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1 Indledning 

1.1 Forord 

Dette speciale tager udgangspunkt i en personlig undren over hvordan mobning 

konstitueres og kommer til live mellem børn. Jeg har undersøgt hvordan børnene i en 

femte klasse tænker om, og forstår mobning som fænomen, i forhold til sig selv og 

deres klassekammerater. 

De næste mange sider vil derfor stå i mobningens tegn. God fornøjelse. 

1.1.1 Læservejledning 

Specialet er inddelt i 6 kapitler. I det følgende beskrives disse i forhold til struktur og 

indhold. 

I kapitel 1 præsenteres en gennemgang af emnet mobnings relevans i set et samfunds 

perspektiv. Dette leder op til min problemformulering og dernæst en gennemgang af 

hvordan mobning kan forstås, både historisk og som nutidig dominerende diskurs. Her 

belyses også de kategorier der følger den dominerende diskurs, og dette 

problematiseres i forhold til det teoretiske perspektiv. Til slut præsenteres børnene i 5.b. 

og deres skoleomgivelser. 

I kapitel 2 præsenteres det teoretiske perspektiv som er socialkonstruktionistisk. I den 

forbindelse gennemgås de relevante begreber, der vil blive anvendt i analysen. 

I kapitel 3 uddybes de metodiske overvejelser indledt af en oplevet observation fra 

skolegården. Herved illustrerer forskerpositionens etiske og metodiske dilemmaer. 

Kapitlet fortsætter med overvejelser gjort i forbindelse med indsamling og behandling af 

det empiriske materiale, hovedsageligt interviews, og afsluttes med nogle af de etiske 

overvejelser jeg har gjort mig undervejs. 

1
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I Kapitel 4 beskrives min analysestrategi, som er informeret inden for den teoretiske 

ramme. Her ser jeg på ambitionerer med analysen og præsentere tre niveauer for 

forhandling af social virkelighed, som vil blive anvendt i den efterfølgende analyse. 

Kapitel 5 indeholder specialets analyse. Her beskrives og forklares de fremanalyserede 

pointer, i fire del-analyser, et til hvert underspørgsmål i problemformuleringen. 

Hovedvægten i analysen kredser især om tre børn i klassen, samt én dreng der er gået 

ud. 

Kapitel 6 indeholder afsluttende bemærkninger samt perspektivering. Her diskuteres, i 

forhold til det teoretiske perspektiv, om noget kan ses som bedre end andet, og hvordan. 

Derefter træder jeg et skridt tilbage og ser kritisk på mine undersøgelser, og udpeger 

områder der kunne have interesse for videre undersøgelse. Jeg ser kort på, hvor den 

samfundsmæssige interesse har bevæget sig hen i det år der er gået og specialet 

afsluttes af et nyt øjebliksbillede af (nu) 6.b, et år efter at empirien blev indsamlet. 

1.2 Generel relevans 

Mobning er et fænomen, som har betydning for mange børns liv og hverdag i dagens 

Danmark. Det er et fænomen, som stort set alle børn kender og på en eller anden måde 

er nødt til at forholde sig til. Mobning er ikke kun et problem for de børn, der er direkte 

ramt, også for de børn der mobber, eller er tilskuere til udstødelsesprocesserne, har 

mobningen konsekvenser (Hansen 2004:54, Due & Rasmussen 2006:67). 

Mobbeforsker og cand. jur. Helle Rabøl Hansen skrev i Kristeligt Dagblad den 27. 

november 2007, at indsatsen mod mobning i Danmark er præget af mangel på viden 

om fænomenet, og at:  

”Der er en tendens til at ”skyde med spredehagl” og en generel opfattelse af 

mobning som en privat sag”. 

Det ser derved ikke ud til, at der er fundet en særlig effektiv interventionsform, der 

synes at virke generelt (Ex-bus 2007:2, Hansen 2005:28), og mobbeproblematikkernes 

mysterier er på ingen måde løst. 



 

 

1.2.1 Mobning og skoleliv 

I skolebørns undersøgelsen 2006, som er udfærdiget på institut for folkesundhed (Due 

og Rasmussen 2006) viser, at der af skolebørn er 8% der bliver mobbet op til to gange 

om ugen, og 5% der bliver mobbet hver uge. Disse tal stemmer stort set overens med 

tallene fra børneråddets undersøgelse 2006 (Børneråddet 2007:4) 

En organisation; ”Børns vilkår”, som bestyrer det landsdækkende rådgivnings tilbud 

Børnetelefonen, beskriver på deres hjemmeside, at 25% af de opkald de får fra børn, 

handler om mobning1:  

”Både i 2004, 2005 og 2006 var mobning det, som flest børn ringede om til 

Børnetelefonen. I 2006 var antallet rekordstort - 2144 børn. Disse børn beskriver et 

skoleliv med angst og ensomhed”. 

I 2004 besluttede regeringen, at alle skoler skulle udarbejde handlingsplaner mod 

mobning (Hansen 2005:11). Disse er udmøntet i beskrevne mobbepolitikker, som ofte 

kan læses på skolernes hjemmesider. Det tværfaglige forum af mobbekonsulenter 

AMOKs udfærdigede i 2006 en analyse af 50 af disse handleplaner mod mobning på 

tilfældigt udvalgte danske folkeskoler. Antimobbekonsulenterne Klaus Henriksen og 

Helle Rabøl Hansen redegjorde her for, at kun hver fjerde af skolernes mobbeplaner 

består et kvalitetstjek; 

”Resten - 3 ud af 4 - er enten stærkt mangelfulde eller i værste fald rene alibier på et 

område, der kræver en betydelig mere ambitiøs og systematisk indsats”2. 

Set i dette lys kunne det tyde på, at der er brug for yderligere fokus på skolernes 

handleplaner mod mobning. 

1.2.2 Mobning på den politiske dagsorden 

I den danske politiske arena har man i de seneste år haft stort fokus på fagligheden 

indenfor det danske skoleliv. Både forskere og politikere vurderer, at trivsel har en 

                                            

1 Lokaliseret 01-05-2007på http://www.bornsvilkaar.dk/BornsVilkar/BornsVilkarMener/Mobning.aspx 
2 Lokaliseret 25-01-08 på http://www.mobbeland.dk/index.html 
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indflydelse på de faglige resultater, hvorfor trivsel også kommer på dagsordenen 

(Hansen 2005:80, Ex-bus 2007:2). En pige, jeg interviewede, gav udtryk for denne 

problematik på følgende måde: ”Hvis man skulle sige et eller andet i engelsk, så ville 

jeg ikke turde stille mig op og sige det. Så ville jeg bare sige, at jeg ikke havde lavet 

mine lektier… Fordi jeg ville være bange for, at de begyndte at grine ad mig” (Amina:29). 

På venstres hjemmeside kunne man i starten af 2007 læse, hvordan Undervisnings-

minister Bertel Haarder forklarer, at han, inspireret af den svenske lovgivning, overvejer 

at skrive trivsel ind i folkeskoleloven, da han mener, at mobning er et stort problem i de 

danske folkeskoler 3 . Venstre foreslår yderligere, at man skriver mobning ind i 

lovgivningens § 1 i lov om undervisningsmiljø 4 . Og på undervisningsministeriets 

hjemmeside kunne man læse: 

”Der er på trods af stor opmærksomhed om problemet desværre alt for mange børn, 

som stadig oplever i mobning i skolen. Det er helt uacceptabelt”5. 

Samme sted kunne man se forslag til sanktionsmuligheder i tilfælde af, at mobning 

finder sted, bla. 

 Eftersidning i op til en time 

 Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge 

 Varig overflytning til en parallelklasse ved samme skole 

 Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i 

kommunen 

Men indtil videre er der ikke lovgivning på skoleområdet, der sikrer børnene trivsel i 

deres skoleliv. Lovgivning om undervisningsmiljø formulerer bredt skolebørns ret til et 

undervisningsmiljø, som er sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt, (DCUM, Se 

note 6) men som det fremgår af DCUMs hjemmeside: 

                                            

3 Lokaliseret i 1-5-2007 på http://www.venstre.dk/rss2feed.html?tx_ttnews%5.btt_news%5D=1240 
4 Lokalliseret i 5-5-2007 på http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?func=article.view&id=182687 
5 Lokaliseret d.5-5 2007 på http://www.uvm.dk/07/mob.htm?menuid=6410 



 

 

”Hvis loven ikke overholdes – f.eks. ved, at der forekommer mobning på en skole - 

eksisterer der ingen sanktionsmuligheder”6. 

I Danmark er der undervisningspligt. Således bliver børnene pligtsubjekter (Hansen 

2005:94) hvilket betyder, at børnene er underkastet den pligt, de har til at modtage 

undervisning. Dette indebærer, at de skal være i skolen uden mulighed for selv at vælge 

om de vil eller ej. 

Når det drejer sig om voksne pligtsubjekter, inden for f.eks. arbejdsliv, følges denne 

pligt ofte af rettigheder. Således at den voksne også et rettighedssubjekt, så når voksne 

forpligter sig til et evt. arbejde, har de også rettigheder i forhold til arbejdet. Når det 

gælder børn, ser man dem i tråd med den manglende lovgivning, ikke som 

rettighedssubjekter. Derfor diskuterer man i retslige kredse i norden, om børnene har ret 

til et skoleliv uden mobning (ibid.). 

Det er altså tydeligt at få øje på et fokus og en interesse både i den offentlige debat og 

fra politisk side. Det, der er ikke til at få øje på, selvom regeringen taler og skriver om 

det, er om man fra politisk side har tænkt sig at komme med konkrete forslag til evt. 

lovgivning eller andre specifikke tiltag mod mobning. 

1.2.3 Undersøgelser om mobning 

Jeg vil i det følgende se på et par af de mest anvendte danske undersøgelser om 

mobning. 

Der har de sidste 30 år været fokuseret internationalt på forskning inden for mobning af 

både kvantitativ og kvalitativ art (Ex-bus 2007:3). Forskningen i Danmark om emnet har 

dog indtil 1998 været stort set fraværende (Ibid.). I1998 oplyste 

Skolebørnsundersøgelsen, at mobning i Danmark var mere udbredt end i de andre 

nordiske lande. Dette afstedkom en øget opmærksomhed på fænomenet (ibid.). 

Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til den internationale Health Behaviour 

in School-aged Children (HBSC). Det er en bred undersøgelse om trivsel og sundhed 

blandt de 11- 14 årige i 41 lande. foretages hver 4. år. 

                                            

6 Lokaliseret i5-5-2007 på http://www.dcum.dk/neobuilder.php?id=2005032913406900000030769 
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Børneråddet har i samarbejde med DCUM i 2006 lavet en undersøgelse (Mobning og 

konflikt 2006), der er en statistisk undersøgelse, der bygger på oplysninger hentet 

gennem spørgeskemaer og delvise kvalitative interview. Oplysningerne er fra børn i 9 

klasse 7  (Børnerådet 2006). I denne undersøgelse er der fokus på sammenhæng 

mellem konflikter og mobning og mobning via digitale medier bliver beskrevet. Denne 

rapport var en opfølgning af en tidligere undersøgelse blandt 7. klasses elever 2 år 

tidligere (Børneråddet 2004). 

Termometret fra DCUM er en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse om skoler og 

uddannelsessteders psykiske og fysiske og æstetiske undervisningsmiljø, herunder 

hører også en del spørgsmål om mobning og trivsel. Spørgeskemaet kan hentes og 

sættes sammen af den enkelte skoleleder efter fokuspunkter med henblik på at tage 

temperaturen på de enkelte skoler. På DCUMs hjemmeside kan man se et samlet 

termometer over de statistiske trivselsmålinger. 

Svensk-Norske mobbeforsker Olweus har været forgangsmand for en del kvalitative 

undersøgelser, hvor fokus har været på intrapsykiske karaktertræk i forbindelse med 

individers historie, baggrund og vilkår (Hansen 2004:15, Ex-bus 2007:4). Olweus har 

forsøgt at kortlægge og udpege hvilke børn, der via særlige karaktertræk kan ses som 

evt. mobbere, ofre og tilskuere. Olweus er ligeledes fader til den mest anvendte 

mobbedefinition i Norden (Hansen 2005:15). Denne vil jeg vende tilbage til lidt senere. 

Danske Helle Rabøl Hansen, har skrevet bogen ”Grundbog mod mobning”. Hansen 

beskriver, som Olweus, at børn, der mobber eller mobbes, har særlige karakteristika 

iboende selvet (Hansen 2005:50). 

For at se på den aktuelle forskning, der i øjeblikket udføres i Danmark, kan jeg nævne, 

at Trygfonden har bevilget 8 mio. danske kroner8 til et projekt, EX-bus, (Exploring 

Bulliyng in Shools) på Danmarks pædagogiske universitetsskole i starten af 2007. Ex-

bus, ledes af professor Dorte Marie Søndergaard. 

                                            

7 lokaliseret d.04.01.08 http://www.boerneraadet.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/pdf- 
iler/panelrapporter/Mobning%20og%20konflikt%20low.pdf 
8 Lokaliseret d. 7-3-07 på http://www.trygfonden.dk/Default.aspx?ID=1926 



 

 

Forskningsprojektet Ex-bus har til hensigt at undersøge mobningens 

tilblivelsesprocesser, bryde med de klassiske forskningsformer og bidrage med nye 

vinkler på mobning, samt at få Danmark placeret på landkortet over mobbe-

forskningslande (Ex-bus 2007:2-7). 

”Ambitionen er at skabe international og banebrydende viden om fænomenet 

gennem en robust teoretisk og empirisk fundering, som overskrider de 

enkeltdisciplinære forklaringsformer, der har kendetegnet den hidtidige forskning på 

feltet” (Ibid.:3) 

Jeg har, Inspireret af ambitionen i dette forskningsprojekt, valgt at tage afsæt i en 

lignende fundering. Jeg ønsker at bidrage til de eksisterende undersøgelser om 

mobning med et socialpsykologisk perspektiv, gennem en socialkonstruktionistisk 

ramme. Jeg vil undersøge det processuelle og nogle af de betydninger, der kan have 

indflydelse på hvordan mobning kommer til udtryk, for at give andre og nye vinkler på 

mobning. 

1.3 Problemstilling 

De eksisterende undersøgelser, politiske holdninger og generelle betragtninger om 

mobning tager alle afsæt i et normativt voksenperspektiv, men hvad siger børnene 

egentligt selv? Er det muligt at konkrete børns fortællinger om deres levede erfaringer 

og tanker om mobning kan bidrage med ny viden, som vil kunne anvendes til at få et kig 

ind i mobningens konstruktioner og relationelle betydninger på en anden måde end det 

dominerende billede, der hidtil har tegnet sig af mobning? Min undren til dette speciale 

tager således afsæt i, hvordan børn taler om deres konkrete oplevelser og erfaringer 

med mobning. Dette ønsker jeg at udforske ved at stille følgende spørgsmål: 

1.3.1 Problemformulering 

Hvorvidt og hvordan konstruerer børn i en 5. klasse mobning? 

Gennem børnenes selvfortællinger og en socialkonstruktionistisk optik ønsker jeg med 

vægt på børneperspektivet følgende underspørgsmål besvaret: 
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1. Hvilke dominerende diskurser trækker børnene på om mobning, og hvorvidt og 

hvordan sættes disse diskurser i relation til børnenes egne erfaringer med 

fænomenet mobning? 

2. Hvordan konstrueres mobbeofferkategori i forhold til enkelte udvalgte børn som 

indtager disse? 

3. Hvad mobbes der med? 

4. Hvordan mobbes der? 

Jeg vil, som beskrevet, forsøge at komme med bud på andre måder at se mobning på 

end dem, de eksisterende undersøgelser om mobning beskriver. Ikke fordi, at de 

undersøgelser der er lavet, ikke er anvendelige og interessante, men blot for at forsøge 

at bidrage til debatten med andre vinkler og forståelser af fænomenet. Jeg vil anvende 

en socialkonstruktionistisk teori, da jeg mener at denne vil kunne fange noget af den 

kompleksitet, i det nære og lokale, jeg er på udkig efter. Mine undersøgelser er 

empiribårne, og analysen tager afsæt i interview med børn i en 5. klasse. 

Jeg har ingen ambitioner om at foretage en komplet kortlægning af fænomenet mobning 

og komme med en entydig forklaring på, hvad det er, hvordan det opstår, og hvad der 

virker, men jeg vil gennem specialet forsøge at give et bud på, hvordan mobning kan 

konstrueres og ses lokalt i forhold til en konkret skoleklasse med konkrete børn. 

Børnene i 5.b. på Rosenvangsskolen har tegnet tegninger til mig. Tegningerne viser 

situationer børnene forbinder med mobning, ofte situationer de selv har været i. Disse 

tegninger har været anvendt som indledende samtaleobjekter i interviewene. 

Tegningerne vil kunne ses undervejs i specialet. Tegningerne er med for yderligere at 

forstærke børnenes udtryk for læseren på en anden måde end den nedskrevne. Der vil 

ikke fra min side blive lagt tolkninger ind i tegningerne på nogen måde. 



 

 

 

1.4 Mobning  

1.4.1 Kort historisk rids 

For at se lidt på, hvad det er for et fænomen, jeg beskæftiger mig med i dette speciale, 

ønsker jeg at sætte det i historisk perspektiv. Dette vil jeg gøre for at se på, hvordan 

begrebet om fænomenet mobning er opstået og er blevet anvendt og forstået. Som 

Olweus peger på kan man forestille sig at lige så længe, der har været mennesker, har 

der været mobning, eller sagt på en anden måde, udstødelse af medmennesker 

(Olweus 2000 p:15). 

Der er fortalt mange historier gennem tiderne om, hvordan mennesker udsætter 

hinanden for forhånelse, ydmygelse, vold og fornedrelse. Det er således både børn og 

voksne, der bliver udsat for og som udøver mobning. 

Begrebet mobning stammer fra det engelske ord ”mob”, der i dansk oversættelse 

betyder pøbel, mafia eller bande. ”To Mob” betyder oversat ”at stimle sammen for at 

angribe”, Dette har rødder i det latinske ord ”mobile vulgus”, som er en ”let bevægelig 

skare” (Politikkens nudansk ordbog, med etymologi 3.udgave 2005). 
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Første gang, man i Danmark støder på begrebet mobbing, er i dagbladet politikken 3. 

september 1971 

”Chikanerier i skolen mellem eleverne - det såkaldte "mobbing”. 

Begrebet, som vi anvender det i dag, ses første gang i 1972: 

”Mobning dækker gammelkendte begreber som fysisk og psykisk vold mod andre 

personer HorsensFbl 20.2.1973” (Pia Jarwad 1999). 

Men først i 1977 har begrebet fået endelig berettigelse i det danske sprog. I 

Jyllandsposten skrives d. 3.2.1977: 

”TV har selv brugt både "mobbing" og "mobning". Der er ingen tvivl for Dansk 

Sprognævn om, at ordet på dansk må hedde "mobning" (Ibid.). 

Også længere tilbage i historien kan vi i Danmark finde eksempler på skole-mobning i 

litteraturen. En af de første kilder, jeg har fundet, er Forfatteren HC Andersen, der i 

1800 tallet talte om Aandsnedkuelse i forbindelse med sit ophold på latinskole i 

Slagelse, hvor han var genstand for både lærerens og de andre elevers foragt, 

udelukkelse og forhånelse. 

”Mit liv i de dage dykker endnu i Erindringen frem i fæle Drømme. Jeg sidder da igen 

på Skolebænken, kan ikke svare, tør ikke og vrede Øine stirre paa mig. Spot og 

Latter lyder rundt om. Det var tunge bitre tider” (Andersen 1975:92). 

Således ses, at sproget gennem ord og begreber har ændret sig, mens det tyder på, at 

fornedrelsen og ydmygelsen har fundet sted og er blevet beskrevet gennem lange tider. 

Disse beskrivelser af mobningens lidelseshistorier har blot skiftet sproglig form. 

I de nordiske lande har der, især siden 1960, været forsket i, og været opmærksomhed 

på, mobning (Olweus 2000:11). I Norge tog man for alvor fat på at bekæmpe mobning, 

da der i 1982 var tre drenge, der hængte sig efter at være blevet mobbet i gennem lang 

tid i skolen (Olweus 2000:11). I Sverige har man siden slutningen af 1960’erne og i 

begyndelsen af 1970’erne haft et intensivt fokus på samfundsproblemer, heriblandt 

mobningen og konsekvenserne heraf (Olweus 2000:11). 



 

 

I både USA og Europa har der været flere episoder, hvor elever har skudt 

skolekammerater, de såkaldte college shootings. Dette har ligeledes afstedkommet en 

øget opmærksomhed på mobning, da man fandt, at dem der skød, ofte var elever, der 

følte sig udstødte og ensomme. Bla. kunne man i dagbladet politikken d.20 april 2007 

læse om én af dem i følgende citat om Cho Seung-Hui : 

”Længe før han gik amok og dræbte 32 mennesker i USA's værste skolemassakre, 

blev Virginia Tech-drabsmanden Cho Seung-Hui mobbet af sine klassekammerater i 

folkeskolen”9. 

Det ser ud til, at mobning kan have, og har haft, mange former og forskellige 

konsekvenser. I det følgende vil jeg se på, hvordan en nutidig dominerende 

samfundsdiskurs om fænomenet mobning, kan forstås. 

1.4.2 Definition af fænomenet mobning 

Når man søger litteratur og informationer på Internettet omkring mobning dukker 

Svensk-norske Dan Olweus ofte op. Han anses som en af de første internationalt 

anerkendte mobbeeksperter (Hansen 2005:15). Olweus arbejde ser ud til at have været 

banebrydende for den måde, man ser og forstår mobning, og Olweus mobbedefinition 

dukker ofte op i forskellige sammenhænge. Danske Helle Rabøl er også repræsentant 

for mange danske tekster, og hun bliver også ofte nævnt. Det er værd at bemærke, at 

Rabøl Hansen også anvender Olweus som kilde i sine tekster. Det bliver en 

sammenskrivning af disse to forskeres definitioner, der bliver dette speciales 

repræsentant for den dominerende diskursive måde at forstå mobning på. 

”En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagende gange, og 

over en vis tid, bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre personer”. 

(Olweus 2000:15). ”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse af en enkelt 

person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig” (Hansen 

2005:16). 

                                            

9 Lokaliseret d.1-5-2007 på: http://politiken.dk/udland 
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Olweus skriver, at det ikke kan kaldes mobning, når to lige stærke personer er i konflikt, 

at der skal være ubalance i styrkeforholdet, før der er tale om mobning (Olweus 

2000:16). Helle Rabøl Hansen peger også på et asymmetrisk forhold mellem mobber 

og offer. Mobning er således en eller flere stærkere elevers angreb eller chikane mod 

en svagere elev. Dette vil indebære, at ofret vil have svært ved at yde modangreb, da 

hans eller hendes position vil være afmægtig (Hansen 2005:15). 

De negative handlinger indebærer, at nogen med overlæg påfører en anden skade eller 

ubehag og kan også ses som en aggressiv handling. Disse handlinger kan være både 

fysisk og psykisk kontakt, eller non verbal i form af ignorering, grimasser eller 

nedladende gestus (Olweus 200:15). 

Olweus skelner mellem direkte og indirekte mobning, hvor den direkte mobning er 

åbenlyse angreb, og den indirekte mobning er udelukkelse og social isolation af ofret. 

At mobning foregår over tid er en væsentlig faktor, da ofret således bliver udsat for en 

vis systematisk fornedrelse. 

Rabøl Hansen beskriver, hvorledes de lande der ligger omkring os, beskriver og 

definerer mobning på stort set samme måde. Her kan nævnes bla. vore nordiske 

naboer og England (Hansen 2005:15). 

1.4.3 Mobningens kategorier 

For at skabe tydelighed i forhold til den gængse og dominerende diskursive forståelse 

af mobbekategorier, vil jeg i det følgende uddybe disse. Kategorierne er en del af 

mobbelandskabet, og i forhold til dominerende diskurser er det svært at tale om 

mobning uden at tale om, hvem der er mobbere, ofre og tilskuere (Hansen 2005: 48). 

Jeg vil lade Helle Rabøl Hansens definitioner repræsentere den dominerende diskurs 

om de forskellige mobbekategorier: ofre, mobbere, mobfre, by-standere og forsvarerne. 

Børn der mobbes, ofre 

Disse børn har ifølge Hansen ofte en ringe grad af selvtillid og tro på egen styrke. 

Selvværd grundlægges gennem opdragelse hjemme, og dette selvværd kan forøges 

eller forringes af omgivelserne. Ofre er ofte børn, der har svært ved at aflæse sociale 



 

 

spilleregler, når de er sammen med andre. Selvværd ses som følelsen af egen værdi. 

(Hansen 2005:50). 

Børn der mobber, Mobber og Mobfre 

Der er to kategorier af børn, der mobber. 

1. Der er de børn, der mobber uden nogen form for medfølelse. Det stærke barn, 

der dominerer i klassen, og som ikke selv bliver mobbet. Rabøl Hansen påpeger, 

at dette barn kan lide af mangel på empati, og at det, når mobningen legitimeres 

gennem de andre børns stiltiende accept, kan have en selvforstærkende effekt. 

Således vil det svage barn være oplagt at mobbe for det barn, der mangler 

empati, og mobberen vil kunne forsvare sin opførsel med ofrets uforståelige 

måde at handle på. Disse mobbere er hovedsagligt glade for deres liv, men der 

kan være hjemlige forhold, der gør, at de empatiske evner hæmmes (Hansen 

2005; 52). 

2. Mobfre er børn, der både mobber, og selv er udsat for mobning. Altså børn, der 

befinder sig i en dobbelt position i forhold til mobning. De er ofte kede af det, 

føler sig ensomme og pressede af skole og mener ikke, at deres forældre er 

interesserede i dem (Hansen 2005:52). 

Dem der ser på, by-stander eller tilskuer 

Disse er børn, der ikke direkte mobber, men de tager heller ikke aktiv afstand fra 

mobningen. På den måde kommer de til at spille en betydningsfuld rolle i mobningen, 

da de er mere eller mindre passive og derved stiltiende accepterer og normaliserer 

mobningen. 

Der er også under denne betegnelse flydende overgange i forhold til aktivitet. Der er de 

børn, der direkte assisterer med støtte til dem, der mobber og aktivt bakker op om den 

eller dem, der mobber ved f.eks. at grine, komme med opmuntrende tilråb eller idéer til 

aktivitet (Ibid.). 
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Forsvarerne 

Disse elever er i stand til at træde ud af mobbearenaen og forsvare den, der bliver 

mobbet. Idet nogle børn går ind og aktivt forsvarer én der bliver mobbet, har 

mobbemønstret en tendens til at krakelere (Hansen 2005: 56). 

1.4.4 Problemet med kategorier og fast mobbedefinition 

Med anvendelse af disse dominerende kategorier og definitioner opstår der et dilemma i 

forhold til det teoretiske socialkonstruktionistiske perspektiv. 

I en socialkonstruktionistisk optik, hvor virkeligheden er relativ, og subjekter konstruerer 

sandheden om verden imellem sig i forhold til den konkrete kontekst de befinder sig i 

(Gergen 2004:42-47), bliver mobning i den forbindelse set som et konstrueret kulturelt 

fænomen. Mobningen som selvfølgelige konstruktioner, de tilhørende kategorier og de 

dominerende diskurser får deres almene berettigelse gennem sprog og handlinger, der 

bekræfter fænomenet og derigennem gør det til social virkelighed. 

1.4.5 Overvejelser omkring anvendelse af ordet mobning 

Jeg havde overvejet at lade være med eksplicit at anvende begrebet mobning i min 

undersøgelse, af frygt for at komme til at reproducere de dominerende diskurser 

(Søndergaard Staunæs 2005:63). Enten må man se på det fænomen, man undersøger 

på fænomenets præmisser, eller også må man forsøge at bryde med disse og skabe 

afstand til de sandhedsbegreber som dominerer hverdagstænkningen (Søndergaard 

2001:49). Jeg overvejede derfor udelukkende at anvende begreber som udstødelse 

eller eksklusion, men kom efterhånden frem til, at jeg anså det for nødvendigt, at både 

jeg selv, min læser og ikke mindst børnene ved præcis, hvad det er jeg ser efter. Derfor 

valgte jeg mobning som udgangspunkt, for at gøre det så tydeligt som muligt, for alle, 

hvad det er jeg er interesseret i og forsøger at indkredse og bryde op. 

Det er væsentligt her at påpege, at ved at anvende ordet mobning, får jeg også de 

associationer frem hos børnene, som de forbinder med fænomenet. På den måde vil 

det for dem blive mere klart, hvad det er de deltager i. Samtidig bliver det muligt for mig 

at indfange særlige betydninger, som børnene hæfter på det, jeg vil undersøge. Så på 



 

 

trods af det dilemma, der opstår, har jeg valgt at beholde og definere mobning og de 

tilhørende kategorier. 

Det vil således være en udfordring for mig, ikke at lade mig begrænse i forhold til disse 

dominerende diskurser, og lade mig inspirere til andre læsninger og derved muligheder 

for nye forståelser. Dette vil jeg gøre gennem de spørgsmål, jeg stiller til børnene med 

udgangspunkt i, hvordan mobning gøres. Således bliver fokus på handlinger og ikke på 

definitioner om sandheder. 

Mit udgangspunkt er derfor at mobning findes og gøres blandt mennesker. 

Anvendelsen af begrebet mobning vil derfor have en dobbeltfunktion i gennem dette 

speciale. Dels gennem det teoretiske perspektiv, hvor det som et betydningsskabende 

fænomen for, hvilke handlemuligheder børnene har i forhold til in- og eksklusions 

processer, og dels i anvendelsen af ordet over for børnene som associerende 

inspirationskilde til refleksion over de handlinger, de beskriver, og som jeg ønsker at 

indfange. 
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1.5 Præsentation af 5.b på rosenvangskolen 

1.5.1 Skolen, klassen og børnene 

For at give læseren mulighed for at danne sig en ide om, hvad det er for et sted, og 

hvad det er for nogle børn, der har deltaget og bidraget med empiri til specialet, vil jeg i 

det følgende præsentere skolen og børnene. 

Skolen 

Rosenvangsskolen ligger i udkanten af København. Midt i et villakvarter hvor de fleste 

at Børnene bor. Nogle kommer dog ovre fra den anden side af vejen, hvor der er 

lejligheder. Skolen er arkitektonisk udformet som rød murstensbygning i en vinkel i to 

etager. 

Skolegården er et stort asfalteret areal inde i vinklen. 

Klasserummet 

At komme ind i 5.b’s klasserum i frikvarteret, var hver gang en intens og sanselig 

oplevelse. Lugten af madpakker, sved og vaskepulver blandede sig med den fra min 

egen tid som skoleelev, gammelkendte lugt af klasserum. Lydene var øredøvende, fyldt 

af pigefnis og hvin, og drengenes stemmer lød som en mellemting mellem små 

drengestemmer og store testosteronfyldte mænd. Jeg bemærkede som noget af det 

første, hvor meget piger og drenge adskilte sig i rummet. De to køn sprang i øjnene på 

mig og fyldte mig med en undren over, at det var så tydeligt, at de var så forskellige, at 

det var så selvfølgeligt hvem der var hvem. Det var deres lyde, deres kroppe, tøjet og 

deres måde at bevæge sig ind og ud imellem hinanden på, der fyldte og kodede 

kønnene i rummet. 

Borde og stole så ud som om, de også var blevet brugt for 30 år siden, og måden de 

stod på: tre rækker, 4 i hver og et lærerkateter ved tavlen, var ligesom jeg har kendt det 

fra min egen skoletid. Rundt omkring på væggene hang mere eller mindre færdige 

produktioner af det arbejde, børnene havde lavet. Tegninger, plancher og collager. 

Derudover hang der et par plakater: skolebodens sommermenu, en plakat fra en 

kampagne mod alkohol og en fra børnetelefonen. 



 

 

Børnene 

På et af mine første besøg i 5.b bad jeg nogle af børnene hjælpe mig med at lave en 

tegning over hvem, der var venner med hvem i klassen, for at jeg kunne forsøge at 

danne mig et overblik over deres indbyrdes relationer. Det viste sig hurtigt at være en 

umulig, men ikke mindst interessant opgave. Jeg bad børnene om at skrive navne i 

nogle cirkler og derpå tegne streger mellem cirklerne for at repræsentere de relationer, 

der skabte venskaber børnene imellem. Det overraskede mig, at alt efter hvem man 

spurgte, blev stregerne ofte sat forskelligt. Det gjorde det vanskeligt at lave den skitse, 

jeg ellers havde tænkt mig at bruge som en slags relations-overblik. Hvis Silja ville 

trække en streg fra Ane til Rikke, kunne Mia bryde ind og sige, ”Nej de er uvenner”. 

Børnene bevægede sig tilsyneladende løbende ud og ind mellem hinanden, og derfor 

bevægede min tegning sig hele tiden alt efter, hvem jeg spurgte. 

Til gengæld blev jeg meget klogere på deres relationer som bevægelser. 

