
Forståelser af mobning og 
ensomhed i grundskolen
En undersøgelse i befolkningen og 
blandt lærere og skolepædagoger

Helle Rabøl Hansen 
Jens Christian Nielsen

Margretheholmsvej 34, 4tv

1432 København K

Mobil (+45) 2672 3900

Mail helle@raboelresearch.dk 

Helle Rabøl Hansen





Forståelser af mobning og 
ensomhed i grundskolen

En undersøgelse i befolkningen og blandt 
lærere og skolepædagoger



Forfattet & redigeret af:
Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen

Titel:
Forståelser af  mobning og ensomhed i grundskolen – En 
undersøgelse i befolkningen og blandt lærere og skolepædagoger

Udgivet af  rabøl research 2020

© Forfatterne 2020

Layout:
Knud Holt Nielsen

Rapporten er udarbejdet for Mary Fonden med støtte fra TrygFonden
og i samarbejde med Epinion

Helle Rabøl Hansen, ph.d. Parttime postdoc på DPU, Aarhus Universitet. Tilknyttet 
NO!SE, Network Of  Independent Scholars (in) Education. Indehaver af  rabøl re-
search. Helle Rabøl Hansen har især forsket i mobning, skoleklassemiljø, skolefravær 
og sammensatte sårbarheder hos børn og unge.

Jens Christian Nielsen, ph.d. Lektor i ungdomsforskning på DPU, Aarhus Universitet. 
Jens Christian har især forsket i unges trivsel og mistrivsel med fokus på de pres og 
sårbarheder, der er knyttet til ungdoms- og uddannelseslivet.

Om Mary Fonden

Mary Fonden er sat i verden for de mange, som står alene eller risikerer at stå alene og 
ende i social isolation. Mary Fonden skal støtte og hjælpe mennesker, som er røget ud 
af  eller er i fare for at ryge ud af  fællesskabet, til at indgå i eller forblive i fællesskabet. 
Mary Fondens indsats er koncentreret inden for tre områder: Mobning og Trivsel, 
Vold i Hjemmet og Ensomhed.



Forståelser af mobning og ensomhed 
i grundskolen

5

Summary .............................................................................................................................. 7

Kapitel 1: Undersøgelsens baggrund og formål .................................................................. 9

1.1. Indledning om undersøgelsens relevans .........................................................................................................10

1.2. Mobbebegrebets afgrænsninger og forståelser i kontrast .............................................................................10

1.3. Skoleensomhed ...................................................................................................................................................11

1.4. Hvor udbredt er skolemobning og skoleensomhed? ....................................................................................11

1.5. At spørge til skolemobning og skoleensomhed .............................................................................................13

1.6. Læseguide og undersøgelsestekniske informationer .....................................................................................13

Kapitel 2: Mobbe- og ensomhedsforståelser i befolkningen. ..........................................................15

2.1. Hvor, hvad og hvem om befolkningsundersøgelsen – beskrivelse .............................................................16

2.2. Mobning er udbredt i respondenternes skoletid ............................................................................................16

2.3. Hvem handlede på det (besvaret af  mobbeofre) ...........................................................................................19

2.4. Interventionsoptimisme og kammeratskabseffekt ........................................................................................20

2.5. Oplevelser af  skoleeensomhed .........................................................................................................................22

2.6. Mobbeforståelser generelt og hvordan mobning kan bekæmpes ...............................................................24

2.7 Er skoleensomhed selvforskyldt? ......................................................................................................................27

2.8 Oplevede senfølger af  mobning .......................................................................................................................29

2.9 Egne børn/stedbørn og mobning ....................................................................................................................31

Kapitel 3: Læreres og skolepædagogers forståelser af  skolemobning og skoleensomhed. .......... 35

3.1. Mobning har ikke været curriculum under uddannelsen ..............................................................................36

3.2. Mangler lærere og pædagoger viden om mobning? ......................................................................................37

3.3. Læreres og skolepædagogers forståelser af  mobning og dens årsager .......................................................38

3.4 Læreres og skolepædagogers forståelser af  skoleensomhed generelt og konkret .....................................40

Indhold



Forståelser af mobning og ensomhed 
i grundskolen

6

3.5 Mobbefrekvenser og mobbeformer .................................................................................................................42

3.6. Udsagn om klassen, hvor der ifølge respondenterne forekommer mobning ...........................................45

3.7. Interventioner og vurderede effekter ..............................................................................................................48

3.8  Handleplaner mod mobning .............................................................................................................................51

Kapitel 4: Perspektiver, ideer og opgaver, der udspringer af  undersøgelsens fund ...................... 53

4.1  Skoleensomhed – en trivselsopgave ................................................................................................................54

4.2  At bevare og udvikle interventionsoptimisme hos skolens aktører ............................................................54

4.3  Personhistorikker og fællesskabskultur i gensidige processer......................................................................55

4.4  Lærer- og pædagoguddannelse på højde med ny mobbeviden ...................................................................55

4.5  At give lokale handleplaner lokal handlekraft ................................................................................................56

Referencer ....................................................................................................................................... 57



Forståelser af mobning og ensomhed 
i grundskolen

7

Undersøgelsen af  forståelser om skolemobning og skoleensomhed i befolkningen og blandt lærere og sko-
lepædagoger er foretaget blandt 1.154 informanter fra 16 år og opefter samt 216 lærere og skolepædagoger. 
Undersøgelsen er gennemført af  cand.jur. og ph.d. Helle Rabøl Hansen og ph.d. Jens Christian Nielsen for 
Mary Fonden i samarbejde med Epinion.

Undersøgelsens centrale hovedfund:

1) Mange årsager til mobning

Undersøgelsen viser, at respondenter i befolkningsgruppen samlet set ikke udpeger én hovedårsag til mob-
ning. Der peges på en vifte af  såvel individorienterede som socialorienterede årsager.

2) Ofre for mobning i barndommen rammes af social usikkerhed som voksne

Respondenter i befolkningsgruppen, der har været ramt af  skolemobning som børn, har i højere grad end 
respondenter, der ikke har været udsat for mobning, et voksenliv, hvor de oplever sig socialt usikre.

3) Interventionsoptimisme

Samtlige spørgsmål om erfaringer og holdninger til at blande sig i mobning viser en positiv respons på, at 
det nytter, når der interveneres i mobning. Det gælder både i egne erfaringer fra barndommen og i nutidser-
faringer, når egne børn mobbes. Interventionsoptimismen er særlig høj, når det handler om klassekamme-
rater, der blander sig. Der er ligeledes en generel høj tillid til, at en indsats, der retter sig mod hele klassen, 
er betydningsfuld.

4) Mor er interventionisten

Hos såvel ældre som yngre respondenter i befolkningsgruppen er det især mor af  forældrene, der blander 
sig i barnets mobbesituation ved fx at kontakte skolen.

Summary 



Forståelser af mobning og ensomhed 
i grundskolen

8

5) Skoleensomhed er en skoleopgave

Respondenterne i befolkningsgruppen peger på, at skoleensomhed ligesom skolemobning er et fænomen, 
der kan forbindes til klassens sociale liv. Halvdelen af  informanterne peger dog også på årsager hos den 
ensomme selv. Alt i alt anses ensomhed af  befolkningsgruppen og af  lærer- og pædagoggruppen som en 
opgave, skolen skal forholde sig til.

6) Lærere og skolepædagoger udpeger skolemobning som et socialt og kulturelt problem

Skolepersonalets generelle forståelser af  mobning har sammenlignet med tidligere undersøgelser foretaget 
af  eXbus, Exploring Bullying in Schools, rykket sig fra mere individualiserede forklaringer til sociokulturelle 
forklaringer af  mobningens baggrunde og bevæggrunde. Der er dog en tendens til, at skolepersonalet fort-
sat forklarer mobning individuelt i takt med, at problemstillingen bliver mere konkret og specifik.

7) Lærere- og skolepædagogers viden om mobning hentes ikke fra uddannelsen

Lærere og skolepædagoger i denne undersøgelse har generelt set ikke hentet deres viden om mobning via 
deres professionsuddannelser, ligesom en del ikke har nærkendskab til handleplaner mod mobning på egen 
skole. En ikke ubetydelig andel af  lærere og skolepædagoger savner mere viden om forebyggelse af  mob-
ning.
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Kapitel 1:  
Undersøgelsens baggrund  

og formål
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1.1. Indledning om undersøgelsens relevans
Denne rapport handler om forståelser af  fænomenet mobning og ensomhed i skolen hos et repræsentativt 
udsnit af  den danske befolkning. Undersøgelsens vært og afsender er Mary Fonden, der fra sin stiftelse i 
2007 har haft skolemobning som et af  organisationens centrale indsatsområder. Ungdoms- og uddannel-
sesforskerne Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen har udført undersøgelsen i samarbejde med 
Epinion.

Forståelser af, hvordan og hvorfor skoleelever mobber deres skolekammerater, og hvorfor nogle elever er 
ensomme i skolen, kan være med til at præge de måder, som samfund og folk håndterer eller ikke håndte-
rer udstødelsesproblemer og skoleklassesocialitet på. Forståelser, meninger og holdninger om mobning er 
således betingelser, der både kan aktivere og understøtte vores handletrang, men det kan også bremse os og 
skabe passivitet og opgivelse eller sende indsatser i vildfarende retninger.

Derfor er denne undersøgelse af  mobbeforståelser relevant for organisationer, myndigheder, kommuner og 
skoler. Resultaterne kan bruges som afsæt til at udvikle og opdatere lokale handleplaner, nationale strategier 
og aktiviteter mod mobning og skoleensomhed. 

Fra international forskning ved vi, at lokale indsatser mod mobning er praksisser, der skal holdes ved lige, el-
lers eroderer den positive effekt af  de konkrete indsatser forholdsvis hurtigt (Campbell 2010). Populært sagt 
kan antimobbearbejdet ses som en permanent opgave. Det er derfor nødvendigt, at udvikling af  empirisk 
viden om mobbefænomenets aspekter blandt børn og unge er en bevægelig og åben proces. Ikke mindst 
fordi mobningens fremtrædelsesformer digitalt og analogt ændrer sig over tid og sted.

