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Indledning

Jette Kofoed og Dorte Marie Søndergaard

Mobning gentænkt handler om mobning blandt børn og unge i sko-

len. Skolen er et helt særligt sted, hvor det at danne venskaber udgør 

et kontinuerligt parallelspor til den læring, der er skolens formål, 

som Hanne Haavind formulerer det i et af bogens kapitler (s. 193). 

Vi interesser os for de dannelser af venskaber og uvenskaber og de 

ændringer af relationer, der er vævet ind i skolens mange forskel - 

lige aktiviteter, herunder ikke mindst undervisningen. Vi interesserer 

os for de relationelle processer, hvorigennem børnenes og de unges 

fællesskaber formes med alle de forskellige positioner, inklusioner og 

eksklusioner, der hører til skoleliv. Og især interesserer vi os for de 

dele af processerne, hvor eksklusioner kammer over i mobning. 

Det er imidlertid langtfra ligegyldigt, at mobning spiller sig ud i 

en professionelt tilrettelagt sammenhæng, som er etableret med hen-

blik på læring. Langt de fleste forældre i Danmark opfylder under-

visningspligten ved lade deres børn gå i skole, og når først man er i 

skole, har man pligt til at være der. Man er derfor også i skolen med 

en legitim og berettiget forventning om at høre til. Det er muligt, at 

nogle skoleklasser på en række punkter ikke fungerer fællesskaben-

de, men i udgangspunktet tænkes og praktiseres “skoleklassen som 

et fællesskab” (Anderson 2000; Kofoed 2004; Hansen 2011a). Når no-

gen skydes ud af fællesskabet, ekskluderes og mobbes, sker det derfor 

også i perspektivet af den berettigede forventning om at være en del 

af det fællesskab, klassen præsenteres som. 

Vores forskning har primært til formål at udvikle ny viden om 

mobning. Den type af viden, vi præsenterer i bogen, åbner indsigt i 

mekanismer, dynamikker, dilemmaer og bevægelser i mobbepraksis-

ser blandt børn og unge og blandt de voksne, der omgiver dem. Vi 

formidler indsigter og forståelser dels gennem tætte beskrivelser af 

de fænomener, vi har undersøgt empirisk, dels gennem begreber og 

teoretiske modeller.
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På tværs af artiklerne deler forfatterne et opgør med forståelsen 

af mobning som et fænomen, der kan forklares monokausalt med 

henvisning til enkeltindividers personlighedstræk. Vi deler også en 

optagethed af at forstå ikke bare, at mange kræfter arbejder sammen 

og skaber fænomenet mobning, men også – med forskellig vægtning 

i de enkelte artikler – hvordan disse kræfter er filtret sammen og væ-

vet ind hinanden. Vi er således optaget af, hvor kræfterne interagerer 

med hinanden, når mobning skabes, vedligeholdes og eventuelt af-

monteres, og ser derfor også på, hvad læreres forventninger, tekno-

logiers indflydelse, familiens betydning eller helt andre kræfter gør i 

disse processer. 

Antologiens relevans rækker imidlertid også ud over det at for-

stå fænomenet mobning. Man vil finde teori- og begrebsudvikling, 

metodologier og raffinering af analysestrategier, der har bredere re-

levans også i forhold til andre sociale, kulturelle og materielt-diskur-

sive fænomener. Alt dette findes på tværs igennem artiklerne og kan 

opsøges i bogens tværvidenskabelige vifte af forskningstilgange og 

-traditioner. 

Forfatterne

Flere af bidragyderne har deltaget i forskningsprojektet eXbus – 

Ex ploring Bullying in Schools, som er et forskningsprojekt, der i en 

femårig periode (2007-2012) har haft til formål at afdække mobning 

blandt børn i skolen. Andre af bidragyderne er forskere fra beslæg-

tede områder, som på forskellige måder har været associeret med 

projektet. Forfatterne kommer fra Institut for Uddannelse og Pæ-

dagogik på Aarhus Universitet, fra Psykologisk institutt på Univer-

sitetet i Oslo og fra CESAU, Center for Sociologiske Studier på Aar-

hus Universitet. Forfatternes ekspertiser ligger inden for en række 

forskellige forskningsdiscipliner. Med hovedvægt på en psykologisk 

baggrund strækker faglighederne sig fra en filosofisk tradition, over 

en sociologisk og litterær og hen mod en minoritetsfaglig og kvanti-

tativ tilgang, som i antologien træder frem i form af mixed methods. 