Det jeg fandt ud af, som kunne hjælpe mig lidt, var, at børnene lavede forskellige 

aktiviteter sammen. Aktiviteterne var ofte de samme. Der var især nogle af drengene, 

der stort set spillede fodbold hvert frikvarter, og nogle der ikke gjorde. Det var nørderne, 

som talte sammen eller læste. Og så var der nogle, der bevægede sig frem og tilbage 

mellem disse. Et par af pigerne deltog ind i mellem i fodbold, men spillede oftere med 

en noget mindre bold, op ad mur. Andre sad og talte sammen på bænkene langs med 

muren. Både piger og drenge spillede kort eller udvekslede musik på mobiltelefonerne. 
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2 Det teoretiske perspektiv 

2.1 Hvorfor socialkonstruktionisme? 

Med socialkonstruktionistiske teori bliver det muligt at gribe feltet i et åbent og 

bevægeligt perspektiv ved at undersøge, hvad der lokalt er på spil i særlige relationer 

mellem mennesker (Staunæs & Søndergaard 2005:52, Søndergaard 2005:234). I dette 

speciale bliver det de børn i 5.b, der dagligt er sammen, og som fletter sig ind og ud 

imellem hinanden. Det bliver med dette blik muligt at åbne for kompleksitet 

(Søndergaard 2005:234) ved at sætte spørgsmålstegn ved selvfølgeligheder og 

dominerende diskurser, gennem destabilisering (Søndergaard 2001:53), og i det hele 

taget ved at gøre op med tanken om den fælles gyldige virkelighed (Søndergaard 

2001:49). I tråd med dette er det ikke min intention at komme med 

sandhedskonstaterende data eller almengyldig viden (Winther Jørgensen og Phillips 

2005:106, Søndergaard 2001:41, 2005:237, Pearce 2007:70) som kan anvendes som 

bevis for noget. Ej heller at få tingene til at passe sammen. Det er min intention at kaste 

flere blikke på, hvor komplekst barneliv kan være gennem de mange fortællinger og i 

relation til det konstruerede fænomen mobning. Sådan bliver konstruktioner om 

mobning som fænomen samt subjektiveringsprocesser skabt i krydsfeltet mellem både 

italesættelser af, og om, det enkelte barn og også gennem de andre 

klassekammeraters beskrivelser. Det er i dette miks jeg vil lede efter de komplekse 

tilblivelser (Staunæs og Søndergaard 2005:54). 

Inspireret af Grounded Theory, som jeg vil uddybe i metodeafsnittet, finder jeg mine 

teoretiske begreber, i læsninger frem og tilbage mellem den videnskabsteoretiske 

ramme, og den inspiration, der springer ud af det empiriske materiale. De teoretiske 

begreber og analyserne vokser på den måde frem næsten samtidig gennem skrivninger 
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og læsninger på en gang som formende de analytiske pointer samtidig, med at 

pointerne trækkes ud af de teoretiske funderinger. 

Gergen påpeger at videnskabelige teorier inden for det positivistiske paradigme anses 

for at være overlegent i kraft af den forudsigelighedsevne, der efterstræbes her (Gergen 

2004:60). Med socialkonstruktionisme forholder det sig noget anderledes. Ambitionen 

med socialkonstruktionistisk teori er ikke at producere sandhedssøgende og almen 

gyldig viden, der kan forudsige reaktioner og mønstre. Derfor bliver det ikke muligt at 

sige noget helt generelt om mobning, eller at se børn som subjekter med iboende 

karaktertræk, når dette perspektiv anvendes (Ibid.). Det bliver derfor hensigten at 

bidrage med nye måder at se mobning på, med fokus på lokale mobbeprocesser frem 

for almene produkter (Pearse 2007: 70), samt at skabe grobund for videre refleksion og 

eftertanke i forhold til vinkler på social virkelighed (Søndergaard 2001:48, 2006: 12). 

”Hvor kaos begynder, ender al klassisk videnskab” (Pearse 2007:72). 

Barnet Pearce sammenligner fysikkens kaosteoretiske tilgang med sit 

kommunikationsperspektiv, som er funderet inden for en socialkonstruktionistisk ramme. 

Det kommunikative perspektiv kan ses som nyt paradigme10 inden for human videnskab, 

som i sammenligning med kaosteori paradigmet inden for fysikkens verden (Pearce 

2007:72). 

Kaos kan ses som de mere eller mindre uforudsigelige processer, der ikke lader sig 

indfange i skemaer, indskrive i statistik og derved lader sig se på som målbare enheder. 

Når min ambition, med dette for øje er, at finde ud af noget om, hvad der sker netop i 

mellem subjekter i det levede liv, vil relationer kunne ses som et virvar af uforudsigelige 

og forskellige hændelser. På den måde vil også mobbekonstruktioner i dette speciale 

blive set som kaotiske processer, hvor det særlige ved relationerne børnene imellem 

gør sig gældende frem for det almene og generaliserbare (Pearce 2007:70). 

                                            

10 Paradigme skal her ses, som når en gruppe mennesker stort set forstår verden på samme måde, og har samstemmende 
forventninger til, hvordan man skal handle i den (Pearce 2007:62) 
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I socialkonstruktionismens lys bliver det således det processuelle, der er væsentligt at 

se på, snarere end det, man kan nå frem til som resultat eller produkt. Det er i 

processen, at ting får form, og mennesker kommer til udtryk og skaber betydning. Det er 

sagt på en anden måde, i kommunikationen med hinanden, at mennesker bliver til som 

subjekter (Ibid.:70). Hvis vi derfor lader os overaske af det unikke i enhver situation 

samtidig med, at vi ser kommunikation som en almen proces, bliver det muligt at se på 

mennesker og deres sociale verdener som ”en af slagsen” (Ibid.:70), uden at miste det 

særlige der vil være, i de helt konkrete og lokale relationer. På den måde vil det i dette 

perspektiv, blive muligt at skabe forskning, der på trods af det specifikke og lokale, kan 

anvendes som kundskabstilbud (Søndergaard 2006:12) der kan bidrage til mere almene 

og bredere læsninger og anvendelser. 

Pearce beskriver, i tråd med de bud på eksisterende undersøgelser om mobning, jeg 

hidtil har fundet, hvorledes traditionel videnskab ofte har forsøgt at få styr på tingene, 

understøttet at et citat af Schnitman: 

”…Traditionelt set opfattes [orden og uorden] som modsætninger. Der forekom 

orden, hvis noget kunne klassificeres, analyseres og indgå i rationel diskurs; uorden 

var forbundet med kaos og kunne per definition ikke udtrykkes på anden måde end 

ved hjælp af statistiske generalisationer” (Schnitman i Pearce 2007:73). 

Ambitionen ser ofte ud til at have været at præcisere hvad mobning er, og bliver til, 

gennem kategorisering, statistiske målinger, og faste definitioner. Det bliver derfor 

oplagt at se på den gængse forskning som et forsøg på, at forstå mobning ved at ordne 

det kaos, der hersker, hvor levende menneskers relationer bliver uoverskuelige og 

flyder mellem hinanden. 

2.2 Metateoretisk overvejelse 

For at anskue sit felt vil den matateoretiske platform kunne virke som en rettesnor for, 

hvor man kigger fra, når man går til analysearbejdet (Kofoed 2003:29). 

Som det fremgår tager jeg afsæt i en socialkonstruktionistisk ramme. Jeg kunne have 

valgt at kalde det poststrukturalistisk, da der kan se ud som om, at disse to teorier 

overlapper og infiltrerer hinanden. Der bliver derfor her ikke sondret mellem de to teorier 



 

 

i dette speciale, men de skal ses som repræsentationer, som kan ses som et hele, der 

tilbyder en bestemt måde at forstå verden på (Cawood 2007: 9, Søndergaard 2005:235, 

Winther Jørgensen & Phillips 2005 p:11, Khawaja 2005 p:36 Chrsitensen 2005:71)). 

Dog vil jeg kort påpege, at jeg er klar over, at man kan sondre (Esmark 2205a:7, 

Esmark mfl. 2005a&b). Den dominerende diskurs går ofte i retning af, at 

poststrukturalismen ses som en del af socialkonstruktivismen (Esmark 2205a:7, Esmark 

mfl. 2005.b:8, Winther Jørgensen & Philips 2005:15). Når man læser forskellige 

forfatteres argumenter, er det ikke lykkedes mig at finde en entydig fællesnævner. Der 

er således både enighed og uenighed blandt de forskellige teoretikere om, hvorvidt de 

to retninger kan ses som én (Esmark 2007a:7). Når man studerer de forskellige 

teoretikeres literaturlister, finder man ofte et net af fælles litteratur og referencer, der 

anvendes, og som på den måde ser ud som om, de står i tydeligt forbindelse til 

hinanden, lige meget hvad forfatteren så end kalder sig. Derved bliver det let at få øje 

på de fællestræk, der dominerer disse teorier. Groft sagt, deler de alle tanken om, at 

virkeligheden er socialt konstrueret, og subjekter bliver til gennem kommunikation, 

sprog, og relation i forhold til deres konkrete kontekst (Esmark 2205a:7, Esmark mfl. 

2005.b:8, Søndergaard 2006:37, Winter Jørgensen og Phillips 2005, Gergen & Gergen 

2205:10, Potter & Wetherell 2006:109, Pearce 2007). Jeg er dog klar over at der 

tænkes i forskellige gradbøjninger af de ontologiske og epistemologiske overvejelser, 

der kan vægtes forskelligt (Kofoed 2003:41 Christensen 2005:35). Eksempelvis er 

relativisme og essens væsentlige begreber at forholde sig til som forsker inden for 

denne tradition. Der er ligeledes løbende diskussioner om diskursbegrebet, som 

forklares alt efter de enkelte teoretikeres anvendelser og overbevisning. Herunder om 

disse diskurser bør indeholde materialitet eller ikke. Af hensyn til dette speciales 

omfang og fokus, vil jeg lade diskussionen ligge her og i stedet forklare hvordan jeg 

forstår og anvender teorien. 

Når jeg her vælger eksplicit at anvende begrebet socialkonstruktionisme, er det fordi det 

bliver sat direkte i forbindelse med psykologien (Christensen 2005:35,71). Derfor bliver 

dette ord repræsentant for min teoretiske tilgang i denne opgave. 

Når vi ser socialkonstruktionisme som en tilgang til et psykologisk felt, må det påpeges, 

at der trækkes på discipliner fra filosofi, sociologi og lingvistik (Burr 2004:2) Siden 
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mange af de aktuelle antagelser er hentet i netop sociologien har psykologiske forskere 

i især England og Nordamerika (Ibid.:10) siden 1920’erne, tilpasset disse idéer til deres 

felt (Ibid.:2). Socialkonstruktionismen opstod i 1980’erne (Christensen 2005:71). 

2.3 De teoretiske begreber 

I det følgende vil jeg præsentere og forklare anvendelsen af de teoretiske begreber, jeg 

senere vil anvende i mine analyser. Disse begreber er: Subjektivering, og det særlige 

ved skolebarnet som subjekt. Positionering og storylines. Diskurs og diskursiv 

materialitet. Kulturelle koder, tilføjet para-kommunikation. De sociale kategorier, første 

og andethed, samt magt og modstand. 

For at illustrerer relevans for mit genstandsfelt, vil jeg gennem dette teoretiske afsnit 

trække på sekvenser fra mit empiriske materiale for at eksemplificere dette. 

2.3.1 Mennesket som subjekt 

Phd. i psykologi Dorte Staunæs forklarer hvorledes subjekttiveringbegrebet er centralt i 

socialkonstruktionistisk optik, og er udviklet af den poststrukturalistiske Michael 

Foucault (Staunæs 2004:52). Foucault peger på en dobbelthed i subjektiveringbegrebet, 

idet han siger at: 

“There are two meanings of the word subject: subject to someone else by control 

and dependence, and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge” 

Both meanings suggest a form of power which subjugates and makes subject to.” 

(Foucault i Dreyfus 1982:212). 

I subjekttiveringbegrebet ligger således en dobbelthed, idet subjektet på samme tid 

underkaster sig et repertoire af strukturer for regler og pligter samtidig med, at 

vedkommende kan tage dem op og gøre dem til sine egne (Davies & Harré 1999:35 

2000:89). Det er herfra subjektet ser og forstår sin verden og kan orientere sig og 

handle ud fra. 

Subjektet ses på den måde som uden en fast essens, og er uden en individuel iboende 

kerne, som f.eks. ideen om en medfødt personlighed kunne være et bud på. Det er 

derimod i mødet med sine omgivelser, at subjektet bliver konstrueret, og bliver til som 



 

 

menneske. ”Med selvet som en beretning, der bliver forstået ind i de igangværende 

relationer” (Gergen 2004:189). De forandringer og de forståelser, som det enkelte 

menneske derfor oplever, sker gennem relation til de omgivelser og andre subjekter, 

som mennesket deltager i og sammen med. (Søndergaard 2001:48, 2000:84, Gergen 

2004:176, Burr 2003:103 Khawaja 2005:36 Staunæs 2004:56, Davies & Harré 1999:32). 

Selvet ses i denne optik som multipelt. Dette indebærer, at subjektet interagerer 

varierende fra kontekst til kontekst (Burr 2004:31 Davies og Harre 2000:89). Selvet 

bliver så at sige til igennem de forskellige relationelle sammenhænge, som det er 

deltager i. På den måde konstrueres og positioneres subjektet i forhold til de konkrete 

kontekster, det bevæger sig imellem hele tiden og på ny (Burr 2004:31, 

Søndergaard ”2006:38, Davies & Harré 1999:36 Christensen 2003:46). Herved 

forsvinder tanken om det essensialistiske kerne selv med én særlig personlighed, da 

det ikke er muligt at se mennesket som en person, der er på én bestemt måde. 

2.3.2 Det særlige ved skolebarnet som subjekt 

En dominerende diskursiv opfattelse af barndom er at se på barnet som en ufuldendt 

voksen, der skal gøres klar til voksenlivet (Staunæs 2004:52). Jeg antager, at hele den 

kulturelle diskurs omkring skolen hviler på et sådant grundlag. Børnene skal være her 

for at blive til noget andet end det de er. De skal udvikle sig, lære noget. De skal 

forberedes på det, som venter derude i voksenlivet. De skal lære at tage ansvar og så 

at sige styres til at styre sig selv (Dean 2006:46). Dette sker gennem særlige 

governmentale skole-disciplinering mekanismer (ibid.:56). Barnet har som alle andre 

subjekter pligt til selv at tage ansvar, hvorfor almene udtalelser, som ”det er din egen 

skyld”, får sin berettigelse. 

At være skolebarn betyder, at man er elev i en særlig skolekontekst, en af samme slags 

som de andre, der er indskrevet i skolekonteksten som elever (Kofoed 2003:17). At 

være elev i 5.b på Rosenvangsskolen indebærer, at man går i klasse med andre børn, 

der har samme alder; 11-12 år. Det er således alder, der bestemmer tilhørsforhold til 

klasserne. Kofoed har en væsentlig pointe, idet hun foreslår, at børnene ville få andre 

muligheder, og måske ville handle anderledes, hvis man havde valgt ikke at organisere 

børnene efter alder (Ibid.). Derudover er køn en central adskillelse i forhold til børnene. 
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Når jeg talte med børnene tog de ofte for givet, når de talte om deres venner, at jeg 

vidste, at det var nogle af samme køn. Der var således ikke mange venskaber på tværs 

af køn. 

Barndommen og ungdommen er ikke en forberedelse til livet. Det er livet (Staunæs 

2004:52). Gennem hele livet vil mennesket udvikle sig og forandre sig. Således vil 

ambitionen her være at se på tilblivelse mellem børnene som særlige subjekter, der 

befinder sig et helt bestemt sted i deres liv og ikke som nogle, der er på vej og skal blive 

til noget andet som voksne (Staunæs 2004:53). 

2.3.3 Positionering og storylinebegrebet 

Positionering ses som den gensidige proces, hvorigennem subjektet kommer til 

eksistens gennem de diskursive forhandlinger og fortællinger, der foregår mellem 

subjekter (Søndergaard 2006:35). 

Subjektet kan ikke undsige sig positionering. Man kan ikke vælge, ikke at ville udtrykke 

noget. Man vil altid være afhængig af, at man som subjekt vil blive forstået ind i en 

særlig ramme (ibid. Staunæs 2004 122). 

Den konkrete kontekst, og de andre børns handlinger, vil have betydning for, hvad der 

er muligt at gøre for den enkelte i bestemte sammenhænge med de andre børn. 

Storylinesbegrebet bliver centralt her, da det er gennem forhandlinger af fortællinger om 

hvem, subjekter bliver til som, at positioneringen betydningssættes (Davies og Harré 

2000:91). 

Storylines er de fortællinger, der skaber sammenhæng imellem subjekter og giver 

mening, således at subjektet bliver i stand til at se sig selv som en sammenhængende 

person (Davies og Harré 2000:89, Gergen 2004:191). 

”Der er tale om et fortællingsforløb, hvori særlige subjektpositioner, og dermed også 

særlige tolkninger, stilles til rådighed som identifikationsmuligheder” (Søndergaard 

2001:57)  

Storylines tager afsæt i tilgængelige diskurser (Davies og Harré 2000:89) og er således 

kulturelt og historisk bestemt (Gergen 2004:193). 



 

 

De anvendte storylines kommer således til at repræsentere, hvem subjektet er. Således 

bliver det multible selv ikke synligt for subjektet, da storylines passes ind i allerede 

eksisterende storylines, og subjektet gennem storylines kommer til at fremstå som en 

sammenhængende person både for sig selv og andre (Davies og Harré 2000:89). 

”I stedet for at se vores liv som bare ”den ene fordømte ting efter den anden” 

formulerer vi en historie hvor begivenheder i vores liv hænger systematisk sammen, 

og bliver forståelige ud fra deres placering i en sekvens eller i en proces som 

udspiller sig” (Gergen 2004:191). 

Ligeledes kommer storylines til eksistens gennem valg og fravalg af fortællinger, alt 

efter hvad der er muligt at lægge vægt på inden for de tilgængelige diskurser og den 

allerede eksisterende positionering. Således in- og ekskluderes sekvenser af handlinger 

og oplevelser gennem italesættelser, der giver mening og passes ind de eksisterende 

rammer (Gergen 2004:191). Storylines har en kulturelt genkendelig opbygning med 

start, slutning og et handlingforløb, der fører fra det ene til det andet (Gergen 2004 194, 

Søndergaard 2001:58 Davies og Harré 2000:100). 

2.3.4 Diskurs 

Begrebet diskurs er som subjektiveringbegrebet inspireret af Foucault. Foucault 

forklarer diskurs som ”nogle praksisser, som systematisk skaber de objekter de taler 

om” (Foucault 2005: 96). Foucault påpeger her, at diskurser skal ses som mere end 

helheder af tegn, som ”betydende elementer, der viser tilbage til nogle indhold eller 

repræsentationer” (Ibid.: 96), og at det er dette mere, der skal beskrives. Diskurser er 

kontekstafhængige. 

Hede beskriver, hvorledes Foucault har en pointe om, at subjektet ikke skaber diskurser, 

men at diskurser skaber subjekter (Hede1997:93). At subjekter på den måde ses som 

et produkt at sproget, eller talen (ibid.). Det sprog, børnene taler indbyrdes med 

hinanden fødes i samtaler med de andre børn (Gergen & Gergen 2005:28) og er en 

afgørende forudsætning for, hvorledes de vil blive forstået, og hvordan det bliver muligt 

for dem at forstå både sig selv og de andre (Ibid.:28, Khawaja 2005 p:37). Sproget 

repræsenterer derfor ikke virkeligheden, men bliver et værktøj til at konstruere den 
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gennem de diskurser, som er til rådighed for det enkelte barn (Khawaja 2005 p:37). Det 

er ikke muligt at blive til som andet end det, de tilgængelige diskurser tilbyder det 

enkelte subjekt. Børnene i klassen, kan ikke forstå verden eller handle på andre måder 

end ud fra de diskurser, som de kender og måder at udtrykke dem på. Således kan det 

se ud som om, der ikke er meget frihed til frit at handle, da friheden er begrænset af 

diskurserne (ibid.p:39). Herved opstår et dilemma i forbindelse med den valgte teori: 

En af de klassiske kritiske pointer af socialkonstruktionisme går netop på dette. Hvis 

subjektet er determineret af de tilgængelige diskurser og hovedsageligt bliver til gennem 

disse, forsvinder den frie vilje og herved frihed til at handle reflekteret (Christensen 2003 

p:41). Med fraværet af fri vilje forsvinder også intentioner og følelser som menneskelige 

egenskaber. På den måde kan man se det som om, at det, der er psykologiens 

ambition, bliver et umuligt projekt, da psykologiens genstand netop indebærer 

subjektets intentioner, følelser og vilje, og dette, opløses i dette lys (Ibid.). Der bliver så 

at sige ikke noget subjekt at kigge på, hvis diskurser alene er det, der former subjektet. 

Derfor ser jeg det som en betingelse, når man går et psykologisk ærinde, at man holder 

fast i subjektet som et levende og forholdsvis refleksivt væsen. At der holdes fast i, at 

det også kommer til eksistens gennem en intentionel rettethed. 

2.3.5 Diskurs og materialitet 

Gennem læsninger af materialet har jeg set, at det bliver vigtigt her at tilføje 

diskursbegrebet en materialitet. Til dette vil jeg, inspireret af Staunæs, anvende 

begrebet om tilbehør sammen med kroppen som det materielle, der anvendes diskursivt. 

Staunæs beskriver, at tilbehøret ”ikke er en rekvisit uden handlingspotientiale” 

(Staunæs 2004:154). Tilbehør er ikke i sig selv noget, der kan betydningstilskrives og 

anvendes individuelt (ibid.) men får betydninger igennem særlige 

subjektiveringsprocesser. 

Børnenes positionering foregår i høj grad via materielle genstande. Dette ses i dette 

speciale som subjektiveringstilbehør. ”At klæde sig på og derigennem proklamere sin 

identitet og sit tilhør, er ikke bare teatralsk men dødelig alvor” (Staunæs 2004:156). 



 

 

Når Søren går i hængerøv, bliver hængerøven i mit speciale det tilbehør, der 

fremhæver netop hvem, han gerne vil blive til som, eller hvilken gruppe, han gerne vil 

høre til blandt. Hængerøven forstås på den måde ind i en given sammenhæng, hvor 

den betydningssættes alt efter, hvordan og hvem, der bærer den. 

Relevansen i forhold til det empiriske materiale er, at det er ser ud som om, at børnene 

netop forsøger at skabe sig selv og de andre gennem materielle genstande, som f.eks. 

tøj, sko, tasker mm. Det er for børnene, ikke lige meget, hvad man bærer af tilbehør for 

hvorledes man bliver forstået. 

2.3.6 Kultur, koder, kropssprog gestik og mimik 

I forbindelse med læsninger af det empiriske materiale har det vist sig problematisk at 

begribe vigtige dele af empirien med det teoretiske perspektiv, jeg har valgt. Børnene 

siger mange gange, ”det er ikke det, han siger, det er måden, han siger det på”. Gerd 

Simonsen redegør ligeledes for, at det er et problem at forsøge at skille det ikke 

sproglige, det førsproglige, fra diskurserne (Simonsen 1996:41). 

Dorte Marie Søndergaard peger også på, at der i social konstruktionistisk optik kan 

opstå et problem her, da den traditionelt ikke beskæftiger sig med handleformer i 

analyserne, men mere med det sproglige diskursive aspekt (Søndergaard 2006:46). Det 

synes at være det samme problem, jeg er stødt ind i. 

Jeg har forsøgt at finde greb, der kunne favne netop disse ikke sproglige måder, som 

børnenes kroppe udtrykker, men har ikke været i stand til at finde noget, der lige var det, 

jeg havde brug for inden for den teoretiske ramme. Dorte Marie Søndergaards greb om 

kulturelle koder i forbindelse med handlemåder kommer ganske tæt på, men ikke helt 

tæt nok. Der mangler stadig en uddybning af subjektets kropslige udtryk. 

Derfor har jeg måttet lede udenfor rammen og har fundet hjælp hos Systemteoretikeren 

og antropologen Gregory Bateson. Jeg har været nede i Batesons værktøjskasse og 

lånt hans teoretiske begreb om para-kommunikation, som omhandler kropsprog, gestik 

og mimik. Jeg vil i det følgende redegøre for, hvordan jeg har tænkt mig at koble 

Batesons teoretiske begreber med begrebet om kulturelle koder. Først vil jeg beskrive, 
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hvordan kultur i denne forbindelse skal forstås, derefter koderne, og til sidst Batesons 

begreb om para-kommunikation. 

Kultur 

Kultur ses her som en bevægelig forandringsproces, og kultur bliver på den måde ikke 

en statisk og fast størrelse. Kultur skal ses som konkrete subjekters særlige måde at 

handle og deltage på i særlige kontekster (Bruner 2003:164). Det er i kraft af deltagelse 

i kultur, at subjekter skaber fælles og offentlig mening (Bruner 1999:28). I dette speciale 

kan man se skolekultur som en overordnet ramme. Denne ramme formes af alle, der 

deltager i den på hver deres måde og fra forskellige steder. Både stat, kommune, 

skoleinspektør, lærere, børn og forældre er bud på, hvem der deltager i den kulturelle 

bestemmelse af skole. Der er således forskellige forudsætninger for, hvorledes kultur 

konstitueres gennem deltagelse, gennem forskellige interesser og med forskellige 

forudsætninger. På den måde kan man sige, at der ikke er nogen af aktørerne, der ved 

alt om skole. I kraft af deres fælles deltagelse, og på trods af, at de deltager fra 

forskellige positioner, er de dog alle med til at give skole kulturelle betydninger, som én 

kulturel enhed (ibid.:27). Således konstrueres kulturel fælleshed gennem det netværk af 

fælles repræsentationer, som deltagere knytter et tilhørsforhold til og derigennem 

skaber kulturel fælleshed (Bruner 2003:248). 

De enkelte subjekter vil inden for de kulturelle rammer på den måde skabe en 

virkelighed, en verden, som er afsæt for, hvorledes det bliver muligt at tolke sine 

forståelser ud fra de tilgængelige og selvfølgelige kulturelle diskurser, der dominerer i 

de særlige verdener subjektet deltager i (Søndergaard 2000:82). 

Koderne 

”Kultur kommer til at ligge som kode i både handlinger og diskurs, og forskeren vil 

kunne fremanalysere kultur som kode gennem såvel observationer af handlinger som 

lytten ind i diskurser” (Søndergaard 2006:44). 

Skoleinspektøren og børnene handler således ud fra forskellige koder, som er tilpasset 

alt efter, hvor de hver især deltager fra. 



 

 

I dette speciale begrænses de kulturelle koder til at omhandle de handlinger, børnene 

foretager mellem hinanden inden for klasse-kulturen. De kulturelle koder skal netop ses 

som genkendelige og særlige måder at handle på inden for særlige kulturelle 

tolkningsrammer og kontekster (Ibid.). Så når Ane fra Empirien f.eks. vender øjne, vil 

koderne være med til at sætte bevægelsen ind i en konkret kulturel kontekst, der vil 

være med til at give betydning for, hvorledes der kan forstås og tolkes. 

Ord, kropsprog gestik og mimik 

Mennesker benytter sig af para-kommunikation. Mennesket ler, hulker, stønner, sukker 

osv, og anvender dette i kommunikation (Bateson 2005:365). Disse non verbale 

kommunikative udtryk supplerer vore verbale ytringer. De tages op gennem sanserne af 

andre subjekter, som tolker dem ind i deres meningsdannelser. 

Når børnene taler om måder, leder jeg således efter det, der ikke bliver sagt med ord. 

Det jeg leder efter, er det ordene bliver sagt med. Det som de kropslige og sanselige 

fornemmelser, som bla. ansigtsudtryk og tonefald, betydningstilskriver. 

”Der findes kun ord sammen med enten gestus eller tonefald eller noget i den retning. 

Men gestus uden ord er selvfølgeligt meget almindeligt” (Bateson 2005:46). 

Bateson beskriver, at de budskaber, vi udsender gennem gestus ikke altid er de samme 

som vi sender gennem ord (Ibid.:45). Således kan para-kommunikationen og ordene 

komme til at forvirre budskabet. 

Para-kommunikation ses i Batesons teori som en del af et evolutionært 

kommunikationssystem (Bateson 2005407), hvor mennesket ligesom andre pattedyr 

kommuniker via nonverbale, para-kommunikative systemer, gennem kropssprog, mimik 

og gestus. Disse parasproglige systemer er gennem tiden blevet rigere, blevet forfinet 

og har blomstret side om side med det verbale sprog. (Ibid.:407). 

Jeg vil bringer et eksempel med latter ind her. At latter ikke nødvendigvis behøver at 

betyde, at man er glad og imødekommende, er i mobbefænomenets lys en 

kendsgerning. 
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Lyden og synet af Latter har i mange af fortællingerne i interviewene stor betydning. Det, 

at de andre børn griner, ser ud til at have enorm indflydelse på, hvordan en ytring bliver 

taget op, og hvordan den forstås ind i den særlige sammenhæng, de virker i. 

Latteren kan raffineres. Det er ikke lige meget, hvordan man ler. Latteren kan have flere 

niveauer og betyde mange forskellige ting. Der bliver af børnene ofte talt om ord sagt 

sammen med en latter, som særligt ydmygende. Det er i dette lys, latteren der giver 

ordet dets betydning. Når kroppen udtrykker latter, og smil for den sags skyld, kan 

latteren virke som en magtfuld demonstration af overlegenhed eller som skjold mod et 

overgreb. 

Andre eksempler på para-kommunikative udtryk kan f.eks. være en bevægelse med en 

skulder, som kunne virke afvisende, en berøring som kunne være imødekommende. En 

hurtig vejrtræning, et suk, et særligt blik, en trækning om munden, eller en hvilken som 

helst anden gestus, stor som lille, vil have betydning for, hvordan børnene vil kunne 

tage ytringer op og tolke betydninger af ord. 

Bateson understreger, at ord må følges af et toneleje for at blive forstået på en helt 

særlig måde (Bateson 2005:407). Bateson lægger særlig vægt på, at bevægelsen skal 

læses ind i en given kulturel sammenhæng, men ”Pointen er at der ikke findes ord 

alene” (Ibid.:46). 

2.3.7 Sociale kategorier 

Socialpsykologerne Potter og Wetherell beskriver, hvorledes man ikke kan lade være 

med at kategorisere og at: 

”Social categories, are in one way or another, the principal building blocks in many 

areas of social research” (Potter og Wetherell 2006:116). 

Det interessante er, hvad der gemmer sig bag kategorierne og at se på de processer, 

der medfører kategorierne, samt de deraf følgende konsekvenser (Ibid.:116). 

De sociale kategorier kan ofte ses som italesatte definerede diskursive udtryk. Indenfor 

mobning er der bla. kategorier, der favner; dem der mobber, dem der bliver mobbet, og 

dem der kigger på eller griner med, men også køn, etnicitet og alder er sociale 



 

 

kategorier (Staunæs 2004:59). Som jeg beskrev i afsnittet om diskurs og materialitet, 

kan tilbehør til kroppen også føre til diskursive kategoriseringer af subjekter. Der er f.eks. 

i mit materiale repræsentanter for nørder, poptøser og gangsterdrenge. Alle kategorier 

beskrevet med udgangspunkt i tilbehøret som betydningsfuldt positionering-materialitet. 

Dette materiale kommer til at bære betydning i forhold til de kategorier, der er på spil 

eller som Davies og Harré udtrykker det: 

 ”Social identity can only be expressed and understood through the categories and 

concepts available to them in discourse” (Davies og Harré 2000:89) 

Gennem et mere realistisk blik, er det muligt at man ville forsøge at kortlægge 

virkeligheden (Søndergaard 2005:236) med udgangspunkt i de allerede eksisterende 

mobbe-kategorier (Søndergaard 2005:236). Derved ville kategorier som, den der 

mobbes, den der mobber og by-standeren, blive centrale for analysen, og de ville 

bevare deres betydning og status i forhold til den normative dominerende tænkning 

(Ibid.). Hvis man begrænser sig til at se på eller har indlejret særlige betydninger i de 

definerede kategorier, og forsøger at placere subjekter inden for disse, f.eks. hvem er 

mobber og hvem er offer, bliver det svært at få øje på, hvad der gemmer bag disse 

kategorier, og derved hvad der sker mellem de subjekter, de forsøger at indfange. De 

fastlagte betydninger vil være udslagsgivende for, hvad man kan få øje på. Med de 

dominerende diskursive sociale kategorier som mobber, offer og by-stander, er det 

således meget begrænset, hvad man som subjekt kan ses og forstås som. 

Hede peger på, ud fra hans tolkning af Foucault, at diskursen om ”Viljen til sandhed har 

hærget” den vestlige kulturs måde at tænke på og inddrages og virker magtfuldt i 

mange dominerende diskurser (Hede 1997:95). Dette ser jeg som et godt argument for, 

hvorledes man forsøger at beskrive og fange subjekter i de etablerede dominerende 

diskursive kategorier, når man forsøger at forstå hvorfor. Man kan f.eks. tale om, at det 

fokus, der er på diagnosticering af sygdomme, gennem fejl ved subjekterne, er en del af 

denne kategoriserende mangeldiskurs, som virker hegemonisk i den vestlige verden. 

Definerede mobbekategorier virker på samme måde determinerende og fastlåsende for 

de subjekter, der bliver hvervet til dem. 
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Det er en af mine pointer, at jeg ønsker at gøre op med dette. Netop i kraft af et ikke 

sandhedssøgende blik, vil jeg mene, at det bliver muligt at lukke op for andre læsninger 

af kategorier. Ved at forsøge at opbløde mobber, offer og by-stander, bliver det muligt at 

se mere nuanceret på, hvad subjekter gør, frem for hvad de er. Ved at tænke teoretisk i, 

at subjekter ikke nødvendigvis passer ind i en given fast defineret kategori, hvorfra alle 

kan se, hvad man er for én, kan man ånde lettet op. Ved at tviste kategorierne, bliver 

det muligt at se på bevægelser og nuancer i forhold til det billede, der tegner sig, når 

man eksempelvis siger offer (Søndergaard 2008). 

Samtidig vil jeg som tidligere beskrevet fastholde og tale om kategorierne. Jeg vil og 

kan ikke aflyse dem. 

