden for fællesskabet end stå 
udenfor. De afviser at få støtte, for de ser det mere som en trus-
sel end en hjælp at blive udråbt som offer. De håber på fæl-
lesskabets accept, og det er en stærk kraft, fortæller professor 
Dorte Marie Søndergaard, der leder DpU’s omfattende forsk-
ningsprojekt om mobning.

plads	eller	en	skoleklasse.	Den	sociale	eksklusionsangst	

aktualiseres,	når	denne	indlejring	er	truet.

”Begrebet	 den	 sociale	 eksklusionsangst	 peger	 på,	 at	

der	ikke	er	én	angstmekanisme,	der	ligger	i	det	enkelte	

individ,	som	er	på	spil.	Social	angst	er	et	fænomen,	der	

griber en klasse eller en flok. En af grundpointerne i 

vores	projekt	er,	 at	der	er	mange	kræfter	på	 spil	 i	det	

sociale	maskineri,	mobningen	opstår	i.	I	vores	analyser	

er	vi	optaget	af,	hvordan	ofrene	bliver	til,	og	hvordan	de	

reagerer	på	truslen	om	at	blive	ekskluderet,”	siger	Dorte	

Marie	Søndergaard.

ofre	afviser	hjælp
Nogle	 tøver	 ikke	 med	 at	 gøre	 opmærksom	 på	 sig	 selv	

som	offer	 for	mobning.	Og	gør	de	det,	så	 får	de	måske	

mulighed	 for	 at	 opsøge	 de	 eventuelle	 rettigheder,	 der	

knytter	sig	til	at	være	udsat	for	mobning.	

Andre	 tøver	meget	mere.	Faktisk	er	der	nogle	 ’ofre’,	

der	helt	afviser	at	melde	sig	ind	i	kategorien	mobbeofre.	

Noget	tyder	altså	på,	at	det	at	blive	udråbt	som	offer	nogle	

gange	mere	udgør	en	trussel	end	en	hjælp.	Det	kan	umid-

delbart	undre,	hvis	ikke	man	har	øje	for	det	eksistentielle	

behov	for	social	indlejring.

Dorte	Marie	Søndergaard	peger	på	andre	eksempler	

på	 ’ofre’,	der	også	undrer	os.	Voldsramte	kvinder,	der	

vælger	at	blive	 i	voldelige	 forhold,	eller	voldtægtsofre,	

som	 tøver	 med	 at	 betegne	 sig	 som	 ofre.	 Men	 hvordan	

kan	det	være,	at	Katinka	fra	femte	klasse	i	en	århusiansk	

omegnsskole	afviser,	at	være	klassens	mobbeoffer	–	selv	

om	de	andre	piger	 ikke	er	 i	 tvivl,	men	betegner	hende	

som	nørd	og	mobbeoffer,	ligesom	alle	drengene	undgår	

hende.	Eller	hvordan	kan	det	være	at	Leena	på	11-12	år	

hævder,	at	hun	under	 ingen	omstændigheder	er	blevet	

mobbet.	Hun	er	kun	blevet	drillet	–	én	gang.	Men	i	hvert	

fald	ikke	mobbet.	

Dorte	Marie	Søndergaard	forklarer:	”Håbet	om	fælles-

skabets	accept	er	en	meget	stærk	kraft.	Du	ser	den	hos	

den forslåede kvinde, ligesom du finder den hos Katinka 

og	Leena.	Det,	der	måske	kan	undre	nogen,	er	deres	håb	

om	ikke	bare	at	blive	anerkendt,	men	at	blive	anerkendt	

af	dem,	som	gør	det	stik	modsatte	af	det,	nemlig	dem,	

som	foragter	dem.”

For	få	og	for	mange	ofre
Hvem	er	det,	som	lider?	Hvem	er	ofrene?	

”Mobningen	kan	ligge	i	forlængelse	af	den	sociale	eks-

klusionsangst,	der	udvikler	sig	i	sociale	sammenhænge.	

Det	ulmer	 i	processer	mellem	deltagere	 i	grupper,	der	

er	 henvist	 til	 at	 fungere	 sammen.	 Samspillet	 mellem	

lærere,	 forældre,	elever,	skoleledelser,	og	hvem	der	el-

lers	er	deltager	i	sammenhænge,	må	analyseres	nærmere	

for at finde ud af, hvordan den sociale angst arbejdes 

frem	og	op.	Ligesom	man	også	må	se	på	 samspil	med	

kommunikationsteknologier	og	med	kulturelle	input	fra	

medieprodukter som pc-spil, film, reality shows, tv-serier 

og	 så	 videre,	 hvis	 man	 skal	 forstå	 mekanismerne	 lidt	

bedre.”

Hvornår går vi fra, at noget ulmer til, at det blusser op?

”Nogle	gange	kan	mennesker	føle	sig	pressede	og	usikre	

på,	om	de	bliver	skubbet	ud	som	uværdige	til	at	være	en	

del	af	 fællesskabet.	Eller	om	det	 lille,	 lokale	 fællesskab	

vil	blive	dømt	uværdigt	i	forhold	til	et	mere	omfattende	

fællesskab.	Når	det	sker,	så	blusser	den	sociale	angst	op,	

og	man	kan	risikere,	at	gruppens	deltagere	vender	sig	

destruktivt	mod	hinanden.	De,	det	går	ud	over,	er	ofrene.	

Men	det	kan	skifte,	hvem	der	er	ofre.	Positionerne	er	ikke	

nødvendigvis	bare	faste.”

Betyder det, at en hel skoleklasse kan være et eksempel 

på et lokalt fællesskab, der bliver mobbet?

”Tja,	 man	 kan	 måske	 godt	 bruge	 betegnelsen	 offer	

om	den	klasse,	som	er	udpeget	som	hadeklasse,	og	som	

ingen	lærere	ønsker	at	gå	ind	i.	Hidtil	har	man	været	mest	

optaget	af	de	individuelle	ofre.	Det	er	jeg	også,	men	først	

og	fremmest	er	jeg	optaget	af,	hvilke	sociale	processer	der	

ligger	bag,	at	de	får	tildelt	positionen	som	mobbeofre.”
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” Håbet om fællesskabets 
accept er en meget stærk 
kraft. Du ser den hos den 
forslåede kvinde, ligesom 
du finder den hos Katinka 
fra femte klasse og Leena 
på �� år.



Risikerer du med denne tilgang ikke at gøre mobnin-

gens omfang for stort?

”Vi	arbejder	i	en	analytisk	vanskelig	spænding	mellem	

en	ontologisk	og	en	epistemologisk	tilgang	til	fænomenet	

mobning.	Arbejder	man	udelukkende	med	en	ontologisk	

tilgang, så bliver ens definitioner ufleksible og ikke sensi-

tive	nok.	Men	på	den	anden	side,	hvis	man	udelukkende	

arbejder	med	en	epistemologisk	 tilgang,	så	bliver	man	

hurtigt	optaget	af	at	skabe	sig	et	overblik	over,	hvordan	

folk	bruger	begrebet	og	med	hvilke	konsekvenser.	Og	det	

kan	gå	hen	og	blive	et	problem,	hvis	det	betyder,	at	man	

ikke	tager	den	faktiske	lidelse	alvorligt	nok.”

Foragten	klæber	til	dig
Den	sociale	eksklusionsangst	ulmer	 i	alle	 fællesskaber,	

men	 blusser	 den	 op,	 kan	 den	 nogle	 gange	 medføre	 en	

mekanisme,	 der	 handler	 om	 produktion	 af	 foragt.	

Denne	 foragtproduktion	 kan	 så	 rettes	 mod	 bestemte	

deltagere	 i	 fællesskabet.	 Når	 inklusionen,	 accepten	 og	

anerkendelsen	derimod	synes	sikker,	så	kan	vi	 tale	om	

værdighedsproduktion.	Men	er	man	først	blevet	stabilt	

mål	 for	 foragtproduktionen,	 så	 kan	 det	 være	 særdeles	

vanskeligt	at	komme	fri	af	denne	position.	Dorte	Marie	

Søndergaard	forklarer:

”I	nogle	skoleklasser	er	det	sådan,	at	er	du	blevet	mål	

for	fællesskabets	foragtproduktion,	så	er	vejen	også	luk-

ket	for,	at	ens	følelsesmæssige	reaktioner	bliver	hørt	og	

respekteret.	Ingen	ønsker	at	havne	i	en	sådan	situation.	

Derfor	kæmper	man	selvfølgelig	imod.	Men	det	er	som	

at	træde	i	kviksand:	Oplevelsen	af	at	blive	ydmyget	fører	

ikke	til	ophør	af	ydmygelsen,	hvis	man	fortæller	om	den.	

Tværtimod	 er	 risikoen,	 at	 ydmygelserne	 tager	 til,	 når	

ofret	græder	eller	raser.	Ofret	glider	ganske	enkelt	uden	

for empatisk relevans. Hvis man søger ontologiske defi-

nitioner	af	mobning,	så	er	det	i	forhold	til	den	form	for	

processer, man kan begynde at kvalificere sit begreb.”

begær	efter	eksklusion
Ifølge Dorte Marie Søndergaard kan man netop kvalificere 

forståelsen	af	mobning	ved	at	bruge	et	såkaldt	abjekt-

begreb,	der	henviser	til	den	væmmelse	og	det	begær	efter	

at ekskludere, der nærer de fleste mobningspraksisser.