Der er således tale om en tværdisciplinær forfattergruppe. På tværs 

af de forskellige videnskabelige tilgange deler forfatterne analytisk 

ambition om at forstå de komplekse og komplicerede sociale proces-
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ser, der skaber mobning som fænomen. Vi deler ligeledes ambitio-

nen om at skabe viden tæt på praksis og at formidle denne viden på 

måder, som bidrager både til forskningens kundskabsudvikling på 

feltet og til studerendes læring, og som samtidig gør det muligt for 

praktikere med ansvar for intervention og læring at bringe indsigter-

ne til anvendelse på måder, der er menings- og virkningsfulde i en 

praksissammenhæng. 

Gentænkning

Mobning kender de fleste til, enten fra sig selv eller fra andre. Mob-

ning er et hverdagsfænomen og tillige et fænomen, der suger menin-

ger til sig. Udfordringen ved at studere hverdagsfænomener er, at man 

arbejder i et felt fyldt af hverdagsforestillinger og -forståelser, som er 

med til at konstituere både feltet og fænomenet. Det betyder, at mob-

ning er et velkendt fænomen, som de fleste har en mening om – men 

samtidig er det et fænomen, som mange også undrer sig over. Mob-

ning har desuden mediernes og politikernes bevågenhed. Alt dette er 

baggrunden for, at mange efterspørger mere viden om dette område. 

Den viden, der efterspørges, formuleres ofte som et behov for 

handlingsanvisninger og værktøjskasser. Denne antologi gør det 

imidlertid ikke ud for en værktøjskasse, og den tilbyder heller ingen 

hurtige catch-all-løsninger. Den bog, du har i hænderne, inviterer til 

eftertænksomhed, og dens bidrag består i det, vi tidligere har kaldt 

for tænketeknologier (Kofoed & Søndergaard 2009b). Bogen rum-

mer nye tænketeknologier, som kan anvendes i forhold til mobning 

og sociale spændinger i skoleklasser, og som sådan er den et tilbud 

til alle, uanset hvilken position de indtager i forhold til mobning – 

hvad enten man er skoleleder, lærer, forælder, kammerat, studerende, 

medarbejder i børnepolitiske organisationer, politiker eller forsker 

inden for feltet. Antologiens bidrag består i detaljeret indsigt i en lang 

række af mobningens aspekter og mekanismer og i tilbud om begre-

ber og analysemåder at arbejde videre med.

Mobning gentænkt – titlen på bogen – implicerer et udsagn og tre 

dimensioner. Udsagnet er dette: Fænomenet og begrebet mobning 

trænger til at blive set efter i sømmene. De tre dimensioner involveret 

heri er mobning, tænkning og forstavelsen gen-. 
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Mobning er det fænomen, det begreb, den praksis og det gen-

standsfelt, som bogen afsøger. I tænkning ligger, at bogens forfatte-

re deler ambition om at bidrage til teori- og begrebsudviklingen på 

feltet. Arten af den slags tænkning, vi lægger frem her, angives med 

den tredje dimension. Det er nemlig gentagelses- eller gengørelses-

aspektet, som samtidig understreger, at tænkningen aldrig er afslut-

tet. Ganske vist er der sat punktum, men samtidig er der tale om det, 

som Stuart Hall så ofte er blevet citeret for at kalde “midlertidige 

punktummer” (Hall 1988). 

Det betyder, at vi lige nu fæstner analysen her, men samtidig er 

opmærksomme på, at denne viden kan bringes videre, udfordres 

og flytte sig. Med bogens titel peger vi således på, at det ikke ale-

ne er et spørgsmål om at tænke, men netop om at gen-tænke. Med 

“gen”-handlingen ønsker vi også at pointere, hvordan vi står på 

skuldrene af vores kollegaers arbejde – ikke kun vores kollegaer in-

den for mobbeforskningen, men i høj grad også de kollegaer, med 

hvem de forskellige forfattere deler teoretisk og metodologisk inter-

esse. Bogen kunne ikke være skrevet uden alt det arbejde, der er gået 

forud for, eller skabes parallelt med, vores eget. 