Intersektionalitet 

Intersektionalitet ses her som den måde, hvorpå kategorier giver mening til hinanden, 

og indbyrdes filtres ind i hinanden (Staunæs 2004:20). Kategorier kobler sig på 

hinanden og skaber fælles betydning i deres indbyrdes sammenhæng (Staunæs & 

Søndergaard 2006a:43). F.eks. får aktuelle kategorier i 5.b; hvid, pige, slank, rig, smart 

særlige muligheder og begrænsninger. Skifter vi en af kategorierne ud, f.eks. slank med 

fed, smart med snob, gives helt andre muligheder for tilblivelse. Med billeder af 

kategorier, der overlabber hinanden bliver det muligt at ”følge en figurs forbindelse og 

byggesten og på den måde dreje analyse i uventede retninger” (Ibid.:47). Således er 

der mange forskellige kategorier på spil. De overlapper og låser sig om hinanden. 

Fletter sig mellem hinanden, dog ofte med tydelige grænser for, hvad der kan intersekte, 

og hvad der ikke kan (Ibid.:48). 

2.3.8 Førstehed og andethed 

Førstehed er det, som ses som det rigtige, det legitime. Andetheden bliver til det, som 

ikke er det legitime, det ikke forventede (Staunæs & Søndergaard 2006a:51). Førstehed 

er således det kontekstuelt normsættende for, hvad der ses som passende. 

Andetheden bliver ofte udtrykt gennem upassende kategorier, der ikke typisk intersekter 

med andre mere legitime kategorier, og som på den måde kommer til at fremstå som 

upassende. 



 

 

I begrebet om andethed ligger der en kulturel genkendelighed, som betydningssætter 

kontekstuel genkendelighed og legitimering (Staunæs 2004:66). 

 ”Kontekstuel genkendelighed indebær langt mere lokale, partikulære og 

bevægelige tolkningsrammer for den/det der skal genkendes, accepteres og gøres 

relevant” (Ibid.:66). 

Netop genkendelighed bliver central, når jeg vil forsøge at fange fortællinger om 

udelukkelse og mobning. Der, hvor det handler om ikke at blive set eller accepteret 

gennem særlige regler for, hvordan det skal være, hvis barnet skal kunne genkendes 

som normativt og inkluderes af de andre (Ibid.). Med udsigt til det andet gøres 

subjektivitet og kategorier netop til det, det ikke er. Til det andet. 

”Legitim subjektivering foregår i mellemrummene mellem figurer” (Staunæs 2004:68)  

Når Ane bliver betegnet ”snob”, er snob det andet i forhold til de andre piger i 

klassekonteksten, som ikke er snobber. En andethed, der får betydning for hvem det 

bliver muligt for Ane at blive til. Første og andethed ses i samspil med de sociale 

kategorier som magtfulde betydningssættende konstruktioner for, hvad der kan 

defineres som passende eller upassende. In- eller ekskluderende (Ibid:67). Således er 

der grænser for, hvor meget man kan bevæge sig inden for rammerne i en 

skolekontekst, hvis man ønsker at være passende elev her. 
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I forhold til in- og eksklusionsprocesserne og i kraft af andethed, ligger der derfor altid 

en markør for, hvem der har adgang til en given gruppe, og hvem der ikke har. Der er 

altid markører, der betydningssætter hvem der kan in- og eksluderes i en gruppe, netop 

på grund af den første- og andethed, som det enkelte subjekt kan markere sig igennem. 

Førsteheden ses på den måde i kraft af og etableres gennem den andethed, som er det, 

de andre gør (Kofoed 2003:123). 

2.3.9 Magt og modstand 

Magt er et centralt begreb og tæt knyttet til socialkonstruktionistisk diskursanalytisk teori. 

Foucaults ide om at se på modstanden mod magten (Foucault 2000, Howarth 2000:122) 

kan give mulighed for åbninger ind i de magtfulde, afmægtige og modstandsfyldte 

relationer (Bjerg og Knudsen 2007:80) som jeg ønsker at undersøge. Magten er alle 

vegne, og det er ikke muligt at isolere og lokalisere den entydigt. Derimod må magten 

ses med en dobbelthed, der både bliver begrænset af, og produceret i de diskurser, den 

virker i (Åkerstrøm Andersen 1999:32). 

Dette hænger nøje sammen med subjektiveringsbegrebet, der virker gennem den 

dobbelthed, der ligger, i at subjektet er underlagt de diskursive dominante forhold, 



 

 

samtidig med, at det er med til at forme, bryde med, og vedligeholde dem (Howarth 

2000:122). Sagt på en anden måde bliver subjekter til gennem denne dobbelte proces, 

underkastet diskurser og producerende på samme tid (Hede 1997:39). 

Magten er ikke noget, nogen har eller kan tage. Magten er ”handlinger på handlinger” 

(Bjerg og Knudsen 2007:82). Det fysisk stærke barn, eller barnet der er god til ord, har 

ikke magt over de andre, mindre stærke børn. De handlinger, der bliver gjort, vil 

mulighedssætte andre handlinger i en relationel proces (ibid:82). Så når Hans slår eller 

truer, giver han samtidig den, han slår og truer, mulighed for at handle tilbage. På den 

måde kan handlingerne ses som en ramme for, hvilke muligheder der efterfølgende vil 

være mere eller mindre selvfølgelige og passende (Bjerg Knudsen 2007:83, Foucault 

2000,341). En pointe er, at magtrelationer er ustabile og kan brydes, men at de samtidig 

kan blive opretholdt af alle, der forholder sig til dem (Bjerg og Knudsen 2007:94). Jeg vil 

derfor, som Søndergaard peger på, ikke lede efter magtens centrum, men snare se 

efter den proces i særlige praksisser, hvor den fungerer (Søndergaard 2006:43). 

Magten kan forvaltes af subjekter på forskellige måder, alt efter den kontekst 

subjekterne befinder sig i. Nogle subjekter har i kraft af kontekster og de aktuelle 

magtforhold mere ret til at forvalte magten end andre, og magten bliver således mere 

indlysende og selvfølgelig. For eksempel kan man sige om lærerne i klassen, at de har 

ret til at forvalte den overordnede magt, der ligger i skolekulturen. De kan straffe, rose, 

billige osv. gennem deres handlinger. De har ret til at definere, hvad der er rigtigt, og 

hvad der er forkert. Denne form for magt kalder jeg for definitionsmagt. Denne magt 

giver ret til at sætte præmisser for, hvad der kan in- og eksluderes som passende eller 

upassende (Søndergaard 2008:6). Der er således flere lag, magten skal igennem, for at 

få form. Det bliver en anelse mere kompliceret, når man taler om magt mellem børnene. 

De selvfølgelige magtkonstruktioner er ikke implicitte i kraft af kulturelle koder, som i 

forholdet mellem lærer og elev. 

De kulturelle koder, der som før beskrevet, skabes i forskellige kontekster, skabes bag 

de handlinger, der gøres (Søndergaard 2006:44). Gennem særlige diskursive 

handlinger etableres magten (Bjerg og Knudsen 2007:95) via konkrete kodede 

praksiser (Søndergaard 2006:40). Når Hans kan få venner i klassen ved at slå og har 
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en selvfølgelig ret til det, kan det ses som en særlig lokal form for kulturel kode med 

særlige magtstrukturer, med en hierarkisk orden til følge. I 5.b accepterer børnene 

enten dette og underkaster sig, eller accepterer det ikke og er ikke med i gruppen af 

populære drenge (Bjerg og Knudsen 2007:94). 

Jeg vil tilslutte mig idéen i Bjergs og Knudsens videreudvikling af Foucaults magtbegreb, 

om, at man kan se modstand mod magten som brud på forventninger. Så når børnene 

ikke reagerer på den forventede måde i forhold til givne handlinger, f.eks. det at slå, kan 

dette ses som en modstand mod magten. Modstanden må således – på samme måde 

som magten - ses i en relation mellem subjekter (Bjerg og Knudsen 2007:82). 

Det er heller ikke lige meget, hvem der siger hvad til hvem og hvornår, for hvordan 

ytringer bliver taget op, tolket og forstået (ibid.:97 Gergen 2005:28). Magt status og 

viden har indflydelse på, hvem der kan sige hvad til hvem, og i hvilke forbindelser. Der 

er stor forskel på betydningen, hvis f.eks. en lærer eller et barn siger, ”nu vil jeg gerne 

have, at du sætter dig ned og hører efter”. Ytringen bliver taget op på forskellige måder, 

og har forskellig betydning alt efter, hvem der siger hvad til hvem, selvom ordene er de 

samme (Pearce 2007:103). 

Man kan tale om, at nogle subjekter qua de etablerede magtforhold ikke har samme 

adgang til de samme måder at trække på de fælles diskurser, og derved ikke har 

samme mulighed for at tale (Hede 1997:94). De samme ytringer kan altså have 

forskellige sociale konsekvenser alt efter, hvem der siger hvad (Pearce 2007:103, 

Gergen & Gergen2005:28). 

Dette var afslutningen på de teoretiske begreber, som jeg vil anvende i min analyse. I 

det følgende vil jeg redegøre for de metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig før og 

undervejs i specialet. 
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3 Metodiske overvejelser 
De metodiske overvejelser er skrevet med udgangspunkt i mit teoretiske perspektiv, 

som tager udgangspunkt i, hvordan liv udspiller sig situeret, konkret, i tid og rum. 

Jeg vil starte dette afsnit med at introducere en observation fra skolegården. 

Observationen er sat ind her for at vise en relateret situeret og konkret praksis i forhold 

til de teoretiske metodiske og etiske overvejelser. Jeg vil løbende vende tilbage til 

observationerne gennem kapitlet for at illustrere de metodiske og etiske dilemmaer, 

man kan havne i tæt på den praksis, der finder sted. 

”Metode (er) en bestemt måde at forme, indsamle og behandle data på (…) Det 

specifikke dataformat kræver ofte en bestemt indsamlingsteknink, der så selvfølgelig 

giver bestemte muligheder og begrænsninger” (Esmark mfl. 2005a: 9). 

3.1.1 Observation fra skolegården 

Jeg havde aftalt med nogle piger, at vi skulle spille bold sammen i frikvarteret. 

Observationen er skrevet lige efter hændelsesforløbet og indeholder refleksioner, jeg 

havde undervejs. 

Vi var 7 i alt, der var med til at spille bold op ad en mur. Og kun piger. Camilla og 

Ane var tydeligvis ikke gode venner. De havde hele tiden talt hårdt til hinanden. 

Efter en tid med småskænderier eskalerede deres konflikt. Vi andre holdt op med at 

spille bold og 4 af pigerne forlod stedet. Mia, Silja og jeg blev stående og fulgte 

optrinnet. 

Camilla og Ane råbte af hinanden (jeg huskede ikke, hvad de råbte). Ane begyndte 

at sparke ud efter Camilla. Camilla kvitterede med at rive. (Jeg syntes, det var 

meget ubehageligt, men gjorde ikke noget, gik bare og så ned i jorden sammen med 

de to andre piger. Vi sagde ikke noget, kiggede bare og ventede, det var ligesom 

3
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om, pigerne ventede, at jeg ville gribe ind, men det gjorde jeg ikke, vidste ikke 

hvordan jeg skulle komme ud af min valgte position som mindst muligt voksen). ”Jeg 

hader dig, jeg hader dig, jeg hader dig” råbte Camilla, mens hun grinede. (Det 

virkede mærkeligt, at hun grinende, det virkede ikke til at være spor sjovt). De to 

kæmpende piger begyndte at skrige, de stod bare og skreg af hinanden, mens de 

sparkede. Camilla grinede fortsat. Ane prøvede at komme væk fra Camilla, Men 

Camilla blev ved at gå efter og slå ud efter hende. De to andre piger prøvede at gå 

imellem. Men Camilla gik uden om, efter Ane. ”Det er ikke sjovt mere” sagde 

Ane” ”lad være at gå efter mig”. ”Nej det er ikke sjovt” sagde Camilla grinende og 

blev ved at gå efter Ane. Mia prøvede stadig at mægle, men jeg hørte ikke, hvad 

hun sagde. (At Camilla blev ved med det grin, forvirrede mig meget, for det var ikke 

sjovt). Ane blødte på hænderne, hvor Camilla havde revet hende, og Camilla var 

blevet sparket mange gange. Ane kom over til mig, ”Se. Hun er ikke rigtigt klog, hun 

har revet mig, til det bløder” sagde hun. Jeg sagde ”Av ja, det ser vildt ud” (Jeg ville 

gerne have sagt en masse voksen ting, men gjorde det ikke, og vidste heller ikke, 

hvordan jeg skulle gøre det). ”Hun er sindssyg, det er hende der sparker, hun har 

sparket mig vildt mange gange” sagde Camilla ” Du kan lade være at gå efter mig, 

jeg synes ikke det er sjovt mere” sagde Ane. Camilla løb efter Ane igen og begyndte 

at sparke ud efter hende. Jeg så ikke præcis, hvad der skete, men pludselig løb 

Camilla grædende over mod klassen. (Jeg syntes, at situationen var meget 

ubehageligt, og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre). Ane, Mia, Silja og en anden pige, 

Jane, der var kommet til, stod nu tilbage og kiggede i retningen af, hvor hun var 

løbet hen. En anden pige, jeg så ikke hvem, var løbet med hende. Ane kom hen til 

mig, hun så rystet ud ”NU går hun hjem og fortæller det til sin mor, og så ringer 

hendes mor til min mor, og siger, at nu har jeg sparket hende igen. Så får jeg 

skideballe af min mor, og det er ikke min skyld, så du ikke hvordan hun løb efter 

mig?” ”Jo” svarede jeg bare (vidste ikke hvad jeg ellers skulle sige). ” Sådan stod vi 

lidt. ”I er mine skytsengle” sagde Ane henvendt til de tre piger. ”Hun er ikke rigtig 

klog”. Klokken ringede ind. Ane havde fri, men gik med Mia, der skulle have sløjd. 

De to andre piger blev stående sammen med mig. Jeg spurgte ”Er det tit 

sådan?” ”JA” sagde Mia ”Altid. Det var bare lidt værre i dag, det kan være, det er 

fordi du er her, måske bringer du uheld”. ”Ja” sagde jeg ”det kan godt være”. 

Pigerne begyndte at gå over mod sløjdlokalet. Jeg gik op i klassen for at se, om 

Camilla var der. Det var hun ikke. 



 

 

 

3.1.2 Interaktionisme 

Med udgangspunkt i en given teoretisk ramme, er det ikke lige meget, hvordan man 

som forsker går til feltet, man har så at sige noget, man går til feltet med. Metode er ikke 

neutral, men er præget af et metateoretisk perspektiv (Søndergaard 2006:53). Mik 

Mayer og Jærvinen beskriver med afsæt i Meads tanke-univers (Mik Mayer & Jærvinen 

2005:11), at når man anskuer mennesket som et socialt væsen, hvor handlinger, 

mening og selvopfattelse dannes i social interaktion (Ibid., Jærvinen 2005:27), er man 

som forsker nødt til at tænke kontekst, ind i det menneskelige fænomen, man ønsker at 

undersøge. I begrebet ”Interaktionistisk metode” ligger netop ideen om at se på 

subjektet i samspil med omgivelser. Det er i dette samspil, betydningen af det fænomen, 

man undersøger opstår (Mik Mayer & Jærvinen 2005:10). I kraft af fokus på relationer 

og kontekst ser jeg det i tråd med mit teoretiske perspektiv, at anvende en kvalitativ 

metode i et interaktionistisk perspektiv. Som Søndergaard peger på, er der i et 

socialkonstruktionistisk perspektiv ikke ét fænomen, der blot ligger og venter på at blive 

udforsket som en bestemt og objektiv størrelse (Søndergaard 2006:52). 

Jeg har med udgangspunkt i dette valgt at lave interview (Bilag 4) som anerkendende 

samtaler med alle børn i klassen, netop for at forsøge at fange det interaktionistiske 

øjebliksbillede. Det relationelle. I en klasse kultur. 

3.1.3 Grounded Theory 

Det var min ambition ikke at beslutte mig på forhånd, for nøjagtig hvad jeg ville se efter. 

Jeg ønskede at lade mig overakse af, hvad der kunne ske. Så med den teoretiske 

værktøjskasse i hånden drog jeg ud i feltet med et så åbent og naivt blik, som det var 

mig muligt. Min ambition var at gå til feltet inspireret af den tænkning, der ligger i 

Grounded Theory (Andersen 2003:259, Søndergaard 2006:30, Staunæs 2004:83). Jeg 

må her skynde mig at pege på et dilemma, der opstår i forbindelse med den oprindelige 

ide med Grounded Theory. Det er her en af ambitionerne at gå teorifrit, 

forudsætningsløst til feltet. Jeg vil, som både Søndergaard og Staunæs peger på, og 

som jeg netop har beskrevet ovenfor, tilslutte mig, at man ikke kan gå forudsætningsløs 
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frem (Søndergaard 2006:30, Staunæs 2004:83). Derfor er der brug for en modificering 

af begrebet, hvis det skal anvendes i denne sammenhæng (Søndergaard 2006:30). Jeg 

vil, når det er sagt, inspireret herfra, lade de empiriske analyser og teori forme gensidigt 

og løbende i dette mik mellem teori og empiri. Idealet om teoriudvikling som højeste 

ambition for denne teori bliver mulig netop ved at man som forsker lader sig undre over 

de emner, der springer ud af det empiriske materiale, således at man ikke blot trækker 

på forhånd fastlagte begreber gennem empiri, men også lader empiri bestemme 

begreber (Ibid.:29). 

Med disse overvejelser i baghovedet, gik jeg så ud og opsøgte feltet. 

3.1.4 Den første kontakt 

Efter at jeg have ringet til omkring 20 skoler i København, for at få en kontakt til en skole 

der var interesseret i at deltage i min undersøgelse om mobning, havde jeg talt med tre 

positive skoleinspektører. Jeg fik, der igennem, kontakt til de aktuelle klasselærere og 

talte med dem. En af de tre var Tammy, der havde været klasselærer for 5.b i et halvt år. 

Tammy sagde flere gange til mig, under samtalen at ”Jeg tror godt, du kan få øje på et 

eller andet i klassen her” og ”Det er jo ikke mig, der har haft dem før, jeg er ny” og det 

afgjorde sagen. Jeg fornemmede, at Tammy talte mellem linerne, og på den måde 

hentydede til, at hun mente, at der var mobning i klassen, dog uden at hun sagde det 

direkte. Den måde, hvorpå hun beskrev klassen som et sted ”man kunne få øje på 

noget” og hendes afstandstagen i forhold til, at det ikke var hende, der havde undervist 

dem de sidste 4 år, gjorde, at jeg blev nysgerrig og sagde ja tak til hendes klasse. 

Alle aftaler gik derefter gennem Tammy. Jeg aftalte hvornår og hvor længe, jeg var i 

klassen og hvilke børn, jeg kunne interviewe hvilke dage. Jeg deltog også i timerne 

både i Tammys, og også i nogle af de andre læreres. Jeg havde undervejs flere 

samtaler både med Tammy og den anden lærer, Frank, der var tilknyttet klassen. 

Jeg indhentede samtykkeerklæringer fra alle forældre (bilag 1) inden jeg gik i gang med 

undersøgelsen, og fik samtykke fra alle på nær fra én familie11. Jeg gjorde det så 

                                            

11 En forældre ville ikke have at hendes datter blev interviewet, men jeg måtte gerne tale med hende i 
klassen. 



 

 

tydeligt jeg kunne for børnene allerede ved mit først møde i klassen, at det var frivilligt 

for dem at deltage. 

Jeg indhentede tilladelse til at interviewe og anvende empiri hos datatilsynet (Bilag 2). 

Mine aktiviteter i klassen spændte over perioden fra først i april til slutningen af juni 

2007. 

3.1.5 Forsker position 

Jeg havde på forhånd besluttet ikke at fremstå som en autoritær voksen. Jeg ville ikke 

indtage en bedrevidende, kontrollerende og styrende voksenposition. Jeg var 

interesseret i at komme så tæt på børnenes verden som muligt og ville efterstræbe et 

børneperspektiv, og derfor forsøgte jeg at positionere mig som mindst muligt voksen 

(Staunæs:2004:196), en ”ikke lærer”(Ibid. 76). Gennem en ”Deep hanging out” 12 

(Staunæs 2004:76 Staunæs & Søndergaard 2005:58) hvor jeg valgte at tage 

udgangspunkt i det jeg så, hørte og lugtede i min deltagelse mellem børnene (Ibid.) 

Derudover så jeg en mulig lettere adgang til børnenes fortællinger under interviewene, 

hvis jeg ikke var positioneret som en lærerlignende interviewer (Phonix Frosh & 

Patterman 2003:184). Jeg valgte derfor at efterstræbe en position, hvor jeg deltog så 

vidt muligt på børnenes præmisser, hvad der også indebar at spille bold i frikvarteret, 

men også at sidde ved deres borde i timerne, deltage i madpakkespisning, lytte aktivt til 

deres ringetoner på mobiltelefoner og lade dem høre mine. 

Jeg var klar over, at jeg er mærket voksen kvinde, og at denne kategori ikke er til at 

komme udenom. I observationen fra skolegården ser det også ud, som om, at børnene 

havde nogle andre forventninger til mig som voksen, end dem jeg havde til mig selv, da 

konflikten optrappedes. Således bliver min voksenposition ikke til at slippe af med, 

selvom jeg forsøger at nedtone den. 

Den observation, der indleder dette kapitel er dels sat ind for at illustrere hvor vanskelig 

forsker positionen kan være. Jeg har kun to øjne og to ører, men der foregår meget 

                                            

12 Deep hanging out er en feltarbejde metode hvor man så at sige hænger ud i feltet, og hvor et mål i sig 
selv, er at man lader tingene ske uden definerede mål. (Staunæs & Søndergaard 2005:58, Staunæs 
2004:76) 
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mere end de alene kan nå at opfange. Jeg finder det særdeles vigtigt at være ydmyg 

over for netop dette. At være klar over, at det ikke er muligt at indfange alt hvad der sker, 

og det er kun det, blikket er rettet mod, det er muligt at få et øje på. Derudover har min 

deltagelse i konteksten en helt særlig betydning (Staunæs & Søndergaard 2005:60, 

Jærvinen & Mik Mayer:2005 104). Den betydning er bla. tydelig i slut replikken fra Mia 

om at ”det var bare lidt værre i dag, det kan være det er fordi du er her”, at konflikten 

optrappes. Jeg er således nødt til at se på mig selv som en del af den kontekst, jeg 

undersøger, og jeg er nødt til at acceptere, at min deltagelse har betydning for, hvad der 

kan ske. Jeg træder ikke i karakter som en voksen, jeg går ikke ind og dømmer eller 

maner til besindighed. Jeg optræder måske ikke, som de havde forventet og dette får 

betydning for både deres og mine positioneringsmuligheder og hele udviklingen af de 

mulige handlemuligheder. 

Observationen er også et eksempel på, hvor meget man kan tage fejl. Jeg troede jeg 

skulle ud og observere, hvorledes pigerne kommunikerede når de spillede bold. Istedet 

havnede jeg derimod i en meget ubehagelig konflikt, som jeg ikke vidste, hvordan jeg 

skulle komme ud af. Situationer kan hurtigt ændre sig og tage en anden drejning end 

det, der var forventet (Esmark mfl. 2005a:10). 

Derved kan man tale om, at der opstår et dilemma. At jeg er der, har betydning. Jeg kan 

ikke forvente at få øje på, hvordan tingene er, når jeg ikke er der. Jeg kan blot håbe på 

at få et blik ind i hverdagslivet blandt børnene og fange nogle af de betydninger, jeg 

ønsker at få øje på. Jeg vil noget, når jeg kommer, men det er ikke sikkert, at tingene 

udspiller sig efter, hvad jeg har forforståelser om. Jeg kan reflektere og forberede mig i 

en uendelighed, men kan ikke foregribe handlinger. Som forsker er man derfor nødt til 

at forberede sig grundigt, uden at man faktisk ved, hvad der kan ske. For, som Staunæs 

beskriver ”er valg indlejret i de subjektiveringsprocesser man er i” (Staunæs 2006:195). 

At være voksen etnisk hvid kvinde som jeg, giver også særlige betydninger i forhold til 

min position frem for andre mulige kategorier. Det var tydeligt, at det var pigerne, der 

søgte mit selskab i frikvartererne. De ville gerne tale om mine smykker, mit tøj, og mit 

hår. De ville se billeder af mine børn, min kæreste og viste også mig deres smykker, 

billeder af familien osv. På den måde blev min adgang ind i pigegruppen væsentligt 



 

 

lettere og mere intens, end adgang ind i drengegruppen. Hvis jeg havde haft mere tid, 

ville det have været oplagt at forsøge at komme mere aktivt ind i drengegruppen. Men 

jeg kan ikke spille fodbold, jeg ved ikke noget om gangsterstil. Drenge-diskurser er ikke 

let tilgængelige for mig, sådan som pige-diskurser er det. 

Jeg kom som mig, ”klædt i skjorte og cowboybukser”. Jeg kan kun gætte på, at det ville 

have haft en anden betydning, hvis jeg var dukket op som noget andet (Søndergaard 

2001:57). ”Voksen ung mand med fodbold interesse” eller ”Ældre mand med slips og 

skjorte”, havde haft andre adgange end dem, jeg havde og muligvis lettere adgang hos 

drengene. Derfor overvejede jeg mit tøjvalg, inden jeg tog ud på skolen og forsøgte at 

klæde mig neutralt i forhold til børnene. Altså tøj, som de kendte og selv brugte. Dog 

iklædte jeg mig et voksent look, og bar ikke mavekorte bluser, eller for den sags skyld, 

hængerøv. 

Phonix mfl. peger på, at intervieweren i en lærerlignende position, kan vanskeliggøre 

interviewsituationen. I deres undersøgelse af mobning mellem 11-14 årige drenge 

forklarer de hvorledes drengene:  

”Had (erroneously) expected the researcher to be like a teacher, not listening to 

them properly, but firing questions at them in oral examinations fashion, evaluating 

their ”performance” and possibly catching them out and so embarrassing them”  

Jeg havde som beskrevet på forhånd overvejet problemet med dette og kunne sagtens 

genkalde mig denne problematik med de børn, jeg har interviewet. Jeg startede 

samtlige interview med at sige, at det var super hemmeligt, og at barnet kunne sige 

præcis, hvad det ville uden at nogen ville få det at vide. Det jeg synes at kunne 

fornemme i stort set samtlige interview, at børnene var på vagt over for mig, som 

voksen. Der var nogle, der spurgte flere gange, om de andre fra klassen kom til at høre 

det her, eller om deres lærer gjorde. Dette kan have betydning for, hvad børnene turde 

sige til mig, og for, hvorledes deres ord er blevet valgt. 

3.1.6 Mine forforståelser 

Det, at jeg selv har været en skolepige på 11 år, giver mig et særligt syn på det at gå i 

skole. Jeg er fortrolig med feltet på den måde, at jeg selv har prøvet det. Især den del af 
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feltet der som beskrevet handler om at være pige. Det vil igen have betydning for, hvad 

jeg bliver i stand til at få øje på, da selvfølgelige konstruktioner om skole, vil kunne 

begrænse mit blik, netop som noget, jeg tager for givet, og derfor ikke kan lade mig 

undre over og stille spørgsmålstegn ved (Ibid.). Mit teoretiske blik bliver på den måde 

fanget i min egen subjektive forståelse og forforståelse, da jeg selv er en del af det felt, 

jeg vil undersøge (Søndergaard 2001: 48). 

Det, jeg selv kommer med, mine egne erfaringer, har således betydning for, hvilke ting 

jeg vil være i stand til at undre mig over. Sat ind i en anden kontekst, som jeg slet ikke 

kendte f.eks. ”skoleliv i Togo”, ville jeg have andre muligheder for at se anderledes og 

stille andre spørgsmål (Staunæs 2004:195). 

3.1.7 Sprog, feltets og mit 

I forlængelse af børnenes skepsis for, hvad jeg var ude på, peger også Sarah Cawood 

på, at børnenes fortællinger kan ses som værende utroværdige, da der ikke 

nødvendigvis er sammenhæng mellem det, de fortæller til forskeren, og det, de taler 

med hinanden om (Cawood 2007: 33). Jeg vil som Cawood tilslutte mig idéen om, at 

netop i kraft af det socialkonstruktionistiske perspektiv, og det multiple selv, vil flere 

divergerende og modstridende sandheder være mulige i forskellige kontekster (Cawood 

2007:54, Phonix Frosh & Patterman 2003:49). Således kan det, børnene fortæller mig i 

interview situationerne, godt stemme overens med, hvordan de oplever verden, selvom 

de taler fra et andet sted, på en anden måde, når de taler indbyrdes med hinanden. 

Børnene gjorde noget ud af at fortælle mig om den virkelighed, de oplevede og ville 

som beskrevet meget gerne bidrage med fortællinger. 

Ord som ”fuck”, ”ludder”, ”kælling” og ”bøssesvin” er hverdagsord, der anvendes 

børnene imellem. Men det er ikke de ord, de gerne bruger, når de taler med mig. 

Børnene var tydeligvis kritiske over for at anvende disse ord i samtaler med mig. 

Overfor mig forsøgte flere af børnene at finde alternativer, eller de talte blot om dem 

som ”grimme ord”. Det lykkedes mig dog ofte, ved at legalisere ordene, når de dukkede 

op i forklædning, at få børnene til at sige de grimme ord. Det var væsentligt for mig at få 

betydningstilskrevet disse ord af børnene selv, da jeg er særligt interesseret i deres 

sprog og i høj grad, netop de sociale kategorier. Uden disse grimme ord ville det blive 



 

 

meget vanskeligt at lede efter disse kategorier og diskurser. Jeg forestiller mig i den 

forbindelse at min ”ikke lærer” position her hjalp mig. Jeg spurgte nysgerrigt og naivt til 

dem, når de sagde ”de bruger ord” og var forsigtigt med ikke at fordømme eller forarges 

over ordene eller andre af de ting, de sagde netop for at få dem frem i lyset. 

3.1.8 Interviewene, det konkrete materiale 

Hvem blev interviewet? 

Rikke måtte gerne deltage i aktiviteter, jeg lavede med børnene, men hendes forældre 

ville ikke have, at hun blev interviewet. Daniel, og Nico havde ikke lyst. Jeg har 

interviewet næsten alle børn enkeltvis, men har tre dobbelte interview. Et med Karoline 

og Jane, og et med Amina og Silja, da de gerne ville interviewes sammen to og to. Et 

med Ane og Camilla, da jeg bad om et ekstra interview med dem. Dette skyldes dels, at 

de tidligere havde sagt nogle ting, jeg ønskede at få uddybet og dels, at jeg var særligt 

interesseret i deres indbyrdes relationer til hinanden og de andre. Disse to piger er også 

blevet interviewet enkeltvis. Det er således blevet til i alt 21 interviews - 300 siders 

udskrift. Alle interviews blev først optaget og dernæst transskriberede jeg selv alle 

interview. Jeg har således hørt alle interview flere gange, udover de adskillige gange, 

jeg derefter har læst dem. 

Interviewet med Søren måtte gentages da det første ikke var blevet optaget på min I-

pod. Dette interview var så oplysende om mobning, at jeg spurgte Søren, om han ikke 

ville prøve at fortælle mig det hele en gang til, hvilket han sagde ja til. Min oplevelse af 

at rekonstruere interviewet var overraskende positiv. Jeg havde ikke forestillet mig, at 

jeg kunne få næsten de samme oplysninger igen, men det var faktisk det, der skete. Det 

kan tænkes, at det, at Søren havde prøvet det før og var blevet mere fortrolig med mig, 

gjorde interviewet mere oplysende end det første. Søren fortalte mere åbent. Gråd, sorg 

og ydmygelser blev uddybet med flere nuancerede beskrivelser af stemninger. 

Jeg oplevede, at efterhånden som jeg fik talt med flere børn, blev jeg også bedre til at 

spørge. Og idet jeg efterhånden fik mere indgående indblik i klassens aktører og deres 

spil med hinanden, kunne jeg også spørge mere uddybende til enkelte aktører og 
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konkrete episoder. Derfor er de interviews, der er lavet i starten ikke lige så fyldige som 

dem, der er lavet senere i processen. 

Hvorfor interview? 

Interview er oplagt at bruge, når man ønsker at indfange aspekter at levet liv, 

kompleksitet og mangfoldighed (Staunæs & Søndergaard 2005:54). Interview kan ofte 

fange de dobbeltheder og modsætningsfyldte italesættelser om forståelser og 

tolkningsrammer (ibid.) Det materiale, der kan komme ud af interview er mættet med 

information i en nedskrevet form, som er indfanget gennem samtale med, i dette tilfælde, 

børn, som har fortalt mig om deres tanker, oplevelser og forståelser. Somme tider 

gennem smertefulde samtaler med tårer og tristhed, og til tider gennem latter og glæde. 

Således kan ansigt til ansigt interviewet (Staunæs & Søndergaard 2005:54), som det 

jeg har valgt, anses som en fortrolig samtale i et socialt møde, hvor jeg som interviewer 

er nødt til at investere mig selv i mødet med barnet (ibid:55.). Når jeg valgte at 

interviewe alle børnene var det for at få et så bredt billede af en fælles social virkelighed 

som muligt. Jeg har lyttet til Søndergaard og Staunæs råd, når de råder til at spørge så 

bredt som muligt (Ibid.55). Dette har betydet, at jeg har fået et mange-facettet og 

nuanceret materiale og har på den måde sikret mig adgang til den flertydighed (ibid.) 

som jeg er interesseret i at se på. For at gøre materialet endnu mere forskelligartet, for 

at give grobund for endnu flere forstyrrelser og refleksioner, kunne jeg have valgt også 

at interviewe forældre, lærere og skoleinspektør. Dette har jeg fravalgt i dette speciale, 

da jeg først og fremmest er interesseret i et børneperspektiv. 

