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Når vi ønsker at justere og udvikle en organisations måde at arbejde med 
mobning på, er organisationskulturen et betydningsfuldt sted at kigge hen, da 
kulturen er afgørende for, hvordan medlemmer af organisationen løser deres 
opgaver. Vi har behov for at forstå, hvordan kultur opstår og udvikles i samspil 
mellem ledelse og medarbejdere, og hvad der skaber kulturelle 
modsætninger i organisationer. Denne tekst beskriver en måde at se 
organisationens kulturelle elementer på, hvor kulturen i organisationen 
beskrives gennem tre niveauer. I kan herigennem få større indsigt i, hvad der 
ligger i de tre niveauer af kulturen, og hvilken betydning det har for jeres 
arbejde med mobning.

Dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser er organisationer, som løser en 
bestemt opgave og har et bestemt formål. Noget af organisationen kan 
beskrives gennem formål, mål, opgavebeskrivelser og 
organisationsdiagrammer. Andre dele af organisationen kan være vanskeligere 
at beskrive – det kalder vi organisationens kultur. Organisationens kultur har 
betydning for, hvordan organisationen fungerer, og hvordan organisationen 
løser sin opgave og er derfor central, når vi ønsker at komme tættere på 
kvalificering af arbejdet med mobning. Kultur beskrives ofte som måden vi gør 
tingene på her hos os.

I vores arbejde med at forstå kultur kan nedenstående spørgsmål hjælpe os 
på vej og vise os hvilke fælles træk, der er i organisationskulturer. Når vi 
indkredser fællestræk, vil vi få øje på, hvor der er behov og mulighed for at 
ændre i kulturen med henblik på at udvikle vores arbejde med mobning.

Følgende spørgsmål er væsentlige og indkredser fællestræk ved arbejde med 
organisationskultur:

• Hvordan ser organisationsmedlemmer på sig selv, deres opgaveløsning og 
på det samfund, som de løser opgaver i?
• Hvordan udvikler organisationer fælles opfattelser af det omkringliggende 
samfund, og hvordan bør man handle i den?
• Hvordan skabes, udvikles og spredes mening i organisationer, fx gennem 
symboler, historier, ritualer og historier?
• Hvordan kommer kulturens værdier, mening og antagelser til udtryk?
• Hvordan udvikles kulturen?
• Hvordan udvikles kulturen i takt med, at organisationen vokser?
(Schultz, 2014)
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Når vi arbejder med disse spørgsmål, får vi øje på, at kultur ikke kun handler 
om værdier, som ledelsen definerer, men netop også handler om 
sammenhæng mellem den enkeltes forståelse af mening og arbejdspladsens 
måde at handle på. For at få en forståelse af organisationskulturen skal vi 
tættere på de enkelte elementer, som er med til at skabe kulturen i 
organisationen. 

I modsætning til mål og strategier kan kultur ikke studeres direkte, men må 
indfanges på andre måder. Jeg tager her udgangspunkt i bidraget fra 
organisationspsykologen Edgar Schein. Ifølge Schein er kulturen i flere af 
organisationens lag, og at vi er nødt til at se på alle lagene for at forstå, 
hvordan kulturen fungerer, opstår og udvikler sig i organisationen. Kultur 
defineres som: 

Et mønster af grundlæggende antagelser, der er opfundet, opdaget eller 
udviklet af en bestemt gruppe, samtidig med at den (gruppen) lærer at 
klare sine problemer i forbindelse med ekstern tilpasning og intern 
integration, og som fungerer godt nok til at blive betragtet som gyldige 
og derfor bør læres til nye medlemmer som den korrekte måde at 
opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer (Schein 2000: 16). 

Schein stiller nogle begreber til rådighed, der gør det muligt for os at se på 
kulturen gennem tre perspektiver: 
Grundlæggende antagelser (det, vi tager for givet og betragter som sandt). 
Værdier og normer (det, vi værdsætter og som har betydning for den måde, 
vi er sammen på).
Artefakter, som er den måde, grundlæggende antagelser, værdier og normer 
kommer til udtryk på (adfærd, sprog og indretninger).
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Kulturelle niveauer

De forskellige elementer påvirker hinanden gensidigt. Grundlæggende 
antagelser er med til at forme værdier og normer, som igen er med til at skabe 
artefakterne. Og samtidig vil artefakter præge og forme værdier og normer, 
som igen vil påvirke de grundlæggende antagelser. På den måde er der 
sammenhæng og påvirkning mellem de forskellige elementer, som kulturen 
består af. Og når vi ønsker at arbejde med kulturforandring i arbejdet med 
forebyggelse og håndtering af mobning, så er det nødvendigt at kigge på alle 
tre niveauer i vores arbejde med udvikling af en organisationskultur, der i 
højere grad kan forebygge og håndtere arbejdet med mobning. 