”Jeg bruger abjekt-begrebet som en måde at kvalificere 

forståelsen	af	mobbeofrets	situation	på.	Abjektgørelsen	

sker,	når	empatien	er	lukket	ned,	og	den	sociale	angst	er	

tippet	over	i	en	social	panik,	der	næsten	kun	kan	lindres	

eller dæmpes gennem øget foragtproduktion. Der er flere 

mekanismer	knyttet	til	abjektgørelsen,	men	en	af	dem	

kan	handle	om,	at	ofret	som	genstand	for	væmmelse,	

foragt,	had	eller	andre	nedværdigende	 forhold	på	en	

paradoksal	måde	kan	komme	til	at	bidrage	til	gruppens	

sammenhængskraft.	Det	kan	være	enormt	vanskeligt	

at	gøre	noget	ved.	For	man	skal	 jo	 ind	og	 løsne	 i	de	

mekanismer,	 der	 overhovedet	 nødvendiggjorde	 for-

agtproduktionen,	hvis	man	skal	komme	videre.	Det	

betyder,	man	for	eksempel	skal	 ind	og	arbejde	med	

det	sociale	klima	i	klassen.”

Men hvorfor kan man ikke bare få for eksempel 

Katinka eller Leena til at finde nye sammenhænge 

med gode kammerater?    

”Det,	man	kunne	kalde	den	vi–interne	justering,	

har	ofte	en	særlig	stor	betydning	for	et	overgrebsof-

fer.	Når	den	voldelige	ægtemand	vender	hjem	med	

blomster,	 kys,	 anger	 og	 bekræftelse	 dagen	 efter	

volden,	 så	 ligger	 der	 her	 en	 appel	 til	 håbet	 om	

transformation	og	healing.	Det	lokker	offeret	til	at	

holde	ud	inden	for	vi’et	igen.	Hos	Leena	og	Katinka	

drejer	det	sig	også	om	enten	at	holde	liv	i	et	håb	om	

at	være	en	del	af	en	gruppe,	eller	mere	ambitiøst	at	

opnå	en	position	som	værdig	og	central	deltager	i	

gruppen.	Nogle	gange	lykkes	det	faktisk	at	ændre	

situationen	i	en	skoleklasse,”	siger	Dorte	Marie	

Søndergaard.	

Af Claus Holm

clho@dpu.dk
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” Mobning er som at træde i kviksand: 
Oplevelsen af at blive ydmyget fører 
ikke til ophør af ydmygelsen, hvis man 
fortæller om den. Tværtimod er risikoen, at 
ydmygelserne tager til, når ofret græder 
eller raser.
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Wallposts er den digitale tids pendant til toiletgraffitien, men 
på internettet udvides det potentielle publikum til hele verden. 
Da børn ikke skelner cyberspace fra den fysiske verden, kan 
de ikke flygte fra de ydmygende beskeder og skammen ved 
at blive mobbet mangedobles.

  ”Du	er	en	fed	ko,	jeg	fortryder	du	er	min	ven”.
	At	få	sådan	en	melding	klasket	i	hovedet	kan	være	slemt	

nok	 i	sig	selv.	Men	er	beskeden	skrevet	på	en	offentlig	

wall	på	Facebook	eller	Arto,	bliver	ydmygelsen	samtidig	

udstillet	 til	et	uendeligt	stort	publikum.	Det	kan	man-

gedoble	 de	 følelser,	 der	 er	 forbundet	 med	 mobning,	

fortæller	mobbeforsker	Jette	Kofoed	fra	DPU,	

Hun	er	en	del	af	mobbe-forskningsprojektet	eXbus	ved	

DPU,	Aarhus	Universitet,	hvor	hun	undersøger	mobning	

set	i	forhold	til	online-generationen.	Hun	har	observeret	

og interviewet børn og unge på fire skoler om deres 

erfaringer	med	mobning	og	deres	brug	af	mobiltelefoner	

og	chatrooms.	Hun	har	også	lavet	feltarbejde	på	internet-

portalen	Arto,	som	er	et	chatroom	i	lighed	med	Facebook	

og	MySpace,	men	det	bliver	især	brugt	af	børn	og	unge	

mellem	12	og	18	år.

Noget	af	det,	der	er	særligt	ved	chatroom	mobning,	er,	

at	mobbe-handlingen	potentielt	spredes	til	et	uendeligt	

publikum,	fortæller	Jette	Kofoed.

”I	chatroomet	bliver	andres	negative	opfattelser	af	én	

udstillet	til	et	både	kendt	og	ukendt	publikum,	og	til	et	

uafgrænseligt	antal	vidner.	Du	kan	 ikke	vide,	hvem	og	

hvor	mange	der	 logger	sig	 ind	og	 læser	beskrivelsen	af	

dig	som	fed,	grim	eller	forkert.”

”Jeg	har	hørt	børn	fortælle,	at	voksne	bagatelliserer	de	

mange	potentielle	blikke.	Ifølge	børnene	siger	de	voksne:	

’Det	er	lige	meget,	for	du	kender	dem	jo	ikke’.	Men	ifølge	

børnene	er	det	netop	usikkerheden	ved,	hvem	der	bevid-

ner	udstillingen,	som	er	vanskelig.	Det	kan	opleves	som	

at	få	buksevand	for	øjnene	af	hele	verden.	Uden	i	øvrigt	

at	vide	hvem	der	er	i	verden.”

Samtidig	 ser	 det	 ud	 til,	 at	 fordelingen	 af	 positioner	

forskyder	 sig.	 ”Der	 er	 naturligvis	 sager,	 hvor	 børn	 er	

blevet	mobbet	over	en	årrække,	men	der	er	også	sager,	

der	bliver	genkendt	som	mobning,	hvor	hende,	der	den	

ene	dag	sender	nedladende	beskeder,	ugen	efter	føler	sig	

utryg	og	usikker	på,	hvad	de	andre	synes	om	hende,	eller	

er	hende,	der	modtager	de	voldsomme	beskeder	på	Arto.	

Pointen	er,	at	mønsteret	 ikke	er	hverken	entydigt	eller	

stabilt.	Fordelingen	af	positioner	er	meget	mere	rodet	

og	kompliceret,	end	mobbelitteraturen	hidtil	har	givet	

anledning	til	at	mene,”	siger	Jette	Kofoed.



Dagens	nedtur
Shaheen	 Shariff	 er	 professor	 på	 McGill	 University	 i	

Canada.	Hun	er	ekspert	i	digital	mobning	og	forfatter	til	

bogen	’Cyberbullying’,	som	er	det	engelske	udtryk	for	digi-

tal	mobning.	Hun	pointerer,	at	mobning	i	cyberspace	har	

en	særlig	karakter,	fordi	den	er	så	svær	at	slippe	af	med:

”Tekstbeskeder	eller	billeder,	der	er	blevet	manipule-

rede,	er	ekstremt	svære	at	få	fjernet,	når	de	først	ligger	på	

nettet.	Det	betyder,	at	børn	kan	føle,	at	de	ubehagelige	be-

skeder ligger og venter på, at du logger på nettet. De fleste 

unge	bruger	nettet	hver	eneste	dag,	så	den	utryghed,	det	

medfører,	spiller	en	stor	rolle,”	siger	Shaheen	Shariff.

Digital	mobning	kan	antage	mange	former.	Den	kan	

være	voldsom	og	grov,	som	når	der	sendes	dødstrusler	

per	sms	eller	oprettes	hjemmesider	med	det	 formål	at	

hænge	 en	 person	 ud.	 Men	 mobningen	 kan	 også	 fore-

komme	almindelig	og	dagligdags	og	alligevel	fylde	meget	

i	unges	hverdag.

På	Arto	er	der	en	applikation,	der	hedder	’humør’,	hvor	

man	blandt	andet	kan	beskrive	dagens	optur	og	dagens	

nedtur.	Her	opdateres	jævnligt,	og	man	læser	hinandens	

opdateringer	og	beskrivelser.	Eksempelvis	står	der	på	en	

side:	”Dagens	nedtur:	Dig!	Lad	vær	med	at	spille	smart	

når	du	ikke	har	noget	at	have	det	i?	Fucking	SO!”

”Disse	opdateringer	 fylder	 i	en	hverdag	hos	de	unge,	

og	 der	 er	 mange	 følelser	 knyttet	 til	 evalueringerne	 af	

hinanden,”	fortæller	Jette	Kofoed.	