Hvordan? 

Til de konkrete interviews havde jeg lånt et lille rum på skolen. Her fandt alle interview 

sted. Jeg havde udfærdiget en interview guide (bilag 3) som udgangspunkt for 

samtalerne. Det var ikke planen at følge guiden stringent, den var tænkt som en slags 

inspiration, med temaer (Phonix, Frosh & Patterman 2003:182), jeg ønskede belyst 

undervejs. Det viste sig, at børnene ofte selv talte sig ind på de spørgsmål og temaer, 

jeg havde skrevet til mig selv. Interviewene varede alt efter børnenes egen fortællerlyst 

fra 20-60 minutter. Min spørgeteknik var inspireret af spørgsmålstyper hentet fra 



 

 

systemisk supervisions metode13 (Schilling 2005), hvor det er informanten, her barnet, 

der sætter dagsordenen for, hvad der er væsentligt at tale om. En væsentlig pointe i 

denne teknik er den anerkendende relation og den aktive lytning og spørgen14 (ibid.139). 

For at få så varierende oplysninger som muligt, må man i mødet med barnet prioritere 

og give plads til refleksivitet, fleksibilitet og kreativitet (Staunæs & Søndergaard 

2005:54). Her gjaldt det for mig som interviewer om at tage så vidt muligt afsæt i det, 

barnet sagde (Ibid.139) samt at give plads til pauser og afbrydelser undervejs. Ved at 

komme børnene i møde uden at presse eller fordømme dem, har jeg som 

udgangspunkt forsøgt at ”forholde (mig) sensitivt til udfoldelse af kompleksitet” 

(Staunæs & Søndergaard 2005:54). Jeg gentog ofte de sidste par ord barnet sagde 

som et spørgsmål, som en anerkendelse af, at jeg havde hørt hvad barnet sagde, og for 

at få barnet til at fortælle mere og uddybe lige præcis det. Jeg kom ikke med 

fordømmende eller belærende bemærkninger, lige meget hvad barnet sagde. Grinte 

barnet, grinte jeg ofte med. Dog med øje for, ikke at komme til at forstærke eventuelle 

negative handlinger eller italesættelser om andre børn. Derudover var udgangspunktet 

en ualmindelig naiv udspørgen og nysgerrighed. 

Selvom jeg havde en ídé om, hvad der ventede mig, var jeg klar til at lade mig føre af 

børnenes mobbe-fortællinger og lade mig overraske. Og jeg blev overrasket. 

Overrasket over, hvorledes jeg gennem fortællingerne fik indblik i meninger og 

betydninger i børnenes liv, deres relationer, følelser og forståelser af deres verden og 

om mobning. Det myldrende liv, de komplekse og indviklede relationelle forståelser, 

børnene præsenterede mig for var i starten et virvar af kaos og usammenhængende 

fortællinger. Jeg kunne ofte ikke begribe, at disse børn talte om den samme person eller 

den samme situation, for variationerne var mange. Men efterhånden, som jeg fik talt mig 

igennem gruppen af børn, lykkedes det mig at slappe af, selvom der ikke var 

entydighed og stringens i fortællingerne. Jeg vænnede mig på den måde til at acceptere, 

                                            

13 Ønskes uddybende beskrivelser af systemisk supervision, se udover Shilling evt. tidligere modul 5 
opgaver om systemisk supervision som intervention. 
14 Aktiv lytning og spørgen foregår ved at man tager afsæt i supervisanten, her barnets egne fortællinger 
og forståelser. På den måde forsøger at folde supervisantens egen historie ud (Shilling 2005:139), 
gennem eksempelvis naive og nysgerrige spørgsmål. 
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at det ikke var så enkelt at lede efter tilblivelser og mobbekategorier, som jeg måske 

havde en forforståelse af, dels på grund af fortællingens mangfoldighed og kompleksitet, 

men også fordi børnene til stadighed bevæger sig, fletter sig ud og ind imellem 

hinanden på forskellige måder, hvorved relationerne forandrer sig i en uendelighed. 

Flere af børnene sagde, at det var rart at få lov at snakke om, hvad de mente, nogle 

sagde, at ”det var rart at få det ud” og flere af dem kom og spurgte mig, om de ikke 

måtte prøve igen. Søndergaard beskriver, hvorledes hendes informanter giver udtryk 

for ”at det var sjældent de var blevet forstået så godt” (Søndergaard 2006:71). Jeg 

synes også, at jeg oplevede, børnenes fortrolighed til mig, konkret ved at de gav udtryk 

for, at de syntes, at det var rart at blive lyttet til. 

3.1.9 Tegningerne 

Jeg bad den første dag børnene om at tegne en tegning om mobning. Ideen var, at 

børnene i det efterfølgende interview havde deres tegning som udgangspunkt for 

samtaler om mobning. Dette gjorde jeg, da jeg forestiller mig, at emnet mobning kan 

være følsomt og svært at tale om, og at en tegning, de selv har tegnet kan hjælpe med 

at få samtalen i gang. Det kunne give mulighed for at få børnene til at uddybe deres 

tanker om mobning. Tanker, som børnene havde siddet og haft alene, mens de tegnede, 

og som det måske derfor ville være muligt at genkalde sig, når de sad sammen med 

mig og skulle tale om mobning. 

På den måde så jeg tegningerne som en adgang ind i børnenes oplevelser, forståelser 

og tolkningsrammer. 

Tegningerne var således mit første personlige møde med børnenes tanker om mobning. 

Da jeg sad og så tegningerne igennem senere, synes jeg at det var tydeligt, at alle 

havde en historie at fortælle med deres tegninger. 

Under alle interviews spurgte jeg ind til disse tegninger, og det var så op til børnene selv, 

hvor meget hver enkelt havde lyst til at fortælle om tegningen. Der var stor forskel på 

hvorledes, og hvor meget, de blev anvendt af de enkelte børn. 



 

 

3.1.10 Etiske overvejelser 

Det bliver tydeligt i den beskrevne observation fra skolegården hvilke etiske dilemmaer, 

man kan havne i. Denne situation betød, at jeg kom til kort i forhold til min selvvalgte 

position og holdninger til, hvornår det er etisk påkrævet at bryde ind som voksen. Jeg 

blev heldigvis reddet af klokken, der ringede ind fra frikvarter, men konflikten var 

næsten nået op på et niveau, hvor det som voksen, ikke ville være forsvarligt, ikke at 

gribe ind. Denne situation fik mig atter til at overveje min ”mindst muligt voksen” position, 

som en, jeg kunne blive nødt til at træde ud af. Derudover overvejer jeg, om jeg i kraft af 

denne oplevelse, og gennem min egen handling som passiv tilskuer, er kommet tættere 

på at positionere mig selv inden for den by-stander problematik, jeg ellers er travlt 

optaget af at kigge efter hos børnene. 

Jeg indledte alle interview seancer med at sige til børnene, at interviewet var frivilligt, at 

barnet til hver en tid kunne stoppe det, eller sige, hvis der var ting, de ikke havde lyst til 

at tale om eller svare på. Jeg fortalte, at det kun var mig, der kom til at høre interviewet, 

at jeg ville give alle børn nye navne, så ingen ville kunne kende dem. Derudover fortalte 

jeg dem, at der var nogen fra mit universitet (Ex-bus forskere) der ville komme til at 

læse det, de havde sagt. Jeg pointerede eksplicit, at ingen lærer eller klassekammerat 

fik det at se eller høre. 

Interviewsituationerne kaldte somme tider undervejs på etiske refleksioner. Hvornår 

kunne jeg, som førnævnt, f.eks. ikke tillade mig at grine med børnene? Der blev sagt 

mange ting, også om de andre børn, der blev italesat mindre positivt, efterfulgt at latter. 

Her gjaldt det om at finde en balance. Jeg måtte have fokus på ikke at komme til at 

legitimere negative italesættelser af de andre børn, evt. gennem min med-latter og mine 

anerkendende svar og spørgsmål samtidig med, at jeg var interesseret i netop de 

fortællinger, der tog udgangspunkt der hvor der var mobning og derved eksklusion på 

spil. Derfor var jeg forsigtig med, hvor jeg lo, og hvor jeg bakkede op om fortællinger. 

Jeg oplevede flere gange, at et barn blev ked af det undervejs. Jeg forsøgte her at 

spørge barnet, om der var brug for en pause eller helt at stoppe. Jeg gentog, at de kun 

skulle fortælle mig, hvad de selv havde lyst til. Ingen børn ønskede dog at stoppe, 

selvom de blev kede af det. 
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En episode med Søren bragte mig i et etisk dilemma. Søren spurgte, om jeg kunne 

hjælpe ham med at få overbevidst hans far om, at han skulle flytte skole. Han spurgte 

også, om jeg ikke kunne få en af professorerne på mit universitet til at sige det til hans 

far. Han kom ofte hen til mig og ville tale med mig om andre ting, der var sket. Ting, de 

andre børn havde sagt, eller nye dilemmaer, han stod i hjemme. Jeg blev her involveret 

i noget, der var langt ud over, hvad min position som studerende indebar, men syntes 

samtidig, at jeg ikke kunne afvise Søren med den begrundelse alene. Derfor tilbød jeg 

ham at hjælpe. Jeg tænker, at det slet ikke er nogen usædvanlig situation. I kraft af min 

interesse for Søren og hans beskrivelser af det han går igennem, opnår jeg en position 

hos ham, som jeg ikke helt kan leve op til, lige meget hvor gerne jeg vil. 

Frank, Sørens lærer bad mig om en samtale om Søren. Jeg så dette som en mulighed 

for at kunne hjælpe Søren, selvom jeg fandt situationen akavet. Jeg fortalte Søren om 

Franks ønske. Jeg fortalte, at jeg ikke ville sige noget til Frank, som Søren ikke ville 

have, at jeg sagde, og at jeg kun ville tale med ham, hvis Søren ville give mig tilladelse 

til det. Jeg sagde, at jeg på den måde måske kunne hjælpe Søren med at få sagt nogle 

ting på hans præmisser. Søren og jeg blev derefter enige om, hvad jeg skulle sige til 

Frank. 

Den dag skrev jeg i min logbog: 

Jeg talte efter interviewet med Søren, med frank, der mente at Søren havde det 

svært. ”Han er en følsom dreng” (…) Frank mente, at Søren spiller på det, at han 

har det dårligt ”hvis du forstår, hvad jeg mener” sagde han. Det forstod jeg 

ikke. ”Han dyrker det, at han har det dårligt” sagde Frank også. 

Jeg fortalte Frank, at jeg hører børnenes version af det hele, og ikke tager de 

voksnes meninger med ind i specialet, derfor kan det være, at der er noget, jeg ikke 

kan se fra lærerens synspunkt, men jeg mener ikke, at Søren spiller noget som helst. 

Set herfra bliver min position, og identifikation med børnenes problematikker synlig og 

etisk til farligt stof, og jeg måtte passe på for at kunne bevare en god kontakt til det 

overordnede felt, de voksne, for at kunne se på det underordnede, børnene. Når Frank 

spurgte mig, ”hvis du forstår, hvad jeg mener” læser jeg det som om, han ber mig om en 



 

 

legitimering netop af det voksne perspektiv, hvor vi i kraft af, at vi var voksne var enige 

om, hvad man mener om børn. Jeg var ikke enig med Frank, og havde svært ved at 

fortælle dette til Frank. Jeg måtte passe meget på, hvordan jeg fortalte ham, at jeg 

syntes han tog fejl. Jeg var nervøs for, at jeg ville risikere at blive udelukket fra det felt, 

de børn, jeg var i gang med at undersøge. Dette dilemma var ganske ubehageligt, men 

nødvendigt. 

Det bliver tydeligt, at jeg ved at indtage en position som ”mindst muligt voksen, mindst 

mulig lærer” og derigennem efterstræbe et børneperspektiv, begrænser mig fra at 

kunne se feltet fra lærerens position. Det at jeg har taget et børneperspektiv forhindrer 

mig således i første omgang i, at se lærerens forståelser og forklaringer, da mit blik går 

gennem børnene. Derfor bliver jeg begrænset af mit eget perspektiv i forhold til, hvis jeg 

skulle have lavet en mere overordnet afhandling, der medtænker flere synsvinkler, flere 

perspektiver.
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4 Analysestrategi 

4.1 Ambition med analysen 

Det er min ambition i den følgende analyse, gennem destabilisering og opløsning af 

selvfølgeligheder at lukke op for andre forståelser af mobning end den gængse og 

almindelige hverdags forståelse, som de dominerende diskurser tilbyder. Jeg vil se på, 

hvad der træder ud af materialet, når man læser med et socialkonstruktionistisk blik. 

Med afsæt i problemformulerings undersøgelsesspørgsmål vil jeg så med naiv undren 

spørge til disse udtræk, Hvad er det børnene mobber med? Og hvordan gør de? Og 

hvilken betydning har det for de enkelte børn? 

 

4 



 

 

4.1.1 Dekonstruktion, destabilisering og opløsning af 

selvfølgeligheder 

For at imødekomme mit socialkonstruktionistiske projekt vil jeg se på de centrale idéer 

om, at en undersøgelses formål er at forstyrre normative selvfølgeligheder gennem 

dekonstruktion (Åkerstrøm Andersen 1999:32, Gergen 2004:142). 

Begreber om dekonstruktion er inspireret af tolkninger af den franske filosof Jacques 

Deridas anvendelse. Derida anses som dekonstruktionens fader (Adam Didericsen i 

Esmark mfl. 2005.b:142). Formålet er at lede efter eksklusionsprocesser, det andet, 

hvor igennem andet og førstehed konstitueres (Søndergaard 2001:44). Dekonstruktion 

er således en strategi til at analysere ud fra, hvor forskeren ser efter flertydighed og 

brud i italesættelser om handlinger og forståelser. Det er således væsentligt, at man i 

sine læsninger af materialet har fokus på dualistiske processer (som har domineret den 

vestlige tænkning, Adam Didericsen i Esmark mfl. 2005.b:141), f.eks. modsætningspar 

som de gode og de onde, og se på hvad der sker i mellemrummet mellem disse 

modsætningspar. Dermed åbnes der mulighed for mange og flydende måder at forstå et 

fænomen på, netop så subjekter ikke bliver begrænsede af de dualistiske kategorier 

(Søndergaard 2001:52). Da det netop ikke er ambitionen at dokumentere, men at stille 

spørgsmålstegn ved selvfølgeligheder, er destabilisering en mulighed for at se på, hvad 

der gemmer sig bag de selvfølgelige og normative konstruktioner. 

Analyserne er, som jeg har redegjort for i metodeafsnittet, blevet til i en form for 

Grounded Theory. Denne vekselvirkende strategi giver mulighed for ikke at lægge sig 

fast på forhånd gennem først udvalgte definerede begreber. Samtidig bliver det heller 

ikke vilkårligt, da jeg hele vejen tager afsæt i det teoretiske perspektiv. Valget af den 

løbende vekselvirkning mellem teori og læsninger af empiri åbner for muligheden for at 

forme analysen på feltets præmisser, i langt højere grad, end hvis jeg havde lagt mig 

fast på definerede teoretiske begreber på forhånd. Analyserne bliver således til i kraft af 

den dynamiske styrke, der ligger imellem de valgte teoretiske begreber og indsamlede 

empiri. 
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4.1.2 Det aflyste og det midlertidige punktum 

 I det følgende vil jeg komme analyserne i møde ved først at illustrere to paradokser, 

der opstår i forbindelsen med analyse i forhold til det teoretiske perspektiv. Der skal ikke 

herske tvivl om, at jeg mener, at socialkonstruktionisme, har noget at byde på blandt 

andet qua sine opgør med dominerende sandheder og spørgsmålstegn ved 

selvfølgeligheder, men jeg ser også faldgrupper, som ikke er til at komme uden om, og 

som jeg mener, jeg må forholde mig kritisk til. I kraft af perspektivets blik på den 

konstante bevægelighed mellem subjekter, bliver det et paradoks, at man med 

socialkonstruktionistisk teori alligevel sætter punktumer i teksterne. 

Jeg må sige noget … lige nu. Det er ikke for altid, det er ikke universelt (…) men lige 

nu er det, hvad jeg mener; det er hvem jeg er. Ok og i virkeligheden findes den 

slags punktumer ikke. (Hall i Staunæs 2004:337) 

Børnene i 5.b vil hele tiden i en konstant proces glide ind og ud mellem hinanden på 

nye måder, skabe nye relationer, nye blikke på sig selv og de andre. Samtidig kan jeg 

levende forestille mig, at et interview gennemført den ene dag, ser helt anderledes ud 

en anden dag, alt efter hvem børnene lige er venner eller uvenner med. Interviewet er 

situeret og bliver formet af de mange begivenheder, der har betydning og spiller ind i 

det samme nu. Så på trods af, at det endelige punktum er aflyst (Staunæs 2004:83) ser 

jeg det som nødvendigt at få sat et midlertidigt. Jeg må forholde mig til det konkrete 

empiriske materiale velvidende, at det kun er et øjebliksbillede. At et interview er et 

konstrueret billede, betydninger indfanget i signifikante øjeblikke, betyder ikke, at det 

ikke giver mening at se på dette betydningsbillede eller, at alt er tilfældigt. (Staunæs 

2004:83). 

”Alt er led i referencekæder. Dvs. kæder af betydning, hvor referenterne referer til 

referenterne, der referer til… Der er således ikke en endelig referent ” (ibid.). 

Betydninger fortalt frem gennem interview er ikke ligegyldige, selvom de er midlertidige 

og kan ændre form. Det er fortællinger om livet, der hvor det udspiller sig og giver 

mening. 



 

 

4.1.3 Problemet med det kvantitative opgør 

Når jeg indledende skriver, at jeg er interesseret i at analysere ud fra kvalitative 

betragtninger og ønsker at gøre op med tal og statistik, opstår endnu et paradoks, da 

jeg ikke ser det som muligt selv helt at lade være med at kvantificere. 

Når jeg således selv anvender ord som mange, få, flere, ingen eller alle, er jeg selv med 

til at kvantificere mine analyser og børnenes udsagn. Jeg ser mig dog nødsaget til dette, 

selvom jeg finder mig fanget i min egen fælde, da en af ambitionerne netop er, ikke at 

kvantificere og generalisere. Men mønstre, har det imidlertid med at bestå af 

gentagelser, og gentagelser er noget, der eksisterer i kraft af, at de kvantificeres. Når 

Søren bliver en af hovedpersonerne i analyserne, og fortæller om sin lidelseshistorie, er 

det netop fordi at det undrer mig særligt, at der er så få af de andre børn, der peger på 

ham, som en, der bliver mobbet, når hans egne udsagn om at han bliver mobbet træder 

så tydeligt frem. Ligeledes undrer det mig, at der er så mange, der peger på Ane, som 

er en anden central person i det empiriske materiale, som både én der mobber og bliver 

mobbet samtidig med, at hun siger, der ikke er mobning i klassen. At Jon dukker og i 

næsten alle fortællinger på trods af at han ikke går i klassen længere, og at der er så 

mange der fortæller at Hans er en der mobber de andre. 

Dette dilemma er svært at komme uden om, og jeg vælger derfor at se det som et vilkår 

jeg må omgås med forsigtighed. Velvidende, at jeg fanger mig selv i at tænke, ”når der 

er så mange, der siger det, er der så noget om snakken?” eller ”Det er sjovt som de alle 

sammen taler om Jon”. Så samtidig med, at der er min ambition ikke at kvantificere og 

lave statistik, er antallet af gentagelser eller mangel på samme med til at kalde på en 

analytisk undren. Jeg vil derfor med åbne øjne anvende ord, som mange, få, alle eller 

ingen i mine analyser, for at illustrere hyppighed og mønstre i forhold til det at have talt 

med 24 børn. Når jeg vælger at kvantificere på denne måde, er min pointe at jeg 

kommer til at tolke mønstre i kraft af deres gentagelser, men gør det ud fra en anden 

ramme, end den som den klassiske kvantitative ambition lægger op til. Mit formål er et 

andet, da jeg er ikke ude på at bevise noget, føre statistik eller fremstille valid data. 
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4.1.4 Ind i analysen via centrale subjekter 

For at skabe overblik i specialets strukturelle opbygning har jeg valgt at trække på 

fortællinger om især 3 af klassen børn ind i analyserne. Jeg vil derfor indlede min 

analyse med at præsentere Hans, Søren og Ane. Disse 3 børn har gennem min tid i 

klassen og efter gennemlæsninger af materialet, særligt påkaldt sig min 

opmærksomhed, på hver deres måde, med afsæt i min undren om mobning. Dette 

betyder ikke, at de andre børn ikke har betydning eller bidrager i forhold til mobning. 

Tværtimod ses klassekonteksten som et hele. De øvrige børn bliver tillagt forskellig 

betydning og fylder forskelligt. Når jeg vælger at lade de andre børn være med til at 

konstruere historierne om de tre hovedpersoner skyldes det, at det qua det teoretiske 

perspektiv ikke er muligt at se på subjekter uden for deres kontekst. Børnenes liv er 

netop i kraft af dette flettet ind i hinanden, og deres subjektivering ses som relationelle 

begivenheder (Gergen2004:189). 

Derudover vil et 4 barn, Jon blive trukket ind i teksten lidt senere. Da han ikke går i 

klassen mere, må han nøjes med en mere perifer position i specialet. Dog har 

fortællingerne om Jon været nødvendige at se på, da Jon ofte nævnes i forbindelse 

med mobning. Efter at have præsenteret de tre børn, vil jeg se på klassens beskrivelser 

af, om der er mobning i 5.b. 

”Uden en historie om relationer, er der ikke meget, som kan kaldes en privat verden” 

(Gergen & Gergen 2005:30) 

Inspireret af Staunæs ønsker jeg derfor at lytte til, hvordan Ane og Søren italesætter sig 

selv, men også hvorledes de andre børn italesætter dem (Staunæs 2004:21). 

Jeg vil påpege, at fortællingerne om børnene er gendigtet af mig. Jeg har forsøgt at 

være tro mod materialet, men jeg kan ikke skabe en kopi af børnene gennem disse 

fortællinger. Jeg har ved gendigtningen selekteret i materialet, trukket ytringer frem, 

undladt andre, og det har været med til at farve de fortællinger, der repræsenterer de 

enkelte børn. ”At forskerens definitionsmagt er ganske stor” (Staunæs og Søndergaard 

2005:61) kan der således ikke herske tvivl om, da det er op til den, der laver 

undersøgelsen at udvælger hvad der er betydningsfuldt at trække frem, og analysere på. 



 

 

Dette vil også være væsentligt for, hvilke pointer man kan finde, eller hvad man i det 

hele taget kan få øje på. Således kan man tale om, at fortællingerne om børnene er 

gendigtninger af gendigtninger. Først gendigtet og fortalt af børnene, og dernæst af mig. 

Der ud fra vil læseren skabe sine associationer i forhold til gengivelserne. Dette er et 

vilkår, jeg og andre må leve med, når man arbejder med kvalitativ analyse. 

Inspireret af Søndergaard vil jeg lade en stor del af min analyse hvile på børnenes 

citater fra de indsamlede interview og trække dem ind i analyserne (Søndergaard 

2005:263). Kun på den måde, ved at lade deres citater figurerer, kan jeg efterstræbe at 

børnene kommer mest muligt til live i teksten og får stemme. Søndergaard understreger, 

at ”citater er nødvendige, hvis man ønsker at gøre den fortalte virkelighed så virkelig og 

nærværende som muligt” (Ibid.263). 

4.2 Niveauer for forhandling af social virkelighed 

Dorte Marie Søndergaard har udviklet tre analyse niveauer for forhandling af social 

virkelighed (Søndergaard 2008:5), med udgangspunk i at kunne identificere in- og 

ekslusionsprocesser. Disse niveauer vil jeg trække på i analysen. De tre niveauer vil 

blive anvendt som følger: 

 Et konkret personudpegende niveau, hvor subjekter kan udpege, hvem der har 

adgang til særlige grupperinger, hvem der dømmes inde og ude (Ibid.:6). 

 Niveau for positioneringspræmisser. Hvor hierarkiske kriterier sættes for legitim 

deltagelse i fællesskaber. Her ses efter, hvad der eksluderes på, hvad det 

betyder, at man er inde eller ude, hvilke kategorier der er i spil, f.eks. hvem der er 

de smarte og hvem der er nørderne (Ibid.:6). 

 Et niveau for grader af in- og eksklusionspraksisser. Dette bruges til at se på, 

hvor stram den sociale orden er, og hvor vigtige in- og eksklusions processer er i 

den lokale kontekst (Ibid.:6). 

Gennem disse niveauer og de teoretiske greb vil jeg forsøge at destabilisere mønstre 

og ytringer om mobning gennem forstyrrelse af de dominerende diskurser, og 

mobbekonstruktioner som tales frem (Søndergaard 2001:44). Jeg vil se på hvordan 
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mobningens selvfølgelige konstruktioner og brud bliver konstitueret, Jeg vil bryde dem 

op og forsøge at ”tænke imod det, der tages for givet” (Ibid.:56). Storylines, som 

selvfølgelig og kulturel fortælling, vil blive anvendt til at se på fortællingens betydning for, 

hvordan børnene skaber mening i forhold til deres forståelser om mobning (Ibid.:57). 

4.2.1 At gå til det empiriske materiale 

Selve analyserne er blevet til gennem utallige læsninger af det empiriske materiale. 

Som jeg beskrev i mit metode afsnit har det, at jeg selv har transskriberet interviewene, 

givet mig et godt og fortroligt kendskab til det empiriske materiale. Jeg kender børnenes 

betoninger, stemme føringer, og jeg husker, hvornår børnene græd eller lo. 

I analyserne har jeg, inspireret af Søndergaard (Søndergaard 2006:72) kigget efter 

temaer i børnenes fortællinger i forhold til deres forståelser af mobning og deres 

relationer. Temaer som ”sociale kategorier”, ”måder” og ”tilbehør”. Jeg har ledt efter 

normative selvfølgeligheder og efter brud med disse. Jeg har ledt efter italesættelser om 

relationer som både bekræfter og modsiger hinanden. Alt sammen for at forsøg at 

indfange kompleksitet, som er min ambition med analysen. 

”Relationer er interagerende og processuelle, de er gensidige og i sidste ende 

uforudsigelige, i deres konkrete effekter, og konstante bevægelighed. Derfor har 

man brug for strategier til at læse normativerne frem på tværs af og nogen gange på 

trods af det, der fortælles og observeres” (Søndergaad 2005:255). 

For at finde ud af, hvad der siges om disse temaer, har jeg forsøgt at gå systematisk til 

værks og redt materiellet igennem med mine analysespørgsmål (Søndergaard 

2005:254) på to forskellige måder. At sidde med blyanter i mange forskellige farver, og 

lede efter de specifikke emner. Ledt og streget ud, for derefter at kigge materialet 

igennem efter diverse farvede linier, når jeg analyserede på de specifikke temaer. Jeg 

opdagede en uvurderlig hjælp i genvejstasten ”søg” på min computer. Jeg kunne med 

denne gå ind i mit samlede materiale og søge på bla. specifikke kategorier. F.eks. 

kunne jeg hurtigt få et overblik over kategorien ”Snob”. Denne kategori blev anvendt 22 

gange, i forbindelse med ytringer om Ane. Når jeg skulle se, hvad børnene sagde om 

Søren som ”fed”, fandt jeg gennem denne genvej hurtigt frem til samtlige udtalelser 



 

 

hvor ”fed” indgik. Jeg arbejdede med denne ”Søg” funktion, både i de enkelte interview, 

men også alle interviews i et samlet dokument. Denne funktion er fortrinlig til at skabe 

overblik og lede efter særlige ord. Andre ytringer betydninger og længere sætninger 

måtte stadig findes og streges via farveblyanter. 
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5 Analyse 
Jeg vil nu, på baggrund af den valgte analysestrategi, undersøge min 

problemformulering med udgangspunkt i de fire underspørgsmål. 

 Hvilke dominerende diskurser trækker børnene på om mobning, og hvorvidt og 

hvordan sættes disse diskurser i relation til børnenes egne erfaringer med 

fænomenet mobning? 

 Hvordan konstrueres mobbeofferkategori i forhold til enkelte udvalgte børn som 

indtager disse? 

 Hvad mobbes der med? 

 Hvordan mobbes der? 

 Dette vil jeg gøre ved at dele analysen op i fire separate dele, en til hvert spørgsmål. 

 

5.1 Analyse del 1 – Dominerende diskurser og egne erfaringer 

I denne første del vil jeg se på hvordan børnene forklarer mobning, for at se på om de 

kan genkende de dominerende diskurser Herefter blive de 3 relevante børn beskrevet. 

derefter ser jeg på hvordan børnene taler om mobning i forbindelse med sig selv, først 

som divergerende dernæst som fælles mobbeforståelser. 

5.1.1 Børnenes egen definition på mobning 

Under et af mine første besøg i klassen, spurgte jeg børnene, hvad de synes mobning 

er. Jeg skrev de citater ned, som børnene kom med, så formuleringerne er børnenes 

egne. Intentionen var at se, om de definitioner, som beskrives af voksne genkendes og 

anvendes som definition af børnene. Herunder ses, hvad de svarede: 

5 



 

 

1. ”Noget, der står på i helt vildt lang tid” 

2. ”Der er flere i gruppen end bare en” 

3. ”Mobning er, når de bare bliver ved, selvom man har sagt stop” 

4. ”Hvis man har et emne at drille med, f.eks. kalde mig for ”stump” 

5. ”Hvis de finder et blødt punkt og så bliver ved med at drille med det, så bliver 

man rigtigt ked af det” 

6. ”Drille kan være kærligt ment, mobning mener man groft” 

7. ”Hvis man er flere om at skubbe en væk fra boldbanen” 

8. ”Jeg føler at det tit er de sorte får i flokken der føler sig anderledes!”  

9. ”De tager den lidt mærkelige, som de har nemt ved at drille” 

10. ”En stor gruppe presser en til at gøre noget, man ikke vil” 

11. ”Den generte type er nem at mobbe, dem er der mange af, tror jeg” 

Børnenes fælles definitioner og forklaringer ligner på mange måder den voksen 

formulerede definition (Side 11). Børnene beskriver netop, hvordan asymmetri, tid, 

systematik og de negative handlinger fra en eller flere personer, er det, som de anser 

for mobning. Tallene i de efterfølgende afsnit refererer tilbage til tallet i citaterne. 

1. Det asymmetriske forhold 

Børnene gør opmærksom på, at den, der bliver mobbet er mindre stærk i kraft af, at han 

eller hun er genert (11), mærkelig (9), det sorte får, der føler sig anderledes (8), lille (4) 

eller en med et åbenlyst blødt punkt (5). Asymmetrien ses også ved, at børnene flere 

gange nævner, at der er flere mod én i en i mobbesituation. Dette italesættes ved, at 

mobbere betegnes som en gruppe eller ved, at børnene blot siger ”de” altså flertal om 

dem, der mobber (2,3,5,7,9). 

2. Tidsperspektiv og systematik 

Børnene nævner ligeledes tid og systematik som faktor for mobning, noget der bliver 

ved. Også selvom ofret har sagt stop. Eller noget der bliver ved i ”vildt lang tid” (1,3,5) 

3. Det fysiske og det psykiske 

I børnenes definition er eksempler på både fysik og psykisk mobning De negative 

handlinger, som påføres ofret er med den hensigt at skade ofret (6). Den verbale 
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mobning (4,5) eller den fysiske (7,10), trusler eller presset fra de andre børn, er en del 

af mobningen (10). 

4. Den direkte og indirekte mobning 

Børnene taler om aktiv handling i forbindelse med mobning (3,4,5,7,9,10). Det er 

påfaldende, at der ikke er nogen af børnene, der nævner social isolation eller 

udelukkelse fra fællesskabet som mobning. Alle de pointer, børnene er kommet frem til, 

er aktive målrettede handlinger mod et andet barn. Tilsyneladende ses social isolation 

ikke som en del af mobningen blandt børnene. Dette stemmer overens med 

Børneråddets rapport, der viser, at social isolation ofte ikke menes som mobning men 

samtidig ”at det er bevidst, at man vælger ikke at ville være sammen med en person” 

(Mobning og konflikt 2006:11). 

Mobning er et fænomen, man som barn kender og er nødt til at forholde sig til, og de 

beskriver fænomenet, som om de havde læst Olweus eller Rabøl Hansens bøger. Det 

tyder altså på at den dominerende diskurs repræsenterer og reproducerer begrebet, 

også i børnene definitioner. 

Det der herefter bliver interessant, er om børnene kan kende mønstrene hos sig selv og 

de andre, når man taler med dem om egne oplevelser med mobning. Er det samme 

diskurs, der trækkes på når man spørger ind til det levede liv, deres egne personlige 

relationer til hinanden og de erfaringer de selv har med mobning? Kan de kende sig 

selv, de andre, og er der en fælles forståelse af hvem der gør hvad? Dette vil jeg belyse 

igennem de indsamlede interviews. 

5.1.2 Præsentationer af tre børn fra 5.b 

For at se på hvordan fænomenet mobning konstitueres i 5.b, vil jeg gå videre til en 

præsentation af 3 konkrete børn; Hans, Søren og Ane som jeg, i kraft af centrale pointer 

i det empiriske materiale, har tillagt særlig betydning for mobning. Jeg har fundet disse 

3 børns tilblivelse i materialet som særligt relevante for min problemstilling. Søren og 

Ane trækker begge, forskelligt, på offerpositioner, mens Hans repræsenterer den 

populære elev. Et fjerde barn; Jon, som kan ses som klassens fælles mobbehistorie, vil 



 

 

blive præsenteret senere. Storylines af og om disse børn giver hver især forskellige bud 

på, hvorledes mobning kan konstitueres. 

