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“Hvorfor er der mobning i skolen? Hvordan skal vi forsøge at reducere det? Det svar, vi giver på det 

første spørgsmål, har indflydelse på vores ideer til det næste”

Citat af den finske mobbeforsker Christina Salmivalli

Der er en helt oplagt sammenhæng mellem, hvordan et problem forstås, og hvordan man forsøger at 

løse det. Hvis man forstår mobning som et problem, der hovedsageligt handler om enkelte børn eller 

unge, der er præget af aggression, der rettes mod andre, vil et oplagt løsningsfokus være 

adfærdsregulering af disse børn og unge; altså at behandle enkeltindivider. Hvis man i stedet forstår 

mobning som sociale dynamikker, der er præget af utryghed, foragtproduktion og intolerance, er der 

andre oplagte handleperspektiver; eksempelvis at skabe trygge læringsmiljøer gennem tydelig og 

værdighedsopbyggende klasseledelse eller ved på anden måde at regulere dynamikkerne mellem 

børn og unge. Denne øvelse går ud på, at I arbejder med at skærpe jeres blik for forskellene på et

individorienteret mobbesyn (ofte repræsenteret ved Dan Olweus) og et fællesskabsorienteret 

mobbesyn (her repræsenteret ved eXbus). Hensigten er også – jf. citatet ovenfor – at I reflekterer

over forskelle og forskellige handleperspektiver, som er oplagte ud fra de to forskellige forståelser. 



Formål: 

• At skabe refleksion og styrke jeres viden om sammenhæng mellem

problembeskrivelser og løsningstiltag.

• At I får mulighed for at styrke jeres evne til at planlægge tiltag, der passer sammen med

et fællesskabsorienteret mobbesyn

Omfang og tid: 

Det anbefales at I bruger mellem 30 og 90 minutter på øvelsen.

Antal deltagere: 

Der kan være et stort antal deltagere, men det er en fordel, at I deler jer op enten i mindre

grupper på 3 – 4 eller i makkerpar på 2.



Forberedelse før øvelsen: 

En forudsætning for at arbejde med øvelsen er, at I har læst om de forskellige mobbesyn

eksempelvis igennem   arbejdet  med  teksterne og øvelserne på grundmodul 1:  "Viden  om 

mobning". 

Fremgangsmåde:

Gennemgå i par eller grupper nedenstående to spørgsmål. Øvelsen er ikke rettet mod at

skulle undersøge jeres egne holdninger, men mod at få blik for sammenhænge mellem 

forståelser og handlinger. 

Spørgsmål:
• Hvordan adskiller de to perspektiver sig fra hinanden?

• Hvordan lægger de forskellige måder at forstå mobning på op til forskellige handlinger

i praksis?