Hun	fortæller	også,	at	de	børn,	hun	har	 interviewet,	

beretter	om,	hvordan	det	er	nemmere	at	skrive	ting	på	

chatten,	som	man	har	svært	ved	at	sige	ansigt-til-ansigt,	

og	på	Arto	kan	man	se,	at	de	følelser,	der	gives	udtryk	for,	

er	ekstreme	i	begge	retninger:	

”Hadeerklæringerne	er	ondskabsfulde	og	voldsomme,	

men	kærlighedserklæringerne	er	tilsvarende	overstrøm-

mende.	For	eksempel	er	ytringer	som:	”Elsker	dig	mega	

meget	miin	skat	-.	dont	leave	me..-	without	you	there	is	

no	me”	typiske.	

Så	det	lader	til,	at	erklæringerne	–	både	kærlighedser-

klæringerne	og	de	ondskabsfulde	–	spænder	bredere.”

Samtidig	har	mobberne	lettere	ved	at	gemme	sig	bag	

anonymiteten	på	nettet.	De	unge	bruger	sjældent	deres	

egne	navne,	men	brugernavne	som	for	eksempel	Terror-

mus, Futtie, flabetBarbie og BlondineLonnie. Ofte sletter 

de unge deres profil og opretter en ny i et andet navn. Det 

er	også	muligt	at	skrive	helt	anonymt	til	hinanden.

uvished	i	cyberspace
I	digital	mobning	spiller	uvisheden	og	anonymiteten	en	

rolle.	For	eksempel	nævnes	sjældent	navne	på	Arto.	Et	

eksempel	fundet	på	Arto:	”Okay,	fuckhoveder…	Jeg	har	to	

ting	at	sige	til	jer;	Klap	i	&	bland	jer	forhelvede	udenom.	

Og	DIG,	din	so!?	Næste	gang	jeg	hører	en	masse	pis	der	

kommer	ud	af	kæften	på	dig,	om	mig	eller	mit	forhold.	

Så	forbered	dig,	på	at	få	smadret	fjæset!	Jeg	ryger	med	

GLæDE	ud	af	skolen,	bar	for	at	smække	dig	en!?!?”

”Beskrivelserne	på	Arto	har	næsten	karakter	af	at	være	

krypterede,	og	det	kan	være	vanskeligt	at	afgøre,	hvem	det	

er,	der	bliver	talt	om.	Når	jeg	kalder	det	kryptering,	er	det	

for	at	pege	på,	hvordan	sproget	og	koderne	kræver	lokalt	

kendskab, og at identificeringen af, hvem der tales om, er 

mulig	for	nogle	og	ikke	for	andre,”	siger	Jette	Kofoed.

De	 unge	 kan	 derfor	 have	 en	 diffus	 fornemmelse	 af	

at	blive	hængt	ud	af	nogen,	som	de	 ikke	kan	adressere	

direkte,	fordi	de	ikke	er	omtalt	ved	navn.	

En	 anden	 usikkerhed	 handler	 om	 det,	 Jette	 Kofoed	

kalder	’usamtidighed	i	følelsesintensiteten’:

”Jeg	kan	sidde	og	være	enormt	vred	på	dig	og	svine	dig	

til på min profil. Men imens jeg skriver det, sidder du og 

spiser	aftensmad	og	ved	ikke,	at	jeg	er	vred.	Så	læser	du	

det,	inden	du	går	i	seng,	og	dit	hjerte	banker,	og	du	kan	

slet	ikke	sove.	Og	så	mødes	vi	næste	dag,	og	jeg	ved	ikke,	

om	du	har	læst	det,	og	vi	ved	ikke,	hvem	der	ellers	har	

læst	det,	og	slet	ikke	hvad	de	synes	om	det.	Om	jeg	har	

ret,	eller	om	jeg	er	for	meget.	Der	skydes	en	usamtidighed	

og	en	uafgørlighed	 ind	 i	relationerne,	som	ser	ud	til	at	

forskyde	positionerne	yderligere,”	siger	Jette	Kofoed.

mange	kræfter
En typisk og meget brugt definition på mobning er: ”En 

person	bliver	mobbet,	når	han	eller	hun	gentagne	gange	

og	over	en	vis	tid	bliver	udsat	for	negative	handlinger	fra	

én eller flere andre personer.”

Både	 Shaheen	 Shariff	 og	 Jette	 Kofoed	 mener,	 at	 en	

sådan definition giver et for snævert indtryk af, hvad 

mobning	er.	

”Den	traditionelle	forståelse	af	mobning	fokuserer	for	

kraftigt	på	børns	opførsel	i	stedet	for	på	konteksten.	Den	

kategoriserer	børnene	som	’mobber’	og	’mobbeoffer’	og	

overser,	at	de	også	er	aktører	i	en	bestemt	kontekst,	og	at	

deres	opførsel	er	resultatet	af	en	række	af	faktorer,”	siger	

Shaheen	Shariff.

Også Jette Kofoed finder en sådan definition for stiv, 

snæver og firkantet: 

”eXbus’	bidrag	er	at	tænke	mobning	som	mange	kræf-

ter,	der	arbejder.	Altså,	at	det	måske	ikke	er	et	spørgsmål	

om	særligt	’onde’	personlighedstræk	hos	en	mobber,	eller	

et	mobbeoffer	som	én,	der	er	særlig	sårbar	eller	har	haft	

en	svær	barndom,	men	et	spørgsmål	om,	hvordan	mange	

kræfter	arbejder	sammen.

I	stedet	for	at	fokusere	på	enkeltindivider	kan	det	være,	

det	handler	om	kulturen	i	klassen,	eller	om	hvilken	toleran-

cetærskel	der	er	blevet	opbygget	i	klassen.	Når	det	gælder	

digital	mobning,	ser	vi	på:	Hvad	betyder	det,	at	man	har	

en	mobiltelefon	ved	hånden?	At	du	har	adgang	til	nettet	

og	chatrum,	Arto	og	Facebook?	Og	vi	ser	også	på,	hvordan	

ikke-menneskelige	aktører	kan	spille	sammen	med	sub-

jekter	og	blive	taget	op	af	dem.	Funktioner	på	internettet	

kan	sammen	med	andre	kræfter	være	med	til	at	producere	

mobning.	Men	jeg	har	ikke	nogen	opfattelse	af,	at	nettet	

burde	lukkes	og	mobiltelefoner	smides	ud.	Teknologierne	

kan	lige	så	vel	bruges	forstærkende	i	en	positiv	kultur.”

��
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cyberspace	er	virkelighed
Jette	Kofoed	understreger,	at	der	er	forskel	på,	hvordan	

børn/unge	og	voksne	opfatter	de	digitale	medier.	Hvor	

voksne	ser	ud	til	at	opfatte	de	digitale	medier	som	en	ver-

den,	der	kan	isoleres	fra	’virkeligheden’,	så	går	grænserne	

nogle	andre	steder	for	børn	og	unge.

”I	 forbindelse	 med	 undersøgelserne	 har	 jeg	 bedt	

elever	 fra	6.	og	7.	klasse	om	at	beskrive	deres	 forhold	

til	mobiltelefoner	og	chatrum.	Både	i	disse	beskrivelser	

og	i	deres	daglige	praksis	skelner	de	ikke	mellem	cyber-

space	og	det,	som	mange	voksne,	der	omgiver	dem,	ville	

kalde	den	virkelige	verden.	Mobiltelefonen	er	snarere	en	

kropsliggjort	del	af	dem	selv,	og	samtidig	kan	telefonen	

lånes	af	andre.	Vi	trænger	til	noget	begrebsarbejde	for	

at	blive	klogere	på,	hvordan	vi	bedst	kan	beskrive	dels	

forholdet	mellem	børn	og	teknologi,	on-line	og	off	line	

liv,	og	dels	hvordan	det	blander	sig	i	sager,	der	forstås	

som	mobning.”	

Shaheen	Shariff	 forklarer,	at	voksne	ser	cyberspace	

som	noget,	der	kan	blive	kontrolleret	på	samme	måde	

som	den	fysiske	verden.	For	eksempel	forventer	de,	at	

man	kan	opstille	firewalls	omkring	de	dele	af	nettet,	som	

de	ikke	vil	have,	at	børnene	ser,	og	at	man	kan	regulere	

og	 straffe	 sig	 ud	 af	 de	 problemer,	 der	 er	 ved	 digital	

mobning.	De	fleste	børn	og	unge	har	aldrig	oplevet	en	

verden	uden	de	digitale	medier;	de	har	en	anden	 for-

ståelse	af	 internettets	 flydende	karakter	og	behersker	

nettets	muligheder	med	en	anden	selvfølgelighed	end	

voksne,	der	kan	opleve	nettet	som	antiautoritært	og	ude	

af	kontrol.

mere	medfølelse
Vil	man	som	forælder	eller	lærer	være	proaktiv	i	forhold	

til	mobning,	nytter	det	derfor	ikke	med	mere	kontrol	og	

straf,	siger	Shaheen	Shariff.	I	stedet	må	man	engagere	og	

uddanne	de	unge	til	selv	at	udvikle	en	’code	of	conduct’	

på	 nettet.	 Sådanne	 uskrevne	 regler	 for,	 hvordan	 man	

udtrykker	og	opfører	sig	on-line,	skal	også	lære	eleverne	

at	tage	ansvar	for	deres	handlinger:

”Fordi	 nettet	 muliggør	 en	 anden	 distance	 og	

anonymitet	 end	 mobning	 ansigt	 til	 ansigt,	 føler	 de	

unge	 ikke	 altid	 samme	 en	 medfølelse	 med	 den,	 de	

mobber.	 Det	 handler	 derfor	 også	 om	 at	 lære	 ele-

verne	 en	 forståelse	 for	 de	 følger,	 mobningen	 har	 for	

andre.	 Man	 bør	 også	 få	 bibliotekarer,	 informations-

systemeksperter	 og	 unge	 mennesker	 til	 at	 lære	 ele-

verne	at	bruge	de	mange	positive	ressourcer	på	nettet.”