Hans 

Hans er en af de to fysisk største drenge i klassen. Rødhåret med et rundt ansigt. Hans 

er populær og har mange venner i klassen. Han kan bevæge sig ind og ud mellem de 

grupper, der er etableret mellem drengene. F.eks. siger han om dem, han kalder 

Nørderne ”De er jo meget søde, jeg kan f.eks. godt være sammen med dem” (Hans:14). 

I frikvartererne er han mest sammen med Fillip og Frede. De ”Spiller fodbold og snakker 

og spiller kort” (Hans:6). De fleste af de populære drenge går i ”Gangster stil”, men at 

han selv er ”Popstil” (Hans:11). Hans ved, at han har en gunstig position ”Altså, jeg er 

bare hos de populære drenge” (Hans:9), men han ser ikke sig selv som den, der sætter 

præmisserne. På et spørgsmål om hans position kan give magt, svarer han ”Ja 

egentligt, men det er ikke noget, jeg sådan tænker over, eller noget jeg kunne finde på 

at misbruge” (Hans:15). Han fortæller, at hvis nogen bliver sur på ham ”Så ville jeg klart 

have alle de populære drenge på min side” (Hans:15). 

 

Lad os høre, hvad nogle af de andre børn siger om Hans. Flere af drengene fortæller 

om Hans, at han mobber, og at Hans ikke accepterer, hvis man griner ad ham ”Så bliver 
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han rigtig sur, ”du skal ikke grine af mig” og så stikker ham én, en på siden” (Søren:15). 

Anders fortæller om Hans og dem, Hans er mest sammen med; ”De mobber den 

gruppe, jeg ligesom er med i” (Anders:2). Erik fortæller, at han er blevet mobbet meget 

af den gruppe, Hans er med i, ” Han er også sådan en, han er sådan en stor en, som 

går rundt, og hvis man irriterer Asser, så banker han folk” (Erik:4),”men at nogen gange 

er jeg også venner med dem” (Erik:7). 

Det tyder på, at Andreas gerne vil anerkendes af Hans, ”nogle gange kan jeg tale med 

ham”, (…) Og Hans og de andre det var totalt, de synes det er sygt jeg er aggressiv” 

(Andreas:10) siger Andreas efter, at han har svinget en mindre dreng rundt i armene og 

slået ham mange gange. Mikkel er tilsyneladende ikke helt tryg ved Hans, ”Jeg synes, 

at han er lidt voldelig. Så jeg er ikke så glad for ham, men jeg kan godt snakke med 

ham” (Mikkel:3). Fillip fortæller, at han er venner med Hans, man at han tidligere blev 

mobbet af ham, ”Han skrev sedler til mig, og øh blev ved med det, og mobbede mig 

efter skoletid, når… gjorde alt muligt, så han gav mig altså ikke en chance for at gå væk 

(…) Og de var flere (…) Ja altså han hentede venner og sådan” (Fillip:4). Filips forældre 

havde derefter ringet til Hans forældre ”så blev vi venner på det grundlag” (Filip:5). 

Nikolaj fortæller også, at han er ven med Hans. De spiller fodbold. Cille og Mia synes, at 

Hans er irriterende, fordi ”han spiller smart” (Cille og Mia:12). De siger, at Hans går 

meget op i tøj ”og så går han op i alt, hvis nu man har et eller andet tøj på, så skal han 

bare sige, at det er grimt (…). Hvis jeg f.eks. har sådan en D&G trøje på, så siger han 

(…) og så peger han sådan ”Fake” (Cille og Mia:12). Lau og Jens fortæller også om 

Hans’s tilbehør ”Fillip han har sådan én diamant ørering, (…) Hans han har vist i begge” 

(Lau:11). De peger på, at Hans går i hængerøv, Jens siger ”At man sådan kan se deres 

numsestreg igennem underbukserne og sådan, nej jeg synes det er helt vildt klamt” 

(Jens:6). Hans selv siger: ”Jeg er aldrig blevet kaldt noget, eller har holdt andre ude 

eller noget i den stil” (Hans:4) og ”Jeg tror ikke, der er nogen, der føler at de bliver 

mobbet i denne her klasse. Det er en meget stille og rolig klasse” (Hans:7). 

Søren 

Søren er klassens anden fysisk store dreng, og er som Hans lidt kraftig. Han har 

mellemblondt hår, og fregner. Han har somme tider en stor firkantet diamant ørering i 



 

 

det ene øre. Under interviewet fortæller Søren, at han bliver mobbet rigtigt meget i 

klassen og han fortæller, at han føler sig alene, og at han gerne vil gå ud af klassen. 

Søren fortæller, at det især er Hans og dem, Hans går sammen med som mobber. 

Søren fortæller, at også pigerne mobber ham ”Piger! de kan finde på det værste (…) De 

bruger den der nedrivende måde, (…) Sådan ”dit tykke dyr ha ha” og så kommer de 

andre og griner lige bagefter” (Søren:7), og Søren fortæller, hvordan de andre børn 

følger med; ”De sørger for at bakke op på hinanden hele tiden ik. Og det er sådan 

meget det. De prøver rigtigt meget at gå hen og ramme der, hvor jeg er allermest svag 

ik (…) på ordene (…) Det går ind og nedriver mig, så jeg går og er sur resten af dagen, 

så jeg ikke gider at tale med nogen. Og jeg er bare helt væk og sådan, jeg vil bare være 

alene og sådan” (Søren:8). Jeg spørger Søren, om han ikke bliver ked af det, til det 

svarer han: ”Jeg går nogen gange ud og ned på toilettet og græder (…) hvis det er jeg 

græder deroppe så bliver jeg kaldt tudefjæs” (Søren:8). 

 

Jeg spørger Søren, om der ikke er noget han kan gøre for at stoppe den mobning han 

mener, at han er udsat for, ”Overhovedet ikke. Jeg har prøvet at ringe til deres forældre, 

og så næste dag blev jeg kaldt Stikkersvin. Og kan du ikke klare dig uden de voksne (…) 

men jeg kan godt klare mig uden de voksne. Men hvis det er, at man ikke må slå, som 

jeg har lært at man ikke må, så bliver man jo nødt til at tale med dem. Og de er bare 

sådan ligeglade, forældrene, de er bare ligeglade.” (Søren:12). Jeg spørger Søren om, 
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hvad han kunne tænke sig, der skete, han svarer: ”Der kan ikke ske noget, jeg er helt 

væk i denne her klasse, jeg er så langt nede. Det er helt vildt” (Søren:12). 

Søren peger på Hans, som han kalder sin ligemand i styrke som den, der mobber ham 

mest, men hvad siger Hans og de andre børn egentligt om Søren? 

Hans peger på Søren som en af sine mange venner (Hans:4), men ikke som en af de 

seje drenge. Han siger efter en snak om de tidligere populære Royal bluser: ”altså 

Søren han gør meget sådan efter Nikolaj, fordi at han prøver, ligesom, ser op til Nikolaj, 

hvis han gerne vil være lidt sådan street eller gangster” (Hans:11). 

Andreas fortæller om Søren, at Søren sammen med pigerne er en af de stride. ”Ja men 

Søren kan godt være i overkanten nogen gange, (…) Han kan nogle gange være 

rimeligt strid.(…) og rimeligt dum (…) Han kan finde på at …. sige dumme ting om 

andre, og slå andre, og sådan nogle dumme ideer” (Andreas:17). Erik fortæller, at han 

er ven med Søren. Asser, Jens, Nicolaj og Frede fortæller, at de spiller fodbold med 

Søren. Frede fortæller også om Royal trøjerne men peger på Nikolaj som en, der 

mobber Søren og nogle af de andre ”fordi de gik med de der trøjer, og så blev de 

mobbet (…). Fillip og jeg gik f.eks. nogen gange, og Søren fra klassen, han går også nu 

med en, men nu er det sådan væk, nu bliver vi sådan mobbet, fordi vi sådan f.eks. gik 

med en forkert trøje” (Frede:5). 

Ane og Camilla taler om Søren som en, der har mange kræfter. Cille siger som den 

eneste om Søren: ”Han bliver mobbet meget. Rigtigt, rigtigt meget af Hans og Fillip, det 

har jeg lagt mærke til her på det sidste. (…) Fordi de siger, "åh Søren du har fået huller i 

ørene bare fordi Hans har". Mia tilføjer: ”Ja og du går med grimt tøj Søren, og du er så 

fed Søren” (Cille og Mia21). 

Ane 

Ane er den yngste elev i 5.b. Hun er lidt højere end de fleste andre piger, slank og har 

langt lyst hår, og blå øjne. På trods af at Ane er yngst, bærer Anes krop, som en af de 

første pigekroppe i 5.b, præg af begyndende pubertet. Man kan ane på hendes krop, at 

en mere voksen kvindeform er ved at bryde igennem. Ane fortæller, at hun ikke selv er 

blevet mobbet, men at hun har en veninde fra klassen som er. Anes tegning handler om 



 

 

hendes veninde Rikke, der bliver mobbet i skolegården. Ane siger, at hun selv ikke kan 

huske, hvad der skete, men at Rikke kan. Hun vil ikke fortælle mig, hvem der 

mobbede ”Jeg siger kun, at det er en fra klassen” (Ane:1). ”Han har sikkert kaldt mig 

noget grimt” (Ane:2). Ane skifter således mellem et mig og et hende i den samme 

fortælling. Jeg spørger, hvad hun tror pigen ville gøre, ”Jeg tror, hun ville blive ked af 

det inden i” (Ane:2). Ane fortæller, at hun hjalp sin veninde - at hun ”havde sagt noget” 

(Ane:3) til ham, der mobbede. 

 

Jeg spørger, om hun har andre veninder i klassen, hvortil hun svarer: ”Ja…næsten alle 

sammen (…) der er kun to, jeg ikke gider” (Ane:3). De to, hun ikke gider, er de to piger 

med anden etnisk baggrund end dansk, Amina og Jassy. ”De er sådan lidt mærkelige 

(…) og underlige” (Ane:3) ”De lugter mærkeligt (…) De lugter sådan afrikansk eller 

argh”. Hun fortæller at hun synes, at de andre er barnlige, når de stadig siger ”Skal vi 

lege” (Ane:4), men at hun selv siger ”skal vi være sammen” (Ane:4). Om Amina siger 

hun uddybende ”Amina, hun spørger f.eks. hele tiden, ”Vil du have en Gucci taske?” 

Eller sådan noget, og så siger Camilla ja (…) men… hun gør det ikke, hun holder aldrig, 

hvad hun lover (…) eller Friis & Company eller Dolce Cabana eller Luis Vuirton eller 

hvad det hedder” (Ane:11). 

Ane fortæller, at hun ikke mobber, ”Hvad nu hvis det kom tilbage på en selv? Sådan har 

jeg det” (Ane:5). 
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Stort set alle børn peger på Ane som en snob. Cille og Mia fortæller, at Ane bliver 

mobbet, ”(…) alle drengene hader hende bare. Men nogen gange kan vi godt synes, at 

hun er ret irriterende (Cille og Mia 2). Mia siger ”Ja.. hvordan skal jeg sige det. Der er 

mange, der driller hende bare for at have det sjovt, men så nogen gange så driller hun 

selv (…) Hun spiller meget smart” (Cille og Mia 2). De fortæller om Camilla, at hun er 

grov over for Ane ”Ja hun er sådan over for Ane som Ane er over for andre hvis man 

kan sige det sådan” (Cille og Mia:10). Erik, Hans og Andreas fortæller, at Ane er 

irriterende, ”Anes type (…) Hun går rundt sådan med næsen lidt op hele tiden” (Erik:6). 

Jassy, bekræfter, at hun og Ane ikke er venner.” Altså, hvis jeg kommer til at røre hende, 

så siger hun ”add” og alt muligt, eller hvis jeg kommer til at ånde lige ved siden af hende, 

eller stå lige ved siden af hende, så begynder hun bare at råbe og skrige og alt muligt 

(…). Og det er sådan ret ubehageligt” (Jassy:6). Jens siger, at man ikke ”kan tale med 

hende uden at blive uvenner med hende” (Jens:4). 

Karoline og Jane taler om, at Ane både er en der mobber og en, der bliver mobbet. 

Jane siger ”Jeg synes faktisk, det er synd for Ane, at hun står helt alene, der er ikke 

nogen der holder med hende, eller der er ikke nogen, der ligesom synes, det er synd for 

hende eller noget, og hun skal bare stå helt alene, mens der er 20 piger, der står og 

råber ad hende” (Karoline og Jane:7). Omvendt fortæller Karoline: ”Så var det at mig og 

Ane var blevet uvenner, vi var blevet rigtigt uvenner. Og så øh, så var det sådan noget 

med, at hun lige skulle sparke ud efter mig ik, og slå mig rigtigt hårdt med en bog i 

hovedet og var rigtig dum ik. Og vi sad og spiste, og så får jeg sådan nogle breve med, 

at jeg er en luder” (Karoline og Jane:11). Ane er ikke en, der græder, ”Jeg græder aldrig, 

når jeg har været oppe at skændes. Det er i hvert fald meget sjældent (…)” (Ane og 

Camilla 19-20). 

Da jeg spørger Ane, om hun kender nogen, der bliver mobbet, svarer hun: ”Det tror jeg 

ikke, der er nogen i klassen der bliver, ikke mere” (Ane:9). 

Efter denne præsentation af de tre børn, bliver det næste at se lidt på hvordan børnene 

sætter mobning i forbindelse med deres eget liv, deres relationer i den konkrete 

kontekst. 



 

 

5.1.3 Hvad siger børnene i 5.b om mobning? 

Den divergerende mobbeforståelse 

Som det måske allerede kan anes i de tre præsentationer, er det tydeligt, at der ikke er 

enighed blandt børnene om der er mobning i klassen. De mange forskellige ytringer om 

hvorvidt, der er mobning eller ej, giver et billede af den kompleksitet, der hersker og de 

forskellige måder børnene forstår sig selv og hinanden på. De fortæller ofte i mere eller 

mindre usammenhængende fortællinger med mange brud. For at vise, hvor diffuse og 

komplekse mobbekategorier og fortællinger kan være, vil jeg trække nogle af børnenes 

besvarelser ind her i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der er mobning i 5.b. 

Camilla siger: 

”Jeg har slet ikke, ja – jeg tror, jeg har hørt om det – men jeg tror ikke, det er 

mobning som sådan. Nej det er det ikke. Det er ikke mobning. Jeg har ikke set 

noget mobning” (Camilla:7) 

Senere i interviewet bryder hun med dette: 

”Mmmm ligesom den dag med Ane, der, det var jo også lidt at mobbe jo – egentlig” 

(Camilla:8). 

Ane siger: 

”Jeg tror faktisk ikke, at der er nogen der bliver mobbet i min klasse. Altså, det kan 

sagtens starte igen, når vi bliver ældre” (Ane:11). 

Hun er dog ikke helt enig med sig selv og taler et brud frem, idet hun lige inden har 

beskrevet, hvorledes nogle af drengene fra klassen havde mobbet hendes veninde 

(Ane:1). 

Søren siger, at der er rigtigt meget mobning i klassen, og at han selv er offer for 

mobning. Søren peger på Hans, og Hans’s venner som de populære, og dem der ligger 

forrest i mobbefronten. 
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Derfor undrer det mig noget, da Hans i et senere interview siger: ”Jeg tror ikke, at der er 

nogen, der føler, at de bliver mobbet i denne her klasse” (Hans:8). Samtidig peger han 

på Søren som en af sine gode venner. 

Dobbeltheden og brudene er tydelige for de konstruerede fortællinger om mobning. 

Børnene glider mellem et - både og - når de taler om mobning i forhold til deres egne 

meninger og deres relationer med hinanden. Der ses således både brud i børnenes 

individuelle fortællinger samt i klassens fælles mobbehistorier. Det ser ud som om, at 

mine spørgsmål til, om der er mobning i klassen, er langt mere komplekse, end da jeg 

spurgte dem om, hvordan de definerer og beskriver mobning. Det havde de ikke svært 

ved. Men de har tilsyneladende svært ved at genkende og genkalde sig de mønstre og 

kategorier i mellem deres egne relationer med hinanden, som de havde let ved at 

beskrive, når de ikke skulle sættes i forbindelse med dem selv. 

At tilhøre et fælles ”vi”  

Pearce gør opmærksom på, at subjekter tillægger mening i andres handlinger alt efter 

hvilket perspektiv, det enkelte subjekt selv indtager (Pearce 2007:52). De børn der 

tilhører et særligt ”vi” ser således fra et særligt sted, og genkender ikke sig selv eller de 

andre inden for det samme eksklusive ”vi” som nogen, der mobber. Derimod er dem, 

der ikke er inkluderet i dette fælles ”vi”, lettere at genkende som nogen der mobber. Sat 

på spidsen kan det derfor se ud som om, at når én i gruppen af det fælles ”vi” bliver 

udsat for ubehagelige handlinger fra én eller flere, der ikke er inkluderet i det fælles ”vi”, 

bliver disse handlinger lettere genkendt som mobning. I kraft af andethed ses det 

ekskluderede subjekt, som står uden for det fælles ”vi” der bliver udsat for 

nedværdigende handlinger nemmere set som en, der ”selv er ude om det”. Med 

kategorier som irriterende, mærkelig, snobbet og nørdet lægges der afstand til dem, der 

bliver ekskluderet gennem både aktive og voldelige handlinger, eller ved udelukkelse af 

gruppen. Pearce siger om de forskellige verdener, som han mener mennesker er en del 

af at: 

”Den mest enkle form for omgang med disse forskelligheder er naturligvis at 

bedømme min egen verden som rigtig god og smuk, og i den udstrækning andre 



 

 

sociale verdener adskiller sig fra den, at bedømme disse sociale verdener som 

forkerte, onde og hæslige” (Pearce 2007:52) 

At kalde på hjælp 

Det kan se ud som om, at når ordet mobning anvendes, ser det ud til, at der bliver kaldt 

på hjælp. Den eller dem, der tager ordet i deres mund, ser ud til at mene, at den 

mobbede, hvad enten det er dem selv eller en anden, mener, at det er en, der har brug 

for hjælp for at klare sig ud af en asymmetrisk position. 

 

Under interviewet med Jane og Karoline opstår der uenighed om, hvorvidt Ane har 

mobbet Karoline eller ej. Ane har sendt et trusselsbrev, hvori der står at Karoline er en 

luder, og at hun skal dø kl. 12 selv samme dag: 

J: Men det vil jeg kalde for et stort mobberi. Hvor Ane mobbede Karoline. 

K: Nej jeg vil ikke sige, det er ikke at mobbe. 

J: For mig er det at mobbe. 

K: Men for mig er det mere…( Karoline og Jane:12) 
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Lad os se lidt nærmere på dette dilemma 

Når Jane siger, at Ane mobber Karoline, har Jane observeret handlingerne på afstand, 

mens Karoline selv var en del af dem. Det kan se ud som om, at Jane trækker på en 

dualistisk forståelse og i sympati med sin veninde, som ”den gode” hun selv kan 

identificere sig med, kan få øje på Ane, som ikke tilhøre noget fælles ”vi” i klassen 

som ”den onde” (Pearce 2007:52). Derved bliver hun i stand til at genkende handlinger 

som mobning. Måske har det ikke været rart at se hjerteveninden blive generet af 

klassens udstødte pige. At få trusselsbrev og blive kaldt luder er handlinger, der kan 

genkendes som mobning. Dette kalder på hjælp. Karoline har imidlertid ikke følt sig 

magtesløs eller mobbet. Hun er en af de populære piger og behøver ikke at frygte Anes 

angreb som mobning. Karolines modstand mod den magtform, der ligger mellem Ane 

og hende selv, kan ikke føre til udstødelse. Da Karoline, som en af de populære, 

opererer på det personudpegende niveau (Søndergaard 2008:6), bliver det hendes 

udpegning af Ane som irriterende eller snobbet, der kommer til at dominere, og Ane 

lykkes ikke med sit forsøg på at skræmme Karoline, selvom hun truer hende på livet. 

K: Jeg begyndte bare mest at grine, jeg blev ikke sur på hende, hun er også et år yngre end os. 

Så når det er, at hun opføre, sig på den måde, så syns jeg altså bare…  

J: at det er sjovt. 

K:. Ja. Bare ryk ned til de små ik. Og fordi altså, hun gør sig også selv til grin. På den måde, at 

hun opfører sig på den måde. Hun tror hun er så sej, men det er hun altså ikke, når man virkelig 

tænker sig om. Og det tror jeg på en måde også, at hun nogle gange selv kan se. (Jane og 

Karoline:11) 

Det ser ud som om Ane forsøger at forhandle både ud fra det personudpegende og det 

præmissættende niveau. Men i kraft af hendes marginaliserede position, bliver det ikke 

muligt for hende at løfte forhandlingen (Søndergaard 2008:7) hun har så at sige ikke 

adgang til det personudpegende niveau, selvom hun forsøger sig gennem brevet. 

Ane kan heller ikke sætte præmisser. Hun er alene om at forsøge at skræmme Karoline, 

og hendes forsøg bliver blot fejet til side med latter og en overbærenhed da ”hun er 

yngre end os”. 

I denne fortælling kan Karoline ikke få øje på sig selv som offer, og hun har ikke brug for 

hjælp, og derved ser hun heller ikke Ane som mobber. Karoline kan blot le lidt ad Ane, 



 

 

og lade mordtruslen prelle af. Karoline er ikke bange for Anes trusler. Anes 

positionering er ikke en trussel. Ane selv henvises gennem latteren og de overbærende 

bemærkninger tilbage til den ekskluderede position. Derudover bliver hun af Jane 

udpeget som mobber, efter det åbenlyse aggressive angreb med trusselsbrevet. 

Den fælles mobbeforståelse 

Jon gik ud af klassen ca. et halvt år, før jeg begyndte at komme der. Jon bliver ved med 

at dukke op, når talen falder på mobning og har tilsyneladende stor betydning for 

børnenes forståelse af fænomenet. Derfor har jeg valgt at trække ham ind i analysen og 

se lidt på, hvad det er, han bidrager med i deres fortællinger og forståelser om mobning. 

Derfor giver jeg en kort præsentation af ham her: 

Jon 

Jon gik ud, fordi han blev mobbet siger børnene enstemmigt. Især drengene nævner 

ham, når vi kommer ind på at definere mobning15 . Jon figurerer også på flere af 

børnenes tegninger. På den måde bliver altså alle de ting, der fortælles om Jon, fortalt i 

et retrospektivt lys. Jon er så at sige klassens fælles mobbehistorie. 

”Fordi han blev drillet af alle mulige, og ja, det gjorde han faktisk hver dag. Fordi han 

havde et meget hidsigt temperament, og ja, så blev han drillet ud af 

skolen”(Frede:1). 

Stort set alle børnene fortæller, at Jon var anderledes  

”Det, at man lidt lever i sin egen verden, og så noget med, at hvis han tabte i et spil 

eller sådan noget, så begyndte han at græde, og løb hjem. Og så noget i den stil. 

Og så noget kunne han ikke tåle sådan noget. Og man kom meget let op at 

skændes med ham, over de mærkeligste ting. (…) det var sådan nogle små ting. Så 

flippede han helt ud, og så begyndte han at græde.(…): Så fandt de ud af, at det var 

meget sjovt (…) Dem fra 7. og 8. De kaldte ham for ”svampehugo” han vidste alt om 

svampe. (…) det er sådan et lidt mærkeligt emne og vide alting om,(…) men der var 

et eller andet om, at han var en lille form for autist, eller sådan noget (Hans:3). 

                                            

15 Det er værd at bemærke at mange af fortællingerne om Jon, ofte starter på side et i interviewet. 
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Anders mener også, at Jon fejlede et eller andet  

”Han havde en eller anden forkølelsesvirus, der gjorde at han hele tiden skulle hoste 

og nyse og spyttede snot ud og sådan noget, Og det blev han drillet med” (Anders:7) 

I fortællingen om Jon tegner der sig en stringent og sammenhængende mobbefortælling 

gennem en ekskluderende andethed. Jon var anderledes, temperamentsfuld og havde 

mærkelige interesser, han blev mobbet, og gik ud. Alle børn peger på Jon som et 

eksempel på et mobbeoffer. Ham kan de få øje på. 

Det tyder på, at når man beder børnene beskrive fænomenet ”mobning”, tænkte flere af 

dem først og fremmest på Jon. 

 

5.1.4 Jon - klassens fælles mobbehistorie 

Kenneth Gergen skriver ”At forstå en handling er faktisk at placere den i en kontekst af 

forudgående og efterfølgende begivenheder” (Gergen 2004 p: 191). Således kan man 

se historier om mobning, som en begivenhed, der kan placere sig i forhold til andre 

begivenheder og derigennem skaber mening som hel fortælling (Ibid.:190). Til at 

undersøge dette trækker jeg begrebet om storyline ind i analysen. 



 

 

Når børnene taler om Jon, ser det ud, som om at hans historie er det, de forstår ved 

mobning, den aktive vold, det systematiske tidslige, og at de var flere end én, stemmer 

overens med børnenes egen mobbedefinition. Derudover har fortællingerne et 

handlingsforløb. De har en begyndelse: ”Den mærkelige syge og hidsige dreng”, 

udvælgelse af begivenheder: ”han blev mobbet” pint og plaget, Han græd, han spyttede 

snot, og havde brug for hjælp og en slutning: ”han gik ud af klassen”. Dette kan læses 

som om, at den storyline, der fortælles frem om Jon, er en fælles færdig, logisk, 

sammenhængende og afsluttet historie. (Gergen 2004:189). 

Søndergaard beskriver hvordan storylines, netop kan ses som et forløb, der kommer til 

udtryk gennem in - og eksklusionssprocesser (Søndergaard 2001:58 ). At storylines er 

selvfølgelige og kulturelt genkendelige fortællinger, ”der oftest også anvendes som 

tolkningsramme, for egne og andres handlinger og handle sekvenser. Der er tale om et 

fortællingsforløb, hvor særlige subjektpositioner eksponeres og stilles til rådighed(…)” 

(Ibid.58). Børnene vrider i, og skifter mellem brud i fortællingerne om Jon, som både en, 

der selv er skyld i mobningen, samtidig med, at han ikke kan gøre for det. Andetheden 

kommer på en gang til både at ligge hos Jon selv, som den mærkelige og anderledes, 

og samtidig hos dem, der mobber som de onde, hvilket giver et dobbelt billede af Jon 

som offer som på en gang ansvarlig og uansvarlig for sine egne handlinger. 

En anden pointe, der er med til at forstærke den storyline der findes i klassen, er at 

ordene ”mobbet ud” er klæbet på Jons historie. Gennem italesættelsen bliver 

mobningens konstruktion og væsen gjort synlig for børnene. Og det ser ud, til at de 

retrospektivt kan se den røde tråd gennem de mange episoder, de har oplevet hver 

især med Jon og derigennem skabe en fælles historie. Jons lidelseshistorie bliver sat i 

forbindelse med grov mobning, som børnene kan beskrive fænomenet ud fra. De taler 

om fornedrelser, ydmygelser, vold, latter og Jons gråd, og modstand som fænomenet 

mobning. Det var derfor, han flyttede, han blev mobbet ud. 

Pearce beskriver, hvorledes et enkelt ord har magt til at betydningstilskrive en hel 

historie, at man ved italesættelse kan forandre synet på et særligt fænomen for altid. 

Når ordet først er sagt, kan det ikke gøres om, man kan ikke længere lade som om, det 

ikke findes. Det talte ord, bliver betydningsbærende for, hvad der dernæst kan ske 
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(Pearce 2007:192). ”Når historier i relationer først er fortalt, så har de (uanset om de får 

et navn eller ej) en stærk indflydelse på de episoder, der forekommer” (Ibid.:193). Man 

kan næsten høre børnene udstøde et fælles ”aha, nå, det var dét det var” i det øjeblik, 

de får den afsluttende bemærkning: ”jeg går ud på grund af mobning”. Da Jon ikke 

længere er i klassen, hvor han kan positioneres som ”hidsig” ”mærkelig” eller en ”form 

for autist” og dermed selv gøre sin indflydelse på positioneringsprocessernes 

subjektiveringsmuligheder gældende, bliver han i et retrospektivt mobbeoffer perspektiv 

genkendt som afsluttet sammenhængende en offer-historie. 

Den grimme ælling og Jon 

Jon tegner på den måde et billede af et italesat offer i en genkendelig kulturel storyline, 

på samme måde, som en storyline i et klassisk eventyr (Søndergaard 2001:58). 

Gennem de involverede deltageres forskellige positioner bliver de favnet af de 

dualistiske og selvfølgelige betydninger som de gode eller de onde. 

For at illustrerer dette yderligere, vil jeg lave en analytisk sammenligning mellem de to 

storylines der ligger i Jons fortælling og HC. Andersens eventyr om den grimme ælling 

(Andersen 1994:202). Valget faldt på den grimme ælling, da temaet matcher mobning. 

Den grimme ælling var født mærkelig, den lå i et forkert æg i en forkert rede. ”Han var 

så stor og styg”(Ibid.203) Den voksede op blandt nogle, der ikke kunne kende den som 

en af dem fra ”Viét” og ekskluderede den ”Fy hvor den ene ælling ser ud! Ham vil vi ikke 

tåle (…) bare katten ville tage dig, dit fæle spektakel!” (Ibid.:204) Den grimme ællingen 

var ulykkelig og overbevist om sin afskyelighed. Den var klar over, at den var 

anderledes end de andre ænder ”Jeg er så styg, at selv hunden ikke gider bide 

mig!”(Ibid.:205), Den måtte som Jon, der ”blev gjort til syndebuk for alle mulige ting” 

(Jens:8), gå grueligt meget igennem, blive hakket på, slået og meget andet ”. Det var 

bare, at de havde det med at mobbe ham rigtigt meget, det blev ved i mange år” 

(Andreas:6). Til sidst kom ællingen, som Jon også gjorde, hen et sted, hvor den 

passede ind. Da den mødte de andre svaner, fik historien en lykkelig slutning, ællingen 

opdagede, at den var en svane, ”Så meget lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den 

grimme ælling!” (Ibid.:209). Som et fuldgyldigt medlem blandt de andre svaner blev den 

legitim og smuk og levede derefter et lykkeligt svanefællesskab. Jons historie slutter 



 

 

også i flere af børnenes fortællinger lykkeligt. Han går ud, og det er godt, ”han bliver 

ikke mobbet mere” (Mikkel:5). ”Jeg har fået at vide, at han har det bedre nu, han er 

flyttet skole” (Hans:3). Som i den grimme ælling er der flere bi personer. Nogle onde, 

nogle gode. Der er således også nogen, der ind imellem kommer Jon til undsætning 

f.eks. prøver Karoline og Jane at redde Jon ud af en ubehagelig situation ”Gå væk med 

jer, (…) fordi han har andre interesser end jer, skal i ikke mobbe ham”! (Karoline og 

Jane:1). 

I denne sammenligning bliver det tydeliggjort at Jons mobbehistorie følger en 

dramaturgisk model og kulturelle karakteristiske normer for historiefortælling (Gergen 

2004:193), hvilket kan beskrive hvordan den bliver genkendelig for børnene i 5.b. 

Hvordan kan det være, at Søren og Anes positioneringsprocesser ikke ses i et lige så 

tydeligt mobbeoffer perspektiv som Jons? Dette vil jeg se på i analysens anden del, om 

de forskellige offerpositioner. 

5.1.5 Opsamling på analysedel 1  

I den første del af analysen har jeg søgt svar på spørgsmålet: 

Hvilke dominerende diskurser trækker børnene på om mobning, og hvorvidt og 

hvordan sættes disse diskurser i relation til børnenes egne erfaringer med 

fænomenet mobning? 

Når børnene, forsøger at forklare, hvad mobning er, beskriver de, de dominerende 

samfundsdiskurser om mobning, som ligner den fremstilling jeg præsenterede på side 

11. Dette tyder på at det er de samme diskurser, der bliver reproduceret. Dog synes 

børnene ikke at se social isolation som mobning, hvilket kan sløre deres blikke og gøre 

mobningen legitim. Det at ignorere én ses ikke som mobning. 

Når børnene skal relatere mobning i forhold til egne relationer, bliver fænomenet til 

mere komplicerede mønstre. Her bliver betydningerne mere komplekse, dobbelttydige, 

uklare og bryder med de dominerende diskurser, som børnene kender og anvender i 

deres beskrivelser af fænomenet. Børnene er ikke enige om, hvem der mobber, hvem 

der mobbes, og hvem der står i mellem. Eller om der overhovedet foregår mobning i 

deres klasse. Nogen siger der gør, nogen siger der ikke gør. 
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At tilhøre et fælles ”vi” ser ud til at være væsentligt for hvorledes andres intentioner kan 

tages op og fortolkes af børnene. De andre, dem uden for det fælles ”vi” er lettere at få 

øje på som nogen der mobber. Det er ofte svært for børnene at få øje på intentioner 

bag handlinger gjort af børn der ikke er en del af det ”vi” de selv er en del af. 

Ane tilhører ikke noget fælles ”vi” i klassen. Ane kan både genkendes som en der 

mobber og en der bliver mobbet. En dualistisk forståelse af min verden som den rigtige, 

og de andres som den forkerte synes at præge den manglede forståelse for andres 

intentioner. 

Der spores en tendens til, at de børn der føler sig ekskluderede kan få øje på mobning, 

og at de derefter, igennem italesættelse af ordet mobning, kalder på hjælp. Derudover 

ses det i eksemplet med Jane og Karoline, at når andre kan se behovet for hjælp, kan 

det tolkes som mobning, dog uden at den forurettede selv behøver at se det som sådan. 