Begrundelserne for det lille “gen-” er således forskningsmæssige, 

men nødvendigheden er også vokset ud af møderne med børn, unge 

og voksne, der husker tilbage, med forældre og lærere samt med 

spilpraksisser og teknologier. Der er således også tale om gen-adres-

sering af et hverdagsfænomen og om, at vi igennem det analytiske 

arbejde utallige gange har genlæst de mange interview med børn og 

voksne for at kunne bringe nye forståelser frem gennem analyser af 

deres beretninger. Vi har således tænkt ind i/via/gennem/med/imod 

både teori og empirisk materiale. 

I den forstand er gentænkning et spørgsmål om mange lag, over-

lejring eller det, som vores amerikanske kollega Patti Lather har kaldt 

for “palimpsest” (Lather 2007). Oprindelig betyder palimpsest per-

gamentruller, der blev genbrugt og altså blev skrevet på flere gan-

ge. Ny skrift blev skrevet oven på voksbelagte manuskripter. På disse 

palimpsester er det således muligt at se både det nyeste lag skrift og 

igennem det skygger af de tidligere lag. Vi ser således for os, hvor-

dan mange lag lægges oven på hinanden i forskningsprocesserne, og 
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hvordan der på den måde tegnes nye konturer op. Derfor er gen-

tænkning også en intensiveringsproces. De analyser og pointer, vi 

præsenterer i denne bog, er således født ud af en gen-adressering af 

et fænomen, som allerede har været studeret i en årrække, og som 

gør det muligt for os at dreje på spørgemåderne.

At dreje på spørgemåderne

Mobning har været på den politiske og offentlige dagsorden i en år-

række. Dér finder vi ofte, at spørgsmålene til mobning følger nogle 

bestemte spor: Hvem mobber? Hvor mange gør det? Hvem kan finde 

på det? Hvilke familier kommer de fra? Hvilken slags er de? Her spør-

ges til kendte kategorier og inden for forståelsesmåder, som hoved-

sagelig springer ud af den del af psykologien, der trækker på kvan-

titativt materiale. Eftersom gængse hverdagsforståelser af mobning 

læner sig op ad denne form for tilgang til fænomenet, kommer de 

mange meninger og holdninger, der præger feltet, også til at rette 

sig mod ofres og udøveres personlighedstræk som de dominerende 

forklaringsmotorer. 

Disse hverdagsforståelser læner sig op ad de sidste tredive års 

forskning, hvor vi finder de tidligste skandinaviske værker (Heine-

mann 1972; Olweus 1973) og senere centrale værker (Olweus 1992; 

Slonje & Smith 2008; Smith 2008). Vi har tidligere beskrevet mobbe-

forskningens udvikling (se f.eks. Schott 2009a; Schott & Søndergaard 

2013a, under udgivelse). Det er alt sammen forskning, som vi står på 

skuldrene af, men som også har gjort det interessant for os at rejse 

andre typer af spørgsmål. Vi har f.eks. været interesseret i at spørge: 

Hvilke handlinger og forståelser samler sig under betegnelsen mobning? 

Hvordan legitimeres mobning som handling blandt børn, og hvordan 

legitimeres de voksnes strategier til håndtering af den? Hvordan kan vi 

forstå de intense følelsesmæssige oplevelser, der knytter sig til mobbe-

handlinger? Hvilke bevægelser er der mellem fortid, nutid og fremtid, 

når mobning erindres, og man lever med eftervirkninger af barndom-

mens udstødelse? Er enshed altid godt og forskellighed altid skidt, og 

er inklusion bare svaret? Dette er eksempler på spørgemåder, som 

naturligvis langtfra er udtømmende og heller ikke dækker alle fa-

cetter i bogen. Langt flere spørgsmål rejses igennem bogens kapitler, 
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men alle med samme interesse i at dreje på spørgemåderne, så vi kan 

overskride fastgroede og forsimplede forestillinger om fænomenet 

og frembringe ny viden. 

Ønsket om at dreje på spørgemåderne er begrundet i en ambition 

om ikke alene at udvikle kundskab med de tænketeknologier, vi alle-

rede ved noget igennem, men også at udvikle nye tænketeknologier, 

som kan levere mere viden både om fænomenet (i dette tilfælde især 

om fænomenets kompleksitet) og om, hvordan man kan vide om 

fænomenet på nye måder. Bidragene består altså ikke alene i ekstra 

konstaterende lag viden oven på de allerede eksisterende lag af kon-

stateringer, men også i redskaber til i skiftende situationer og under 

foranderlige omstændigheder selv at udvikle nye forståelser af, hvad 

det er, der foregår i disse vanskelige og indviklede mobbepraksisser, 

som vi er vidne til blandt børn. 