1.2. Mobbebegrebets afgrænsninger og forståelser i kontrast
Igennem de sidste 15-20 år har mobbeforskning på grundskoleområdet i bl.a. Skandinavien og i Austra-
lien suppleret den hidtidige internationale viden med flere tværvidenskabelige resultater, der handler om 
mobningens sociale dimension (bl.a. Eriksson et al. 2000, Kofoed & Søndergaard 2009, Cross et al. 2011, 
Hansen 2011). Det er resultater, der betegnes som sociokulturelle forståelser af  mobning, og som i en kort, 
kondenseret og genfortalt version kan præsenteres i følgende punkter:

• Mobning forstås i nyere forskning som en social gruppedynamik.
• Mobning findes ikke i alle grupper og fælleskaber. Det er højst forskelligt fra skoleklasse til skoleklasse,

om der rapporteres mobning.
• Mobning er et kontekstsensitivt fænomen, der kan fremmes eller hæmmes af  omgivelserne.
• Mobning er en ekstrem form for eksklusion, hvor der ikke gives adgang til det dominerende fællesskab.

De sociokulturelle studier af  mobning udfordrer tidligere dominerende forklaringer af  mobning som for-
hold, der kan forbindes med enkeltpersoners mangler i fx adfærd eller udseende (Hansen 2005). De indvidu-
aliserede forklaringer henter sin faglige forankring i mobbeforskningens første generation fra slut 60’erne og 
frem til i dag og er hovedsageligt fagligt beskrevet i personpsykologisk litteratur. Her forbindes mobningens 
årsager til personlige karaktertræk som aggresivitet hos udøveren og svaghed hos modtageren. Disse træk 
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forbindes igen med opdragelsesmæssige problemer, hvor barnet enten forsømmes eller får for meget frihed 
(Olweus 1972, Schott 2009, Hansen 2011). Førstegenerationsforskningen har siden 2000 fået følgeskab af  
det, som kan kaldes andengenerationsforskning, der udover psykologi bl.a. har afsæt i sociologi, antropologi, 
filosofi og i socialvidenskaberne. Den danske forskergruppe eXbus, Exploring Bullying in Schools indskri-
ver sig i andengenerationsforskningen. EXbus har undersøgt skolemobning som et fænomen, der præges 
og skabes i den arena, hvor den udspilles i den sociale, lokale kontekst. Den enkelte skoleklasse bliver i den 
forståelse relevant som kontekst for, om skoleklassers fællesskabsmiljøer tipper til enten en mobbende eller 
ikke-mobbende lokal kultur (Hansen, Henningsen og Kofoed 2014a). De to generationer af  forståelsespa-
radigmer eksisterer i dag side om side i faglige referencer, der henvises til i videnskabeligt arbejde inden for 
uddannelse, pædagogik og lægevidenskab. Det efterlader en åben arbejdstese om, hvordan skolemobning 
forstås hos lægmand uden for mobbefaglige kredse. En indsigt i, hvilke forståelser der er i spil i befolknin-
gen, kan være med til at præcisere indsatser og kan samtidigt inspirere til yderligere vidensdeling mellem 
praktikere, beslutningstagere og forskere i feltet.

1.3. Skoleensomhed
Afsendere og forskere til denne rapport har ønsket at undersøge forståelser af  såvel skolemobning som 
skoleensomhed. Når vi bruger betegnelsen skoleensomhed, mener vi ensomhed oplevet i skolen. 

Den dobbelte ambition er informeret af  følgende forhold: For det første viser nyere tal for selvrapporteret 
mobning i skolen og for ensomhed i samfundet generelt set et modsatrettet billede. Mobbefrekvensen i 
skolen har de senere år været nedadgående, mens oplevelser af  ensomhed i befolkningen er stigende (læs 
mere i næste afsnit). Denne modsatrettede bevægelse skærpede vores interesse for mere specifikt at spørge 
ind til oplevelser af  ensomhed i skolen. For det andet arbejder danske mobbeforskere med en tese om, at der 
kan være en gråzone mellem oplevelser af  skolemobning og skoleensomhed (Hansen 2005).

Ensomhed er i disse år et begreb, der ligesom mobning påkalder sig definitorisk opmærksomhed. En hyp-
pigt benyttet faglig forståelse af  ensomhed er rodfæstet i Mathias Lasgaards studier af  ungeliv. Her forklares 
ensomhed som ”en subjektiv følelse, der udspringer af  savnet af  meningsfulde sociale relationer og en fø-
lelse af  manglende nærhed og samhørighed med andre” (Lasgaard 2010. Lasgaard & Friis 2015). 

I ensomhedsforståelser sondres i almindelighed mellem ensomhed og alenehed. Alenehed kan vælges til 
som et behov i kortere eller længere tid, hvor ensomhed i længden anses som værende psykisk mistrivsel. 
Denne undersøgelse beskæftiger sig med ensomhed oplevet eller registreret i skolesammenhæng.

1.4. Hvor udbredt er skolemobning og skoleensomhed?
Frekvensen af  skolemobning måles ofte via selvrapporteringer og i forskellige sammenhænge. Selvom tal-
lene varierer fra mellem 5 % til 13 % og 20 %, der svarer ”ja” til, at de er blevet mobbet (henholdsvis: Skole-
børnsundersøgelsen 2018, eXbus elev-undersøgelse 2010 og Den Nationale Trivselsmåling 2018), så er der 
enighed på tværs af  undersøgelsernes forskellige afsendere, at frekvensen siden 1998 er nedadgående. Det 
tilskrives bl.a. et øget fokus og aktivitetsniveau på mobning i skolerne (Rasmussen et al. 2019). Indsatsen ser 
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således ud til at lønne sig, og den interventionsoptimisme skriver nærværende rapport sig ind. 

Forskellige undersøgelser iagttaget på tværs peger på en tendens, hvor oplevet ”mobning” generelt er ned-
adgående blandt børn og unge, mens oplevet ensomhed og ”at stå udenfor” opleves som en presserende 
udfordring (fx: Børns Vilkår & TrygFonden 2019). 

Sociologiske studier af  ungdom peger på, at eksistientielle udfordringer som følelser af  ensomhed (kortvarig 
eller langvarig) ikke er ungdomstiden fremmed som sådan (Lasgaard & Friis 2015), men er et fænomen, der 
ofte forbindes til det at være ung. Den nutidige samfundsmæssige opmærksomhed på ensomhed ser dog ud til 
at være linket til det aspekt, at tal for selvrapporteret ensomhed generelt i befolkningen er stigende i disse år.

Der spørges som ved undersøgelser om mobning meget forskelligt ind til fænomenet ensomhed, når for-
skellige aktuelle undersøgelser om ensomhed i Danmark iagttages nøjere. I nogle undersøgelser benyttes 
ordet ensomhed direkte. I andre undersøgelser spørges der indirekte ind til ensomheden. De metodologiske 
forskelle er dog en tematik, der ligger uden for undersøgelsens ramme, men denne generelle information 
nævnes alene som en information til læseren. Vi har i nærværende undersøgelse spurgt såvel direkte til ”en-
somhed”, og vi har ligeledes spurgt rundt om fænomenet for på den måde at få et bredere materiale at tolke 
udfra. Vi har således ikke privilligeret den ene spørgemåde fremfor den anden.

I Skolebørnsundersøgelserne (HBSC) spørges der også direkte til oplevelser af  ensomhed. Her ses en øget 
tendens til ensomhed blandt grundskoleelever fra 2010 til 2014. Dette fund blev kommenteret af  professor 
Bjørn Holstein:

”Det er især blandt de 15-årige piger, at flere er blevet ensomme gennem de seneste år. For fire år 
siden var det kun hver tyvende 15-årige pige, som følte sig alene, mens det tal på fire år er fordoblet. 
Hos drengene er det især blandt de 13-årige, at flere er blevet ensomme. Her føler omkring en ud af  
14 sig ofte eller meget ensom, mens det drejede sig om hver tyvende i 2010.” (Ritzau 2014).

Skolebørnsundersøgelsens andel af  rapporteret ensomhed ser dog ud til at være stagneret fra 2014 til 2018. 
Andre undersøgelser viser imidlertid, at tal for ensomhed blandt børn og unge har været jævnt stigende i 
perioden. Region Midtjyllands sundhedsprofil viser, at der fra 2013 til 2017 har været en stigning i andelen af  
unge mellem 16 og 24 år, der ofte føler sig isoleret/og eller ofte savner nogen at være sammen med (Larsen 
et al., 2018). I 2019 påpeger som ovenfor nævnt en aktuel undersøgelse fra Børns Vilkår & TrygFonden, at 
hver fjerde elev fra 5. og 8. klasse føler sig ensom (Børns Vilkår 2019).

De mulige forskelle mellem lavere skolemobning og højere ensomhed generelt – rejser behov for flere speci-
fikke undersøgelser om ensomhedens fælleshed og forskellighed fra mobning. Nærværende rapport under-
søger som skrevet forståelser og erindringer bagudrettet om fænomenet og aktuelt, når det handler om egne 
børn/stedbørn. Og ikke de facto mobbe- og ensomhedsoplevelser, som det udspiller sig i levede skoleliv her 
og nu fra den mobbedes eget perspektiv. Derfor kan spørgsmålet om mulige gråzoner mellem mobning og 
ensomhed ikke besvares fuldstændig fyldestgørende, ligesom der vil være en usikkerhed forbundet med det 
erindrede skoleliv. Rapporten kan dog øge opmærksomheden på, hvad dominerende forståelser af  skoleen-
somhed medtager og udelader vs. dominerende forståelser af  skolemobning. 
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1.5. At spørge til skolemobning og skoleensomhed
Nærværende undersøgelse har valgt at spørge eksplorativt til mobbe- og ensomhedsforståelser og til folks 
egne erfaringer med mobning og ensomhed i grundskoletiden. Det betyder, at vi går med respondenternes 
perspektiver på fænomenerne og har ikke forud præsenteret definitioner som afsæt for besvarelserne. 