Endelig	bør	man	også	advare	eleverne	om,	at	de	faktisk	

kan	dømmes	under	kriminal-,	seksual-	og	injurielovgiv-

ningen.	Ofte	er	de	ikke	klar	over	de	retlige	konsekvenser,	

den	digitale	mobning	kan	have,	mener	Shaheen	Shariff.

Af Marie Fugl

mafu@dpu.dk

SHAHEEN	SHARIFF

	

Associate professor på uddannelsesfakultetet ved McGill University, Montreal, 
Quebec. Hun er uddannet jurist og forsker blandt andet i, hvordan man 
karakteriserer digital mobning og udvikler guidelines til skoler. Hun har blandt 
andet skrevet bogen ’Cyberbullying. Issues and Solutions for the School’ 
(�008).

på	HvILKEN	måDE	ER	Du	bLEvET	mobbET?

 pct. af alle  pct. af de elever der er blevet mobbet

Gennem sms’er  8 %  �6,� %

Gennem mms’er  �,� %  �,� %

Via opkald på mobil  �,� %  6,9 %

Gennem chat-sider  4,7 %  �0,5 %

Via mail  �,5 %  �,4 %

Kilde: Børnerådet: http://www.boerneraadet.dk/temaer/mobning/mobberapporter

DIgITAL	mobNINg	I	TAL

∑ En ny undersøgelse fra Medierådet viser, at 8 ud af 10 børn i alderen 14-16 år dagligt bruger 

internettet. 86 procent har en profil på nettet. 

∑ Der er omkring 900.000 profiler på Arto, og alle andre kan også gå ind og se profilerne.

∑ Børnerådets mobberapport fra 2008 anslår, at 4,7 procent af alle børn i 6. klasse er blevet 

mobbet via chatsider. Blandt de børn, der siger, at de er blevet mobbet, er tallet �0,5 procent. 

∑ Mobning via sms’er og chat-sider foregår oftere blandt piger end drenge: 12 procent af alle 

pigerne har oplevet mobning via sms, mens det gælder for 4 procent af drengene, og på 

chat-sider er det 7 procent af pigerne, der har oplevet mobning, mens andelen af drenge er � 

procent.

JETTE	KoFoED

	

ph.d., lektor ved Institut for Læring, Danmarks pædagogiske Universitetsskole, 
Aarhus Universitet. Hun har i flere år arbejdet med inklusions- og eksklusi-
onsprocesser og tilblivelsesprocesser blandt børn i uddannelseskontekster. 
Forsker aktuelt i digital mobning blandt børn i skolen og præsenterer de første 
analyser fra projektet på konferencer i dette forår.

www.dpu.dk/om/jeko

” jeg har ikke nogen opfattelse af, at 
nettet burde lukkes og mobiltelefoner 
smides ud. Teknologierne kan lige så vel 
tages op og bruges forstærkende i en 
positiv kultur.

��
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For nogle er barndommens mobbeerfaringer et tilbageven-
dende mareridt i voksenlivet. For andre fylder det ikke meget i 
hverdagen. Og så er der dem, der fremhæver, hvordan mob-
ningen ligefrem kan fungere som positivt brændstof i deres 
liv. DpU-forskerne Charlotte Mathiassen og eva Silberschmidt 
Viala undersøger, hvordan barndomserfaringer med mobning 
væver sig ind i vores voksenidentitet på vidt forskellig vis.

ILLSTR
ATIO

N
: �508

 Hvilke	symptomer	rammer	dig	i	voksenlivet,	hvis	du	

er	blevet	mobbet	som	barn?	Og	hvad	skal	du	gøre	for	at	

komme	ud	af	rollen	som	mobbeoffer?	Der	er	klare	svar	

at	hente	 i	alt	 fra	ugeblade	 til	psykologiske	håndbøger.	

Er	du	blevet	mobbet,	er	symptomerne	for	eksempel	lavt	

selvværd,	sociale	hæmninger	og	psykiske	problemer.	Og	

vil	du	ud	af	rollen,	skal	du	 for	eksempel	søge	hjælp	til	

indsigt	og	selvudvikling,	 lære	at	sætte	dig	selv	 først	og	

undgå	isolation.

Ifølge	mobbeforskerne	Charlotte	Mathiassen	og	Eva	

Silberschmidt	Viala	fra	DPU,	Aarhus	Universitet,	kan	der	

være	noget	om	snakken.	Det	er	bare	ikke	hele	sandheden.	

Tværtimod	er	psykologiske	facitlister	om	mobning	udtryk	

for	en	forenkling	af	vores	liv.	De	foregiver,	at	mobningens	

betydning	kan	isoleres	fra	vores	øvrige	livserfaringer,	og	

at	der	er	en	entydig	sammenhæng	mellem	visse	hændelser	

i	barndommen	og	deres	virkninger	i	voksenlivet.	Vil	man	

forstå,	hvordan	mobning	i	barndommen	trækker	spor	ind	

i	voksenlivet,	må	man	studere	det	 i	sammenhæng	med	

den	mangfoldighed	af	erfaringer	og	omstændigheder,	der	

tilsammen	tegner	vores	liv.	Man	kan	afdække	mønstre	og	

sammenhænge	-	men	netop	ikke	sandheden	om,	hvordan	

det	hænger	sammen,	pointerer	Charlotte	Mathiassen	og	

Eva	Silberschmidt	Viala.

opgør	med	hvis-så
De	to	mobbeforskere	er	halvvejs	gennem	deres	projekt	

om	betydningen	af	barndommens	mobbeerfaringer	 for	

voksenlivet.	De	har	talt	med	en	række	voksne	mennesker	

med	 forskellig	 baggrund,	 som	 alle	 har	 haft	 mobning	

inde	på	 livet	som	barn.	Selvom	konklusionerne	endnu	

hører	fremtiden	til,	er	de	allerede	stødt	på	tendenser	i	de	

interview,	de	har	lavet.	Tankevækkende,	sørgelige	og	op-

byggelige	historier	blander	sig	med	hinanden	og	danner	

et	broget	billede	af	erfaringer	og	reaktioner,	der	stikker	

ud	fra	de	monokausale	forestillinger	om	mobning:	Hvis	

du	har	haft	den	og	den	erfaring	med	mobning	som	barn,	

så	får	det	den	og	den	konsekvens	for	dit	voksenliv.

”Så	enkle	er	tingene	jo	ikke.	Vores	ambition	er	at	vise,	

at	 tilværelsen	 kan	 arte	 sig	 på	 mange	 måder,	 også	 for	

mennesker	der	har	haft	hårde	oplevelser	som	børn,”	siger	

Charlotte	Mathiassen.	Det	er	dog	ikke	muligt	at	se	isoleret	

på	mobbeerfaringerne,	da	de	er	så	dybt	indvævet	i	vores	

øvrige	livserfaringer.

”Mennesket	er	 ikke	bestemt	gennem	en	årsags-virk-

ningskæde,	hvor	for	eksempel	en	ubehagelig	barndoms-

oplevelse	 låser	det	 fast	 i	en	bestemt	rolle	som	voksen.	

Mennesket	bliver	både	til	gennem	sit	engagement	 i	sin	

nutid,	sine	forestillinger	om	fremtiden	og	sin	personlige	

historie,	og	det	er	det	samspil,	man	er	nødt	til	at	gå	ind	

på,	hvis	man	vil	forstå	mobbeerfaringernes	betydning,”	

siger	Charlotte	Mathiassen.

utryghedens	uhyggelige	kraft
Hvis	 udelukkelse	 og	 forfølgelse	 af	 eller	 overgreb	 mod	

andre	skal	kaldes	mobning,	kræver	det	ifølge	de	gængse	
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definitioner, at det foregår systematisk over tid. Sådan 

forstår de fleste af de personer, DPU-forskerne har talt 

med,	da	også	fænomenet.	Men	enkelte	af	interviewperso-

nerne	har	fortalt,	hvordan	en	enkeltstående	hændelse	var	

så	ubehagelig,	at	de	erindrer	den	som	mobning.

”Det	har	overrasket	mig,	at	mobning	ikke	behøver	være	

bundet	op	på,	hvor	mange	gange	det	er	sket,	men	på	selve	

den	grundlæggende	følelse	af	at	være	forkert.	Selvom	det	

er	en	isoleret	hændelse,	kan	den	virke	så	stærkt,	at	den	

forstås	som	mobning,”	siger	Eva	Silberschmidt	Viala.