Artefakterne er det første, vi møder, når vi som nye medarbejdere – barn, ung 
eller forældre – træder ind i dagtilbud, en skole eller på en 
ungdomsuddannelse. Vi ser, hvordan arbejdspladsen er indrettet, hvordan 
læringsmiljøer er udformet og udsmykket, hvordan ansatte, børn og unge 
kommunikerer, og hvordan de handler sammen. Alt dette er synligt for os og 
giver os et indtryk af, hvad der er vigtigt og betydningsfuldt i organisationen.
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Skoler med små ruder i dørene ind til klasselokalerne fortæller os, at det i 
tidligere tider har været værdsat at holde øje med, hvad der foregår i de 
enkelte klasselokaler. Børnehaver, hvor alle bøgerne er samlet på en 
tallerkenrække højt på væggen uden for børns rækkevidde, fortæller os, at 
institutionen vægter noget andet højere end børns umiddelbare og 
selvstændige adgang til læsning. Ungdomsuddannelser, der i samarbejde med 
unge har skabt pausemiljøer, der tilgodeser forskellige deltagelsesmuligheder, 
fortæller os, at stedet værdisætter brugerinddragelse og 
deltagelsesmuligheder. Medarbejdere, der konsekvent starter analyse af en 
konflikt med at indkredse og italesætte barnets intentioner fremfor at vurdere 
og dømme barnets handlinger, viser os, at personalet værdisætter 
perspektivskifte og -forståelse. Alle disse eksempler viser os – gennem 
artefakter – noget værdifuldt om organisationen, som vi træder ind i.

Artefakter forandrer sig med tiden. Det, som børn, unge og medarbejdere 
tillægger værdi og udtrykker gennem indretning, adfærd og sprog, forandrer 
sig i takt med samfundets forandringer og i takt med, at organisationen 
tillægger andre forhold mere eller mindre betydning. Derfor forandrer 
arkitektur, adfærd og sprog sig i takt med at pædagogik, didaktik og nye 
strømninger præger vores organisationer. 

Det næste led i kulturen er de udtrykte værdier og måden, som værdier bliver 
omsat på gennem normer. Værdier og normer handler om det, vi værdsætter, 
og det som har betydning for den måde, vi er sammen på. Man kan også sige, 
at værdier er kulturelt bestemte opfattelser af, hvad der er værdifuldt og 
ønskværdigt, og hvad der ikke er det. Værdier handler om, hvad vi opfatter 
som rigtigt og forkert, hvad vi sætter højt og vil arbejde for. Værdier styrer 
vores erkendelse og handlinger, og organisationens værdier er afsæt for den 
måde, vi arbejder på i organisationen. Værdier giver svar på ‘hvorfor’ i 
organisationer, og vi kan finde vigtige udtrykte værdier i organisationernes 
formålsbeskrivelser. Værdier kan fx være demokrati, selvstændighed, 
anerkendelse og social sikkerhed.