Da der netop eksisterer divergerende forståelser af, hvad der skaber mobning og ensomhed, har vores op-
gave været at fange forståelser og erfaringer set fra den oplevedes synsvinkel – altså fra et førstepersonsper-
spektiv. Det vil formentligt betyde, at der er besvarelser, der fra et fagligt eller et pragmatisk standpunkt ikke 
ville blive kategoriseret som mobning og ensomhed og omvendt. 

Empirien består af:

1. To spørgeskemaundersøgelser til henholdsvis et repræsentativt udsnit af  den danske befolkning og en
mindre gruppe skolelærere og -pædagoger.

2. To fokusgruppeinterview med henholdsvis en gruppe på seks udskolingselever og en gruppe på seks
lærere og skolepædagoger. Begge fokusgruppeinterview blev gennemført i efteråret 2019. Fokusgruppein-
terviewene har fungeret som faglig inspiration for det tolkende arbejde, men det er også kvalitativ empiri,
hvorfra vi har hentet citater til videre refleksion og overvejelse.

1.6. Læseguide og undersøgelsestekniske informationer
Rapporten tager sit hovedafsæt i en befolkningsundersøgelse blandt respondenter fra 16 år og opefter. 
Undersøgelsen suppleres af  en mindre undersøgelse af  mobbe- og ensomhedsforståelser blandt lærere 
og skolepædagoger. Formålet med dette supplement til befolkningsundersøgelsen er at øge kendskabet til 
erfaringer med skolemobning og skoleensomhed hos de voksne, der befinder sig på den lokation, der bliver 
spurgt ind til i befolkningsundersøgelsen; nemlig skolen. Rapporten er inddelt i fire hovedkapitler, hvoraf  
vi netop har gennemgået det første indledende kapitel om undersøgelsens rammer og baggrund. Kapitel 2 
præsenterer data og analyse fra befolkningsundersøgelsen. Kapitel 3 præsenterer fund fra lærer- og pæda-
gogundersøgelsen og kapitel 4 bringer perspektiver, anbefalinger og debatterende spørgsmål på baggrund 
af  undersøgelsens centrale fund. 

Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af  tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, 
dvs. andele af  befolkningen eller de respektive undergrupper af  befolkningen. I nogle tilfælde kan tabel-
lerne summere til mere end 100 %, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det 
pågældende spørgsmål. 

Husk, at undersøgelser altid er et udsnit og estimat af  virkeligheden og aldrig hele virkeligheden. Husk også, 
at der altid er forbindelseslinjer mellem metode og fund, og husk tillige at tal og tolkninger altid kan disku-
teres. Når det er sagt, opfordrer vi læserne til at tænke med og udvikle ideer til, hvordan skolelivet kan blive 
bedre for de elever, der er sat uden for fællesskabet.
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Kapitel 2:  
Mobbe- og ensomheds- 

forståelser i befolkningen 
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2.2. Mobning er udbredt i respondenternes skoletid
En stor andel af  besvarelserne i befolkningsundersøgelsen (67 %) svarer ja til, at der en gang imellem eller 
ofte var mobning i deres egen skoleklasse (tabel 2).

2.1. Hvor, hvad og hvem om befolkningsundersøgelsen – beskrivelse
Befolkningsundersøgelsen blev gennemført i Danmark i 2019 og indeholder i alt 1.154 besvarelser (de 827 
besvarelser er foretaget via cpr-udtag, og de 327 resterende er hentet via Epinions Danmarkspanel).

Respondenterne er fra 16 år og opefter og fordeler sig aldersmæssigt nogenlunde med margin inden for 
plus-minus 2-9 % som befolkningssammensætningen. Lidt flere kvinder end mænd i forhold til befolknings-
sammensætningen har besvaret undersøgelsen. 

Respondenterne fordeler sig nogenlunde jævnt uddannelsesmæssigt (se tabel 1) dog med en vis tendens til 
at samle sig på mellemlange uddannelser og i den lidt lavere del/og i mellemgruppen af  indkomstgruppen.

Tabel 1: Uddannelse
Tabel 1: Uddannelse

Procentandel 

Grundskole (7-10 års undervisning/skolegang på 
folkeskole, efterskole eller privatskole) 

15 % 
(170) 

Erhvervsfaglig uddannelse (erhvervsuddannelser, 
landbrugs- og søfartsuddannelser, SOSU-
uddannelser) 

21 % 
(247) 

Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, HF) 12 % 
(134) 

Kort videregående uddannelse (KVU) (mindre end 3 
års studier) fx tandplejer, laborant 

10 % 
(119) 

Professionshøjskoleuddannelse/mellemlang 
videregående uddannelse (MVU) (3-4 års studier) 

22 % 
(258) 

Lang videregående uddannelse (mere end 4 års 
studier) 

17 % 
(201) 

Andet 2 % 
(26) 

Total 100 % 
(1154) 
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Tabel 2: Var der mobning i din egen skoleklasse?

Procentandel 

Ofte 22 % 
(249) 

Engang imellem 45 % 
(516) 

Sjældent 24 % 
(274) 

Aldrig 6 % 
(69) 

Ved ikke 4 % 
(46) 

Total 100 % 
(1154) 

Særlig mange i alderen fra 16 til 44 år har svaret ja til, at der var mobning i deres egen skoleklasse. Det behø-
ves ikke at betyde, at de ældre respondenter ikke har oplevet den form for ekstrem udstødelse, vi i dag kalder 
for mobning, da selve mobbeordet er forholdsvis ungt. I Danmark blev betegnelsen almindelig i midten af  
1970’erne. Gruppeudstødelse i skolen kan derfor tidligere have været kaldt noget andet såsom groft drilleri, 
vold og social undertrykkelse (Hansen 2011). Svartyngde (der hvor mange svar samler sig) hos de yngre 
voksen-generationer kan også være udslag af  øget samfundsmæssig fokus på skolemobning i Danmark fra 
ca. 1999, da Børnerådet besluttede at gøre mobning til en hovedindsats (Hansen 2011). Mobbeordet kan 
derfor være særlig udbredt, hørt og brugt i egen skoletid for de yngre voksne og hos nutidens forældre til 
skolebørn og unge børn. Der har i øvrigt været generel øget fokus på skolemobning i Norden fra 80’erne 
og op til i dag især i Sverige og Norge. Internationalt set har der været øget fokus på skolemobning fra slut-
90’erne – især fra medio 00’erne.

Endvidere kan erindringspsykologiske forhold også spille ind, eftersom det ikke kan afvises, at oplevelser 
i skoletiden over tid kan fortone sig hos nogle respondenter. Omvendt kan oplevelser om at være fravalgt 
i skolen også sætte sig som en erindring, der ikke forsvinder, så alt i alt kan undersøgelsen ikke sige noget 
sikkert om forholdet mellem svar og alder.

Tabel 2: Var der mobning i din egen skoleklasse?
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Tabel 3: Du har svaret, at der var mobning i din skoleklasse. Hvilken rolle eller hvilke roller 
spillede du i den forbindelse? 

Tabel 3: Du har svaret, at der var mobning i din skoleklasse. Hvilken rolle eller hvilke roller
spillede du i den forbindelse?

Procentandel 

Jeg har været med til at mobbe 21 % 
(221) 

Jeg er blevet mobbet 43 % 
(449) 

Jeg har grebet ind, når andre blev mobbet 28 % 
(290) 

Jeg har overværet, at andre blev mobbet uden at 
blande mig 

51 % 
(526) 

Det kan jeg ikke huske 11 % 
(110) 

Total (> 100% pga. af mulighed for at angive flere 
svar) 

153 % 
(1039) 

Spørgsmålet i tabel 3 er stillet til dem, der har svaret, at der  ”ofte”, ”engang imellem” eller ”sjældent” var 
mobning i deres skoleklasse. Her har 43 % selv haft erfaringer med at blive mobbet, hvilket må anses for at 
være et højt tal sammenlignet med de seneste års mobbeundersøgelse, hvor tal for selvrapporteret mobning 
i grundskolerne ligger på mellem 5 % og 20 % alt afhængig af  undersøgelsens format og metode (Fx Ras-
mussen et al. 2018 og eXbus 2013). Dog må det antages, at mobbefrekvensen bliver højere, når der spørges 
til hele skoletiden sammenlignet med aktuelle undersøgelser, der gennemføres medens eleverne går i skole, 
og hvor der typisk spørges til, om folk har deltaget i mobning af  andre eller selv er blevet mobbet inden for 
den senere tid. Endvidere kan det have betydning, at især folk med offererfaringer har haft ekstra incitament 
til at sige ja til at deltage i undersøgelsen, da de modtog en henvendelse herom (her tænkes respondenter 
udtaget via cpr).

21 % i undersøgelsen svarer ja til, at de har mobbet andre i deres skoletid, og 51 % at de har overværet 
mobning uden at gribe ind (tabel 3). At de fleste har overværet mobning uden at være en direkte involveret 
aktør lægger sig op ad fund fra tidligere undersøgelser (se Hansen og Henriksen 1999, Hansen 2011 et al.). 
Det er ifølge faglitteraturen om skolemobning ikke ualmindeligt, at de fleste elever i mobbende skoleklas-
ser ikke ser sig som aktivt udøvende, men som passive tilskuere (Salmivialli 2004, Hansen 2005). Det er et 
bemærkelsesværdigt gentagende resultat på tværs af  forskellige undersøgelser. Bemærkelsesværdigt, fordi 
elever, der er ofre for mobning, kan opleve passiviteten hos de øvrige klassekammerater som en del af  det 
vanskelige at overvinde, og på den vis kan passiviteten opleves som aktiv (Hansen 2005).