Det	har	også	gjort	indtryk	på	forskerne,	hvor	utryg	en	

stemning	mobning	kan	skabe	–	også	for	dem,	der	ikke	er	

direkte	involveret.

”Det	har	slået	mig,	hvor	stor	en	kraft,	der	ligger	i	den	

utryghed,	mobningen	skaber	i	et	rum	–	hvor	voldsomt	det	

kan	virke	bare	at	opholde	sig	i	den	stemning,	og	hvor	meget	

det	kan	påvirke	skolelivet,”	siger	Charlotte	Mathiassen.	

Nogle	af	de	værste	eksempler,	mobbeforskerne	har	hørt	

om,	handler	om	voldsomme	fysiske	overgreb	som	en	del	

af	mobningen.	”Det	chokerende	i	disse	eksempler	ligger	i	

selve volden – og at det bare fik lov at ske. Både de, det gik 

ud	over,	og	de,	der	så	på,	fortæller,	hvordan	de	var	overladt	

til	sig	selv.	Det	er	chokerende	at	høre,	hvor	fraværende	

de	voksne	har	kunnet	være	–	både	forældre	og	 lærere.I	

det	hele	taget	har	børnene,	der	var	involverede,	ofte	været	

meget	 alene	 med	 mobningen.	 Ensomheden,	 mens	 det	

stod	på,	er	gennemgående	hos	dem,	vi	har	talt	med,”	siger	

Charlotte	Mathiassen.

Forskerne	understreger,	at	eksemplerne	stammer	fra	

en	 tid,	 hvor	 forældre	 og	 lærere	 var	 mindre	 på	 banen.	

”Mobning	 er	 fortsat	 et	 meget	 alvorligt	 problem.	 Men	

mange	af	dem,	vi	har	talt	med,	fremhæver	den	opmærk-

somhed	omkring	og	indsats	mod	mobning,	vi	ser	i	dag,	

som	en	positiv	ændring	i	forhold	til	dengang”,	siger	de.

Tvetydigt	brændstof
Som regel er forskere optaget af at finde fællestræk 

og	 mønstre	 i	 et	 broget	 empirisk	 materiale.	 Charlotte	

Mathiassen	og	Eva	Silberschmidt	Viala	er	ingen	undta-

gelser.	Men	samtidig	er	de	interesseret	i	det	modsatte:	De	

udforsker	forskelligheder	–	både	i	de	forskellige	voksnes	

måder	at	håndtere	mobningen	på,	men	også	i	de	måder,	

” Den samme person 
kan bryde ud i tårer, når 
han taler om mobningen 
– men kort efter taler han 
med glæde i stemmen om 
noget helt andet.

mobbeerfaringerne	præger	det	samme	menneske.

Når	vi	for	eksempel	taler	om,	at	en	voksen	person	føler	sig	

hæmmet	af	sine	mobbeerfaringer,	danner	vi	tit	et	fastlåst	

billede	af,	at	så	er	det	sådan	i	enhver	sammenhæng,	me-

ner	Eva	Silberschmidt	Viala.	Men	deres	samtaler	med	

folk	ændrer	det	billede.	Den	samme	person	kan	bryde	

ud	i	tårer,	når	han	taler	om	mobningen	–	men	kort	efter	

taler	han	med	glæde	i	stemmen	om	noget	helt	andet.	Han	

kan føle	sig	plaget	af	sine	mobbeerfaringer,	men	samtidig	

selv	pointere,	at	det	ikke	er	noget,	han	går	og	tænker	på	

hele	tiden.	

For	 nogle	 er	 barndommens	 mobbeerfaringer	 et	

tilbagevendende	mareridt	 i	voksenlivet,	men	Charlotte	

Mathiassen	og	Eva	Silberschmidt	Viala	pointerer,	at	det	

ikke	 er	 en	 entydig	 tendens.	 For	 andre	 fylder	 det	 ikke	

meget	i	hverdagen,	fordi	de	har	lært	at	leve	med	det,	eller	

fordi	de	 ikke	oplever	det	 som	væsentligt.	Og	så	er	der	

dem,	der	fremhæver,	hvordan	mobningen	ligefrem	kan	

fungere	som	en	slags	positivt	brændstof	i	deres	liv.	

”Imidlertid	er	brændstof-metaforen	tvetydig,	 for	det	

bliver	 også	 klart,	 hvor	 smertefuldt	 det	 har	 været	 for	

disse	 mennesker.	 De	 er	 meget	 opmærksomme	 på,	 at	

det	aldrig	må	ske	 for	deres	egne	børn,”	siger	Charlotte	

Mathiassen.	

Nogle	 lægger	vægt	på	sammenhængen	mellem	mob-

ning,	 og	 at	 de	 som	 voksne	 er	 optaget	 af	 at	 gøre	 noget	

for,	at	andre	mennesker	 får	det	godt.	”De	opbygger	en	

fortælling	om,	hvordan	deres	erfaringer	som	mobbeofre	

vendes	til	noget	meningsfuldt	i	form	af	en	aktiv	medmen-

neskelighed,”	siger	Eva	Silberschmidt	Viala.

mobningen	skal	tales	i	gang
Gennem	 deres	 spørgeteknik	 lægger	 mobbeforskerne	

op	til,	at	historien	om	mobning	kan	fortælles	på	mange	

måder.	”Vi	starter	ikke	med	at	spørge	ind	til	mobningen,	

men	til	hvad	de	er	optagede	af	nu,	og	hvordan	de	har	det	

i	dag.	Så	går	vi	tilbage	i	tiden	og	prøver	at	forstå,	hvad	

der	 skete	 dengang	 med	 mobning.	 Det	 viser	 sig,	 at	 her	

og nu er de fleste optaget af helt andre temaer i deres 

liv,	der	kan	være	nok	så	sorgfulde	–	det	interessante	er,	

at	det	sjældent	er	mobningen,	der	ligger	først	for,”	siger	

Charlotte	Mathiassen.

Som	samtalerne	udvikler	sig,	udfolder	mobbetemaet	

sig	på	mangfoldige	måder.	Nogle	har	aldrig	talt	om	det	før	

nu	og	bliver	overraskede	over,	hvor	påvirkede	de	bliver.	

”Mange	har	både	været	 i	den	mobbedes	og	mobberens	

rolle.	Mens	vi	sidder	og	snakker	med	dem,	kommer	nogle	

i	 tanker	om,	at	de	har	opført	sig	grimt	mod	andre.	De	

fleste af samtalerne har dog handlet om, hvordan folk har 

været	udsat	for	mobning,”	siger	Charlotte	Mathiassen.

Flere	af	de	personer,	forskerne	har	talt	med,	var	børn	

i	en	tid,	hvor	man	ikke	havde	opfundet	mobning	endnu	

–	i	hvert	fald	ikke	som	begreb.	”Uanset	om	man	kalder	en	

bestemt	type	erfaringer	mobning	eller	ej,	er	folk	i	stand	

til at identificere det som mobning. De brugte ganske 

vist andre ord om det: De blev kanøflet, krænket eller 



af,	hvordan	begivenhederne	i	deres	liv	har	udfoldet	sig	og	

hænger	sammen	på	måder,	de	ikke	havde	tænkt	på	før,”	

siger	Eva	Silberschmidt	Viala.	

mobning	gør	ondt
De	 to	 mobbeforskere	 ser	 deres	 projekt	 som	 et	 stykke	

grundforskning,	der	skal	øge	vores	viden	om	konsekven-

serne	af	mobning	i	et	livslangt	perspektiv.	Målet	er	ikke	

en	10-punktsplan	til,	hvordan	man	forhindrer	mobning	

eller	bearbejder	dens	skadevirkninger.

”Men	selvfølgelig	handler	det	også	om,	hvordan	vi	med	

vores	forskning	kan	være	med	til	at	forbedre	betingelserne,	

ikke	bare	for	børn,	men	også	for	voksne,	der	fortsat	lider	un-

der	deres	mobbeerfaringer.	Vi	vil	vise,	hvor	forskelligt	folk	

med	mobbeerfaringer	kan	forstå	sig	selv,	og	hvor	forskelligt	

de	kan	handle.	Det	kan	måske	blive	et	afsæt	for	nogen	til	at	

komme	videre	selv,”	siger	Charlotte	Mathiassen.

Selvom	Charlotte	Mathiassen	og	Eva	Silberschmidt	Viala	

er	optaget	af,	hvordan	mobning	kan	give	sig	 forskellige	

udslag,	 ligger	 det	 dem	 meget	 på	 sinde	 ikke	 at	 bagatel-

lisere	den	smerte,	der	ligger	som	en	understrøm	i	manges	

erindringer.	”Når	vi	betoner	kompleksiteten	og	taler	om	at	

udvide	paletten	af	forståelsesmuligheder,	kan	det	opleves,	

som	om	vi	ikke	anerkender	smerten	i	folks	erfaringer.	Men	

det	gør	vi	selvfølgelig,”	siger	de	to	mobbeforskere.