Når skolernes nye antimobbestrategier skal udformes og kvalificeres, afspejler 
de også bestemte værdier for den enkelte skole. Bygger de på et 
fællesskabsorienteret mobbesyn, vil det fx afspejle værdier, der handler om, 
at alle mennesker har behov for at tilhøre et socialt fællesskab ("longing for 
belonging" - længsel efter tilhør) og lignende.
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Organisationens værdier kan være politisk bestemt, men langt fra alle 
organisationens værdier er politisk bestemte. I den enkelte organisation har 
ledelsen og til dels medarbejdere stor indflydelse på, hvilke værdier der 
kendetegner og medvirker til organisationens opgaveløsning. Det kan fx være 
værdier som respekt, omsorg og personlig frihed. Så værdier kommer altså 
både udefra gennem fx formålsbeskrivelser, strategier og bekendtgørelser, og 
værdier implementeres/udvikler sig indefra for at løse organisationens opgave 
på den bedste måde. Udfordringen for organisationer er ofte at få skabt 
balance i arbejdet med tilpasning af ydre bestemte værdier og den interne 
udvikling af værdier. I arbejdet med at implementere den nye forståelse af 
mobning kan det være udfordrende at forstå børn og unges handlinger ud fra 
værdier om social tilhør, hvis en tidligere forståelse af børn og unges adfærd 
og handlinger er blevet beskrevet ud fra en forståelse, der er begrundet i 
individuelle årsager og forklaringer.  
Værdier og normer er tæt forbundne. Normer er den måde, som værdier 
kommer til udtryk på. Der findes forskellige typer normer. Overordnet kan 
man skelne mellem formelle og uformelle normer. De formelle normer har vi i 
samfundet beskrevet i regler, love, vedtægter og lignende. De uformelle 
normer ser meget forskellige ud og er ikke nedskrevne retningslinjer for fx, 
hvordan et barn forventes at opføre sig for at være velopdragent, sejt eller 
passende i en gruppe. Når vi arbejder med mobning, er de uformelle normer 
en vigtig indgang til at forstå, hvilke processer der er på spil i et fællesskab. De 
uformelle normer er med til at styrke gruppens sammenhold, men er også 
med til at stemple dem, der ikke lever op til normerne som ’afvigere’. Normer 
er på den måde med til at skabe noget at samles om i gruppen og kan 
samtidig være ekskluderende over for enkelte i gruppen. Det ser vi fx i 
grupper med mobning, hvor nogle i gruppen bliver ekskluderet, fordi de ikke 
lever op til gruppens normer. Ofte vil der opstå forklaringer på eksklusionen, 
som medvirker til at legitimere eksklusionen –fx: “Han interesserede sig for 
noget, der var fuldstændig anderledes end det, vi andre interesserer os for” 
eller “hun havde et irriterende grin”.

En værdi kan være: børn skal være selvhjulpne. Det kan komme til udtryk 
gennem normer om, at børn skal hjælpe hinanden, før de spørger en voksen. 
Denne værdi kan medvirke til, at børn lærer at blive selvhjulpne og at hjælpe 
hinanden. Men den måde, som værdien gennem normer bliver praktiseret på, 
kan risikere at øge risikoen for, at barn-til-barn-hjælp bliver tildelt efter et 
kompliceret mønster af eksklusioner og inklusionsmekanismer og således 
legitimerer, at børn ekskluderer hinanden efter systemer, som fungerer fx i 
frikvarterer uden voksnes indblanding. 
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En anden værdi kan være anerkendelse. Værdien vil måske afspejle sig i en 
norm om, at medarbejdere og børn siger godmorgen til hinanden, når de 
møder ind om morgenen. Måske vil værdien blive omsat til praksis gennem 
sproglige handlinger, hvor medarbejdere altid forsøger at møde barnet, 
italesætte ressourcer og kvaliteter hos barnet samt forsøge at forstå barnets 
intentioner og ønsker.  
Det dybeste lag af kulturen er de grundlæggende antagelser, hvor virksomme 
værdier efterhånden bliver antaget som sandheder og betragtes som givet 
for organisationens medlemmer.  Grundlæggende antagelser bliver overført 
til nye medlemmer gennem socialiseringer som den rigtige måde at forstå, 
tænke og føle på, når det gælder bestemte forhold – fx den måde vi indretter 
vores organisationer på, og den måde vi handler på i organisationen. 
Afhængig af hvilken grundlæggende antagelse, der er i medarbejdergruppen, 
vil det få stor betydning for, hvordan mobningen håndteres. Hvis den 
grundlæggende antagelse er, at mobningens årsager bor i det enkelte individ, 
vil interventioner rette sig mod det enkelte barn. Hvis den grundlæggende 
antagelse er, at mobningens årsager bor i dynamikkerne i fællesskabet, vil 
interventioner også rette sig mod den måde, som gruppen fungerer på. 

Kulturen i organisationen har stor betydning for, hvordan børn og unge kan 
lære, trives og udvikle sig. Derfor er en kulturanalyse nødvendig for at få øje 
på de forhold og oplagte muligheder, som ledere og medarbejdere kan tage 
fat på, når ambitionen er at få skabt kulturelle forandringer, der understøtter 
arbejdet med mobning ud fra den nye mobbeteori. Når man i et dagtilbud 
eller på en skole arbejder med mobning ud fra den nye mobbeteori og ønsker 
at arbejde med at forandre kulturen, er det derfor nødvendigt først at få øje 
på, hvilke værdier og normer der er i spil her. På den måde kan man som 
leder eller medarbejder bedre få øje på, hvilke oplagte muligheder man kan 
tage fat på for at få skabt kulturelle forandringer.
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