Forståelser af mobning og ensomhed 
i grundskolen

19

Der er en signifikant større andel af  mænd (28 %) end kvinder (14 %), som svarer, at de har været med til 
at mobbe. Det ligger på linje med resultater af  kvantitative elevundersøgelser om mobning (se eksempel-
vis Due & Holstein et al. Fra 1998 til 2016 al.). Resultatet diskuteres dog hyppigt mellem mobbeforskere i 
Skandinavien, da kvalitative fund fra klasserumsobservationer og interviews viser et andet billede. Her er 
der ikke fundet forskel på, hvor mange og hvor hyppigt henholdsvis piger og drenge deltager i udøvelse 
af  skolemobning. Der er således datauoverensstemmelse på tværs af  forskningsresultater i feltet, der har 
brugt forskellige undersøgelsesmetodikker. Uoverensstemmelser kan bl.a. hænge sammen med etnografiske 
erfaringer med, at drenge forholder sig mere direkte og proaktivt til surveyspørgsmål om, hvorvidt de har 
deltaget i mobning eller ej (Hansen 2005, 2018). Enkelte iagttagere peger også på, at piger i visse miljøer ikke 
accepterer aggressiv adfærd og dermed afviser, at de deltager i udøvelse af  et fænomen, der i mange årtier 
er blevet sat i forbindelse med åbenlys aggressivitet (Hansen 2011). 

2.3. Hvem handlede på det (besvaret af mobbeofre)
40 % af  de respondenter, der blev mobbet i deres skoletid, svarer, at ingen handlede på situationen. Ingen lig-
ger således i toppen af  besvarelserne. 23 % svarer mor, hvilket er dobbelt så mange svar som ”far”.  Også 
blandt de yngste informanter huskes det, at mor er den, der hyppigst af  forældrene handlede på mobning, 
hvilket tyder på, at mor fortsat er den af  forældrene, der ser ud til at vise mest proaktiv interesse for barnets 
sociale skoleliv, når det handler om mobning. 36 % svarer, at en lærer eller en klassekammerat blandede sig 
(tabel 4). 

Næsten halvdelen af  respondenterne har altså oplevet at stå helt alene i skoletidens mobbemønstre.
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Tabel 4: Du har svaret, at du har været udsat for mobning i din skoletid. Hvem handlede på 
det?Tabel 4: Du har svaret, at du har været udsat for mobning i din skoletid. Hvem handlede på det?

Procentandel 

Ingen 40 % 
(179) 

Din mor 23 % 
(105) 

Din far 12 % 
(54) 

Andre i familien 3 % 
(12) 

En eller flere af dine lærere 18 % 
(82) 

En eller flere klassekammerater 18 % 
(82) 

Venner uden for klassen 6 % 
(26) 

Andet. Uddyb venligst 11 % 
(48) 

Det kan jeg ikke huske 5 % 
(24) 

Total (> 100 % pga. af mulighed for at angive flere 
svar ) 

136 % 
(449) 

Svarene ligger på linje med fund fra tidligere undersøgelser (se bl.a. Hansen og Henriksen 1999). En del 
informanter skriver i den åbne svarkategori, at de selv handlede på mobningen, eller at de stod alene med 
situationen. Det er svar som fx: ”Mig selv” eller ”Jeg klarede det selv”1 eller ”Ingen, kun mig selv”.

2.4. Interventionsoptimisme og kammeratskabseffekt
Hjalp det, at nogen blandede sig? Svarene i tabel 5 befinder sig især i  kategorierne: ”mobningen fortsatte, 
men i mindre grad” og ”stoppede helt eller næsten helt”. Og herefter kommer svaret, at mobning ”fortsatte 
uændret”. Helt i bund ligger besvarelserne, at mobningen ”blev værre”.

1 Det tyder på, at vi i svarkategorierne burde have haft en svarmulighed som lyder: ”Det klarede jeg selv”. 
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Tabel 5: Hvad var effekten af indblanding

Tabel 5: Hvad var effekten af indblanding

blev 
værre 

fortsatte 
uændret 

fortsatte, 
men i 

mindre 
grad 

stoppede 
helt eller 
næsten 

helt 

Det 
husker 

jeg 
ikke 

Total 

Hvad var effekten af, at din mor hjalp 
dig? Mobningen… 

8 % 
(8) 

41 % 
(43) 

31 % 
(33) 

18 % 
(19) 

2 % 
(2) 

100 % 
(105) 

Hvad var effekten af, at din far hjalp 
dig? Mobningen… 

5 % 
(3) 

42 % 
(23) 

28 % 
(15) 

22 % 
(12) 

3 % 
(2) 

100 % 
(54) 

Hvad var effekten af, at andre i 
familien hjalp dig? Mobningen… 

0 % 
(0) 

31 % 
(4) 

56 % 
(7) 

6 % 
(1) 

7 % 
(1) 

100 % 
(12) 

Hvad var effekten af, at en eller flere 
af dine lærere hjalp dig? Mobningen… 

6 % 
(5) 

25 % 
(21) 

36 % 
(29) 

26 % 
(21) 

6 % 
(5) 

100 % 
(82) 

Hvad var effekten af, at en eller flere 
klassekammerater hjalp dig? 
Mobningen… 

1 % 
(1) 

16 % 
(13) 

25 % 
(21) 

40 % 
(33) 

18 % 
(15) 

100 % 
(82) 

Hvad var effekten af, at venner uden 
for klassen hjalp dig? Mobningen… 

2 % 
(1) 

29 % 
(8) 

14 % 
(4) 

50 % 
(13) 

4 % 
(1) 

100 % 
(26) 

Resultatet viser, at respondenterne har erfaringer med, at intervention nytter – der er således det, man kan 
kalde for interventionsoptimisme, at spore i besvarelserne. På baggrund af  informanternes svar ser det ud 
til, at det betaler sig at bede om hjælp, og det betaler sig at blande sig. Det er værd at bemærke, at det i særlig 
grad havde effekt (mobning stoppede helt eller næsten), når det var klassekammerater og venner uden for 
klassen, der hjalp til. Det er identisk med positiv kammeratskabseffekt fra Børnerådets panelundersøgelse 
tilbage i 1999. Befolkningsundersøgelsen kan ikke svare præcist på, om karakteren i hjælpen handlede om, at 
mobningen stoppede, eller om hjælpen mere var lindring af  den smerte, mobningen førte med sig. Svarene 
peger dog under alle omstændigheder på skolekammeraternes centrale betydning for social skoletrivsel. Igen 
skal det bemærkes, at der blandt respondenterne er en stor hyppighed af  folk med offererfaringer, hvilket 
kan generere en særlig proaktiv holdning til interventionspligt. Omvendt har vi her ikke kun spurgt til for-
ståelser, men også til erfaringer, og den positive tillid til at blande sig slår sig altså igennem ved begge typer 
af  spørgsmål.  

Det er interessant, at på den ene side har de fleste respondenter, der er blevet mobbet i egen skoletid, ofte stået 
helt alene med situationen, og på den anden side har vi et fund, der viser, at for de respondenter, der har oplevet 
intervention, er effekten mestendels positiv. Det lægger op til overvejelser om, hvordan personer i børn og 
unges omgivelser i højere grad kan opmuntres og opfordres til at blande sig i mobning.
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2.5. Oplevelser af skoleeensomhed
De fleste respondenter (61 %) svarer ja til, at de oplevede, at der var ensomhed i deres skoleklasse (tabel 
6). Når der spørges til, om respondenterne selv har oplevet at savne nogen at være sammen med (tabel 7), 
isolation og det at være uden for ses en vis svartyngde (hyppige svarangivelser) på ”sjældent” og ”aldrig” og 
”engang imellem”. Færre, mellem 10-15 %, svarer ”ofte”. Der er således samlet set færre, der har følt sig 
ensomme end mobbet i deres skoletid, hvilket står i modsætning til det nutidige og aktuelle billede fra andre 
undersøgelser, der som ovenfor nævnt viser den omvendte tendens, at flere oplever sig ensomme end mob-
bet (se dog en aldersfaktor-differentiering nedenfor).

Tabel 6: Oplevede du, at der var ensomme elever i den klasse du gik i?  

Tabel 6 - Oplevede du, at der var der ensomme elever i den klasse du gik i? (eller en af de klasser
du gik i?)

Procentandel 

Ja 61 % 
(700) 

Nej 22 % 
(250) 

Ved ikke/kan ikke huske det 18 % 
(204) 

Total 100 % 
(1154) 

Bevægelserne i oplevet skolemobning og skoleensomhed rejser et spørgsmål om, hvorvidt børn og unges 
sociale mistrivsel i skolen over tid har flyttet terræn fra oplevelser, der fagligt set vil blive kategoriseret som 
mobning, til oplevelser af  ensomhed? 

Det skal pointeres, at vurderingen af, om der findes mobning eller ensomhed i en klasse, kan være udfordret 
af, at både mobning og ensomhed kan finde sted i det skjulte. 
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Tabel 7: Hvor ofte oplevede du følgende i din skoletid?

Ofte Engang 
imellem Sjældent Aldrig Ved 

ikke Total 

At du savnede nogen at være 
sammen med? 

10 % 
(110) 

24 % 
(278) 

35 % 
(402) 

30 % 
(350) 

1 % 
(14) 

100 % 
(1154) 

 At du følte dig isoleret fra andre? 10 % 
(119) 

24 % 
(279) 

29 % 
(334) 

35 % 
(407) 

1 % 
(15) 

100 % 
(1154) 

 At du følte dig udenfor? 15 % 
(179) 

25 % 
(292) 

29 % 
(338) 

29 % 
(336) 

1 % 
(10) 

100 % 
(1154) 

Tabel 7: Hvor ofte oplevede du følgende i din skoletid?

Spørgsmålet om at ”føle sig udenfor” (tabel 7) kan forstås som et forhold, der også kan dække over ople-
velse med mobning og social udstødelse, og her kan der således være en gråzone mellem oplevelser af  en-
somhed og mobning i skolen. Vi vurderer, at terminologien om ”at være udenfor” er en kategori, der lægger 
sig på tværs af  det ensomme og det mobbende.