Jon er klassens fælles retrospektive mobbehistorie. Ham kan alle blive enige om er 

offer. Jon ses i bakspejlet som et typisk offer, der gennem andethed, det mærkelige og 

det svage er oplagt. Børnene i klassen glider mellem et, ”det var hans egen skyld”, og 

et ”de var meget onde dem, der gjorde det”. Set i relation til en klassisk 

eventyrfortælling, bliver Jon tydelig gennem kulturelt og diskursivt genkendelige 

storylines som et mobbeoffer. 

Derudover ser det ud til at italesættelse af ordet mobning har betydning for om det bliver 

muligt at få øje på det eller ej. Det ser ud til, at i kraft af at ordet er sat i forbindelse med 

Jon, i kraft af at det er sagt højt, skabes en fælles forståelse blandt børnene af Jon som 

mobbeoffer. 

5.2 Analyse del 2 - Forskellige offerpositioner i fortællinger om 

mobning af Søren og Ane 

I 2. del behandles spørgsmålet: Hvordan konstrueres mobbeofferkategori i forhold til 

enkelte udvalgte børn som indtager disse? 

Dette belyses ved at se på de forskellige offerpositioners dilemmaer som kan 

konstitueres på forskellige måder: Sørens forsøg på at positionerer sig som offer samt 

Anes forsøg på at værge sig mod positionen som mobbeoffer. 



 

 

Idéen med dette analyseafsnit er at se på, og tydeliggøre, de særlige muligheder og 

begrænsninger, der er til rådighed alt efter, hvordan enkelte børn positioneres i forhold 

til mobbeofferkategorier. Jeg vil vise, hvorledes mobbekategorier kan farve forskelligt, 

og komme med tre bud på, hvordan man kan se på den kompleksitet, der findes i de 

særlige positioneringsmuligheder inden for samme kategori, nemlig kategorien 

mobbeoffer. 

5.2.1 Mobningen af Søren 

Sørens mener selv, at han bliver mobbet. Søren fortæller selv storylines, som kæder af 

begivenheder gennem episoder han har været ude for. Den ene fortælling tager over 

hvor en anden slutter, om hvorledes han bliver udsat for alverdens fornedrelser og 

ydmygelser. Dog er historierne i modsætning til Jons, på ingen måde afsluttet. Søren 

står midt i dem. 

I forbindelse med en af mobbeepisoderne - en lejrtur klassen har været på - beskriver 

Søren følelsen af at føle sig anderledes. Som en bekræftelse på mobbekategoriernes 

værgning af subjektet taler han om ensomhed og andethed i forhold til alle de andre 

børn. 

S: Det var rigtigt ubehageligt, for jeg følte kun jeg var én på den tur. 

D: Du følte kun du var én? 

S: Ja mellem en masse. Jeg var forskellig i forhold til de andre. 

S: Altså… at jeg var den eneste… de andre de var ens, og jeg var bare en, som der gik 

mit eget liv ik? (Søren:2) 

Offerpositionens privilegier  

Søren er dog ikke positioneret som offer i klassen. Søren bliver af de fleste blot 

beskrevet som ”god til fodbold” eller ”irriterende”. At Søren ser sig selv som offer synes 

at glide forbi de andre børns blikke og mobbeofferkategorien tages ikke op i de fælles 

forhandlinger af positioner. Søren kan således ikke blive udpeget som et offer. Selvom 

Søren gennem hele interviewet fortæller om episoder som illustrerer hans 

mobbehistorie, er der tilsyneladende ikke mange af de andre børn, der har lagt mærke 
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til, at Søren oplever mobning. Der er faktisk kun én af pigerne, der har set og udpeger 

Søren som en, der bliver mobbet. Cille siger om Søren: 

”Han bliver mobbet meget. Rigtigt, rigtigt meget af Hans og Fillip, det har jeg lagt 

mærke til her på det sidste” (Cille og Mia:21). 

Hvis vi et øjeblik forestiller os, at Søren får lov at gå ud af klassen, som han har sagt, 

han gerne vil. Hvis han får lov at sige, som Jon har sagt, ”Jeg er blevet mobbet ud”, ville 

de andre børn så kunne genkende hans storylines som en mobbeofferfortælling? Ville 

de på samme måde, blive i stand til at se og huske på de kæder af begivenheder, som 

Søren i interviewet har talt frem, som mobning, og som de selv har været en del af? Vi 

kan aldrig få det at vide, kun gisne om det. Den stærkt farvende kategori, mobbeoffer er 

ikke italesat i forbindelse med Søren. Mobbekonstruktionerne er tilsyneladende usynlige 

for de fleste af børnene, idet handlinger skal betydningstilskrives og italesættes, før det 

bliver muligt at skabe fælles meningskonstruktion. Når Kenneth Gergen siger. ”Intet er 

virkeligt før folk er enige om, at det er det” (Gergen og Gergen 2005:9) spørger jeg 

derfor: Hvis det virkelige er det, folk er enige om, hvad er da virkeligt, når folk ikke er 

enige? For det ser ud som om at så længe det ikke er udtalt - det ikke er sagt højt - 

eksisterer mobning ikke som fænomen, børnene kan ikke få øje på det. Andre 

betydninger bliver lagt i positioneringsprocesser mellem børnene, og Søren kan af de 

andre børn højst blive positioneret som ”irriterende”. Kategorien mobbeoffer skal altså 

konstitueres samstemmigt, gennem sproglige ytringer før den får eksistens som 

diskursiv kategori, som værende en realitet, som en fælles virkelighed der er enighed 

om. Så længe ingen har set Søren i kategorien ”mobbeoffer”, er den ikke en mulighed i 

det fælles meningsdannende valg af mulige kategorier. 

Hvis Søren kunne indtage kategorien offer, vil det give ham særlige muligheder. Når 

han taler sig frem som offer, stiller han sig i en særlig privilegeret stilling (Pearce 

2007:192). At tage kategorien offer op giver særlige privilegier, idet subjektet som offer 

fraskriver sig ansvar og handlemuligheder. Det er så at sige de andres skyld. Så når 

Søren siger ”jeg blev nød til at slå” undsiger han sig, at han har andre muligheder. Han 

er ”på forhånd fritaget for at stå til regnskab for deres dårlige handlinger, det var en 

undskyldelig reaktion på andres adfærd” (Ibid.:192). 



 

 

S: ”Pigerne bruger for det meste ord, og drengene bruger mere musklerne ik. Så står der en to 

tre piger eller sådan noget, og så står der nogle drenge. De skubber lidt til mig og så kalder de 

mig alle mulige ord og sådan noget. Og når de gør sådan noget, så prøver jeg at gå væk, eller 

også skubber de endnu mere til mig ik. 

D: Mmmm 

S: Og så løber jeg så væk, hvis jeg kan det, og hvis jeg ikke kan det så. Ja så siger jeg ”jeg vil 

ikke slå dig” Og hvis det er så, så hvis du gerne vil lade mig gå, så vil jeg ikke slå på dig. Men 

hvis du ikke vil lade mig gå, og hvis du bliver ved at kalde mig alt det der, så må vi jo se, hvad 

der ellers sker. Så for det meste… der har været en gang, hvor jeg godt måtte gå, ellers har jeg 

været nødt til at slå. En gang ind i maven, så han bukkede sig sammen, så jeg kunne løbe væk. 

Jeg ramte ham ikke særlig hårdt. (Søren:7) 

Søren vil gerne fremstå som offer, han vil gerne have hjælp, men han vil ikke vise 

svaghed. Han ønsker at vise styrke, gennem at slås, samtidig med, at han forsøger at 

retfærdiggøre sig selv og negligerer slåskampene, gennem offerpositionen. Dette viser 

sig bl.a. i følgende citat, men der er langt flere i interviewet med Søren, der peger i 

samme retning: 

”Og så fordi der var en, der havde sparket mig rigtigt hårdt over skinnebenet. Så det 

gjorde rigtigt rigtigt ondt. Så blev jeg sur på ham, så kom vi op at slås, sådan stille 

og roligt med ord ikk” (Søren:10). 

Søren nedtoner således sine egne handlinger gennem italesættelser som at slås ”stille 

og roligt”, at ”slås med ord”. Jeg læser dette som brud i Sørens fortællinger. Han 

beskriver sig selv, gennem offerpositionen som et determineret subjekt, der ikke har 

andre handlemuligheder end de korporlige, der kan hjælpe ham ud af hans dilemma. 

Han er nødt til at slå, for at forsvare sig, det er hans eneste mulighed 

At Søren tager offerpositionen til sig betyder, at han får mulighed for aktivt at forbeholde 

sig ret til at få hjælp, at blive legitimeret gennem diskursivt fordømmende oprejsning og 

kulturelt moralske rettigheder (Søndergaard 2008.:2) samtidig med, at han fraskriver sig 

ansvaret for egne handlinger. 
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At slå i stedet for at græde  

Søren græder helst ikke, når de andre ser på det, han fortæller at ”Jeg går nogen gange 

ud og ned på toilettet og græder sådan” (Søren:8). 

Han har prøvet at græde, og det var tilsyneladende for stor en ydmygelse: 

S: Ja hvis det er jeg græder der oppe, så bliver jeg kaldt tudefjæs. 

D: Så bliver du kaldt tudefjæs? Har du prøvet at græde, hvor der var nogen der så det? 

S: En gang inde i klassen, hvor jeg blev slået rimeligt hårdt. Lige her. 

D: Hvem slog dig? 

S: Det var… Det kan jeg ikke huske, der var en tre fire fem drenge rundt om mig. Og så lige 

pludselig, så kom der en knytnæve der. Og så kom den lige bang, og jeg så det ikke rigtig før 

jeg var ned, og lukkede øjnene i klassen. 

D: Og så begyndte du at græde? 

S: Ja 

D: Hvad gjorde de så? 

S: De kaldte mig tudefjæs og brøleabe og alt sådan noget. (Søren:8-9) 

På den måde ser det ud, som om at Søren giver mening til sine mobbehistorier gennem 

italesættelser om, at han befinder sig i en udsat position, som han er nødt til at forsvare 

sig i mod. At græde er ikke en mulighed. Det var det, Jon gjorde, og Jons 

mobbeposition var præget af mangel på styrke. Måske har Søren set det, at Jon græd, 

som et svaghedstegn. Selvom Søren ser sig selv som offer, ønsker han ikke at blive 

positioneret som svag. ”Mig og Hans er ligemænd i styrke” siger han. Han glider mellem 

beskrivelser af, at han ikke vil slå, at han er i slåskamp, og at han bliver nødt til at slå. At 

slå bliver i Sørens fortællinger en legitim handling, når der ikke er andre udveje. Og da 

han som stort set den eneste, ser sig selv i offerpositionens lys, ser han, at han er alene, 

det andet, og ikke en af de andre. 



 

 

5.2.2 Mobning af Ane 

Anes16 modstand mod magten gøres på en helt anden måde ene den måde, Søren gør 

modstand på. Ane udpeger ikke sig selv som offer. Hun ved ikke, eller vil ikke høre, 

hvad de andre siger om hende. Hun siger selv, at hun ikke bliver mobbet, hun har ikke 

brug for hjælp. Når jeg spørger hende, om hun har prøvet at blive mobbet, siger hun, at 

hun ikke kan huske det. 

Som beskrevet fortæller Ane, at næsten alle pigerne i klassen er hendes venner. 

Derimod genkender de fleste, både piger og drenge, Ane som mobbeoffer og ingen 

nævner hende som ven. 

Ane bliver af næsten alle de andre børn omtalt som snob og irriterende. Og flere af dem 

peger på, at hun bliver mobbet. Camilla siger,  

”Ane hun.. vil altid være sammen med mig – og jeg vil godt prøve at være sammen 

lidt med andre, og så – ja – jeg tror bare ik, og alle – alle bagtaler hende, tror jeg 

(…), de siger bare alt muligt, at hun (pause) at hun ja hun er dum, og hun er 

irriterende og sådan noget” (Camilla:12). 

Cille og Mia fortæller, at Ane er den i klassen, der bliver mobbet af drengene  

”Nej ikke pigerne, vi mobber hende ikke. Men alle drengene hader hende bare. Men 

nogen gange kan vi godt synes, at hun er ret irriterende (…). Nogen gange så synes 

vi også, at det er ret synd for hende (…). Vi har nogen gange spurgt, hvorfor de 

mobber hende, og så siger de bare, at det er, fordi hun er grim ” (Cille og Mia:2). 

Videre siger Cille: 

D: Ved hun godt selv, at i synes, at hun bliver mobbet tror i? 

C: Altså det ved jeg ikke….Nej det tror jeg faktisk ikke, at hun ved. 

D: Hun ved ikke, hvad i andre synes om hende? 

                                            

16 Ved gennemtælling er fundet at Anes navn figurerer flest gange (189) i det samlede empiriske 
materiale Hans 107 gange. Jon 46 gange, og Søren blot 29 gange. 
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C: Jeg tror heller ikke, hun ved, at vi ikke kan lide hende så godt, fordi hun er den, hun er. Fordi 

vi har ikke sagt det til hende, fordi så er det også lidt synd, hvis alle går mod hende. Så 

vi har ikke rigtigt ville sige det. Det er lidt synd (Cille og Mia:3). 

Der er således mange historier om Ane, og i mange af interviewene bliver hun trukket 

ind som en nørd, en kælling, irriterende og den snobbede. Flere taler om, at hun bliver 

mobbet, og nogle, at hun er den, der mobber. Børnerådets rapport redegør for, hvordan 

der ofte er en signifikant sammenhæng mellem at blive mobbet og at mobbe andre 

(Mobning og konflikt 2006). Det kunne tyde på, at Ane er en af dem, der bekræfter 

statistikken. 

Men hvordan kan det være, at Ane siger, at hun er venner med næsten alle, når alle de 

andre børn peger på, at de ikke vil være sammen med hende, at hun bliver mobbet, at 

hun er irriterende og snobbet, og at hun mobber? 

Anes værgning af offerpositionen 

Hvis Ane lader sig værge af offerpositionen, vil det indebære særlige muligheder for at 

blive til som pige i 5.b. Ane vil ikke tage den op. Offerpositionen træder i forgrunden og 

overskygger let, andre kategorier. 

”Kategorier farver, men de frygtede offerkategorier har det med at farve meget 

stærkt” (Søndergaard 2008:23). 

De begrænsninger, der ligger i offerpositionens muligheder, er ikke attraktive 

muligheder at forhandle ud fra for Ane. Hun afviser derved kategorien, selvom den 

bliver hende tilbudt (Søndergaard 2008:2). Søndergaard beskriver, hvorledes 

offerpositionen kan ses som en trussel, frem for en hjælp. Så, hvor Søren holder fast og 

insisterer på, at han har ret til hjælp, afviser Ane, at der overhovedet er tale om mobning. 

Hun har ikke brug for hjælp. For Ane ser det ud, som om offerpositionen er en trussel. 

Det er ikke hende, der er et offer, det er blot de andre, der er barnlige. Ane taler en del 

om dette. På kanten til den pubertet, der er begyndt at dukke op under huden, forsøger 

hun at afvise de andres forsøg på at positionere hende som anderledes, det er ikke 

hende, der er anderledes. Derimod taler Ane om de andre som anderledes, som nogen, 

der ikke er modne. 



 

 

”De snakker, som om de tror… jeg synes i hvert fald jeg føler, at jeg er ældre. Jeg 

har det sådan, jeg synes ikke, man kan spørge sådan ”skal vi lege” mere, det mere 

sådan, ”skal vi være sammen ik”, og de spørger stadig om det” (Ane:4) 

At hun ser sig selv som mere moden, giver hende ikke legitimitet i de andres blikke. Det 

ser ud til, at dette netop intersekter med den andethed, Ane prøver at undsige sig. Det 

lykkedes hende ikke at få de andre piger med på idéen om den kropslige fysiske 

udvikling som en gunstig position. Blot forstærkes kategorien ”snob” som klæber til 

hende, når hun forsøger at tale andethed frem om de andre som barnlige. 

Ved at forsøge at udpege de andre som umodne, kan det lykkes Ane at legitimere, 

forklare og forstå de ekskluderingsprocesser, der sker rundt om hende, uden hun 

behøver at trækkes med kategorien offer. Det er ikke hende, der bliver mobbet, det er 

de andre, der er barnlige. De har endnu ikke nået det samme kropslige udviklingsniveau, 

som hun har. Hun synes, at hun er mere moden end de andre og forklarer det 

anderledes med dette ”jeg synes i hvert fald, jeg føler at jeg er ældre” (Ane:8). Ældre er 

en legitim måde at være anderledes på. Den andethed Ane kan tale om i forbindelse 

med hendes ekskluderede position, er en naturlig proces, der vil komme til dem alle. 

Blot er hun den første. Det er ikke noget problem, det er ikke hende, der er anderledes. 

Så hvor Søren netop taler om sig selv som anderledes gennem sin offerposition, kan 

Ane blot trække på skuldrene og sige, at det er de andre, der ikke er modne og derved 

undslippe. 

Nogle af de andre børn fortæller, hvordan Ane tidligere har grædt. Hvordan hun har tålt 

ydmygelser og udstødelse fra andre, uden at der var nogle af de voksne, der greb ind. 

Ane græder ikke mere ”kun inden i”, som hun selv udtrykker det. Der er ingen, der skal 

se hende græde. 

A: Jeg græder aldrig, når jeg har været oppe at skændes. Det er i hvert fald meget sjældent. 

D: Du græder ikke? 

A: Nej, hvis jeg bliver ked af det, så er det inden i! 

D: Hvad gør du så stedet for? 

A: Hvornår? 

D: Når du bliver ked af det inden i? 
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A: Så er det bare, som om jeg græder inden i. Jeg viser det ikke. 

D: Du viser det ikke. 

A: Jeg vil ikke virke sådan tudeprinsesse agtig. (Camilla og Ane:19,20) 

Her ser det ud, som om Ane bekræfter, at hun ikke vil ses som offer. Som Søren synes 

Ane heller ikke, at det at græde er nogen mulighed. 

Det er væsentligt at fastslå at der hele tiden sker forskydninger. Positioner kan ændres, 

på trods af, at det kan se svært og nærmest statisk ud. Jeg forestiller mig f.eks. at Anes 

positionerings forsøg som mere moden, efterhånden vil give hende andre muligheder, 

Ane har retning mod noget andet (Søndergaard 2008:5). De andre piger vil lige som 

hun, på et tidspunkt, opdage de muligheder der ligger i pubertet. Dette vil bringe nye og 

sandsynligvis mere gunstige muligheder for Ane (Ibid.:6). 

5.2.3 Opsamling på analyse del 2 

Her lød spørgsmålet: 

Hvordan konstrueres mobbeofferkategori i forhold til enkelte udvalgte børn som 

indtager disse? 

I analysen vises hvorledes offerpositionen kan indtages, konstrueres og forhandles på 

forskellige måder. Offerpositionen skaber forskellig betydning og forskellige muligheder 

for børnene alt efter, hvorledes den tages op. 

Der er ingen fælles forståelse i 5.b af Søren som mobbeoffer. Det ser ud til at bla. qua 

manglende italesættelse af ordet mobning i forbindelse med Søren, kan han ikke 

genkendes som offer  

At være offer giver særlige privilegier som i Sørens tilfælde, hvor hans insisteren på, at 

han har brug for hjælp, og ret til at blive forsvaret, eller at forsvare sig selv, får værdi og 

bliver centrale for hans positionering. Når Søren indtager offerpositionen, ser det ud 

som om han fritager sig selv for skyld og ansvar. Han ser sig selv som ensom og 

anderledes og lægger ansvaret alene på de, der udfører mobbehandlinger mod ham. 

Han legitimerer sine voldelige handlinger som forsvar mod mobning, han ser ikke andre 

muligheder. Han yder således aktiv modmagt mod de overgreb, der bliver begået mod 

ham. 



 

 

Sammen med den manglende italesættelse, indebærer dette, at han bliver svær at 

genkende som offer af de andre, og i stedet hverves til kategorier som irriterende, 

wanna-be og voldelig, som han værger sig i mod, men ikke kan ryste af. 

På trods af at, de fleste af børnene i 5.b har genkendt Ane som mobbeoffer, er 

mobbeoffer ikke noget hun vil tage på sig. De begrænsninger, der også kan ligge i 

offerpositionerne, er ikke noget for hende. Hun ser, som Søren, ikke de muligheder der 

også kan ligge i kategorien. Hun skubber offerpositionen fra sig, selvom hun får den 

tilbudt af de andre, for ikke at skulle trækkes med dens begrænsninger. Ane ser 

derimod nye muligheder for positionering i en spirende pubertet og ser sig ikke 

anderledes i forhold til de andre piger. Bare mere moden. På den måde slipper hun for 

at tage den farlige og stærkt farvende offerkategori op. Dog farves hun, uden at hun er 

klar over det, stærkt af kategorien snob og de andre børns ekskludering af Ane giver 

hende begrænsede bevægelses og handlemuligheder i 5.b. 

5.3 Analyse del 3 - Hvad mobbes der med? 

I denne 3. del vil jeg, med udgangspunkt i det empiriske materiale, se på hvad børnene 

mobber hinanden med. Hvad er det, der trækkes ind som redskaber for at eksludere 

eller inkludere børnene? Hvordan etableres andethed og førstehed i forhold til et 

attraktivt og fælles ”vi”, som børnene kæmper for at kunne indskrive sig i? 

5.3.1 Bussemænd og forskellige sokker 

Det der mobbes med, er ofte det børnene kan sætte ind som anderledes. Den andethed, 

de ikke vil, eller kan, kende hos sig selv. Eksklusionsprocesserne får karakter af 

afstandstagen til det andet, også selvom det nogle gange kan være svært for 

udenforstående at få øje på andetheden. 

”Hvis man nu f.eks. piller næse, og så spiser det, det er selvfølgelig ulækkert. Eller 

hvis man har to forskellige sokker på, eller sko og… Altså jeg kan godt have to 

forskellige sokker på, men så er det også fordi, at jeg har sagt at de er et par. Fordi 

det ene par er blevet væk” (Ane:8) 
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I dette citat af Ane bliver den komplicerede andethed tydelig. Det er selvfølgelig 

ulækkert at spise bussemænd, det kan der ikke herske tvivl om, mens det forholder sig 

anderledes, når man har to forskellige slags strømper på. Hvis det er en af de andre, 

kan det godt være kikset, hvis det er hende selv, så er det et par. Deri ligger en central 

pointe i forhold til at se på det, der mobbes med. Det er således kun så længe, det 

andet bruges til at eksludere med, at det kan ses og forstås som andethed. Der ses 

således en hårfin balance for, hvornår noget dømmes inde og, hvornår det dømmes 

ude. I andre tilfælde kan det betyde det modsatte. 

5.3.2 Svampehugo, bøssenæse og en, der spytter snot 

Det ser ud som om Jon retrospektivt, bliver genkendt som syg, anderledes og mærkelig, 

og de beskriver, at derfor blev han mobbet. Bøssenæse, og som en der spytter snot er 

blot nogle af de ting, Jon blev kaldt. Svampehugo, refererer til hans ualmindelige 

interesse for svampe. Det ser ud som om, at mobningen af Jon legitimeres netop 

gennem forklaringer om andethed som selvfølgelighed. 

Således bliver de kategorier betydningsfulde for, hvad Jon bliver mobbet med. 

Kategorierne var de mærkater, der blev sat på Jon og som påvirkede den 

positioneringsproces, der videre kunne forhandles. Når Jon var så mærkelig, var hans 

positionering begrænset inden for de kategorier, han var farvet af, og det fik betydning 

for, hvem han kunne blive til som. 

Dette tyder således på at børnene forklarer kategorier ud fra en essensialistisk 

tankegang, som om kategorierne låser sig om de børn, der bliver farvet af disse. I 

denne sammenhæng ser det ud som om, at Ane bliver ekskluderet, fordi hun er snobbet, 

Søren, fordi han er irriterende. Dette kan ses i tråd med, børnenes egne fortolkninger af 

de dominerende diskursive mobbekategoriers definition, om at ”man tager den, der er 

lidt anderledes” som dette kan være et eksempel på. Børnene taler om særpræg og 

andethed, som forklaring på eksklusionen i kraft af de kategorier, der kommer i spil. 

Mærkelig, snobbet, irriterende og spiller smart bliver talt frem iboende selvet og ses 

som årsag til de handlinger, der kan gøres. 

 



 

 

Således kan det se ud som om børnene har en forklaring, og en forståelse af 

fænomenet, som de netop finder og italesætter som det der er selvfølgeligt anderledes 

fra dem selv og de andre, som de gerne vil have et fællesskab med.  

 

 Som Helle Rabøl peger på i sin bog ”Grundbog mod mobning”, opstår der her et 

paradoks, idet at ikke alle fede, rødhårede eller den med det forkerte tøj, bliver mobbet 

(Hansen 2005:35). Det ser således ud, som om at der er flere ting på spil. Det er en 

illusion at tro at man kan fjerne årsagen til mobning f.eks. ved at den tykke skal tabe sig, 

den rødhårede farve håret i en passende farve (Hansen 2005:35). Hansen peger på, 

at ”mobning opstår i et samspil mellem flere faktorer og ikke på grund af en 

enkeltstående faktor” (Ibid.:39). Dette citat kan ses i forlængelse af, at det i 

socialkonstruktionistisk optik bliver centralt at se på, hvordan kategorier intersekter og 

får betydninger gennem de kategorier, børnene bliver i stand til at få øje på, og anvende 

i mobbeprocesser. Hvis Ane havde været en af de populære piger, hvis Jane og 

Karoline havde kastet anerkendende øjne på hende, er det ikke sikkert, at kategorien 

snob vil klæbe til hende, og Ane ville have helt andre muligheder for positionering. Hvis 

Hans havde interesseret sig for noget som var lige så mærkeligt som svampe, måske 

snegle, var det langt fra sikkert, at det ville have været et problem for Hans. Da Hans i 

kraft af sin positionering kan sætte præmisser for hvad der skal in - og eksluderes, er 
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det muligt, at man endda forestiller sig, at flere ville begynde at interessere sig for 

snegle og aldrig komme på idéen om, at snegle kunne være en mærkelig interesse. 

Et andet bud på, hvorledes Hans kan forstyrre billedet af normative mobbekategorier, er 

at Hans genkendes som tyk, ”han er tykkere end Søren” (Cille og Mia), og så er han 

rødhåret. Der er dog ingen, der mobber Hans med dette, trods det at han beskrives 

gennem mobnings nærmest klassiske kategorier. Kategorierne tyk og rødhåret i Hans´ 

tilfælde har ikke karakter af ekskluderende kategorier. Hans er stærk, når der tales om 

hans størrelse, den største dreng i klassen. I kraft af det selvfølgelige ved Hans position, 

bliver det ikke nødvendigt for børnene at stille spørgsmålstegn ved det røde hår. 

Tværtimod siges der om Hans ”Men han er også meget hidsig, han er også rødhåret så, 

det, der er mange der er rødhårede der er hidsige” (Cille og Mia:21). Det ser altså ud 

som om, at kategorien rødhåret snarere ses som medårsag til, at Hans mobber, frem 

for noget han bliver mobbet med. 

De fleste af børnene tager afstand fra mobningen af Jon. På nær Hans, der taler om det 

som sjovt, ser det ud som om de andre børn bestemt ikke har brudt sig om det. Selvom 

Hans er den eneste, der taler om det som sjovt, er han ikke den eneste, der legitimerer 

mobningen. Mange af børnene taler om det anderledes, andetheden hos Jon, og i kraft 

af den årsagsforklaring, der trækkes ind, tyder det på, at der heri ligger en legitimering 

af mobningen. Det kunne antyde en trækning på en neoliberal diskurs om, at det 

forventes at mennesket er i stand til at vælge frit og træffe selvstændige og fornuftige 

beslutninger (Dean 2006:46). Jon kunne have ladet være med at græde, og han havde 

ikke behøvet at ”flippe ud ” (Hans:3) på den måde. Han kunne have valgt anderledes, 

gået sin vej, eller blot trukket på skuldrende. Når han valgte at gøre det alligevel, når 

han græd, råbte og spyttede snot, var det i børnenes forklaringer ham selv, der satte 

gang i processen. Han placerede sig i de andres øjne, selv i en position som 

mobbeoffer. Det er set i dette lys hans egen skyld, hvor han både positionerede sig som 

anderledes, samtidig med, at han bliver genkendt som sådan, og qua diskurser om fri 

vilje og forventning om selvkontrol, legitimeres mobningen, selvom mange af børnene 

samtidig tager afstand fra det. 



 

 

5.3.3 ”De bruger alle mulige ord” 

Kategorier har stor betydning i det, der mobbes med. Jeg vil i det følgende gå lidt 

dybere ned i et par af de kategorier, der anvendes om Søren og Ane, og se på, hvad 

der kan være på spil her i forbindelse med, hvad der mobbes med. 

Søren taler sig selv frem som offer gennem de kategorier, de andre hæfter på ham ”Alle 

sådan nogle ord ik” (Søren:11) ”fede ko, master fatman, tykke dyr, bøsse, tudefjæs 

osv ”Ha ha ha og så kommer de andre og griner lige bag efter” (Søren:8). Ane derimod, 

taler sig selv frem på en noget anden måde. Hun taler ikke om offerpositionen eller 

kategorier, når hun italesætter sig selv. Så når jeg beskriver Ane som et offer, sker det 

ikke kun på baggrund af det, hun siger, men i lige så høj grad det, hun ikke siger, og det 

de andre siger. Eksemplet med veninden, hvor hun skifter mellem et hende og et mig i 

sin fortælling tyder på, at hun kender til mobningen trods hendes afvisning af positionen. 

Ord som Nørd, kælling, møgludder og snob er nogle af de kategorier, der er på spil i 

mobbefortællingerne om Ane, men Ane sætter dem ikke i forbindelse med sig selv, 

sådan som Søren gør. 

Til Ane klæbes flere kategorier i børnenes fortællinger, men især kategorien snob 

anvendes af stort set alle de andre børn om Ane. 

Det ser dog ikke ud, som om Ane er klar over, at kategorien snob er klæbet til hende. 

Hun taler ikke selv om dette. Men snob bliver anvendt af de andre til at beskrive og 

forklare Anes handlinger. Cille siger ”Hun er stolt af at være en snob, hun synes, det er 

rigtigt sejt, ja, og hun glæder sig til, at hun bliver teenager” (Cille og Mia:7). 

Det ser ud til, at Cille har set Anes forsøg på at forhandle sig til mere moden som 

teenager. Blot tager Cille ikke kategorien op til forhandling, men kobler den i stedet til 

snob. Snob ser ud til at være en overordnet kategori, når det drejer sig om Ane, og som 

hun ikke kan komme af med. 

Ane selv anvender et utal af kategorier om de andre børn, hun fortæller bla. at nogle af 

drengene er nørder: 

”Altså man kan være nørd på mange måder(…) tøj, computernørd og så nogen 

bestemte blade, hvor man er nørdet hvis man læser dem. Og lektie nørd kan man 
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være” (Ane:7) ”Og så hvis de har sådan nogle mærkelige bukser på, og har dem 

helt op til navlen, og deres bluse sidder nede i bukserne, det er nørdet” (Ane:8)  

At Ane kategorisere drengene som nørder, ser ud til at forstærke hendes kategori snob. 

Dette vil jeg komme ind på igen lidt senere i afsnittet om de sociale kategoriers 

klæbende farver. 

5.3.4 De sociale kategoriers betydning for hvad der mobbes med 

Det seksuelle 

De nedsættende kategorier er lavkulturelle positioner, som ikke er legitime 

samfundskategorier. Det er ikke smart at være fed, bøsse, snobbet og det er ikke in at 

være luder. Lad os se lidt på, hvad der kunne gemme sig bag nogle af disse kategorier. 

Søndergaard beskriver de seksuelt, ikke legitime, kulturelle positioner, der kan ligge i 

kategorier som luder og bøsse (Søndergaard 2006:189). I en dominerende 

samfundsdiskurs kan en bøsse let ses som en mindre maskulin mand -, mere feminin - 

end en heteroseksuel mand. Deri ligger, i kraft af vor kulturelle koder, en form for 

forræderi mod kønnet (Ibid.124), idet en bøsse ikke kan leve op til den traditionelle 

heteroseksuelle legitime mand. Den attraktive kulturelt kodede mand ses som aktivt 

stærk, initiativtagende og handlende og seksuelt rettet mod det modsatte køn. Ikke som 

en, der græder, ikke kan forsvare sig eller ikke kan score piger. Når Søren derfor bliver 

kaldt bøsse er det med til at understrege at han ikke gør rigtig maskulin mand/dreng. 

Sammen med andre kategorier som tudefjæs og flæskedyr tegner der sig nærmere et 

billede af en hybrid af en dreng, hvor de kategorier, der er på spil, intersekter på en 

sådan måde, at Søren kan eksluderes som en svag ikke maskulin, handlingsbegrænset 

og ikke populær dreng. 

Luder er på samme måde en køns-specifik kategori. Heri ligger der modsat bøsse en 

forståelse af den aktivt handlende seksuelt opsøgende kvinde som i kraft af de 

kulturelle koder ikke er passende, og derved ikke kan ses som en legitimt attraktiv pige. 

Luderen er ikke et objekt for et ligeværdig seksuel-romantisk forhold. Cawood beskriver 

at ”En luder kan affærdiges, kan rystes af, brugt og smidt væk” (Cawood 2007:196). 

Luderen lever på randen at det afvigende og ikke normale (Duedahl 2005:15) og 



 

 

eksluderes ligesom bøssen gennem kulturelt kodede betydninger, som én man ikke kan 

have respekt for. 