Den form for kundskab, man finder i bogens artikler, vil være 

præget af “drejede” spørgemåder, og det er med dem, vi f.eks. bidra-

ger med forståelser af, hvilke processer børns omgang med voldeli-

ge computerspil i sammenhænge præget af social eksklusionsangst 

kan sætte i gang, og hvordan forholdet mellem vold og mobning kan 

forstås. Det er fra de spørgemåder, vi åbner indblik i voksnes erin-

dringer om mobning og de helt forskellige effekter, mobning i barn-

dommen kan have, i nye perspektiver på skole/hjemsamarbejde og 

i læreres perspektiver på elevmobning; ligesom det er med sådanne 

spørgemåder, vi introducerer en “præteori” om mobning. 

Det empiriske materiale

Det empiriske eXbus-materiale består samlet set dels af kvantitativt 

materiale i form af spørgeskemabesvarelser fra 1.052 elever, dels af 

kvalitativt materiale i form af interview med børn og unge, forældre, 

lærere, lærerstuderende, skoleledere og fritidsklubpædagoger samt 

med voksne, der husker tilbage på egne erfaringer med mobning. 

Det består af stile og tegninger fra elever, videresendte sms-beske-

der, e-mails, mødereferater samt dokumentmateriale og romaner, 

og vi har foretaget virtuelt feltarbejde på sociale netværkssider og 

observationer på lærerværelser, i klasseværelser, på forældremøder, 

i skolegårde og klubber samt foran og på skærme. I tillæg trækker 

Mobning_gentaenkt_Mat_0101.Indd   12 12/7/12   1:55 PM



13

INDLEDNING

arbejdet også på et stort datamateriale fra en norsk undersøgelse af 

overgangen fra barndom til ungdom i Oslo. I hvert kapitel specifice-

res det, hvilke former for empirisk materiale der ligger til grund for 

analyserne i netop denne tekst. Alle navne på personer, steder, skoler 

etc. er naturligvis anonymiseret, så det er sikret, at ingen genkendes. 

Datatilsynets regler er fulgt. Til de konkrete analyser i de forskellige 

bidrag er oftest udvalgt konkrete cases. Bag disse cases og de pointer, 

som casene anvendes til at formidle, gemmer sig i hvert kapitel et 

større analysearbejde, som trækker på det mere omfattende datakor-

pus. 

Bogens kapitler

I bogens kapitler har vi samlet resultater fra en række forskellige ana-

lyser af, hvordan mobning leves og opleves af de børn og voksne, der 

på forskellige måder er involveret, og hvordan mobning kan forstås i 

samspil med andre dele af børns hverdagsliv. 

I kapitlet Er det mig, der er noget galt med? Et kontekstsensitivt blik 

på sammenhænge mellem børns individuelle forudsætninger, opvækst-

betingelser og mobning ser Eva Silberschmidt Viala nærmere på det 

fænomen, at voksne, som har været ofre for mobning som børn, er 

optaget af skyld og ansvar, når de ser tilbage på mobningen og forstår 

den fra et voksenperspektiv. Viala argumenterer for, at de muligheder 

og betingelser, der knytter sig til individuelle forudsætninger og op-

vækst skabes, forhandles og ændres flere steder: i skolen, på tværs af 

familie og skole samt i de indbyrdes relationer mellem børnene såvel 

i familien som i skolen. I dette kapitel finder man en særlig opmærk-

somhed på familie og opvækstbetingelser, idet der argumenteres for 

at inddrage forhold uden for skoleklassen, når mobning skal forstås 

som et differentieret fænomen. 

Disse analysers opmærksomhed på skyld og ansvar samt deres fokus 

på familiens betydning genfindes i en lidt anden form i Nina Heins 

kapitel Komplekse konstitueringer af ansvar, sandhed og mulighedsbe-

tingelser i et skole/hjemsamarbejde om mobning, som beskæftiger sig 

med, hvordan ansvar og sandhed bliver til i forholdet mellem skole 
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og familie. Nina Heins kapitel fokuserer på, hvordan skole/hjemsam-

arbejdet former sig, når det er mobning, der er på spil. Hein spørger 

til, hvordan der skabes mening i dynamikkerne mellem en skole (re-

præsenteret ved en lærer og en skoleleder) og en forældregruppe, og 

hun viser, hvordan den lokale skolekultur har grundlæggende betyd-

ning for de involverede børn og forældre og deres muligheder for at 

udvikle en meningsfuld relation til skolen. 