For	mobning	gør	ondt	–	altid.	Men	det	er	 ikke	altid,	

mobning	kun	gør	ondt.	Og	det	er	ikke	altid,	den	gør	ondt	

hele	tiden	eller	på	samme	måde.

Af Carsten Henriksen, cahe@dupu.dk

Læs	mere	på projektets hjemmeside www.exbus.dk
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EvA	SILbERScHmIDT	vIALA

eva Silberschmidt Viala er cand.psych. og 
adjunkt ved Institut for læring, Danmarks 
pædagogiske Universitetsskole, Aarhus 
Universitet. Aktuelt deltager hun i DpU’s 
mobbeforskningsprojekt eXbus med 
delprojektet om voksnes barndomserfaringer 
med mobning.

www.dpu.dk/om/evsi

cHARLoTTE	mATHIASSEN

Charlotte Mathiassen er cand.psych. og 
adjunkt ved Institut for Læring, Danmarks 
pædagogiske Universitetsskole, Aarhus 
Universitet. Ud over at deltage i DpU’s 
omfattende mobbeforskningsprojekt eXbus 
undersøger hun danske kvinders erfaringer 
med og oplevelser af deres fængselsophold.

www.dpu.dk/om/cham

HISToRIER	om	mobNINg

Charlotte Mathiassen og eva Silberschmidt Vialas forskning i ’Mobbeoplevelser i barndommen’ 

indgår i ’eXbus’-projektet (exploring Bullying in School), hvor en række DpU-forskere undersøger 

mobning fra forskellige perspektiver. 

 Deres delprojekt bygger først og fremmest på dybdeborende samtaler med �0 medarbejdere 

fra en stor dansk virksomhed – både kvinder og mænd i forskellige aldre og inden for hele 

spektret af jobfunktioner i virksomheden – og interview med lige så mange højskoleelever.

 projektet inddrager også de personlige beretninger om mobning i barndommen, som en 

række voksne danskere i alderen �6 til 5� har sendt til forskerne bag eXbus-projektet:

Jeg	ville	begå	selvmord	som	9-årig Kvinde �6 år

I dag synes jeg ikke, min mobbehistorie plager mig i hverdagen. Men det er på mange måder en 

historie, der har defineret mig – og det er ikke oplevelser, som jeg ønsker for mine værste fjender 

– eller for den sags skyld for nogen børn.

Fra	by	til	land	Kvinde 48 år

jeg tænker ofte på, om mobningen egentlig var en form for hævn. Fordi jeg var dygtig i skolen, 

mine søstre var dygtige, min far var skolens leder osv. osv., fordi “nogen” måske syntes, jeg var 

privilegeret.

bange	for	at	sætte	mine	børn	i	skole Kvinde �� år

Mobningen har ført til, at jeg har søgt evner til at håndtere mit liv, så det kunne blive et godt liv. 

Mobningen har tilført mit liv stor sorg og stor vrede. Mobningen betyder i dag, at jeg er bange for 

at sætte mine børn i skole.

pigmentfejl	i	håret  Mand �4 år

Hvis jeg mødte mine klassekammerater, hvad ville jeg sige? jeg har ingen anelse om, hvad jeg 

ville sige. Hver gang jeg ser dem, får jeg koldsved, en kæmpe tudse i halsen og håber, de ikke 

siger noget til mig. Ville jeg nogen sinde kunne tilgive dem? Nej aldrig!

Historierne kan læses på www.exbus.dk

udsat	for	psykisk	terror,	men	har	ikke	været	i	tvivl	om,	at	

det,	der	foregik,	var	mobning.	Man	kan	altså	godt	tale	om	

og	forholde	sig	til,	at	der	foregik	mobning,	selvom	det	ikke	

var	et	ord,	man	brugte,”	siger	Eva	Silberschmidt	Viala.

Ny	selvforståelse
Det	er	ikke	uproblematisk	for	interviewpersonerne	at	få	

rippet	op	 i	de	smertefulde	barndomserfaringer,	samta-

lerne	ofte	kredser	om.	

”Men samtidig synes de fleste, at det er rart at sætte 

ord	 på.	 Måske	 fordi	 vi	 ikke	 holder	 os	 strengt	 til	 mob-

ningen,	men	taler	om	det	i	sammenhæng	med,	hvad	der	

ellers	rører	sig	 i	deres	 liv.	Det	er	 ikke	sådan	at	ens	 liv	

ligger	ruiner	i	bagefter,	snarere	kan	det	være	en	lettelse	

at	 se,	at	man	 faktisk	er	et	andet	sted	 i	dag”,	 siger	Eva	

Silberschmidt	Viala.	

Samtalerne	 kan	 føre	 til,	 at	 interviewpersonerne	 ser	

nogle	af	deres	handlinger	og	de	valg,	de	har	truffet,	i	et	

andet	lys.	”Vi	får	afdækket	nogle	forbindelseslinier	mel-

lem	mobningen	og	deres	øvrige	liv.	Det	handler	ikke	om,	

at de skal finde ’the missing link’, der får det hele til at 

falde	på	plads	–	men	om,	at	de	opnår	en	dybere	forståelse	
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Specialundervisning har været i fokus siden 

midten af 1980’erne, hvor der blev registreret 

en stor stigning i antallet af elever, der modtog 

specialundervisning. Nye tal viser, at specialun-

dervisning i dag lægger beslag på omkring en 

femtedel af folkeskolens samlede ressourcer. 

Det er derfor naturligt at stille spørgsmålet, om 

specialundervisning har nogen effekt. Denne 

bog bringer resultaterne fra den første danske 
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aktuelle skandinaviske forskningsudgivelser 

på området, og forskningskortlægningen giver 

et helt unikt og systematisk overblik. Til sidst i 

bogen gennemgås konsekvenserne af resulta-

terne. Her er tale om en udgivelse af bred inter-
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policy-makers.

FINSK	FoLKESKoLE	–	og	

DANSK	TIL	EN	SAmmEN-

LIgNINg

Af Frans Ørsted Andersen
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finsk folkeskole har en vedholdende føring i 

store internationale undersøgelser som PISA 

og Nordlæs. Med fokus på det gode lærings-

miljø, positiv psykologi og flow-teori beskriver 

frans ørsted Andersen organiseringen af den 

finske folkeskole og læreruddannelse og giver 

illustrative eksempler fra den finske folkeskoles 

hverdag med vægt på didaktisk og praktisk 

pædagogisk kompetence og sociale / relatio-

nelle forhold.
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ses dels på hverdagens sprogbrugspraksis i daginstitutioner, dels på den del af daginstitutionernes 

sprogbrugspraksis, der har med sproglig evaluering at gøre. Antologien er et centralt bidrag til en 

bredere forståelse af samspillet mellem børns sprog og institutionel praksis.

Undervisere og studerende inden for det pædagogiske felt samt alle med faglig interesse i daginsti-
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præcis	hvorfor,	men	mange	studier	har	påvist,	at	 især	

forældrenes uddannelse har markant indflydelse på, hvor 

godt	det	enkelte	barn	klarer	sig	 i	 skolen.	Faktisk	viser	

nyere	undersøgelser,	at	allerede	i	daginstitutionerne	kan	

man	se,	at	børnenes	adfærd	og	færdigheder	er	påvirket	

af	deres	forældres	baggrund.

Børn	fra	ressourcestærke	hjem	får	hjælp	til	at	uddanne	

sig,	både	fordi	de	får	stærkere	kognitive	færdigheder	fra	

deres	forældre,	og	fordi	deres	forældre	kan	hjælpe	dem	

videre	med	deres	uddannelse.	Dette	forspring	grundlæg-

ges	allerede	før	grundskolen.

En	 forhåbning	 til	 daginstitutionerne	 er	 netop,	 at	 de	

kan	være	med	til	at	udjævne	nogle	af	de	forskelle,	som	

børnene	har	via	deres	forældres	baggrund.

Men	indsatser	for	udsatte	børn	og	unge	ser	ikke	ud	til	at	

fungere	særlig	godt	–	på	trods	af	både	mange	ressourcer	

og	en	øget	opmærksomhed.	Der	har	kun	været	fokus	på	

evidensbaseret	socialt	arbejde	de	sidste	fem-seks	år,	og	

grundlæggende	ved	vi	 fortsat	alt	 for	 lidt	om,	hvad	der	

virker	i	forhold	til	bestemte	grupper.	Selv	om	vi	prøver	

at	tilrettelægge	det	pædagogiske	arbejde,	så	det	i	videst	

muligt	omfang	tilgodeser	det	enkelte	barn	bedst	muligt,	

BEDRE	
LIVSCHANCER
TIL	UDSATTE	
BøRN

Bente Jensen og Anders Holm dykker i kommentaren ned i diskussionen om, hvordan 
man ved, hvad der virker i indsatsen rettet mod udsatte børn og unge. De tager 
udgangspunkt i det første danske effektstudie vedrørende tidlig indsats. 