Den fede 

”Den fede” er igen et billede på en ikke gunstig position. Set bredt kan man i vores 

vestlige verden se fed som ikke inkluderet i det sunde og det attraktive og lykkelige 

fællesskab. Fed er noget, man skal kæmpe i mod. Børnene bruger ”fed” om hinanden 

lige meget, hvor tynde de så er i mine voksne øjne. Især bliver dette tydeligt i 

fortællinger om Ane. Jeg blev noget overasket over, at Ane kunne gå under kategorien 

fed, jeg selv, ville betegne hende som slank, men det bliver hun ikke desto mindre kaldt 

af flere af børnene. Hvad kunne der ellers ligge i denne kategori mere end blot 

overvægt?  

Hvis man ser efter fed, som kategori i lyset af de dominerende diskurser, kan man få 

øje på, at fed trækker på det ekskluderende, i kraft af det svage, det ulækre og det ikke 

attraktive, nærmere end det bogstavelige, der ligger i kategorien som en, der vejer for 

mange kilo. Læge Birgit Petersen skriver i sin bog, ”frygten for fedtet at  

”Fede mennesker fremstilles ofte som dumme, (…) Og vi dømmer dem til at være 

mennesker med manglende kontrol” (Petersen 1999:8)  

Når Søren bliver kaldt fed, positioneres han gennem det, der ikke er legitimt – det, der 

er upassende. Hans der derimod, kan ses som den der har flest overflødige kilo, men 

passer ikke ind i kategorien fed. Hans beskrives i stedet som stærk. Kun et par af 

pigerne tør at sige tyk højt i fortrolig samtale med mig, om Hans. Men ikke fed. Tyk er 

ikke så slemt som fed. Det er således den lavkulturelle status i kategorien, der 

betydningssætter anvendelsen af kategorien fed, som upassende, idet de bruger 

begrebet fed om Søren, men ikke om Hans. Det ser ud som om, at kategorien 

udelukkende anvendes som en nedsættende og ekskluderende bemærkning, da f.eks. 

tyk eller buttet godt kan gå an. Tyk og buttet har ikke samme ekskluderende kraft men 

anvendes på det samme. 

M: Ja og du går med grimt tøj Søren, og du er så fed Søren 

D: Siger de det? 
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C: Ja og det er Hans altså også 

M: JA. Hans han er meget tykkere end Søren 

C:Ja, men jeg tror ikke Søren tør sige tilbage igen, for så er det, Hans kommer efter ham 

M: Mmm 

C: Så kommer alle de andre drenge også, fordi de holder med Hans helt klart. (Cille og Mia:21) 

Senere i interviewet med Cille og Mia bringer de det i spil igen: 

M: Jeg har også prøvet at kalde hende (Ane) for fede ko, og det har jeg det rigtigt dårligt med. 

C: hihii 

M: Selvom hun er lidt buttet 

C: Det er hun altså også 

M: Så havde jeg det, øhh så havde jeg det dårligt med det, fordi at øhh, fordi hun kan ikke lide 

at blive kaldt det 

D: Nej 

M: For øhh hun kan jo ikke gøre for det. At hun er fed 

D: Er hun fed? 

M: Ja hun er ret 

C: Ja (Cille og Mia:28-29) 

Det er vigtigt at se godt ud. Kroppens form bliver en præsentationsflade for selvet, og 

det er ikke lige meget, hvorledes den tager sig ud (Søndergaard2006:97). 

Det kan ses som om, at billeder af den fede krop, i kraft af kulturelle koder, og de før 

beskrevne humanteknolokiske styrinsprocesser, er mennesker som ikke har styr på 

deres liv og ikke har succes. Der spores her igennem en tendens til, at man selv har 

ansvaret for kroppens form (Søndergaard 2006:94). Den kulturelt genkendelige smukke 

krop er slank muskuløs og derigennem sexet, aldrig fed (Petersen 1999:8). Det ses 

tydeligt, at f.eks. fotomodeller og kendte med succes, som dem med de attråværdige 

positioner. Et sted, hvor det er let at få øje på den negative kulturelle fokusering på 

overvægtige mennesker, er i TV, blade, aviser og andre mediestyrede 

informationskilder. Der er f.eks. adskillige TV programmer, der har sneget sig ind i de 

danske dagligstuer om fænomenet fedme. De viser fede mennesker kæmpe mod deres 

overvægt. Man ser dem næsten nøgne blive målt og vejet. Man ser dem mens de får 

skyllet tarmene. Man ser dem få endevendt deres køleskabe for fedende fødevare som 



 

 

analyseres og udstilles. Man ser dem svede, græde og til sidst le højt og lykkeligt, når 

det er lykkedes dem at komme af med nogle af de overflødige kilo17. Fed ikke er en 

attraktiv kulturel position at indtage. Er du genkendt som fed, er der ingen adgang til blot 

en flig af de stærke, de lækre og de smartes attraktive positioner. Fed lukker sig om 

subjektet med en ekskluderende kraft også i 5.b, der betyder, at der ikke er adgang til 

de populæres verden. 

5.3.5 De sociale kategoriers klæbende farver 

Som beskrevet har Ane kategorien snob klæbet til sig. Det ser dog ikke ud til, at Ane er 

klar over dette, eller forstår sig selv som sådan, det er i hvert fald ikke noget, hun taler 

om. I kraft af de andres italesættelser kan Ane dog ikke undsige sig positionen. Den 

farver hende gennem de andres anvendelse af begrebet, hvad enten hun vil det eller ej 

(Søndergaard 2008:23), og hun er orienteret gennem den og den diskursive anvendelse, 

der betydningstilskriver denne kategori (Ibid:19). 

Camilla siger om Ane: 

C: (…) - altså hun bestemmer ikke rigtig, men hun er sådan lidt – jeg ved ikke helt hvad man 

kan sige, men hun. Ja. Hun er stædig, og så er hun snobbet, og det synes jeg ikke er så sjovt, 

hun er fordi at 

D: Nnnn. Hvordan er hun snobbet?  

C: Hun holder ikke på nogen hemmeligheder, og hun kan heller ikke holde, hvad hun lover, og 

alt sådan noget, og så gør hun alt mulige mærkelige ansigter 

D: Mærkelige ansigter?  

C: Med dullede og snobbede (Camilla:9) 

Hans siger om Ane som snobbet: 

H: Hun er…. Jeg kan ikke forklare det, hun er bare forfærdelig nogen gange. Sådan meget 

snobbet, og så hun, hun så tror hun at hun er bedre end andre(…) 

D: (…)Hvad gør hun? 

                                            

17 F.eks kan nævnes ”Fede tider” på tv3, der følger nogle af USA's fedeste mennesker gennem deres 
kamp for overlevelse. Samt adskillige andre lignende programmer 
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H: Altså, hun er, hun gør bare ting, hun gør bare ting, jeg kan ikke helt forklare det, det bare 

så´n, nogen ting, det gør hun bare. Og det er irriterende. (Hans:6-7) 

Da jeg spørger om, hvordan Jens har det med pigerne i klassen, siger han: 

J: Mmnn Ja… Ane hun er meget sådan snobbet, syns jeg, men de andre de er sådan ok, 

D: De andre er ok? Hvordan er hun snobbet? 

J: Jamen hun er meget nærtagende, hvis man leger et eller andet mærkeligt, sir de, ”ej hvor er 

de pattede” og så noget. Og os hvis man kommer til at røre hende, så ”Adr” (Jens:4). 

Silje kom ind i klassen et halvt år tidligere, og i den forbindelse siger hun om Ane: 

S: Fordi lige da jeg kom ind, der prøvede hun, altså ligesom at få mig hen til sig, og de andre 

sagde, at jeg skulle la vær med at gå med hende og så noget, fordi hun var rigtig tarvelig og 

snobbet og så noget. Men det gjorde jeg så alligevel, og så til sidst så begyndte hun at drille mig 

og sådan noget. Og så havde de jo ret, og så lod jeg være med at gå med hende og nu, jeg kan 

godt tale med hende, men… altså… jeg kan ikke være sammen med hende en hel dag. 

D: Hun prøvede at få dig hen, da du startede i klassen? 

S: Ja, altså hen sådan, så jeg måske også blev snobbet, eller, som hende. (Silje og Amina:10-

11) 

I disse citater kan man se, hvordan kategorien snob farver Ane. Når Ane gør noget, når 

hun rører ved nogen, skælder ud laver mærkelige ansigter eller ikke kan holde på 

hemmeligheder, kategoriseres hun som snob. På den måde ser det ud, som om, at lige 

meget hvad Ane gør, kan det passes ind i kategorien. Kategorierne kommer til at 

intersekte på en måde, så de ting hun gør, kommer til at bekræfte kategorien snob. Når 

Ane forsøger at indynde sig hos Silja - den nye pige i klassen - bliver Silja advaret af de 

andre piger. Ane inviterer Silja, men Silja må holde afstand, da det ser ud til, at hun er 

bange for, at Anes kategori kan smitte ”så jeg måske også blev snobbet, eller, som 

hende”. Herefter begynder Silja at gå med nogle af de andre piger. I kraft af gruppens 

fælles forståelse af Ane som snob, kommer hun til at handle herfra, selvom hun ikke 

ved, at kategorien har farvet hende. Således ser det ud til, at kategorier begrænser og 

muliggør særlige positioneringer, ”(Man) genkendes og gøres genkendelig, uanset om 

(man) kender til den eller ej” (Søndergaard 2008:18). Den modmagt Ane yder i 

forbindelse med de magtfulde kategoriers farver, ser på den måde blot ud til at 

forstærke dem. 



 

 

Herfra kan vi gå videre og se på, hvordan tilbehør er med til at positionerer subjekter. 

Tilbehør kan ses som materielle mobbegenstande. Tilbehøret får betydning gennem 

sociale kategorier og er med til at betydningssætte hvordan mobning kan konstrueres. 

5.3.6 Det materielle mobbetilbehør 

Det tilbehør, som fremhæves i materialet tillægges stor betydning i stort set alle 

børnenes fortællinger netop som positioneringsredskaber. De trækkes ind og anvendes 

til at personudpege og sætte præmisser ud fra niveauer for forhandling af social 

virkelighed, i forhold til at se på hvem, der er inde og hvem, der er ude (Søndergaard 

2008:6). Børnene taler især om mærketøj som tilbehør, der 

anvendes, ”hængerøv” ”kawasakisko”, ”Gucci tasker” og ”Royal bluser” er noget af det 

tilbehør, der tales frem af børnene. Som sådan sender dette tilbehør kraftige signaler 

børnene imellem og er med til at positionere børnene. Tilbehøret er nøje udvalgt og 

bliver i høj grad anvendt af det enkelte barn for at vise, hvor han eller hun gerne vil have 

sit tilhørsforhold. Hvilke ”vi” de ønsker at være en del af. Tøj fra H&M ser i første 

omgang ud til at udelukke nogle børns adgang til gangsterdrengene, mens det at gå 

med hængerøv for nogle udelukker et fælles ”vi” hos nørderne. I børnenes fortællinger 

lægges vægt på, hvordan tilbehøret anvendes. 

Staunæs beskriver, at ”Tøj er ikke bare en ting, som individuelt kan anvendes og 

betydningstilskrives” (Staunæs 2004:154). På den måde bliver tilbehørets virkning som 

kategorierne, afhænger af den kontekst det skal forstås ind i. Man kan ikke blot tage en 

særlig Gucci taske med i skole, og så tage subjektpositionen som den smarte for givet. 

Da subjektiveringprocesser er relationelle, er den enkelte ikke herre over, hvordan 

tilbehøret kan forstås ind i disse processer. Tilbehøret er således ikke blot ting, eller tøj 

man har med, eller på af praktiske grunde, de anvendes i høj grad som forsøg på at 

forhandle sig til gunstige subjektpositioner (Staunæs 2004:155). 

Tilbehøret giver dog ikke nødvendigvis adgang til det fællesskab subjektet gerne vil ind i. 

Tilbehør kan derimod være med til at virke yderligere ekskluderende netop i kraft af 

deres medpositionering bliver de en del af den krop, der bær den, og det er bestemt 

ikke lige meget, hvem det er tilbehøret repræsenterer. 
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Præmisser for anvendelse af tilbehør 

Når Ane kommer med nye Kawasaki sko, er skoene med til at forstærke kategorien 

snob. De giver ikke selvfølgelig adgang til fællesskabet med de andre Kawasakisko-

bærende piger. Det andet tilbehør, Ane positionerer sig igennem, virker heller ikke efter 

hensigten, om at skaffe sig adgangsbillet til det attraktive og fælles ”vi” som de 

populære piger i klassen er en del af. Nærmest tværtimod. Ane har ingen adgang som 

en der sætter præmisser. Desto mere Ane kæmper for at anvende de rigtige mærker, 

købe de rigtige tasker og det rigtige tøj, desto stærkere farves og bekræftes kategorien 

snob. De andre pigers kommentarer til Anes forsøg på at komme ind i fællesskabet via 

tilbehøret, er at ”Hun spiller bare smart”. Således må kategoriens betydning ses som 

afgørende for, hvordan hun kan positioneres, og hvilken betydning der kan lægges i 

hvordan tilbehøret intersekter med øvrige kategorier. Når Ane ikke ved, at hun er bærer 

af kategorien snob har det alligevel stor betydning for de kampe, hun kæmper om 

subjektpositionerne. Snob har for længst infiltreret de andres syn på Ane, og når hun 

således får nye sko, en ny Gucci taske mm. er det som nævnt blot med til at forstærke 

de andres determinerende blikke. 

Når Søren får hul i øret, eller investerer i en ”Royal bluse” har det samme 

ekskluderende effekt. Søren har heller ikke mulighed for at forhandle om præmisser og 

får heller ikke adgang gennem sine forsøg på positionering via tilbehør. Hul i øret, 

hængerøv og royal bluser er en del af den attråværdige drengegruppes tilbehør for en 

autentisk ”gangster stil”. Det er den gruppe Søren forsøger at identificere sig med, via 

det tilbehør, han anskaffer sig. Dog er Søren den, der sidst fik anskaffet sig en royal 

bluse, hvilke sås af nogle af de andre drenge som yderst kikset. Herefter holder de 

populære drenge - de som opererer på det præmissættende niveau - op med at gå i 

royal-trøjer. Trøjerne har ikke længere værdi af noget eksklusivt. 

Søren kommer således ikke nærmere inklusion i gruppen af attraktive gangster drenge. 

Han bliver nærmere yderligere ekskluderet, som en ”wanna-be”, der aber efter de andre, 

og må nøjes med den perifere plads. 

 



 

 

Hans derimod har adgang til gangster-fælleskabet, selvom han selv mere har ”pop-stil,” 

som han udtrykker det. Han går ikke i royal, han er ikke gangster. På trods af dette, kan 

Hans bevæge sig ud og ind af alle drenge grupperne i klassen, som han vil. Der er ikke 

nogen, der ekskluderer Hans. Han vælger selv, hvor han vil være i grupperinger af 

drenge.  

 

Hans har eksklusive forhandlingsmuligheder, på det præmissættende niveau, når det 

gælder hvad, og hvem der dømmes henholdsvis inde og ude. Hans fik f.eks. hul i øret 

først, og introducerede hængerøv i 5.b, hvorefter andre drenge fulgte efter. De andre 

drenge ser dette som en selvfølgelighed, og der er ingen, der sætter spørgsmålstegn 

ved Hans’s præmissættende anvendelse af tilbehøret. 

Hans fortæller om sin tegning: 

H: (…) Fordi det tit er på grund af tøj, at folk bliver mobbet 

D: Er det det? Ok. Og hun har H&M tøj på, hende der bliver mobbet. Og hvad har hende der på, 

der mobber. 

H: Det ved jeg ikke. Bare et eller andet der er smartere (Hans:1)  
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Senere siger han om Royal trøjerne: 

H: (…) Nikolaj han begyndte at gå i Royal, det er et gangster mærke. Så var der også mange af 

de andre drenge der gik i det, så holdt Nikolaj op med at gå i det, fordi de andre også gjorde det, 

og så begyndte han at kalde dem wanna be og sådan noget, og så hver gang der f.eks. var 

nogen, der havde royal på så ”åh din wanna be, du skal ikke stjæle mit mærke” og så noget, 

D: Ok 

H: Altså fordi at han, at han ligesom regnede med, at det kun var ham, der havde det på. (…) 

altså Søren han gør meget sådan efter Nikolaj, fordi at han prøver, han ligesom ser op til Nikolaj, 

hvis han gerne vil være lidt sådan street eller gangster, men altså, det der med Royal bluser, 

det har jeg ikke noget forhold til, jeg kunne aldrig finde på at gå i sådan noget (Hans:11). 

Dette vil jeg i det følgende se lidt nærmere på ved at forsøge at forstyrre billedet et 

øjeblik. 

Forstyrrelse gennem en diamantørering 

Hvis vi forestiller os, at Søren var den første der havde fået hul i øret, hvorledes var det 

da blevet taget op af de andre? Ville De andre drenge have skyndt sig ud, og have fået 

lavet huller i øret, ligesom Søren. Ville de have set op til Søren, fordi han gik forrest 

med nye trendsættende øreringe? Næppe. Det er ikke lige meget, hvem der trækker 

tilbehør ind i en særlig kontekst for, hvorledes disse kan blive taget op og 

betydningstilskrives. Det skal være nogen, der gennem magten er privilegeret ved at 

kunne operere på det præmissættende niveau, før tilbehøret kan danne mode. Man kan 

jo tale om, at det ikke var Hans, der først fandt på at gå med diamanter i øret, men 

derimod (så vidt jeg ved) fodboldikonet David Beckham. At det var Hans, der bragte det 

ind i 5.b ser ud til at have betydning for, hvordan øreringene kunne blive forstået og 

taget op. Det var væsentligt, at det var Hans og ikke Søren. Vi ved jo ikke, hvad Søren 

ellers bringer ind i klassen af nyt. Ingen taler om, hvad han kommer med, heller ikke 

ham selv. I princippet kunne han komme først med noget nyt. Det er blot ikke sikkert, at 

der ville blive lagt mærke til det og slet ikke sikkert, at det ville danne mode. Måske ville 

Søren, hvis han var kommet først med øreringen, kunne blive betegnet som en ”wanna-

be” Beckham, og øreringe blandt drengene i 5.b ville måske ikke have fået den samme 

betydning. 



 

 

Efter her at have gennemgået hvad der mobbes med, vil afsnit 4 i analysen handle om 

hvordan man mobber. 

5.3.7 Opsamling på analyse del 3 

I denne del har jeg set på spørgsmålet: 

Hvad mobbes der med? 

Kategorier ses som betydningsbærende for, hvad man kan blive til som i 5.b., og hvad 

man kan blive mobbet med. Der har været mange kategorier på spil i empirien fra 5.b. 

Kategorierne kommer således til at repræsenterer det man kan blive mobbet med. 

Luder, Bøsse, fed, snob, kælling er eksempler på kategorier der bekræfter andethed i 

forhold til hvad der er legitimt. F.eks. kan mærkelig ses som det andet i forhold til 

passende, luder som det andet i forhold til legitim og derved passende pige. Bøsse det 

andet i forhold til passende dreng. 

De kategorier der klæber til børnene ser ud til at blive gensidigt bekræftet gennem 

handlinger og anvendelse af tilbehør. Således kan den rigtige taske eller de rigtige 

bukser ikke gøre forskellen på in - og eksklusion, men i værste fald bekræfte den 

ekskluderende kategori, der allerede har farvet. Når Ane går med Kavasakki sko får det 

en anden betydning, end når Jane gør. Når Søren går med Royal trøje, får royaltrøjen 

en anden betydning, end når det er Nikolaj der går med den. Hans deri mod kan 

bevæge sig stort set frit mellem de forskellige drenge grupperinger. 

Det er af mindre betydning, om det enkelte barn ved, hvilke kategorier, der farver og 

klæber, positioneringen foregår gennem disse kategorier uanset om barnet ved, at det 

bær en kategori eller ej. Ane ved ikke, at hun er snobbet, men alligevel er det Snob hun 

gentagende gange bliver positioneret som og igennem af de andre. Søren mener, at 

han er anderledes, men de andre børn beskriver ham ikke som sådan, og det bliver ikke 

muligt for Søren at tage positionen op, da de andre børn ikke genkender ham som 

anderledes. Præmisser for Kategorier og tilbehør som mobbegrundlag, synes at 

udpeges af børn der gennem magtstrukturer har mulighed for at forhandle disse 

præmisser. 



Kapitel 5: Analyse 

102 

5.4 Analyse del 4 - Hvordan mobbes der? 

I denne 4. del vil jeg belyse hvordan magten kan ses som medkonstituerende for 

mobbeprocesser. Samt hvordan det ikke italesatte er med til at opretholde disse 

mønstre. Derefter vil jeg se på hvordan kroppens udtryk gennem para-kommunikation 

er med til at betydningstilskrive og konstituere hvordan mobning gøres. 

5.4.1 De usynlige og magtfulde selvfølgeligheder 

For at se på, hvordan der mobbes, er det nødvendigt at søge ind i de magtfulde 

relationer, der giver nogle børn privilegier til at præmissætte og personudpege gennem 

de magtkonstruktioner, der virker imellem børnene. Det skal således ikke forstås som at 

én bestemmer over de andre, men som at magten bliver synlig og virker produktiv og 

begrænsende for alle børn, og at forhandlingsniveauet i klassen bliver sat og virker 

imellem børnene gennem deres til stadighed indbyrdes og konstante kampe om 

positioner. 

 



 

 

Ved at kigge efter det, der ikke bliver sagt i interviewene, kan det ses, at det er Hans og 

ikke Søren, der overordnes den selvfølgelige og indlysende magtposition. Den position, 

der gør Hans i stand til både at operere præmissættende og personudpegende. Der er 

ingen undren over Hans præmisser, der netop gennem de andre børns manglende 

italesættelse kommer til at virke som indlysende selvfølgeligheder. Hans ser dog heller 

ikke ud, som om han selv er klar over denne position. Han siger om sin egen 

privilegerede position: 

H: Altså, jeg er bare hos de populære drenge (…), der er de populære, og de upopulære. 

(Hans:9). 

Hans peger ikke på sig selv som særlig magtfuld og populær, men at der findes nogle, 

der kan præmissætte, taler Hans frem i det følgende om de populæres position: 

H: Mest fordi at, hvem der følger efter hvem, og gør sådan, sådan de samme ting, der er stort 

set altid sådan en, som gør tingene, og så sådan en, som går efter og gør det samme. 

D: Så der er nogen, der styrer? 

H: Ja, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. (Hans:10) 

Om øreringene siger Hans i interviewet:  

H: (…) jeg var den første, der fik øreringe, og så begyndte de andre så småt at få det og sådan. 

D: Hvem har egentligt fået det? 

H: Det er svært at sige, det har Fillip i hvert fald, og det har Søren, så kan jeg ikke huske flere, 

men det er ikke, fordi de ser op til mig specielt, fordi det er der jo rigtigt mange at drengene i 

Danmark, der går med øreringe. 

Det kan ses hvorledes magtens og subjektiveringens dobbelthed kommer til udtryk 

gennem Hans’ beskrivelser af det at være populær. 

De andre drenge påtager gennem de selvfølgelige magtstrukturer, underkastede 

positioner, som Hans kan styre bla. ved at slå. Drengene fortæller at de gerne vil være 

ven med Hans, eller at de er det. Ved at være positioneret som ven med Hans behøver 

drengene måske ikke at være bange for ham. Måske vil han beskytte dem. Måske 

håber de på at få adgang til en flig af den eksklusive position som Hans er værget af. At 

indtage kategorier som ven med den seje giver helt andre handlemuligheder end som 

ikke ven med den seje. Søren siger at han ikke er det. Han siger at Hans mobber ham. 
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Søren ser derved i kraft af hans forsøg på at yde modmagt sin position som 

marginaliseret, da modmagten ikke giver ham mulighed for at forhandle 

præmissættende og personudpegende. Der er ingen der kan se at Søren bliver mobbet, 

kun ham selv. Men de kan godt se at han gør modstand. Dette bliver dog tillagt Søren 

selv, der bliver positioneret som irriterende eller voldelig. Ingen stiller spørgsmålstegn 

ved at Hans har eksklusiv adgang til niveauerne for forhandling af social virkelighed 

netop gennem de etablerede gensidige magtrelationer mellem børnene (Søndergaard 

2008:6) med de overordnede og de underordnede i en særlig hierarkisk orden. 

I antologien ”normalitet og afvigelse”, skriver Adjunkt Poul Duedahl inspireret af 

Foucault, at magteliten sætter rammerne for, hvad der er det normale (Duedahl 

2005:31). Dette kan i forbindelse med Søndergaards begreber om de udpegende 

niveauer, ses som at denne magtelite udpeger normalitet og afvigelse. Udstødelse af 

det ikke normale bliver legitimt i kraft af den selvfølgelige og kulturelle sandhed, som 

eliten, i kraft af magtens konstruktioner, kan vedtage. Jon kan altså kun udpeges som 

ikke normal af magteliten, i kraft af de andre børns underkastelse af disse udpegninger. 

At de andre børn underkaster sig ved, ikke at yde modstand mod denne form for magt, 

for konsekvenser for, hvordan magten konstitueres, og hvordan udstødelsen kan foregå. 

Hvis vi forestiller os, at de andre børn ikke grinte af Jon, når ”dem fra 7.” generede ham, 

hvis de alle sagde, at det ikke var i orden at tale sådan til Jon, da kunne der ske 

forskydninger i magten. Således får den dominerende moralske orden betydning for, 

hvordan in- og ekslusionsprocesser kan formes og komme til udtryk. 

Når Hans siger, at der er nogen, der bestemmer, hvad der er rigtigt og hvad der er 

forkert, og han ikke peger på sig selv som denne nogen, ser det ud som om, at han er 

klar over at sådan er spillets regler, men ikke, hvordan de kan opstå. Når han siger, at 

han er med hos de populære drenge, ser han ikke sin position som særligt privilegeret i 

forhold til udpegninger af in, og ekskluderende kategorier. 

5.4.2 Det er måden de siger det på! 

Som beskrevet i teoriafsnittet bliver børnene i interviewene ved med at sige, at det er 

måden det bliver sagt på der afgør, hvordan det er muligt at betydningstilskrive det 



 

 

italesatte. Måden henviser til spændingen mellem ord og krop, når børnene 

kommunikerer. 

Det kommer an på måden, du siger det på, Hvis jeg siger ”fuck dig” på sådan en lidt 

sjov måde, mens jeg griner eller sådan til min ven, så er et jo kun for sjov, men altså 

man siger det sådan ondt ment, så kan man ligesom godt se og føle, hvordan det er 

(Hans:10) 

(…) det kommer an på, hvad måde man siger det på, hvis man siger ”Årh din luder” 

så kan det både være ondt og godt, det kan være sådan øh, altså det kommer an på, 

hvem der siger det, og hvordan de siger det, det kommer an på mange ting” 

(Hans:14) 

Som det her forklares af Hans, er det ikke lige meget, hvem der siger hvad til hvem, og 

slet ikke, hvordan det bliver sagt. Det er her Batesons begreb om para-kommunikation, 

samt Dorte Marie Søndergaards begreb om kulturelle koder, bliver relevante. Det er dog 

ikke let at gennemskue intentioner. Der er ingen tvivl om, at måden har stor betydning, 

blot er børnene ikke enige om, hvordan måder skal tolkes og opfattes som 

betydningskonstruerende. 

I kraft af mit teoretiske perspektiv, kan det se ud, som om jeg løber ind i et paradoks, 

idet, jeg ser efter diskurser og italesættelser samtidig med, at jeg lytter efter, når 

Bateson siger at: 

”Logikerens drøm om at mennesket kun skal kommunikere ved hjælp af utvetydige 

digitale signaler, er ikke gået i opfyldelse, og det vil sandsynligvis ikke ske” (Bateson 

2005:408) 

Bateson påpeger, at det para-kommunikationen, lever side om side med det verbale 

sprog, og at det er nødvendigt at se på betydningen af dette og at: 

”Det ser ud som om at den nonverbale kommunikationsdiskurs netop drejer sig om 

relationer – kærlighed, had, respekt, frygt, afhængighed” (Ibid.:408) 

Når man således ser på relationer mellem subjekter, måder ansigtet formes i, f.eks. i 

gråd og latter, sender disse udtryk og kropslige bevægelser betydninger, der går ud 
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over det verbale sprog og bliver forstået ind i den sammenhæng subjekter er i. 

Kroppens udtryk er med til at betydningssætte ordet og igangværende relationer har 

betydning for, hvorledes det kan tages op. 

De kropslige udtryk, skal således forstås ind i den diskursive kontekst som de bliver til, 

og virker i (ibid. 408). 

I denne forbindelse kan f.eks. gråd ses i ansigtet og høres gennem evt. hulk og snøft. 

Men gråden kan have mange ansigter. Der er flere variationer af gråd. I kraft at de 

relationer og kulturelle koder gråden skal forstås ind i, bliver flere betydningstilskrivelser 

af gråd mulige. Interviewene tyder f.eks. på, at Jons gråd af de fleste børn bliver læst 

som hans manglede selvkontrol, og bekræfter hans marginaliserede position. Det er 

ikke rart at se på, men gråden virker selvfølgelig i kraft af den eksklusion, der har fundet 

sted. Man kunne forestille sig at Katrines gråd ville blive set på en anden måde. 

Katrines gråd ville nok appellere til hendes veninder, der ville trøste hende. Katrine 

bliver ikke set som ekskluderet men som en del af et fælles ”vi” med flere veninder. 

Katrines gråd får således et andet udtryk end Jons og derved bliver Katrines og Jons 

muligheder for, hvorledes gråden tages op af de andre børn meget forskelligt. 

Det er ikke altid det talte ord stemmer overens med kroppens udtryk. Det er børnene i 

5.b, og som Hans ovenfor gør opmærksom på, udmærket klar over. Igen bliver Ane 

tydelig i sin positionering gennem hendes kropslige udtryk. I det følgende taler Cille og 

Mia om hvordan Ane rører ved dem, taler med en særlig pivset stemme, der ikke kan 

ses som passende. De imiterer denne stemme, og Anes bevægelser, mens de fortæller 

om den irritation, det vækker i dem at Ane gør sådan. 

C: Det er bare den måde hun er sådan. Den måde hun er 

M: Jeg kan ikke lide, når der er nogen, der sådan piller ved mig 

C: Nej 

M: Det er irriterende, vi var f.eks. røget ud i sådan en hop over bold leg, så stod hun også bare 

og sagde ”ej et flot hårbånd du har ja ”har du været i bad, det er helt vådt” 

D: Hvad gjorde du så? 

M: Jeg sagde la vær. Og så sagde hun (med pivset stemme) ”Hvorfor må jeg ikke røre ved dit 

hår?” (Cille og Mia:3) 



 

 

Camilla siger om Anes kropslige udryk i forbindelse med måden at gøre snobbet på: 

”(…) og så gør hun alt mulige mærkelige ansigter, (…) Med dullede og snobbet (…) Så – så 

vender hun ryggen til og gør sådan her: Uh” (Pigerne efterligner Anes bevægelser og stemme). 

Hans siger om Ane: 

H: Altså, hun er, hun gør bare ting, hun gør bare ting, jeg kan ikke helt forklare det, det bare 

så´n, nogen ting det gør hun bare. Og det er irriterende. 

At spille eller være smart er to dimentrale modsætninger. Cille og Mia forsøger at 

forklare mig, hvilken forskel der er på dette, De fortæller, at det kommer an på, hvordan 

man gør. De fortæller, at Jane og Karoline er smarte, og at Ane spiller smart. Det, der 

afgør forskellen, er netop måden, man er det på. 

C: Nej, men altså… hun (Ane) spiller smart, synes jeg… Altså det er ordentligt tøj, hun går i 

synes jeg ik, men det altså, det er den måde hun er, der ikke… 

D: Den måde hun er? 

C & M: Ja. 

C: Den måde vi som vi sådan opfatter som smart, og sådan som hun taler, sådan det 

der ”daaaaar” og så rolling og kælling og luder og alle de der ord (Cille og Mia:8). 

Selvom Ane går i ordentligt tøj, er hun ikke smart. Det kan se ud som om, at når 

børnene siger spille smart om én, bliver det ofte nævnt i forbindelse med et 

marginaliseret barns positionerings forsøg på at kæmpe sig til anerkendelse. At man 

som ekskluderet prøver at gøre, som de, der er smarte - de populære - giver ikke 

adgang til deres ”vi”. Tværtimod, er det at spille smart den ekskluderedes, tydelige 

manifestation af netop at være ekskluderet. Så når Ane gennem de kulturelt kodede 

gestus, vender øjne, vender ryggen til, eller ignorerer de andre, bliver det set som, at 

hun spiller smart. Når Karoline eller Jane gør lignende gestus, bliver de set på med 

andre blikke. De spiller ikke smarte, de er smarte. At spille smart kan således ses som 

en beskrivelse af netop de kropslige handlinger bevægelser, gestus og mimik, som den 

ekskluderede gør sig igennem. At spille smart er ikke noget, man siger om sig selv, det 

er noget de eksklusivt inkluderede siger om de andre, de ikke smarte, de ikke populære, 

de kiksede, de irriterende og de snobbede. 

C: Nej altså Ane tror, at man er smart, fordi man kan være helt vildt dum men smart. 



Kapitel 5: Analyse 

108 

M: ja. Smart, hvordan kan man sige det. Det er sådan en, som alle godt kan lide på en måde. 

D: Hvad er det de gør, som er smart? 