I Heins analyser finder vi i raffineret form den opmærksomhed på 

klassekultur, som via flere delprojekter er bragt ind i den survey, som 

Helle Rabøl Hansen, Inge Henningsen og Jette Kofoed har analy-

seret materiale fra i kapitlet Når klassekultur tipper over i mobning. 

Vestegnsundersøgelsen, som surveyen er blevet døbt, er en kvanti-

tativ spørgeskemaundersøgelse af mobbeforekomster blandt børn i 

7.-8. klasse i en række skoler på Københavns Vestegn. I designet af 

undersøgelsen er der trukket på pointer fra de tidlige eXbus-analyser 

(Kofoed & Søndergaard 2009a), hvor opmærksomheden samlede sig 

om mobning som et socialt fænomen. Her var der også fokus på, 

hvordan skoleklassens historik og kultur kan være af betydning for, 

hvorvidt mobbemønstre viser sig eller ej. Gennem statistiske analy-

ser vises i kapitlet betydningen af skoleklassens kultur for, om der 

opstår mobning eller ikke. Hermed gøres der også op med en ud-

bredt opdeling af elever i kategorier som “dem, der trives” og “dem, 

der ikke trives”. Kapitlet viser, hvordan klassens kultur kan tippe over 

i ekstreme eksklusioner. I optagetheden af klassens kultur ligger dette 

kapitel ikke bare i forlængelse af Heins kapitel, men deler også per-

spektiver med Hansens kapitel om lærerforståelser af elevmobning. 

I Helle Rabøl Hansens kapitel, Jeg kan ikke se det. Lærerpraksis og 

mobbeforståelser, er perspektivet fortsat på livet i klassen og i sko-

len – her med en særlig interesse for, hvordan mobning kan forstås 

inden for den kontekst. Via tre lærerprofiler identificerer Hansen, 

hvordan lærerforståelser af eget praksisfællesskab på lærerværelset 

og i såkaldte praksisklynger får betydning for, både hvordan klasser 

håndteres, og hvordan lærerne taler med og imod enkeltelevers op-

levelser med mobning. Rabøl Hansen viser, hvordan forståelser af 
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mobning blandt elever også skabes via læreres succeser og nederlag 

med at være lærer og via læreres deltagelse i lærerfællesskaber. Lærer-

nes praksisfællesskaber er således også betydningsfulde for, hvordan 

mobning blandt elever spiller sig ud. Vialas perspektiv på opvækstbe-

tingelser og Heins interesse for skole/hjemsamarbejde komplemen-

terer således optagetheden af de skole- og klasseinterne dynamikker, 

som er at finde i Hansens samt i Hansen, Henningsen og Kofoeds 

bidrag. 

Hanne Haavind er i sit kapitel, Hvem bilder han sig ind, at han er? 

Genforhandlinger af venskaber mellem børn i overgangen mellem 

barndom og ungdom, også optaget af både såkaldt skoleinterne rela-

teringspraksisser og af, hvad køn og etnicitet betyder i etableringen 

af sådanne praksisser. Haavind er interesseret i, hvordan venskabs-

dannelser og venskabsophør udgør en kontinuerlig del af skolelivet, 

og analyserne tilbyder indsigt i en særlig aldersgruppes venskabsfor-

mer, nemlig i overgangen mellem barndom og ungdom. Haavind 

viser, hvordan udskiftningen af venner bliver en markør for, at man 

er ved at blive ældre. De konkrete analyser er fokuseret på, hvordan 

sådanne omrokeringer i venskaber også kan kamme over i mobning. 