Af bente Jensen og Anders Holm

			Mennesker	er	ikke	ens.	Nogle	er	smukkere	end	andre,	

nogle	er	klogere,	og	andre	er	mere	velplejede.	Alt	sammen	

er	det	med	til	at	påvirke	det	enkelte	menneskes	livschan-

cer.	 Der	 er	 forskningsresultater,	 der	 viser,	 at	 klogere	

mennesker får mere uddannelse og tjener flere penge end 

andre.	Der	er	forskningsresultater,	der	viser,	at	smukke	

mennesker tjener flere penge end andre. Og der er også 

forskning,	der	 tyder	på,	at	mere	velplejede	mennesker	

klarer	sig	bedre	end	knap	så	velholdte	eksemplarer.

Det	betyder	med	andre	ord	noget	for	vores	muligheder	i	

livet,	hvem	vi	er,	og	hvilke	ressourcer	vi	er	i	besiddelse	af.	

Da	udseende,	visdom	og	pæne	tænder	ikke	er	lige	fordelt	

i	 befolkningen,	 har	 vi	 ikke	 alle	 samme	 ressourcer	 og	

dermed	ikke	samme	mulighed	for	at	få	et	godt	og	rigt	liv.	

Det	er	naturligvis	i	en	eller	anden	forstand	uretfærdigt.	

Men	det	bliver	selvfølgelig	endnu	mere	uretfærdigt,	 jo	

mindre	 den	 enkelte	 selv	 er	 medbestemmende	 over,	 i	

hvor	høj	grad	man	har	disse	ressourcer	til	rådighed	livet	

igennem.

Uligheden	sætter	 ind	tidligt	 i	 livet.	Vi	er	alt	 for	godt	

klar	over,	at	børns	livschancer	og	muligheder	ikke	er	ens,	

men	afhænger	af	deres	forældres	baggrund.	Vi	ved	ikke	
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har	vi	et	alt	 for	spinkelt	grundlag	 for	at	udtale	os	om,	

hvorvidt	den	ene	eller	anden	form	for	indsats	eller	pæ-

dagogiske	virkemiddel	har	en	effekt	–	endsige	om	den	

virker	lige	godt	for	alle	slags	børn,	eller	om	den	tilgodeser	

nogle	og	ikke	andre.

Vi	ved	altså	stadig	ikke	noget	om	effekter	af	en	tidlig	

indsats, der finder sted i almene dagtilbud, hvor børne-

gruppen	er	bredt	sammensat.	Vi	antager,	at	børnene	 i	

børnegruppen	påvirker	hinanden	på	godt,	men	også	af	og	

til	på	ondt,	som	for	eksempel	Social	Arv	forskningen	peger	

på.	Vi	antager	også,	at	børns	relationer	er	en	væsentlig	

del	af	den	pædagogiske	indsats,	dvs.	for	at	klare	sig	godt,	

skal	børn	gives	muligheder	for	at	blive	stimuleret		–	ikke	

blot	intellektuelt,	men	også	socialt,	så	de	kan	blive	en	del	

af	gruppen	af	jævnaldrende	gennem	dagligdagen.	

En	tidlig	indsats	over	for	socialt	udsatte	børn	og	unge	

er	en	vigtig	del	af	almentilbuddet.	Forhåbningen	er,	at	

det	kan	forbedre	deres	livschancer.

Vi	ved	fra	tidligere	internationale	studier,	at	massive	

interventioner	over	 for	børn	 fra	meget	 ressourcesvage	

hjem	har	målbare	og	 ikke	mindst	vedvarende	effekter,	

især	på	børnenes	kognitive	færdigheder.	Dette	taler	for,	

at	forældre	og	børn	i	ressourcesvage	familier	er	modtage-

lige		for	hjælp	og	støtte	fra	det	omgivende	samfund.	Med	

andre	ord	at	interventioner,	der	tager	sigte	på	at	hjælpe	

børn	fra	ressourcesvage	hjem,	 faktisk	virker	–	også	på	

langt	sigt.

Spørgsmålet	er,	hvad	der	virker	på	dansk	grund.

Det	er	 i	 lyset	af	dette	perspektiv,	at	vi	har	udført	et	

studie,	der	undersøger	effekter	af	en	pædagogisk	inter-

vention	 i	dagtilbud,	 ’HPA-projektet’.	Undersøgelsen	er	

det	første	danske	effektstudie	vedrørende	tidlig	indsats.	

Undersøgelsen	belyser	overordnet,	om	samfundet	gen-

nem	en	tidlig	indsats	i	daginstitutioner	kan	opnå	at	styrke	

udsatte	børns	udvikling	–	socialt	og	hvad	angår	læring.	

Altså	om	de	pædagogiske	 interventioner	bidrager	til	at	

bryde	 den	 negative	 sociale	 arv.	 Mere	 konkret	 under-

søger	 vi	 effekterne	 af	 en	 indsats,	 ’Handlekompetence	

i	 pædagogisk	 arbejde	 for	 udsatte	 børn’	 (HPA),	 som	 er	

udviklet	og	afprøvet	i	60	daginstitutioner	i	to	kommuner	

i	Danmark.

Resultater	 fra	 studiet	 vil	 have	 en	 bredere	 interesse,	

idet	vi	med	undersøgelsen	bibringer	forskningsområdet	

nye	måder	at	anskue	problemstillingen	om	tidlige	 ind-

satser	på.	Ved	at	anlægge	et	randomiseret	kontrolleret	

eksperiment	(et	RCT-design)	bliver	det	muligt	at	skabe	

klar	og	entydig	evidens	for,	om	den	tidlige	indsats,	der	er	

afprøvet	og	studeret,	virker.

Forskning	i	effekter	af	sociale	og	uddannelsesmæssige	

indsatser er med til at kvalificere beslutningsgrundlaget 

for	uddannelses-	og	velfærdspolitikken.	Det	er	med	til	

at	gøre	det	muligt	at	basere	det	daglige	arbejde	på	den	

aktuelt	bedste	viden	om,	hvad	der	virker,	og	hvad	der	ikke	

virker	–	og	som	ærindet	 i	kommentaren	drejer	sig	om,	

hvad	der	virker	i	indsatsen	for	udsatte	børn,	der	dagligt	

befinder sig i en pædagogisk og uddannelsesmæssig 

kontekst	fra	tidligste	alder,	daginstitutionen.

		 Resultaterne,	 som	 vi	 ikke	 kan	 løfte	 sløret	 for	 her,	

bliver	offentliggjort	ved	projektets	afsluttende	konference	

den	28.	maj	2009	på	DPU.	

Læs	mere	her:

Bente jensen, Anders Holm, peter Allerup og Anna M. Kragh: 
effekter af indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner 
(HpA-projektet). København: Danmarks pædagogiske 
Universitetsforlag. Udkommer maj �009.

Bente jensen: Social arv. Om social arv, ulighed i livschancer 
og målgrupper og forskningsmæssige perspektiver for 
HpA-intervention. e-bog, Danmarks pædagogiske Universi-
tetsforlag, �008.

Mads Meier jæger og Anders Holm: penge, (ud)dannelse, 
forbindelser eller brains? en test af fire forældreressourcers 
betydning for unges uddannelsesvalg i Danmark. Dansk 
Sociologi, vol. �5, no. �, �004, 67-8�.

www.dpu.dk/hpakonference

ANDERS	HoLm

professor ved Sociologisk Institut på 
Københavns Universitet. Forsker inden for 
områderne kvantitative metoder, uddan-
nelse, kausalitet, kvantitative evalueringsme-
toder, arbejdsmarked, familier og social arv. 
Leder af et nyt forskningsprojekt om negativ 
social arv.

bENTE	JENSEN

Cand.pæd., ph.d. og lektor ved Danmarks 
pædagogiske Universitetsskole, Aarhus 
Universitet. Som forsker har hun især 
fokus på socialt udsatte børn og unge og 
arbejder p.t. med at færdiggøre projektet om 
”Handlekompetence i pædagogisk arbejde 
med udsatte børn – indsats og effekt”(HpA). 

www.dpu.dk/om/bj
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NARRATIv	DoKumENTATIoN

janne Hedegaard Hansen

Mange pædagoger og lærere opfatter krav om 

dokumentation som endnu en opgave. Sådan 

behøver det imidlertid ikke at være. forfatteren 

viser, hvordan man kan arbejde med metoden 

i praksis, og præsenterer de teoretiske og viden-

skabsteoretiske forudsætninger for metoden.

AKADeMISK FORLAG

pRAKTISK	pæDAgogIK

-	mEToDIK	I	FoLKESKoLEN

per Fibæk Laursen og Helle Bjerresgaard

bogen handler om undervisningsmetodik, dvs. 

om, hvordan man bedriver god undervisning. 

forfatterne analyserer kvaliteterne i god under-

visning og giver råd og ideer om det pædago-

giske håndværk. Ideerne bygger på forskning og 

praktisk erfaring med undervisning i folkeskolen. 

Desuden gennemgår forfatterne de udfordringer 

nye lærere møder i skolen.