Jo ældre informanterne er, jo færre erindringer om ensomhed i skoletiden (tabel 8). Undersøgelsen kan som 
nævnt ikke svare på, om det at skulle huske meget langt tilbage kan spille ind på besvarelserne, og/eller om 
begreberne har ændret betydning undervejs. At de yngre respondenter i højere grad end de ældre respon-
denter svarer, at de har erfaringer med ensomhed i skoletiden kan også være et tegn på, at her er der tale om 
en nyere tendens i det moderne samfund.
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Tabel 8: Oplevede du, at der var ensomme elever i den klasse du gik i? 
Fordelt på alderskategorier

Tabel 8: Oplevede du, at der var der ensomme elever i den klasse du gik i? (eller en af de 
klasser du gik i?) / Alderskategorier

16 til 
29 år 

30 til 
44 år 

45 til 59 
år 

60 til 74 
år 

75 år 
eller 

derover 
Total 

Ja 73 % 
(188) 

66 % 
(167) 

62 % 
(176) 

46 % 
(110) 

49 % 
(58) 

61 % 
(700) 

Nej 14 % 
(37) 

18 % 
(46) 

22 % 
(64) 

30 % 
(71) 

27 % 
(33) 

22 % 
(250) 

Ved ikke/kan ikke huske det 12 % 
(32) 

16 % 
(40) 

16 % 
(47) 

24 % 
(58) 

24 % 
(28) 

18 % 
(204) 

Total 100 % 
(256) 

100 % 
(254) 

100 % 
(287) 

100 % 
(239) 

100 % 
(119) 

100 % 
(1154) 

Pearson Chi-Square (0.000) Signifikant 

2.6. Mobbeforståelser generelt og hvordan mobning kan bekæmpes
På spørgsmålet om, hvad der er mobningens årsager og baggrunde ses i tabel 9 en svartyngde på svarkatego-
rien ”delvis enig” og nogenlunde jævnt fordelt på de udvalgte udsagn dog færrest på ”mangel på 
robusthed hos den, der bliver mobbet”. Respondenterne har kunnet sætte flere krydser, og som helhed 
taler de ikke én hovedårsag frem, men svarene fordeler sig henover de nævnte muligheder, som indeholder 
en vifte fra såvel individorienterede som mere socialdynamiske informerede bud på mobningens 
baggrunde. Mange forskelligrettede årsager er således valgt, og man kan med udgangspunkt i denne 
undersøgelse ikke absolut fastslå, at der findes en specifik signifikant befolkningsforståelse af, hvad der 
forårsager mobning. 

Det er ligeledes interessant, at bemærke, at 42 % af  respondenterne svarer, at de er meget enige i, at 
mobningen skyldes manglende tolerance og åbenhed for forskellighed. Det svar står umiddelbart i 
kontrast til værdierne om skolen som inkluderende og demokratisk.
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Tabel 9: I de næste spørgsmål er vi interesseret i at høre om informanternes holdning til 
mobningens baggrunde. ”Hvor enig eller uenig er du i, at skolemobning skyldes”:

Tabel 8: Oplevede du, at der var der ensomme elever i den klasse du gik i? (eller en af de 
klasser du gik i?) / Alderskategorier

16 til
29 år

30 til
44 år

45 til 59 
år

60 til 74 
år

75 år 
eller

derover
Total

Ja 73 %
(188)

66 %
(167)

62 %
(176)

46 %
(110)

49 %
(58)

61 %
(700)

Nej 14 %
(37)

18 %
(46)

22 %
(64)

30 %
(71)

27 %
(33)

22 %
(250)

Ved ikke/kan ikke huske det 12 %
(32)

16 %
(40)

16 %
(47)

24 %
(58)

24 %
(28)

18 %
(204)

Total 100 %
(256)

100 %
(254)

100 %
(287)

100 %
(239)

100 %
(119)

100 %
(1154)

Pearson Chi-Square (0.000) Signifikant

Tabel 9: I de næste spørgsmål er vi interesseret i at høre om informanternes holdning til
mobningens baggrunde. ”Hvor enig eller uenig er du i, at skolemobning skyldes”:

Helt 
enig 

Delvist 
enig 

Delvist 
uenig 

Helt 
uenig 

Ved 
ikke Total 

manglende sammenhold i 
skoleklassen 

25 % 
(293) 

51 % 
(587) 

12 % 
(138) 

4 % 
(44) 

8 % 
(92) 

100 % 
(1154) 

mangel på robusthed hos den, der 
bliver mobbet 

8 % 
(94) 

27 % 
(314) 

21 % 
(243) 

36 % 
(416) 

8 % 
(87) 

100 % 
(1154) 

at mobning er almindeligt udbredt i 
samfundet og smitter af på børnene 

22 % 
(250) 

48 % 
(552) 

16 % 
(180) 

6 % 
(70) 

9 % 
(100) 

100 % 
(1154) 

en ’mig, mig, mig‘-adfærd hos 
nutidens børnegeneration 

27 % 
(317) 

40 % 
(462) 

14 % 
(159) 

7 % 
(83) 

11 % 
(132) 

100 % 
(1154) 

aggressive børns trang til at 
dominere andre 

24 % 
(282) 

46 % 
(530) 

13 % 
(155) 

6 % 
(71) 

10 % 
(116) 

100 % 
(1154) 

at børn er mere sammen på nettet 
end i virkeligheden 

20 % 
(236) 

33 % 
(380) 

16 % 
(188) 

13 % 
(148) 

18 % 
(202) 

100 % 
(1154) 

umodenhed 24 % 
(275) 

43 % 
(498) 

15 % 
(167) 

9 % 
(106) 

9 % 
(108) 

100 % 
(1154) 

en udstødelseskultur, hvor man 
mobber for ikke selv at blive mobbet 

17 % 
(193) 

51 % 
(593) 

15 % 
(172) 

5 % 
(63) 

12 % 
(133) 

100 % 
(1154) 

manglende tolerance og åbenhed for 
forskellighed 

42 % 
(480) 

41 % 
(472) 

10 % 
(115) 

3 % 
(35) 

5 % 
(52) 

100 % 
(1154) 

naturens orden, hvor de ”stærkeste 
overlever” 

10 % 
(112) 

33 % 
(376) 

21 % 
(244) 

27 % 
(315) 

9 % 
(107) 

100 % 
(1154) 

usikre børn, der lader deres 
usikkerhed gå ud over andre 

27 % 
(314) 

50 % 
(582) 

11 % 
(123) 

4 % 
(43) 

8 % 
(92) 

100 % 
(1154) 

Lidt anderledes ser det ud, når det kommer til besvarelser af, hvordan mobning kan bekæmpes (tabel 10). 
Ganske vist fordeler svarene sig i alle kategorier, men der er dog en vis svartyngde i enderne af  et kon-
tinuum, hvor individfokuserede indsatser ligger i den ene ende, og indsatser, der retter sig mod klassens 
socialitet, ligger i den anden ende. Hele 77 % peger på, at der skal arbejdes med miljøet i klassen, 60 % me-
ner, at klassekammeraterne skal blande sig. Overfor det står, at 44 % svarer, at offeret skal have hjælp til at 
blive modstandsdygtig. 55 % mener, at forældre skal opdrage bedre, hvilket både kan pege på en indstilling 
om, at børn skal opdrages til ikke at mobbe, og at børn skal opmuntres til at blande sig, når andre mobbes. 
På den vis kan der indlæses en vis svartyngde på svar, der peger på klassens socialitet. Respondenterne har 
kunnet sætte flere krydser, og det er langt fra sikkert, at de svar, der udvælges, er et udtryk for et bevidst 
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og reflekteret valg af  en henholdsvis individorienteret vs. socialorienteret forståelse af, hvordan mobning 
udfordres, selvom svarene analytisk set kan fortolkes på denne vis.

Tabel 10: Hvor enig eller uenig er du i, at man kan bekæmpe mobning med?:

Tabel 10: Hvor enig eller uenig er du i, at man kan bekæmpe mobning med?:

Helt 
enig 

Delvist 
enig 

Delvist 
uenig 

Helt 
uenig 

Ved 
ikke Total 

at flytte den der bliver mobbet til en 
anden skole 

6 % 
(72) 

38 % 
(440) 

26 % 
(302) 

20 % 
(235) 

9 % 
(104) 

100 % 
(1154) 

at straffe mobberne 24 % 
(279) 

38 % 
(435) 

21 % 
(244) 

12 % 
(137) 

5 % 
(60) 

100 % 
(1154) 

at hjælpe offeret med at blive 
modstandsdygtig 

35 % 
(409) 

44 % 
(513) 

11 % 
(132) 

4 % 
(50) 

4 % 
(50) 

100 % 
(1154) 

at opdrage børn bedre i familierne 55 % 
(637) 

32 % 
(375) 

5 % 
(63) 

1 % 
(12) 

6 % 
(67) 

100 % 
(1154) 

at forældre til andre børn end de 
mobbede blander sig 

38 % 
(434) 

39 % 
(445) 

10 % 
(117) 

5 % 
(54) 

9 % 
(104) 

100 % 
(1154) 

at klassekammeraterne blander sig 60 % 
(691) 

32 % 
(370) 

4 % 
(47) 

1 % 
(16) 

3 % 
(30) 

100 % 
(1154) 

at arbejde med miljøet i klassen 77 % 
(893) 

19 % 
(215) 

1 % 
(12) 

1 % 
(13) 

2 % 
(21) 

100 % 
(1154) 

at forældrene generelt er mere 
involveret i klassen 

44 % 
(513) 

36 % 
(418) 

10 % 
(116) 

3 % 
(31) 

7 % 
(76) 

100 % 
(1154) 

at indføre mere lovgivning mod 
mobning 

13 % 
(146) 

23 % 
(262) 

24 % 
(276) 

24 % 
(280) 

17 % 
(191) 

100 % 
(1154) 

jeg tror ikke, man kan bekæmpe 
mobning 

5 % 
(54) 

25 % 
(283) 

26 % 
(302) 

38 % 
(441) 

6 % 
(75) 

100 % 
(1154) 

at flytte den, der mobber til en 
anden skole 

11 % 
(123) 

27 % 
(317) 

27 % 
(315) 

24 % 
(273) 

11 % 
(126) 

100 % 
(1154) 

At kammeraterne skal blande sig i mobning ligger i besvarelsernes top tre, hvilket også taler ind i en inter-
ventionsoptimistisk svartyngde om kammeratskabs-effekt.  