(…) 

C: Det er nok, det er nok den måde de er (Karoline og Jane), den måde de snakker, de er søde 

mod alle næsten og så alligevel går de med sådan noget smart noget. 

D: Hvordan er det smart det, de går med? 

C: Det er nok den stil, de har. Ja, den synes jeg er smart. Det er ikke, fordi de går med stramme 

bukser, det gør de også nogen gange, det er, fordi de godt kan lide det, det er sådan… lidt 

pænt. Der er det ikke så meget smart, der er det mere pænt, synes jeg. (Cille og mia:14-15) 

På trods af, at pigerne her går i samme slags bukser - Ane går også i den type bukser - 

er det ikke det, der er afgørende, alligevel bliver det nævnt. Dette tyder på et brud i den 

fortælling, der opstår om tilbehøret som væsentligt, og så alligevel ikke helt. Pigerne 

forsøger at tillægge tilbehøret en central betydning, men bukserne får alligevel kun en 

sekundær position. Det er alligevel ikke det. Dette ser ud til også at forvirre Cille selv, 

hun glider mellem smart, pænt og ordentligt tøj, når der henvises til Anes anvendelse af 

det. Det kunne tyde på, at det netop er anvendelsen af tilbehøret, der er med til at give 

det betydning. Så selvom det er de samme bukser Ane går i, kan Ane ikke være smart. 

Sammen med sociale kategorier, får den måde den konkrete krop i bukserne bevæger 

sig på, betydning. Den måde kroppen udtrykker sig på, kan gøre forskellen på ordentligt, 

pænt eller smart, på trods af, at det er det samme tilbehør, her de samme bukser. Det 

ser således ud, som om relationer bliver centrale for, hvordan kroppenes udtryk og 

bevægelser samt tilbehøret kodes. For hvorledes mulige kategorier mikses og 

intersekter og derigennem gensidigt skaber de betydninger, der kan lægges i de 

konkrete kropslige handlinger. 

Ane forsøger selv at komme med et bud på, hvorledes toneleje har betydning for, 

hvordan særlige italesættelser kan opfattes forskelligt, selvom det er stort set det 

samme, man siger. I den følgende dialog mellem Ane og Camilla, bliver det tydeligt hvor 

svært, det kan være at skelne de små nuancer, samt at netop relationen er afgørende 

for, hvordan italesættelse kan betydningstilskrives gennem para-kommunikation. 

A: Altså hvis du havde sagt, at du var kommet til at rive et gardin ned f. eks ikk, så ville jeg f.eks. 

sige ”ej hvor er du dum” men man kan jo høre det på måden, hvis jeg nu f.eks. sagde til 



 

 

Camilla ”hvor er du dum” Så kunne jeg jo også sige det på en anden måde, så kunne jeg 

sige ”EJ du er bare SÅ DUM” så kan man jo godt vide det på stemmen. 

Ca: Altså, jeg kunne ikke høre forskel på det der. 

A: Men om det er ondt eller det er for sjov? 

(…) 

D: Men kan du høre forskel på, om det er for sjov eller for alvor? 

A: Det kan man nogen gange, men det er ikke altid. 

Ca: Altså, man kan se, hvis man begynder at grine og sådan noget, altså den anden griner, og 

den der gør det mod en, er sådan helt glad, f.eks. den dag Ane og mig vi var oppe at skændes, 

hvor man ikke kunne se på mig, at jeg var ked af det, fordi jeg grinte. Fordi at… 

A: Jeg kommer altid til at grine når det er. (…) 

Ca: Jeg griner altid. Og når andre griner så griner jeg også, (…)(Camilla og Ane:2) 

At Camilla med henvisning til observationen fra skolegården beskriver, at hun griner 

selvom det ikke er sjovt, giver et kompleks billede af latter. 

Latter som eksklusion 

Det er således en væsentlig pointe i det, at det at le, ikke nødvendigvis henviser til, at 

man har det sjovt. Der kan lægges langt mere i den para-kommunikationsform, at le. At 

Camilla ler af Ane beskrives af Camilla senere i enkeltinterviewet med hende. Hun ler, 

da hun ikke kan tage Ane seriøst, som hun siger. Således kan latter også ses som en 

magtmanifestation, ”Jeg tager dig ikke seriøst, jeg ler ad dig”  

Det at le, ser ud til at være et særlig stærkt ekskluderingsmiddel. Søren siger bla. 

De bruger den der nedrivende måde, (…) Sådan ”dit tykke dyr ha ha” og så kommer 

de andre og griner lige bagefter. (Søren:8) 

Søren fortæller, at han foretrækker den fysiske vold. Latteren ser ud til at have flere 

dobbelte budskaber, alt efter hvem der anvender den over for hvem. Latteren kan 

således tilskrives utallige betydninger, alt efter den relation og den kontekst den skal 

forstås ind i. Det der er afgørende er, hvorledes den bliver kodet, hvordan latteren 

udtrykkes, og hvilke relationer der er i mellem de børn, latteren virker i mellem. 
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En anden måde at anvende latteren på, er via ytringen, ”det var bare for sjov” som ofte 

bliver anvendt af børnene som legitimering for latter, der har virket anstødene eller 

ekskluderende. Camilla og Ane har om dette, følgende dialog:  

Ca: Hvad var det nu de kaldte os? Altså Cille, det var Lotte eller sådan noget, og Ane, hun blev 

kaldt for kælling eller sådan noget. Og jeg blev kaldt for Pige pige, og det var jo kun for sjov, vi 

grinte også selv af det. Det kaldte de os. 

A: De hed også noget, vi fandt også på noget til dem. 

Ca: Altså Rumle han hed ”dreng dreng” og den anden, han hed lille et eller andet. 

D: Så det var bare for sjov?  

Ca: Det var bare for sjov, det kunne vi jo alle sammen godt se. (Camilla og Ane:3) 

 

Når Cille bliver kaldt Lotte, Camilla; Pige pige og Ane; kælling, er det ”bare for sjov”. 

Børnene grinte ad det. Camilla skelner ikke umiddelbart mellem kulturelle betydninger i 

begreber om at pige pige, Lotte eller kælling ikke skulle have samme kodede 

værdi. ”Det var jo bare for sjov”. Det kunne alle se. Det viser sig i denne dialog, hvor 

hårfin en grænse der er for hvornår noget er sjovt, og for hvem, samt hvornår nogen 

eksluderes ”for sjov”. Anes egen viden om den ekskluderede position, hun indtager, kan 



 

 

spores i hendes udtalelse, som et forsvar, om at ”Vi fandt også på noget til dem” men 

Camilla tager ikke denne bemærkning op. Hun glider tilsyneladende forbi Anes væring 

mod den marginaliserede position. På den måde legitimeres anvendelsen af ordet 

kælling som et ord, der skjules under dække af latteren og således kommer til at 

eksludere gennem det para-kommunikative udtryk som latteren kan ses som et udtryk 

for. At grine af kategorien pige og af kælling har ikke samme kraft. Sådan bliver det kun 

Ane som kælling der eksluderes, selvom de griner sammen over deres øgenavne. Så 

længe de er sagt i sjov og forbundet med latter, er det legitimt. Gennem latteren lægges 

der således betydninger i relationerne i mellemrummene mellem ord, bevægelser og 

latter. At kælling skulle være lige så sjovt for Ane som pige pige eller Lotte er det for de 

andre piger, hersker der i Camillas fortælling ikke tvivl om. Alle kunne se, det var for 

sjov som hun siger. 

5.4.3 Opsamling på analyse del 4 

Det sidste underspørgsmål til den overordnede problemformulering lød: 

Hvordan mobbes der? 

Det er i kraft af de andre børns underkastelse, at klassekulturelle diskurser og 

magtstrukturer formes og kommer til live i klassekonteksten. Ligeledes tyder det på, at 

det er i kraft af den selvfølgelighedsstruktur, der ligger i bla. Hans anvendelse af 

niveauerne for forhandling af social virkelighed, at de er så selvfølgelige, at der ikke 

bliver stillet spørgsmålstegn ved hans anvendelse af disse, at diskurser om lav 

tolerance og en snævert normalitetsforståelse trives i klassen blandt børnene. Pointen 

er, at ét barn ikke kan mobbe alene, én kan ikke have magten, men én kan sætter 

rammer for in - og eksklusion, som de andre børn så tager op og følger i kraft af de 

selvfølgelige kulturelle koder kommer dette til at virke som kulturel orden i gruppen. 

Mobning gøres gennem kropslige handlinger, ord og fysisk vold. Især bliver måder at 

sige det på centralt, når børnene skal forsøge at sige, om der er mobning på spil eller ej. 

Det er i kraft af toneleje kropssprog og mimik at mobning identificeres, i forhold til de 

etablerede relationer. Men børnene taler brud frem, da de ikke altid er enige om, 
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hvordan noget skal tolkes. Det den ene kan høre som mobning i toneleje, glider forbi en 

anden. 

At tale gennem latter ser ud til at have signifikant betydning for mobbeprocesser, og 

latteren nævnes ofte som særligt ekskluderende virkemiddel. Når noget kun er for sjov, 

synes det at kunne virke legitimt ekskluderende at sige næsten hvad som helst. 

5.5 Samlet opsamling på analysen 

Ambitionen med dette speciale er som først beskrevet at vise nye vinkler på mobning 

og nå frem til andre forståelser af fænomenets konstruktioner, end de der dominerer det 

danske mobbelandskab. 

Min problemformulering lød: 

Hvorvidt og Hvordan konstruerer børn i en 5. klasse mobning? 

Til at besvare dette spørgsmål skrev jeg 4 underspørgsmål, der har givet mig mulighed 

for at komme tættere på et svar. 

At mobning er en realitet i 5.b. kan der for nogen ikke herske tvivl om, de oplever det 

selv som overgribende handlinger, fra de andre børn. Andre kan slet ikke få øje på det. 

Dette betyder at jeg ikke kan svare entydig på min problemformulering. 

Når jeg alligevel vælger at konstaterer, og analysere ud fra, at der gøres mobning i 5.b, 

er det med udgangspunkt i de interview der peger i den retning. At fortolkninger af 

handlinger er forskellige blandt børnene er én ting, men at Søren, som stort set den 

eneste, kan fortælle om overgreb mod ham selv er en anden, samt det, at næsten alle 

kan udpege Ane som enten offer eller mobber selvom hun ikke selv vil vide af det. Jeg 

læser, som tidligere beskrevet, dette som at italesættelse af begrebet har stor betydning 

i forhold til om mobning findes eller ej. Anvendes ordet mobning, er det der, anvendes 

det ikke er det noget svære at få øje på. Således ser det ud som om at det især bliver 

gennem storylines der repræsenterer mobning, at det konstitueres. Derudover ser det 

ud som om at når ordet anvendes bliver det sat i relation til at én befinder sig i en 

position der kalder på hjælp. 



 

 

I kraft af børnenes divergerende og brudte forståelser af mobning ser jeg, at jeg ikke 

kan genskabe de dominerende diskurser om mobning og tilhørende kategorier. Det ser 

her ud til at, der er noget andet på spil, end udpegninger af børn med særlige 

karaktertræk. F.eks. at en der mobber har mangel på empati, eller at et offer har lavt 

selvværd. Kategorierne bliver til i relation mellem børnene, og disse kategorier er til 

stadighed til forhandling og peger i forskellige retninger. Der sker løbende forskydninger 

i magtforholdende, det bevirker at de tilgængelige kategorier konstant er i spil, og at 

børnene aktivt gennem de gensidige positioneringsprocesser bevæger sig mellem at 

indtage eller at gøre sig fri af særlige kategorier. De kategorier børnene anvender til 

eksklusion bliver talt frem gennem andethed. Altså det ikke legitime, det ikke passende. 

Jons retrospektive historie kan derimod ses som en klassisk fortælling hvor det bliver 

muligt at få øje på dominerende diskurser og kategorier, ham kan alle børn fælles 

genkende og udpege som mobbeoffer, i relation til dominerende diskurser. Men mine 

analyser viser, at mobbeoffer kan gøres og betydningstilskrives på flere forskellige 

måder, som i beskrivelserne af Søren og Ane. 

Børnene i 5.b anvender aktivt kategorier, tilbehør og kropsprog i deres 

positioneringsprocesser.. Dette ser ud til gensidigt at forme subjektiveringsmuligheder 

alt efter hvordan kroppe, tilbehør og kategorier intersekter og bliver taget op. Gennem 

para-kommunikation som f.eks. latter ser det ud til at eksklusion bekræftes og 

forstærkes. Det ser dog ud til at det tilbehør børnene anvender i deres positionering har 

sekundær betydning i forhold til allerede eksisterende kategorier. Således er det ikke 

muligt at træde ind i et særligt ”vi” blot ved at tilføje tilbehør der repræsentere de 

attraktive børn. Tværtimod kan dette medføre eksklusion med udpegninger som snob, 

wanna-be eller han spiller bare smart. 

I kraft af de tre niveauer for forhandling af social virkelighed, ser det ud som om at magt 

bliver centralt for hvordan mobning konstitueres. At alle børn ikke har den samme 

mulighed for at forhandle på disse niveauer ser ud til at være en kendsgerning. Anes og 

Sørens kamp for deres forskellige positioner giver ikke automatisk adgang til 

forhandling på lige fod med de andre. De kan i øjeblikket ikke sætte præmisser. I den 

modmagt de hver især yder, på hver deres måde, tillægges betydning af de andre børn 



Kapitel 5: Analyse 

114 

der er med til at forstærke eksklusion. Hvis der skal ske forskydninger i magten må der 

ske forskydninger i relationerne. 

Jeg vil slutteligt indskyde, at jeg igennem mine analyser ikke kommer med et 

almengyldigt resultat, ej heller har jeg opklaret mobningens mysterium. Det jeg er 

kommet med, er nogle bud på, hvordan mobning konstrueres lokalt i en 5.klasse. Jeg 

håber at mine analyser kan bidrage med, at tilbyde indblik i at mobning gøres forskelligt 

og ikke kan ses som en entydig proces og der i gennem bidrage til yderligere refleksion 

hos min læser, i forhold til fremanalyserede pointer. 
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6 Afslutninger, bemærkninger og 

perspektivering 

6.1 Er der noget, der er bedre end andet?, og hvad kan man i så fald 

gøre? 

Jeg vil starte denne sidste del af specialet med at komme både det teoretiske 

perspektiv, og den kritik, der ofte bliver sat i forbindelse med socialkonstruktionistisk 

teori i møde. Nemlig kritikken om, at hvis alt er relativt og sandheden er konstrueret i 

mellem subjekter og kun giver mening i kraft af dominerende diskurser, er der da noget, 

der er bedre end andet? er det da ikke sådan, at alle sandheder er lige sande, lige gode? 

Og at diskussioner om etik og moral bliver mindre relevante (Christensen 2003:42). Til 

dette vil jeg svare et overordnet, perspektiveret Nej. Diskussionen om den meningsfri 

akademiske form bliver her relevant, og jeg vil derfor tillade mig at stille spørgsmålstegn 

ved, hvordan man kan komme rundt om problemet med at mene noget inden for denne 

disciplin. Set i et pædagogisk psykologisk lys, leder blot anvendelsen af ordet mobning 

tankerne hen i mod noget, der ikke er godt, relationer, der ikke er gode for de subjekter, 

der konstrueres og positioneres igennem disse processer. Så blot ved at beskrive ordet 

mobning som et problem, lægges mening ind i, hvad der dernæst bliver muligt at skrive. 

Pearce tillader sig at ”mene” noget. Han skriver, at der findes sociale verdener, der er 

bedre end andre. Der findes fælles sandheder og dominerende diskurser, der er mere 

destruktive for mennesker end andre, og andre igen, der er præget af større accept 

(Pearce 2007:116). Set i dette lys tillader jeg mig at sige, at mobning ikke hører til i de 

bedre sociale verdener. At mobning ikke er lige meget, at børnene i 5.b ville være bedre 

tjent uden mobning. Det ser ud til, at det er for mange af børnene er svært at begå sig i 

6
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5.b. Forhandlingsniveauet er stramt, og det er svært for børnene at afkode både 

hinanden og også ofte, hvornår de selv er inde, og hvornår de er ude. Et sprog i en hård 

tone og mange nedsættende skældsord er dagligdag i 5.b. Dette er den virkelighed, 

børnene forholder sig til og navigerer efter. 

 

Forhandlinger af positioner mellem især de ekskluderede børn i 5.b var ofte en kamp for 

den mindste smule anerkendelse i deres infiltrerede relationer. Der blev af børnene ofte 

forhandlet hårdt, uden megen medfølelse eller omsorg. Kategorier som ”tudefjæs” 

og ”stikkersvin” blev bla. anvendt om Søren, når han var ked af det og lukkede ikke op 

for mulighed for bredere forhandlinger. Forhandlingsniveauet var således stramt præget 

af en høj grad af eksklusions fremmende diskurser. Det gjorde det svært at hamle op 

med, for de børn i klassen, der ikke på det særlige tidspunkt kunne indtage positioner 

som inkluderede ”smarte” eller ”populære”. Børn, der ikke gennem de magtfulde 

relationer var i stand til at personudpege eller sætte præmisser for in- og eksklusion i 

klassen. 

”Vi drives af sted i den logiske krafts rivende malmstrøm, kastes og trækkes hid og 

did og er hvert øjeblik konfronteret med kravet til at handle, som vi må og bør. Det 



 

 

synes rigeligt blot at skulle flyde med strømmen og forsøge at holde kanoen 

flydende” (Pearce 2007:116)  

Det er således ikke lige meget, hvilke sociale verdener, vi befinder os i, for hvilke 

muligheder og begrænsninger vi har (Ibid:116). Set i forhold til skole liv kan livet i 5.b for 

mange af børnene ses som en fordomsfuld verden med mangel på medfølelse og 

medfølgende ensomhed og social udstødelse for flere af børnene. 

Dette betyder ikke, at børnene ikke kan indgå i andre sociale sammenhænge. Hjemmet 

kan være præget af åbenhed og tolerance. I idrætsklubben kan der være stort 

sammenhold med høj grad af imødekommenhed og nærvær. 

Selvom jeg ikke vil komme med konkrete handleanvisninger, vil jeg i forhold til mine 

undersøgelser mene, at man godt kan gøre noget for at afhjælpe problemet med 

mobning. Mine undersøgelser siger ikke noget om, hvordan det altid er, tværtimod, Det 

generelle, undersøgelsen kan bidrage med, at en evt. intervention, altid må tage 

udgangspunkt i den konkrete kontekst, de konkrete subjekter og deres indbyrdes og 

signifikante positionering. Dog sat i forhold til de dominerende samfundsdiskurser om 

mobning. Når det er sagt, bliver opgaven at se på netop de diskursive praksiser, der er 

fremherskende på stedet. Hvor stor er graden at in – og eksklusionsfremmende 

udpegninger, og hvordan bliver magten konstitueret mellem børnene? Det bliver 

således væsentligt, hvis man skal gøre noget, især at lede efter sprækker i diskurserne 

og forsøge at få øje på det, der ikke bliver sagt, de selvfølgelige ikke italesatte 

meningsdannende diskurser. Et eksempel på dette kunne være at se på børnenes 

manglende italesættelse af social isolation som eksklusion eller mobning. 

6.2 Kritisk blik på egen undersøgelse 

Jeg vil i det følgende træde et skridt tilbage og, informeret af mine egne analyser, kaste 

et kritisk blik på min undersøgelse. 

At skrive speciale indebærer, at jo mere jeg synes, jeg finder ud af, jo mere kan jeg 

også få øje på, at noget mangler uddybelse og kunne undersøges nærmere. Samtidig 

vil mine fremanalyserede pointer rejse nye spørgsmål, der yderligere pirrer min 
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nysgerrighed. Blot er jeg nødt til, hvis specialet skal blive færdigt, at sætte et definitivt 

punktum. 

Jeg har i løbet af specialet inddraget begrebet intersektionalitet. Dette viste sig 

undervejs at være yderst relevant og frugtbart at arbejde med i analyserne. Havde jeg 

valgt at arbejde mere med dette begreb, kunne det sandsynligvis have vist noget mere 

om, hvordan kategorier kobler sig sammen og fletter sig med kroppe og tilbehør, og 

hvilke betydninger, kategorier der krydser hinanden således får, for 

positioneringsmuligheder og subjektivering gennem intersektionalitet. At arbejde videre 

med dette kan fremadrettet bidrage med yderligere og mere dybdegående analyser af 

mobbekonstruerede subjektpositioner. 

Derudover ser jeg, at jeg ikke helt får implementeret det teoretiske perspektiv med 

Batesons para-kommunikation, sådan som jeg havde håbet på. Ideen var, som 

beskrevet, at kunne beskrive de nonverbale bevægelsers afgørende betydninger for 

mobning og fange de spændinger, der opstår mellem det, der bliver sagt og de 

sanselige fornemmelser, det ikke verbale, det kropslige. Problemet er, at det ikke har 

været mig muligt at skrive det para-kommunikative og det sanselige sammen med det 

teoretiske perspektiv, på den måde jeg havde håbet på. Jeg mener ikke at jeg har fået 

udløst det fulde potentiale som jeg finder at dette begreb kunne bidrage med og der kan 

således arbejdes videre med at flette det ind i den teoretiske ramme. 

I den forbindelse rejser sig også et nyt spørgsmål, hvis spor det kunne være interessant 

videre at følge. Nemlig at gå ind i spændingerne mellem krop, sanser og ord på en 

anden måde end den, jeg umiddelbart har valgt. På trods af fokus på f.eks. latter og 

smerte i specialet, er følelser qua det teoretiske perspektiv stort set fraværende og 

kunne være et af de emner, der kunne uddybes. Jeg har valgt at anvende 

socialkonstruktionistisk teori til at bidrage med nye vinkler på mobning, hvilket giver rig 

mulighed for, at se på mobning som konstrueret relationelt fænomen. Men der er også 

noget teorien ikke kan fange. Den teoretiske tilgang giver bud på, hvorledes mobning 

kan ses som et fænomen, af flydende relationelle og diskursive processer, hvor 

betydninger ikke fastsættes men ses i konstant bevægelse (Simonsen 1996:31). Den 

viden, der derved opstår, er ustabil og foranderlig (Ibid.:31). Den kommer ikke med bud 



 

 

på de intentioner, der kan være bevæggrunde for den enkeltes handlinger og følelser i 

forbindelse med mobning. Så f.eks. Anes intentioner om, hvorfor hun sender et 

trusselsbrev til Karoline, hvorfor Hans synes det er sjovt, at Jon bliver mobbet Eller 

hvordan det føles, når Søren bliver ked af det, bliver ikke berørt. 

Ved f.eks. at tilføje socialkonstruktionismen et psykoanalytisk perspektiv kunne det blive 

muligt at se mere på disse problematikker på andre måder. Dette har bla. Kirsten 

Grønbæk Hansen gjort. 

6.2.1 Hvad kunne evt. psykoanalyse bidrage med? 

Grønbæk Hansen beskriver hvorledes diskursanalyse mangler fokus på krop og liv. 

Med henviser til psykoanalyse skriver hun, at ”vi ikke kan afspejle kropslige processer 

og psykiske tilstande direkte i vores sprog” (Hansen 2004:23). Og hun spørger ”Hvad 

kan vi da finde uden for sproget?”(Ibid.:23). Det er jo muligt at registrere lidelse, glæde, 

smerte lyst og begær hos subjekter (Ibid.:23). Hansen redegør for, at tolkninger af 

kropsproget skal tolkes ind i en diskursiv ramme, og at psyke, krop og diskurser således 

fletter sig ind i hinanden og ikke kan skilles ad (Ibid.:24). Diskurser har brug for levet liv 

for at komme til udtryk, og det levede liv forgår gennem kroppe, der giver mening til de 

diskurser, de trækker på (Ibid.:25). Med dette er der en anden mulighed for at se 

nærmere på, hvordan følelser kommer til udtryk gennem kroppen i forhold til det 

sproglige end den, jeg gennem Bateson har anvendt. 

En anden vinkel på, hvor psykoanalyse kunne bidrage med helt andre fokuspunkter, 

kunne være med henblik på fortrængninger og det ubevidste. Her har det ubevidste 

betydning for menneskers handlinger. Handlingerne er intentionelle og har en årsag, 

selv om den ikke er bevidst for mennesket (Christensen 2005:90). Kirsten Hyldgaard, 

beskriver inspireret af Lacan, at psykoanalysen opererer med begrebet om det 

ubevidste, som en form for ubevidst viden. Den ubevidste viden er ikke noget man har, 

som kan omsættes til en slags selverkendelse, men den viser sig i måden subjektets - 

væren i verden på – og er ikke refleksiv (ibid.:4) Det er en viden og en logik, ”der tvinger 

subjektet til at arbejde, elske, løbe, spille, nyde, begære, kæmpe”(Ibid.:4), og som 

tvinger subjektet til at undertrykke en hver fornuftig anbefaling, f.eks. at lade være med 

at mobbe. Den ubevidste viden kan ses som fortrængninger og som en ”lidenskabelig 
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ikke-ville-vide-af ”(Ibid.:11) benægtelse, så når Ane ikke vil eje begrebet mobning, kan 

det i denne sammenhæng læses som en fortrængning af den ubevidste viden. 

6.2.2 Hvad er der sket på den danske mobbearena? 

I den tid der er gået, mens jeg har skrevet på dette speciale, er der sket en del på den 

danske mobbearena. 5. April 2008 skød undervisningsminister Bertel Haarder en 

landsdækkende kampagne, ”sammen mod mobning”, i gang. Kampagnen er udarbejdet 

af undervisningsministeriet, og skolestyrelsen, i samarbejde med; Børnerådet, BUPl, 

lærerforeningen, DR, Dansk center for undervisningsmiljø, Danske skole elever, KL, 

Mary fonden, Red Barnet, Red Barnet ungdom, Skolelederne og skole og samfund.18 

Således ses et netværk af organisationer som i fællesskab har tænkt sig at gøre noget 

ved fænomenet mobning. 

På hjemmesiden www.sammenmodmobning.dk kan man læse:  

Mere end 200 repræsentanter for lærere, elever, forældre, skoleledere, kommuner og 

markante aktører fra hele landet gav lørdag eftermiddag hinanden håndslag på, at 

mobning nu er et fælles ansvar, som de sammen skal bekæmpe på de danske skoler. 

Her står der også uddybet:  

”Kampagnens formål er at skabe bedre trivsel for alle elever i skolen og få flere skoler til 

at formulere en effektiv antimobbestrategi og arbejde systematisk med den” 

Derudover citeres Bertel Haarder for følgende: 

"Vi kommer ikke mobning til livs med flere regler og sanktioner. Vi har de redskaber, der 

skal til. Nu skal vi lære at bruge dem. Forældrene, lærerne og pædagogerne skal tage 

deres del af ansvaret og være gode forbilleder for børnene. Børn skal lære, at alle 

mennesker ikke er ens, og at det er vigtigt at have gensidig respekt og forståelse for 

hinanden" 

Jeg vil dog her tilføje at jeg ikke er enig med Haarder i at vi har de redskaber der skal til. 

Mine analyser viser, at de dominerende diskursive mobbe kategorier ikke kan stå alene, 

                                            

18 www.sammenmodmobning.dk 



 

 

da der er for meget bevægelse for mange forskydninger og for mange måder at 

forholde sig relationelt på, blandt levende børn. Derfor vil jeg mene at mobning stadig 

trænger til yderligere undersøgelse gennem forskning der kan bryde med den 

dominerende diskurs. 

I Børneråddets nye dugfriske rapport ”Mobning 2008” vises bla. at tallet, for hvor mange 

børn, der mener de bliver mobbet stadig er faldende. Der er dog stadig et par stykker i 

hver klasse der mener de bliver mobbet et par gange om ugen (Børneråddet 2008:7) 

Rapporten fastslår at den øgede fokus på mobning har hjulpet. ”Dog er der stadig alt for 

mange børn der oplever mobning” (Børneråddet 2008:5). 

Således kan det her i afslutningen af mit speciale, se ud som om at der er vilje og vej, 

men at kampen mod mobning på ingen måde er slut. 

Et er hvor de samfundsrelevante tiltag mod mobning befinder sig nu, en anden ting er 

5.b. Hvad er der sket med dem i den mellemliggende tid? Hvor har de bevæget sig hen? 

Dette vil jeg i et efterskrift se på, efter at jeg have genset klassen, et par dage for ikke 

så længe siden. 

Efterskrift – Et år senere! 

Jeg ønskede efter at have afsluttet mine analyser, at besøge klassen igen. Jeg ville se, 

hvordan det gik med børnene, og hvordan situationen så ud. 

Jeg var nysgerrig på hvilken bevægelser der er sket i klassen, og det blev tydeligt, at 

det var sket en del. I dette lys kunne det være interessant at arbejde videre med de 

forskydninger, der er sket i klassen, men det kan ikke blive denne gang. Ikke desto 

mindre synes jeg, at disse forskydninger og bevægelsen mellem børnene er 

tankevækkende, og vækker fornyet undren og inspirerer til nye spørgsmål. 

Et par dage i foråret 2008 drog jeg ud til skolen for at gense børnene. 

6.3 Gensynet  

”Er du Ditte med mobning eller Dorthe med brøker”? Spurgte Camilla da jeg kom. Jeg 

fortalte, at jeg var Ditte med mobning, og at jeg var kommet for at høre, hvordan det var 

at gå i 6.b  
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Da børnene havde fået placeret mig i deres hukommelse, syntes det år, der var gået, 

knapt nok at kunne spores. De spurgte interesseret til mit speciale. Jeg fortalte, at jeg 

havde skrevet en masse og var meget glad for, at de havde hjulpet mig. Flere spurgte, 

om jeg ikke ville interviewe dem igen, og om jeg blev i spisefrikvarteret. 

Jeg inviterede 6 børn, 2 og 2 til et sidste interview. Søren og Fillip, Camilla og Ane, og 

Jane og Mia. Børnene blev bedt om at give mig oplysninger om, hvordan det stod til i 

klassen, og om der var sket noget, siden jeg var der sidst. 

Søren fortalte, at han nu var bedste venner med Fillip. Begge drenge fortalte, at det 

havde de været siden børnehaveklassen. Da jeg spurgte til de problemer, der havde 

været sidste forår, sagde de først, at det kunne de ikke helt huske De mente at det var 

meget længere tid siden, at Hans var gået ud. så ham, kunne jeg umuligt have talt med. 

Da jeg insisterede på, at jeg havde talt med Hans dengang, kunne de godt huske noget. 

Der havde været en periode, hvor de ikke havde været venner, en periode, hvor det 

ikke havde været sjovt, hverken for Søren eller Fillip, men efter at Hans var gået ud, var 

alting blevet godt. Søren havde to skinnende diamant øreringe på, en i hvert øre, og 

han fortalte om, hvor vigtigt det er at gå i dyrt tøj og endelig ikke det fra H&M. ”The bad 

guys”, som var dem Søren og Fillip var en del af, gik i det dyre tøj. Det var de smarte og 

de populære, dem der turde sige læreren imod, men lavede deres lektier. De fortalte 

begge, at Andreas på det sidste var blevet mærkelig. Han blandede sig i alt, og de 

kunne ikke holde ham ud. Han var lærerens kæledægge og spurgte om de mærkeligste 

ting. Ham ville de ikke have noget med at gøre. Søren havde fået sig en kæreste, men 

det var ikke en fra Klassen. 

Mens Camilla lige var ude af rummet for at hente sin madpakke, fortalte Ane mig, at hun 

gerne ville flytte skole, at hun gerne ville over til sine veninder fra børnehaven. De gik i 

en anden skole i en anden by. Da Camilla kom tilbage, talte Ane ikke mere om det. Ane 

fortalte mig, at hun var snobbet. Da jeg spurgte hende om, hvordan hun kunne vide det, 

svarede hun: ”det kalder de andre mig”. Camilla sagde, at hun ikke brød sig om duller 

og snobber, Ane at hun ikke brød sig om duller. For der var nogen i klassen, der var 

blevet duller, og det var meget værre end snobber. Det var Camilla dog ikke enig med 

hende i. Pigerne fortalte at Karoline, der ellers havde en yderst privilegeret og populær 



 

 

position året før, var gået ud på grund af mobning. Jane, hendes hjerteveninde, havde 

tilsyneladende med de andre piger i ryggen, vendt sig mod hende, og hun var blevet 

ekskluderet af fællesskabet. 

Jane og Mia var nu 

hjerteveninder. Jane fortalte, at 

hun og Karoline var blevet 

uvenner og at Mia også var 

blevet uvenner med hende, og at 

de andre så også var. ”Vi 

mobbede hende ikke, vi ville 

bare ikke være sammen med 

hende, vi ignorerede hende 

bare” blev der sagt om dette. En 

lærer havde taget de to piger ud 

på gangen, men Jane fortalte, at 

det blev det blot værre af. Det 

havde fået hende til at blive 

rasende og råbe af Karoline ”Det 

kan godt være, jeg sagde 

tingene på en lidt grim måde, 

men hun var selv uden om det” fortalte Jane. Derefter havde der været kold luft 

mellem Karoline og Jane, og de piger, Jane nu var veninde med. Der efter var 

Karoline gået ud af klassen. 

Karoline går stadig i den samme klub som de andre. Jane fortæller, at Karoline sender 

hende blikke derhenne, som hun ikke kan forstå. ”Hun kigger sådan på mig, som om jeg 

er interessant på en eller anden måde”. 
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6.5 Bilags cd-rom 

Bilagene til dette speciale er her vedlagt på cd-rom i PDF format. 

 

Bilagene på cd’en er:  

Bilag 1. Samtykkeerklæring til forældre 

Bilag 2. Tilladelse fra datatilsynet 

Bilag 3. Interviewguide 

Bilag 4. De samlede interviews med 5.b. 
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