GyLDeNDAL

LæSNINg	og	LITTERATuR	I	SKoLESTARTEN

Stig Broström, Marianne Frandsen og Karen Vil-

helmsen

forfatterne argumenterer for behovet for en ind-

skolingspædagogik med det overordnede mål 

at bidrage til udvikling af en didaktisk tilgang, 

der teoretisk og metodisk giver mulighed for at 

opretholde en balance mellem en sproglig, lit-

teraturhistorisk og æstetisk dannelse. Samtidig 

vægtes en øget faglighed og legende/æstetisk 

tilgang til læring som integrerede værdier.

NATIONALT VIDeNCeNTeR FOR LÆSNING

uNgDomSLIv

Knud Illeris m.fl.

’UNGDOMSLIV’ er en bredt dækkende bog om 

de unge i Danmark skrevet af fem ungdoms-

forskere. bogen kommer rundt om alle vigtige 

sider af ungdomslivet, heriblandt uddannelse 

og vejledning, ungdomskulturer og risikoadfærd 

som ludomani, spiseforstyrrelser og trainsurfing. 

bogen munder ud i en række bud på, hvad en 

ungdomspolitik må indeholde.

SAMFUNDSLITTeRATUR

KompETENcER	I	DANSK

Jeppe Bundsgaard m.fl.

Hvad skal eleverne lære i det senmoderne sam-

fund? Hvorfor? Og hvordan? bogen præsenterer 

en kompetenceorienteret tilgang til disse spørgs-

mål og leverer et bud på, hvordan danskfaget 

kan bidrage til, at eleverne udvikler de nød-

vendige kompetencer inden for f.eks. litteratur, 

sociale netværk og interkulturelle kompetencer. 

Til bogen er knyttet hjemmesiden www.kompe-

tenceridansk.dk.

GyLDeNDAL

LæRINg	og	FoRANDRINg

Annie Aarup jensen og palle Rasmussen (red.)

I de sidste ti år er der sket et skift, hvor lærings-

begrebet er blevet tematiseret langt stærkere 

på bekostning af undervisningsbegrebet. bogen 

rummer en række forskningsbidrag til forståelse af 

læring og forandring i forskellige sammenhænge. 

bidragene dækker hovedtemaerne læring, ud-

dannelse, universitetsundervisning og viden.

AALBORG UNIVeRSITeTSFORLAG

INDIvID,	INSTITuTIoN	og	SAmFuND

Christian Aabro og Søren Gytz Olesen (red.)

Pædagoguddannelsen har fået et nyt fag: Indi-

vid, Institution & Samfund. I denne antologi giver 

en række fagpersoner deres bud på nogle af fa-

gets indholdselementer ud fra hver deres temati-

ske udgangspunkt. Emnerne tæller bl.a. styrefor-

mer- og styringslogikker, etik og globalisering.

BILLeSø & BALTZeR

HANDIcAp	Som	KRyDSFELT

Bjarne Bjelke jensen

bogen indeholder 13 artikler, som på forskellige 

måder giver indblik i, hvordan handicap som 

begreb er et krydsfelt, der er sammenflettet af 

skiftende betydninger, klassifikationer, meninger, 

organiseringer og identifikationer. I artiklerne er 

der specifikke nedslag på områder som ”funk-

tionelle lidelser”, målinger af handicap og stress 

samt definitioner i forskningssammenhænge og 

betydningen heraf.

VIDeNSCeNTeR FOR BeVÆGeLSeSHANDICAp

KLoDEN	SvEDER

Ilse Lærke Kristensen og Ulrik Norup jørgensen

Et undervisningsmateriale til samfundsfagsun-

dervisningen i folkeskolen, der har ambition om 

at ruste eleverne til at deltage nuanceret og kri-

tisk i klimadebatten. foruden bogen består ma-

terialet af rollespillet ’Klimatopmøde’.

GyLDeNDAL

NyE	bøgER	
MODTAGeT på ReDAKTIONeN



mISTRIvSEL	I	SKoLEN	…	DER	ER	HJæLp	AT	HENTE

Lene Bjerring Bagger og Lisbeth Lenchler-Hübertz

I hvert eneste klasseværelse sidder der børn, som 

ikke trives. Denne bog sætter fokus på, hvordan 

man kan hjælpe disse børn, og bidrager med en 

baggrundsforståelse for børnenes problemstillin-

ger samt giver konkrete redskaber til at hjælpe 

børnene tilbage i trivsel.

DAFOLO

AT	LæSE	I	ALLE	FAg

eva Maagerø og elise Seip Tønnessen (red.)

Alle fag i skolen er afhængige af sprog for at ud-

vikle viden, forståelse og refleksion, og i alle fag 

bruges sproget på forskellige måder. Hvert fag 

udvikler sine særlige genrer, sammenhænge, 

begrebsapparater og måder at udtrykke sig på. 

bogen er en indføring i genrer og læsemåder i 

faglig læsning.

KLIM

DEN	pRoFESSIoNELLE	pæDAgoG

Anette Hegelund Dalsgaard og Lotte Mejl

bogen kombinerer teori og praksis, men er pri-

mært praksisorienteret. Den viser, hvordan man 

kan handle i forskellige hverdagssituationer og 

derigennem styrke sin gennemslagskraft som 

professionel pædagog. Hvert kapitel afsluttes 

med nogle spørgsmål, som læseren kan reflek-

tere over sammen med medstuderende eller 

kolleger.

HANS ReITZeLS FORLAG 

HåNDbog	I	LæSEvEJLEDNINg

jørgen Frost (red.)

bogen handler om de problemstillinger, som 

læsevejlederen møder i sit arbejde med at kva-

litetssikre skolens læseundervisning. første del 

handler om de generelle forhold vedrørende 

læsevejlederens rolle og arbejdsopgaver. Anden 

del handler om faglige og metodiske temaer i 

forhold til det forebyggende arbejde, den tidlige 

indsats og selve undervisningen – i såvel dansk 

som matematik.

DANSK pSyKOLOGISK FORLAG

SpEcIALpæDAgogISKE	DILEmmAER

Rune Sarromaa Hausstätter

I bogen bliver den specialpædagogiske pro-

fessions plads i velfærdsstaten belyst ved for-

skellige teoretiske perspektiver og eksempler. 

Udgangspunktet er den postmoderne kritik af 

det moderne syn på viden og videnskabelig-

hed.

DAFOLO

pæDAgog	I	EN	mANgFoLDIg	vERDEN

Niels Mors og Susanne Idun Mørch (red.)

bogen giver en introduktion til, hvad det vil sige 

at uddanne sig til pædagog som professionsba-

chelor. Gennem 20 temaopdelte kapitler præ-

senteres perspektiver på den pædagogiske pro-

fessions arbejdsopgaver. 

ACADeMICA

pSyKoLogISKE	pERSpEKTIvER	

på	INTERvENTIoN

Kirsten Bro, Ole Løw og jørgen Svanholt

Denne bog handler om forskellige psykologiske 

perspektiver på intervention i pædagogiske kon-

tekster. forfatterne giver hver en beskrivelse af 

deres teoretiske ståsted med tilhørende forslag 

til intervention på baggrund af en case om den 

13-årige Jens, hvis forældre og lærere ikke ved, 

hvad de skal stille op.

DANSK pSyKOLOGISK FORLAG

HvERDAgSpRAKSIS	I	SocIALT	ARbEJDE

Katrine Schepelern johansen, Kathrine Louise Bro 

Ludvigsen og Helle Schjellerup Nielsen (red.)

forfatterne, som er antropologer inden for socialt 

arbejde, vil gerne vise, hvad antropologien har 

at byde på, når det sociale arbejde skal undersø-

ges. bogen giver et indblik i den daglige praksis 

i socialt arbejde samt de rammer og personlige 

relationer, som dette arbejde er betinget af.

AKADeMISK FORLAG

muSIK	Som	uDTRyKSFoRm

elsebeth Kirk

I den nye pædagoguddannelse er fagområder-

ne musik og drama blevet forenet i faget ’Udtryk, 

Musik og Drama’. Dette er en grundbog til musik-

delen af faget. bogen rummer kapitler om bl.a. 

børn og unges tilegnelse af det musikalske sprog, 

musikkens grundbegreber og virkemidler og de 

pædagogiske muligheder, der ligger i ungdoms-

kulturernes særlige forhold til musik.

HANS ReITZeLS FORLAG

bARNET	bAg	DIAgNoSEN

Ib Hedegaard Larsen

En debatbog, som sætter spørgsmålstegn ved 

den stadig mere omsiggribende brug af diagno-

ser, især i folkeskolen. bogen beskriver baggrund, 

indhold og ofte foreslåede behandlingstiltag for 

nogle af de hyppigst forekommende diagnoser 

og tager kritisk stilling til psykiaternes forståelse 

af og forklaring på børnenes vanskeligheder.

DAFOLO
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”Tvang er ethvert selskabs uadskillelige 
følgesvend, og ethvert selskab fordrer ofre, der 
synes så meget des tungere, jo betydeligere ens 
egen individualitet er. Følgelig vil enhver i nøje 
forhold til sit eget selvs værd enten fly, udholde 
eller elske ensomheden.”
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