Forståelser af mobning og ensomhed 
i grundskolen

27

2.7. Er skoleensomhed selvforskyldt? 
På spørgsmålet om hvad ensomhed skyldes, fordeler besvarelserne sig nogenlunde ligeligt mellem indivi-
dualiserede eller socialt betingede svar. Nogenlunde, da der er en tendens til, at svarene tipper mod de mere 
socialinformerede svar. Halvdelen af  respondenterne mener, at ensomhed i skolen skyldes manglende so-
ciale evner hos den ensomme. 42 % svarer, at ensomhed skyldes manglende sociale evner hos andre børn 
i klassen. Her peges der således samlet set på mangler i og hos individer i klassen. I den anden ende ligger 
besvarelser som manglende sammenhold i klassen (63 %), manglende tolerance og åbenhed for 
forskellighed (58 %) og manglende tryghed (47 %). 

Det er værd at bemærke, at halvdelen af  respondenterne i befolkningsgruppen udpeger manglende sociale 
evner hos den ensomme selv. Ensomhed privatiseres så at sige mere direkte, end mobning gør det hos be-
folkningsinformanterne, når det kommer til besvarelser om, hvad ensomhed er forårsaget af. Hvad skyldes 
denne forskel i årsagsbesvarelser på henholdsvis mobning og ensomhed? Det har vi to bud på, som i praksis 
formentligt krydser og forstærker hinanden.

Bud nr. 1: Ensomhed har gennem en årrække været tematiseret – ikke mindst i medierne – som et alvorligt 
og stigende problem, der bunder i både individuelle og kollektive årsager. Derudover peger ensomhedsfor-
ståelser på individer i højere grad end mobbeforståelser.

Bud nr. 2: Siden 1998, hvor Børnerådet besluttede at gøre mobning til hovedindsatsområde for deres arbejde, 
har der været en støt øget aktivitetsindsats på feltet fra børneretsorganisationerne, fra forskningsmiljøer, fra 
skolerne selv og fra lovgivers side. En del af indsatsen har været en omfattende vidensdeling og debat om 
skoleklassekulturens betydning for, om der opstår mobning eller ej. Det vurderes fra flere steder, at indsat-
sen har betydet et vis paradigmeskifte hos mange lærere og skoler i måder at tænke og handle på, når det 
kommer til mobning og udstødelse (se fx. Alfort 2019). Det kontinuerlige arbejde med at skifte forståelser 
ud og gøre arbejdet til et fællesanliggende har især kendetegnet mobbefeltet, men ikke ensomhedsfeltet, som 
er et forholdsvis nyere indsatsområde i skolerne.
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Tabel 11: Hvad mener du, at ensomhed i skolen skyldes?

Procentandel 
Ensomhed i skolen skyldes manglende sociale evner 
hos den ensomme 

50 % 
(580) 

Ensomhed skyldes manglende sociale evner hos 
andre elever i klassen 

42 % 
(489) 

Ensomhed i skolen skyldes manglende sammenhold 
i skoleklassen 

63 % 
(728) 

Ensomhed i skolen skyldes mangel på robusthed 
hos den ensomme 

17 % 
(197) 

Ensomhed i skolen skyldes, at ny teknologi og 
sociale medier skaber distance mellem eleverne 

34 % 
(390) 

Ensomhed i skolen skyldes ”mig, mig, mig”-kulturen 
blandt nutidens børn 

39 % 
(445) 

Ensomhed skyldes manglende tryghed 47 % 
(542) 

Ensomhed skyldes manglende tolerance og 
åbenhed for forskellighed 

58 % 
(671) 

Andet. Uddyb venligst 7 % 
(85) 

Ved ikke 4 % 
(41) 

Total 361 % 
(1154) 

Tabel 11: Hvad mener du, at ensomhed i skolen skyldes? 

Den åbne svarkategori om ensomhedens årsager har foranlediget stor respons. Nedenstående citater, repræ-
senterer tendenser i de skrevne bidrag :

Svareksempler, der peger på den ensomme selv eller dennes baggrund:

”Manglende selvværd.”

”Dumme elever i normalklassen.”

”Jeg har oplevet, at udseende er meget afgørende ift. ensomhed. Jeg har erfaret, at det oftest er de 
grimmeste, der er ensomme.”

”Ensomhed bliver et forsvar mod de ubehagelige følelser, man kan have rettet mod sig selv. At man 
trækker sig fra gruppen, for at de ikke opdager de egenskaber, ens selvhad fremhæver. Og dermed 
angst for at blive udstødt.”
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”Der kan, som det fremgår være flere årsager, utryghed i barnets hjem pga. skilsmisse, arbejdsløshed 
og for travle voksne.”

”Nogle børn, der har det svært, kan gemme sig bag en skærm, og så opdager de ikke de invitationer 
de får, og så holder børn op med at invitere.”

Svareksempler, der udpeger kontekstuelle forhold:

”At lærere og pædagogisk personale ikke har den fornødne tid til at hjælpe børnene til at opbygge et 
sundt fællesskab i klassen.”

”At den ensomme ikke bliver SET af  læreren.”

”Skolen har ikke fokus på fællesskabet og understøtter det måske ikke.”

”Jeg tror ikke som sådan, at ensomhed skyldes, at den ensomme har manglende sociale kompeten-
cer - eller alt ensomhed er selvforskyldt. Men jeg tror, at man kan føle sig ensom, selv med en masse 
mennesker omkring en, hvis ikke man føler opbakning eller støtte fra omgivelserne.”

2.8. Oplevede senfølger af mobning
Vi har spurgt alle respondenter i undersøgelsen om deres sociale liv i dag, hvorefter vi har krydskørt svarene 
med svar om deres mobbepositioner i skoletiden. Nedenfor ses en oversigt over alle respondenternes svar 
på forskellige spørgsmål, der forbindes til deres sociale liv i dag.
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Tabel 12: Hvor ofte oplever du følgende?:

Tabel 12 - Hvor ofte oplever du følgende 

 

 Helt 
enig 

Delvist 
enig 

Delvist 
uenig 

Helt 
uenig 

Ved 
ikke Total 

Jeg tænker på, at jeg blev mobbet i 
min skoletid 

8 % 
(36) 

28 % 
(126) 

40 % 
(181) 

22 % 
(101) 

1 % 
(5) 

100 % 
(449) 

Jeg bliver usikker i sociale 
sammenhænge 

10 % 
(118) 

35 % 
(400) 

34 % 
(395) 

20 % 
(228) 

1 % 
(14) 

100 % 
(1154) 

Jeg bliver nervøs, når jeg er et nyt 
sted 

13 % 
(155) 

28 % 
(320) 

34 % 
(398) 

23 % 
(269) 

1 % 
(12) 

100 % 
(1154) 

Jeg har mareridt om min skoletid 2 % 
(18) 

4 % 
(50) 

11 % 
(125) 

81 % 
(938) 

2 % 
(23) 

100 % 
(1154) 

Jeg savner nogen at være sammen 
med 

6 % 
(75) 

20 % 
(232) 

32 % 
(366) 

40 % 
(467) 

1 % 
(13) 

100 % 
(1154) 

Jeg føler mig isoleret fra andre 6 % 
(68) 

14 % 
(162) 

29 % 
(340) 

49 % 
(568) 

1 % 
(15) 

100 % 
(1154) 

Jeg føler mig udenfor 5 % 
(57) 

15 % 
(178) 

34 % 
(391) 

44 % 
(506) 

2 % 
(22) 

100 % 
(1154) 

Jeg trækker mig fra samvær med 
andre 

6 % 
(73) 

27 % 
(311) 

31 % 
(358) 

34 % 
(394) 

2 % 
(18) 

100 % 
(1154) 

Jeg føler mistillid til folk, jeg ikke 
kender 

7 % 
(85) 

19 % 
(218) 

38 % 
(440) 

32 % 
(373) 

3 % 
(38) 

100 % 
(1154) 

Jeg føler mistillid til folk, jeg kender 2 % 
(23) 

13 % 
(148) 

41 % 
(474) 

42 % 
(484) 

2 % 
(25) 

100 % 
(1154) 

 
Når ovenstående resultater (tabel 12) krydskøres med respondenternes rapporterede mobbepositioner i 
egen skoletid, fremgår det, at de, der er blevet mobbet, i højere grad end de der ikke er blevet mobbet, i dag 
rammes af  social usikkerhed. De respondenter, der som barn blev mobbet i skolen, svarer også mere hyp-
pigt end respondenter, der ikke blev mobbet, at de bliver nervøse, når de er et nyt sted, at de savner nogen 
at være sammen med, at de føler sig isoleret fra andre og udenfor, ligesom de oftere end andre respondenter 
føler mistillid til andre folk. Det ser således ud, som om respondenter, der har været mobbet i egen skoletid, 
har en større risiko for at bære på sociale mén sammenlignet med dem, der ikke har været ramt af  mobning. 
Dette fund peger på, hvor alvorlige senfølger, det kan have, når man har været udsat for ekstrem udstødelse 
i barndomsårene. Vi skal igen minde læseren om, at respondenter, der har været udsat for mobning, muligvis 
har været ekstra proaktive med at sige ja til at deltage i undersøgelsen, og det kan ikke afvises, at negative 
senfølger af  mobning også har præget motivationen for at deltage. Det betyder, at vi ikke kan være absolut 
sikre på, at fund vedrørende sociale senfølger af  mobning er repræsentative for hele befolkningen. Ligesom 
undersøgelsen er behæftet med nogen usikkerhed, idet den baserer sig på erindring.
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2.9. Egne børn/stedbørn og mobning
67 % af  respondenterne har selv børn/stedbørn. 39 % af  respondenterne svarer ja til, at deres børn/sted-
børn eller et af  dem, hvis der er flere børn, har været udsat for skolemobning, og 62 % kontaktede skolen, 
da de erfarede, at barnet blev mobbet.