Børns og unges venskabsdannelser og -ophør samt de måder, de 

filtres sammen med andre aktiviteter på, optager også Dorte Marie 
Søndergaard i hendes kapitel Den distribuerede vold: om computer-

spil, mobning og relationel aggression. Med udgangspunkt i den 

voksende bekymring blandt voksne over voldelige spils eventuelle 

påvirkning af børn og unge undersøger Søndergaard, hvordan de 

muligheder og begrænsninger, spillene tilbyder, formes og ændres 

af børn, hvis hverdagsliv i skolen er præget af sociale spændinger, 

mobning og angst for social eksklusion. Hun viser, hvordan vold og 

aggression ikke alene gennemstrømmer børnenes virtuelle engage-

ment, men også deres hverdagsliv i langt bredere forstand, og peger 

dermed på den kontinuitet, der kan være mellem real og virtuel vold 

og aggression.
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Charlotte Mathiassen afsøger i Mobningens spor – en analyse af virk-

ningsforhold, hvordan barndommens mobning indgår i et mange-

facetteret samspil med den (erindrende) voksnes engagementer og 

erfaringer. Ligesom Søndergaard er også Mathiassen optaget af at 

aflyse forestillingen om entydige effekter. Igennem undersøgelsen 

af barndomserfaringernes effekter bringes vi tæt på frygt, utryghed, 

angst og ensomhed i en række konkrete cases, hvor det gennemgå-

ende analytiske fokus er, hvordan erfaringer med mobning trækker 

spor i voksenlivet. Mathiassens analyser viser, hvordan den kulturelle 

sammenhæng, hvori mobning har fundet sted, går i kontakt med sel-

ve hændelsen og med sted, situation og andre mennesker, og hvor-

dan dette tilsammen etablerer mobbehændelsernes betydning og 

kommer til at virke og give mening for det enkelte menneske.

Stemninger og følelser bringes i analytisk fokus i Jette Kofoeds ka-

pitel, Affektive rytmer. Spektakularitet og ubestemmelighed i digital 

mobning. Her stilles der skarpt på, hvordan teknologisk medieret 

mobning bliver en særligt affektiv affære. Det sker i en analyse af, 

hvordan erfaringer med anonymitet, det umulige i at slippe væk fra 

beskeder på Facebook og mobiltelefoner, samt det, at der er mange, 

der bevidner digital mobning, væves sammen i børns og unges hver-

dagsliv med teknologier. Kofoed viser, hvordan dette sammenvæves i 

såvel intense spektakulære hadegrupper som i lige så intense subtile 

dele af teknologisk medieret mobning. Affektive rytmer introduce-

res som det begreb, der gør det muligt at fange, hvordan det spekta-

kulære og de subtile dimensioner tilsammen gør det ud for digital 

mobning, og hvordan uvished arbejder som en puls i disse digita-

le mobbecases. Analysen viser, hvordan stemninger og følelser kan 

begrebssættes som affekter, og hvordan følelser rejser mellem børn, 

unge og teknologier. 

Robin May Schotts indgang til mobbeproblematikken via ofrets per-

spektiv genfindes i både Vialas og Mathiassens kapitler, selvom de 

gør det fra forskellige vinkler. I kapitlet Mobning: et spørgsmål om 

liv og død er Robin May Schott optaget af en filosofisk afsøgning 

af forholdet mellem mobning og vold. I artiklen vises det, hvordan 
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mobning og vold forskningshistorisk har været viklet ind i hinanden. 

Schott lader en læsning af vampyrromanen Lad den rette komme ind 

(Lindqvist 2007) danne afsæt for en filosofisk refleksiv analyse, hvor 

solidariteten følger mobbeofrets perspektiv. Ved at forfølge offerets 

perspektiv giver Schott os indsigt i, hvordan mobning kan erfares 

som social død, når volden ikke udgør en enkeltstående begivenhed, 

men bliver “en begivenhed, hvis gentagne indtræden bliver en del af 

det mobbede barns levede forventning” (side 303). Mobning bliver 

således til et spørgsmål om liv og død – som noget, der sker hver 

dag. I kapitlet forsøger Schott at forstå forholdet mellem mobning og 

vold ud fra den mobbedes levede erfaring. Derved bliver vold en del 

af mobningens forståelsesramme, snarere end et middel, der anven-

des i enkeltstående handlinger. 

I Carsten Bagge Laustsens kapitel, Mobningens dispositiver, under-

søges det, hvordan mobning, som den foregår i dag, kan forstås 

som terror, og hvordan mobning dermed kan erfares som noget, 

der potentielt kan ramme alle på uforudsigelige måder. Laustsen 

viser, hvordan netop uforudsigeligheden i, hvem og hvordan terro-

ren/mobningen rammer, giver anledning til intense følelsesmæssi-

ge reaktioner – ulig mobning i andre historiske perioder. Laustsen 

trækker på Foucaults begreb om dispositiv for at kunne arbejde en 

såkaldt præteori om mobning frem. I artiklen præsenteres tre “mob-

bedispositiver”, nemlig suverænitetens dispositiv, disciplinens dispo-

sitiv og terrorens dispositiv. Opdelingen vil kunne anvendes i forbin-

delse med refleksioner, der går forud for opbygningen af effektive 

interventioner mod mobning. 