Tabel 13: Hvad gjorde du sidste gang, dit barn/stedbarn blev mobbet?

Tabel 13: Hvad gjorde du sidste gang, dit barn/stedbarn blev mobbet? 

 

 Procentandel 

Jeg kontaktede skolen 62 % 
(190) 

Jeg kontaktede forældrene til de elever, der 
mobbede mit barn/stedbarn 

32 % 
(99) 

Jeg kontaktede andre forældre i klassen end 
forældrene til de elever, der mobbede 

11 % 
(32) 

Jeg trak mit barn/stedbarn ud af skolen 13 % 
(39) 

Jeg kontaktede de elever, der mobbede mit 
barn/stedbarn 

12 % 
(36) 

Jeg talte med mit barn/stedbarn om, hvad der var 
sket 

76 % 
(231) 

Jeg gjorde ingenting, for jeg vidste ikke, hvad jeg 
skulle stille op 

4 % 
(13) 

Andet, notér venligst 15 % 
(45) 

Total 224 % 
(305) 

 

Over halvdelen (62 %) af  de respondenter, der har børn/stedbørn, kontaktede skolen, sidste gang de op-
levede, at deres barn havde været udsat for mobning (tabel 13). 76 % har talt med barnet, om hvad der er 
sket. Det kan læses som en betydelig andel, men omvendt har 24 %, næsten hver fjerde ikke talt med barnet 
om det hændte. 32 % har kontaktet forældre til de børn, der har udøvet mobningen overfor eget barn. Kun 
4 % har svaret, at de ikke gjorde noget. Samlet set har informanterne med børn/stedbørn altså reageret på 
situationen.  I samtaler med barnet har 30 % (tabel 14) forsøgt at løfte skyld fra barnet ved at påpege, at 
barnet ikke er årsagen til mobning. 32 % har opfordret eleven til at gå til læreren, hvilket tyder på en vis tillid 
til, at den vej kan være nyttig. 15 % har bedt barnet ignorere mobningen.
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Blandt de respondenter, som har et barn/stedbarn, der er blevet mobbet, har flere kvinder end mænd kon-
taktet skolen og talt med deres barn om, hvad der er sket. Som ved spørgsmålet til informanten i afsnit 2.3 
om, hvem der handlede på mobningen i egen skoletid, ser vi det samme billede af, at mor før og nu er den 
mest intervenerende af  forældrene.

Tabel 14: Du har svaret, at du talte med dit barn/stedbarn om, hvad der var sket. Hvilket  
udsagn beskriver bedst, din samtale med dit barn/stedbarn? 

Tabel 14: Du har svaret, at du talte med dit barn/stedbarn om, hvad der var sket. Hvilket 
udsagn beskriver bedst, din samtale med dit barn/stedbarn? 

 

 Procentandel 

Jeg opfordrede ham/hende til at ignorere 
mobningen 

15 % 
(36) 

Jeg sagde, at det ikke var ham/hende, der er skyld i 
mobningen 

30 % 
(70) 

Jeg opfordrede ham/hende til ikke at græde foran 
de andre 

0 % 
(1) 

Jeg sagde, at de andre klassekammerater er 
misundelige 

4 % 
(10) 

Jeg opfordrede ham/hende til at slå igen 5 % 
(12) 

Jeg opfordrede ham/hende til at tale med lærerne 
om det 

32 % 
(74) 

Andet notér venligst  12 % 
(29) 

Total 100 % 
(231) 

 
Generelt vurderer de adpurgte, der har ageret på deres børn/stedbørns mobbesituation, at effekten var posi-
tiv. Her ses igen en udbredt interventionsoptimisme (tabel 15). 28 % oplevede dog, at mobningen fortsatte, 
efter at de havde kontaktet skolen. I toppen for vurderet effekt er 82 %, der oplevede, at ”mobningen stop-
pede helt eller næsten helt”, da de trak barnet ud af  skolen. Det resultat ligger på linje med elevundersøgel-
sen om mobning foretaget af  forskerteamet eXbus. Her viste det sig, at skoleskift var positivt for de fleste 
elever, der flyttede skole pga. mobningen, idet de ikke oplevede at blive mobbet på den nye skole (Hansen, 
Henningsen og Kofoed 2014a). Begge fund fra henholdsvis nærværende undersøgelse og eXbus’ elevun-
dersøgelse i 2011 peger på betydningen af  den lokale skoleklassekultur for, hvorvidt der udøves mobning 
eller ej. Mobningen hæftes således ikke på det enkelte barn, og skoleskifte fremstår som et kontekstskifte, 
der giver mulighed for at få det ramte barn ud af  mobbemønstret. Det bør dog understreges her, at det, at 
mobbeofferet skifter skole, ikke i sig selv løser skoleklassens udfordring.
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Tabel 15: Hvad var effekten af, at du kontaktede skolen? 

Tabel 15 - Hvad var effekten af, at du kontaktede skolen? Mobningen… 

 

 blev 
værre 

fortsatte 
uændret 

fortsatte, 
men i 

mindre 
grad 

stoppede 
helt eller 
næsten 

helt 

Ved 
ikke Total 

Hvad var effekten af, at du 
kontaktede skolen? Mobningen… 

2 % 
(4) 

28 % 
(54) 

27 % 
(52) 

39 % 
(74) 

4 % 
(7) 

100 % 
(190) 

Hvad var effekten af, at du 
kontaktede forældrene til de elever, 
der mobbede dit barn/stedbarn? 
Mobningen… 

2 % 
(2) 

18 % 
(18) 

34 % 
(34) 

41 % 
(40) 

5 % 
(5) 

100 % 
(99) 

Hvad var effekten af, at du 
kontaktede andre forældre i klassen 
end forældrene til de elever, der 
mobbede? Mobningen… 

0 % 
(0) 

19 % 
(6) 

40 % 
(13) 

22 % 
(7) 

19 % 
(6) 

100 % 
(32) 

Hvad var effekten af, at du trak dit 
barn/stedbarn ud af skolen? 
Mobningen… 

0 % 
(0) 

7 % 
(3) 

8 % 
(3) 

82 % 
(32) 

3 % 
(1) 

100 % 
(39) 

Hvad var effekten af, at du 
kontaktede de elever, der mobbede 
dit barn/stedbarn? Mobningen… 

3 % 
(1) 

6 % 
(2) 

42 % 
(15) 

43 % 
(15) 

7 % 
(3) 

100 % 
(36) 

Hvad var effekten af, at du talte med 
dit barn/stedbarn om, hvad der var 
sket? Mobningen… 

0 % 
(1) 

16 % 
(38) 

27 % 
(62) 

43 % 
(99) 

14 % 
(32) 

100 % 
(231) 

Hvad var effekten af, at du trak dit 
barn/stedbarn ud af skolen? 
Mobningen… 

0 % 
(0) 

7 % 
(3) 

8 % 
(3) 

82 % 
(32) 

3 % 
(1) 

100 % 
(39) 
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Kapitel 3:  
Læreres og skolepædagogers 

forståelser af skolemobning og 
skoleensomhed 
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Som et supplement til befolkningsundersøgelsen har vi gennemført en mindre surveyundersøgelse blandt 
lærere og skolepædagoger med i alt 216 besvarelser fra folkeskoler, privatskoler og friskoler. Undersøgelsen 
er gennemført som en webbaseret undersøgelse, som lærere og skolepædagoger blev inviteret til via e-mail 
i perioden 4. februar – 2. juli 2019.

Flere kvinder (82 %) end mænd har besvaret undersøgelsen, hvilket næsten (dog lidt mere) svarer til kvin-
ders andel af  lærerfaget (kvinder udgør totredjedele af  lærerstanden).

69 % er fastansatte lærere. 25 % er fastansatte pædagoger.

Lærerne og skolepædagoger er som i befolkningsundersøgen blevet spurgt om deres forståelser og er-
faringer med mobning og skoleensomhed i kraft af  deres professionsarbejde. Der er i denne survey ikke 
medtaget spørgsmål om erfaringer fra egen skoletid som ved befolkningsundersøgelsen. Dette fravalg er 
begrundet med tvivl om, at det at spørge til egen skoletid kunne forstyrre og stå i vejen for de spørgsmål, 
der handler om det daglige arbejde som lærer og pædagog.

3.1. Mobning har ikke været curriculum under uddannelsen 
66 % af  lærer- og pædagogerne i denne undersøgelse har ikke beskæftiget sig med skolemobning under ud-
dannelsen. Det gælder også for de forholdsvis yngre lærere og skolepædagoger. 18 % har deltaget i undervis-
ning om mobning under deres uddannelse. 14 % har ved eget initiativ beskæftiget sig med mobbetematikker 
under deres uddannelse (tabel 16). Når dette sammenholdes med det generelt øgede samfundsfokus på 
trivsel og mobning i grundskolen, der bl.a har resulteret i indførelse af  Den Nationale Klageinstans mod 
Mobning i 2017 (Uvm 2017), tyder det på, at indhold og pensum på lærer- og pædagoguddannelserne ikke 
i samme hastighed har afspejlet udviklingen. Til gengæld har 55 % af  respondenterne deltaget i foredrag 
mm. om mobning, mens de har været i gang med lærerjobbet. Tilegnelse af  viden om skolemobning har 
således mestendels ligget uden for selve hoveduddannelsesforløbet. Det kan måske have været i form af  
kommunale kurser, kurser i regi af  de børneretslige organisationer, efteruddannelseskurser og besøg af  
oplægsholdere mm. 
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Tabel 16: Har du beskæftiget dig med elevmobning under din uddannelse? 

3.2. Mangler lærere og pædagoger viden om mobning?
44 % af  lærerne og skolepædagogerne svarer, at de ved nok om mobning (tabel 17). 44 % savner dog mere 
viden om, hvordan mobning kan forebygges, og lidt færre (32 %) savner mere viden om, hvordan der kan 
interveneres i mobning, der allerede er i gang. Efterspørgslen på mere viden i det hele taget tyder på, at der 
for lærere og skolepædagoger er behov for flere adgange til forskningsfund og praksisudviklende rådgivning 
om mobningens opståen og opløsning. Det kan også tyde på, at lokale erfaringer og strategier med at op-
bygge antimobbende miljøer i skoleklasserne ikke i tilstrækkelig grad er et fælles fagligt efteruddannelsesan-
liggende i personalegruppen. Det kan hænge sammen med, at skolens didaktiske og sociale opgaver opleves 
som adskilte praksisser.