Lene Myong og Dorte Marie Søndergaards kapitel, Om mobnin-

gens vandringer mellem enshed og forskellighed, er ude i et beslæg-

tet ærinde. Her diskuteres, hvilke analytiske figurer der informerer 

gængse mobbeforståelser. Forfatterne spørger til, hvilke muligheder 

og begrænsninger de to tankefigurer enshed/forskellighed samt in-/

eksklusion f.eks. trækker med sig, og de sætter spørgsmålstegn ved, 

om inklusion altid per definition udgør det rigtige forebyggende og/

eller reparerende greb? Intentionen er at opfordre til refleksion over 
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effekterne af forskningens blinde pletter, ikke blot for forskningens 

egen skyld, men også for at optimere vilkårene for udvikling af inter-

ventioner på basis af forskningsresultater.

Bogens kapitler giver således et samlet indblik i, hvordan der er 

mange kræfter på spil, når mobning skabes, vedligeholdes og dør ud. 

Vi håber at kunne bidrage til udforskningen af mobning på måder, 

som giver andre inspiration til at arbejde videre – både forsknings-

mæssigt og i praksis.

Målgruppe

Bogen henvender sig til medarbejdere, ledere, forskere og studerende 

inden for feltet. De fleste af kapitlerne baserer sig på empirisk ma-

teriale fra folkeskolen. Vi forestiller os imidlertid, at kapitlerne og 

analyserne ikke kun er relevante for fagfolk i folkeskolen, men også 

for medarbejdere og ledere af andre pædagogiske institutioner, gym-

nasier, efterskoler, privatskoler og friskoler, fritidsordninger, børne-

haver, tekniske skoler og professionshøjskoler. Vi forestiller os også, 

at medarbejdere i børnepolitiske organisationer, i departementer og 

politiske organiseringer kan have glæde af bogen. Kapitlerne er så-

ledes relevante for en række af de aktører, som er berørt af mob-

becases. Forældre, bedsteforældre og andre voksne, som af forskellige 

grunde ønsker at forstå nye aspekter af mobning blandt børn, er også 

oplagte læsere. 

Mobning gentænkt ligger i forlængelse af antologien Mobning – so-

ciale processer på afveje fra 2009. Er læseren bekendt med analyser 

og perspektiver fra den bog, er der mulighed for i Mobning gentænkt 

at blive bragt ud i en ny række differentieringer af mobning. Starter 

læseren med denne bog, er der rig mulighed for introduktion til den 

grundlæggende tænkning i mobning som socialt fænomen og til en 

vifte af konkrete analyser. Antologien kan således læses både selv-

stændigt og i forlængelse af Mobning – sociale processer på afveje. 

Vi takker alle de kompetente kollegaer, som i en travl kalender fandt 

tid til at hjælpe skrive- og erkendelsesprocesserne videre ved at læse 

tidligere versioner af bogens 11 kapitler. Tak til Agnes Andenæs, Jytte 

Bang, Debra Bergoffen, Helle Bjerg, Svend Brinkmann, Laura Gil-
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liam, Eva Gulløv, Signe Pildal Hansen, Kirsten Hvenegård-Lassen, Lis 

Højgaard, Tine Jensen, Svend Kreiner, Anne Maj Nielsen, Klaus Niel-

sen, Lin Prøitz, Pia Quist, Ernst Schraube, Dorthe Staunæs, Kaspar 

Villadsen samt Ida Wentzel Winther for præcis og generøs medtænk-

ning i en konstruktiv reviewproces. Og ikke mindst vil vi takke alle 

de børn og voksne, som har bidraget ved at dele deres oplevelser og 

overvejelser med os, og alle de institutioner, der har åbnet deres døre 

og ladet os lære af deres hverdagsliv. 
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1
Når klassekultur tipper over i mobning

Helle Rabøl Hansen, Inge Henningsen og  
Jette Kofoed

Klassens kultur er en betydningsfuld faktor for, hvor meget mobning 

der er i en skoleklasse. Jo mere negativt elever i en klasse beskriver 

klassens kultur, jo mere mobning rapporteres der. Det viser analyser 

af tal fra en undersøgelse af mobning blandt elever i 7. og 8. klasse 

på Københavns Vestegn. Kvaliteten af klassens kultur varierer natur-

ligvis, men når vurderingen bliver negativ, rapporteres der ofte om 

mobning. 

Dette kapitel er baseret på analyser af en spørgeskemaundersøgelse 

i eXbus-regi, Vestegnsundersøgelsen, hvor 1.052 elever har svaret på 

spørgsmål om deres skolegang og deres mobbeerfaringer (Henning-

sen 2011). Artiklen handler om mobning og klassens betydning for, 

hvorvidt eleverne rapporterer om mobning eller ej.

Vi bestræber os på at sige noget om både de enkeltindivider, der 

tilsammen gør det ud for klassen, og som jo er dem, der har besvaret 

spørgeskemaerne, og om de fællesskaber, som eleverne tilsammen ud-

gør. Vi fortæller om en række forskellige oplevelser med livet i klassen. 

Det involverer de elever, der rapporterer at have det godt i elevfælles-

skaberne, men ikke med lærerne, og også de elever, som rapporterer 

at have det godt i forhold til lærerne, men ikke med deres med-ele-

ver. Vi fortæller om det komplekse skoleliv, der ikke kan kategoriseres 

skarpt i “dem, der trives” og “dem, der ikke trives”. Og vi fokuserer på, 

hvilke faktorer der kan sige noget om, hvorvidt eleverne får erfaringer 

med mobning eller ej. 

De resultater, vi præsenterer her, er baseret på en undersøgelse, der 

har multiple foci, nemlig elevernes forhold til sig selv, til deres foræl-

dre, til skolen (herunder lærerne), til klassen samt forhold, som ele-

verne er bange for. Det betyder, at vi har mulighed for at blive klogere 
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på en række interrelaterede forhold. Vi præsenterer tal, der handler 

om, hvad børnene rapporterer om i deres skoleliv. Vi præsenterer 

imidlertid først og fremmest sådanne sammenhænge mellem mob-

ning og andre forhold i elevernes liv, som er egnede til at kaste lys 

over mobningens karakter. I alt deltager 60 klasser i undersøgelsen, 

og næsten alle klasser har enten erfaringer med, at nogen bliver mob-

bet, med at mobbe andre eller begge dele. Det betyder ikke, at der al-

tid er mobning i alle klasser, men at det ikke er et inferiørt fænomen, 

som kun berører nogle få. Vi vil derfor hen over de næste sider kvali-

ficere, hvordan og hvor mange der oplever at blive berørt af mobning. 

Dernæst vil vi relatere mobbeforekomst til det, eleverne rapporterer, 

at de er bange for. Men først præsenterer vi artiklens hovedfund for 

dernæst at gøre rede for overvejelser om metode og analyse. Siden 

følger differentieringer af de to hovedfund.

Det empiriske materiale 

Undersøgelsen er som nævnt baseret på spørgeskemaer besvaret af 

1.052 elever i 7. og 8. klasse. Alle skoler i tre kommuner (Ballerup, 

Albertslund, Brøndby) på Københavns Vestegn blev inviteret til at 

deltage i undersøgelsen. Tretten skoler accepterede. Eleverne, der har 

besvaret skemaet, er fordelt på 60 klasser. Spørgeskemaerne introdu-

ceredes i klasserne af forskningsassistenter fra projektet. Disse var til 

stede, mens skemaerne blev udfyldt, for at kunne svare på opklaren-

de spørgsmål. Data er indsamlet i perioden november 2009-januar 

2010. I spørgeskemaet besvarede eleverne en række spørgsmål om 

deres oplevelse af sig selv, af deres forhold til skolegang og forældre, 

deres mobbeerfaringer og forholdene i deres klasse. Undersøgelsens 

primære ambition er ikke at fastlægge niveauer for mobning, men at 

undersøge relationer mellem klassens liv og mobning. Disse relatio-

ner kan antages at være generaliserbare, selvom eleverne er rekrutte-

ret fra et afgrænset geografisk område.

Hovedfund

13 % af eleverne rapporterer at have erfaringer med at blive mobbet 

i det forløbne skoleår. Det svarer til hver niende skoleelev eller gen-

nemsnitligt to-tre elever i hver klasse, der deltog i undersøgelsen. Vi 
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