Tabel 16 - Har du beskæftiget dig med elevmobning under din uddannelse? 

 

 Procentandel 

Ja, jeg har modtaget undervisning om elevmobing 
under min uddannelse 

18 % 
(38) 

Ja, jeg har på eget initiativ beskæftiget mig med 
elevmobning under min uddannelse 

14 % 
(31) 

Nej, jeg har ikke beskæftiget mig med elevmobning 
under min uddannelse 

66 % 
(143) 

Ved ikke 6 % 
(14) 

Total 105 % 
(216) 
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Tabel 17: Hvilke af nedenstående udsagn beskriver bedst din viden om mobning? 

Tabel 17 - Hvilke af nedenstående udsagn beskriver bedst din viden om mobning 

 

 Procentandel 

Jeg har nok viden om mobning til mit daglige 
arbejde på skolen 

44 % 
(95) 

Jeg mangler mere viden om, hvordan man kan 
forebygge mobning 

44 % 
(94) 

Jeg mangler mere viden om, hvordan man kan 
stoppe mobning 

32 % 
(69) 

Total 119 % 
(216) 

 

3.3. Læreres og skolepædagogers forståelser af mobning og dens årsager
Når lærere og skolepædagoger i undersøgelsen præsenteres for bare to dimensioner om mobning, der svarer 
til de to paradigmeforståelser, der dominerer mobbeforskningens litteratur, da svarer langt de fleste infor-
manter (89 %), at mobning er en social dynamik i fællesskabet (tabel 18). 

Tabel 18: Vi er nu interesseret i at høre om din opfattelse af mobning. Hvilken af de to  
hovedbeskrivelser af mobning er du mest enig i?

Tabel 18 - Vi er nu interesseret i at høre om din opfattelse af mobning. Hvilken af de to 
hovedbeskrivelser af mobning er du mest enig i 

 

 Procentandel 

Mobning er et negativt forhold mellem en udøver 
og et offer 

11 % 
(24) 

Mobning er en social dynamik, hvor én eller flere 
lukkes ude af fællesskabet 

89 % 
(192) 

Total 100 % 
(216) 

 
Bemærk nu et skift: Når der spørges mere specifikt til respondenternes forståelser af, hvad der forårsager 
mobning, ja, så fordeler svarene sig forholdsvis jævnt (dog ikke så jævnt som i befolkningsundersøgelsen) 
henover de valgte muligheder (tabel 19). Det er dog værd at fremhæve, at ”manglende robusthed” ligger lavt 
i forhold til svar som ”manglende sammenhold i klassen”. Et sociokulturelt svar som ”udstødelseskultur” 
som årsag får 57 %. 50 % er ”helt uenig” i årsagen: ”naturens orden” (mobning som naturbåren). Her er 
der til sammenligning med en lignende undersøgelse fra 2009-2010 sket et interessant ryk henimod mere 
sociokulturelle forklaringer på mobning (Hansen 2011). Det tyder på, at nyere forståelser af  mobning er 
slået igennem hos skolens personale, også selvom der samtidigt efterspørges mere viden, men dog især viden 
om, hvordan mobning kan forhindres og håndteres i praksis.
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Tabel 19: Hvor enig eller uenig er du i, at skolemobning skyldes?

Tabel 19: Hvor enig eller uenig er du i, at skolemobning skyldes? 

 

 Helt 
enig 

Delvist 
enig 

Delvist 
uenig 

Helt 
uenig 

Ved 
ikke Total 

mangelfuld opdragelse hjemmefra 13 % 
(29) 

53 % 
(115) 

19 % 
(40) 

12 % 
(25) 

3 % 
(7) 

100 % 
(216) 

manglende sammenhold i 
skoleklassen 

26 % 
(56) 

55 % 
(118) 

13 % 
(29) 

3 % 
(7) 

3 % 
(6) 

100 % 
(216) 

mangel på robusthed hos den, der 
bliver mobbet 

2 % 
(5) 

17 % 
(36) 

25 % 
(55) 

51 % 
(111) 

4 % 
(9) 

100 % 
(216) 

at mobning er almindeligt udbredt i 
samfundet og smitter af på børnene 

11 % 
(23) 

45 % 
(98) 

23 % 
(49) 

16 % 
(35) 

5 % 
(11) 

100 % 
(216) 

en ’mig, mig, mig'-adfærd hos 
nutidens børnegeneration 

12 % 
(26) 

47 % 
(102) 

22 % 
(48) 

15 % 
(32) 

4 % 
(8) 

100 % 
(216) 

aggressive børns trang til at dominere 
andre 

5 % 
(10) 

32 % 
(69) 

31 % 
(68) 

25 % 
(53) 

7 % 
(16) 

100 % 
(216) 

at børn er mere sammen på nettet 
end i virkeligheden 

9 % 
(20) 

40 % 
(86) 

28 % 
(60) 

17 % 
(37) 

6 % 
(13) 

100 % 
(216) 

Umodenhed 6 % 
(14) 

37 % 
(79) 

28 % 
(60) 

25 % 
(53) 

5 % 
(10) 

100 % 
(216) 

en udstødelseskultur, hvor man 
mobber for ikke selv at blive mobbet 

18 % 
(39) 

57 % 
(124) 

18 % 
(38) 

6 % 
(12) 

1 % 
(3) 

100 % 
(216) 

manglende tolerance og åbenhed for 
forskellighed 

30 % 
(65) 

52 % 
(113) 

13 % 
(27) 

4 % 
(8) 

1 % 
(3) 

100 % 
(216) 

naturens orden, hvor de ”stærkeste 
overlever” 

2 % 
(4) 

17 % 
(37) 

25 % 
(53) 

50 % 
(107) 

7 % 
(15) 

100 % 
(216) 

usikre børn, der lader deres 
usikkerhed gå ud over andre 

23 % 
(49) 

62 % 
(134) 

9 % 
(19) 

5 % 
(11) 

1 % 
(3) 

100 % 
(216) 
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3.4. Læreres og skolepædagogers forståelser af skoleensomhed generelt 
og konkret
I lærernes og skolepædagernes svar på, hvorvidt skoleensomhed er selvforskyldt, fordeler svarene sig no-
genlunde lige mellem ”delvist selvforskyldt” og ”aldrig selvforskyldt” (tabel 20).

Tabel 20: Hvilket udsagn om ensomhed blandt elever i skolen er du mest enig i?

 
På spørgsmål om, hvad ensomhed skyldes (tabel 21) svarer hele 64 % manglende kompetencer hos den 
ensomme. Manglende sammenhold i klassen ligger højest med 69 %. Manglende tryghed (generelt spurgt) 
får 67 %. 

Det er interessant, at der på trods af, at manglende sammenhold i klassen ligger i toppen af  besvarelser, også 
i stor udstrækning peges på konkrete mangler hos den ensomme og på, at ensomheden er ”delvist selvfor-
skyldt”. Det kan som ved svar i befolkningsundersøgelsen tyde på, at fænomenet skoleensomhed i højere 
grad end fænomenet skolemobning individualiseres af  respondenterne jf. afsnit 2.7 (tabel 11), hvilket også 
kommer til udtryk i nogle af  svarene i den åbne svarkategori: ”Hvad mener du, ensomhed i skolen skyldes?”. 

Eksempler på åbne svar fra lærere og skolepædagoger:

•	 ”Ensomhed kan skyldes en eller flere problemstillinger hos den ensomme, der får ham eller hende til at 
føle sig ensom.”

•	 ”Ensomhed kommer også fra lavt selvværd.”
•	 ”En stigende grad af  diagnoser med sociale vanskeligheder, der mangler tid til at hjælpe eleven med at 

skabe sociale kompencer, indlæring og træning - samt andre elever kan skræmmes af  det ukendte.”
•	  ”Nogle gange “svage” forældre. Børnene kommer usoignerede.”

Tabel 20 - Hvilket udsagn om ensomhed blandt elever i skolen er du mest enig i? 

 

 Procentandel 

Ensomhed i skolen er næsten altid eller altid 
selvforskyldt 

0 % 
(0) 

Ensomhed i skolen kan være delvist selvforskyldt 45 % 
(98) 

Ensomhed i skolen er aldrig selvforskyldt 55 % 
(118) 

Total 100 % 
(216) 
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Tabel 21: Hvad mener du, at ensomhed i skolen skyldes? 

Tabel 21 - Hvad mener du, at ensomhed i skolen skyldes 

 

 Procentandel 

Ensomhed i skolen skyldes manglende sociale 
kompetencer hos den ensomme 

64 % 
(139) 

Ensomhed skyldes manglende sociale kompetencer 
hos andre elever i klassen 

56 % 
(121) 

Ensomhed i skolen skyldes manglende sammenhold 
i skoleklassen 

69 % 
(150) 

Ensomhed i skolen skyldes mangel på robusthed 
hos den ensomme 

18 % 
(38) 

Ensomhed i skolen skyldes, at ny teknologi og 
sociale medier skaber distance mellem eleverne 

36 % 
(78) 

Ensomhed i skolen skyldes ”mig, mig, mig”- adfærd 
hos nutidens børnegeneration 

35 % 
(76) 

Ensomhed skyldes manglende tryghed 64 % 
(138) 

Ensomhed skyldes manglende tolerance og 
åbenhed for forskellighed 

67 % 
(144) 

Andet. Uddyb venligst 11 % 
(23) 

Ved ikke 2 % 
(5) 

Total 422 % 
(216) 

 

Det er også bemærkelsesværdigt, at den noget generelle kategori ”ensomhed skyldes manglende tryghed” 
får over halvdelen af  besvarelserne. Tryghed kan her i princippet pege flere steder hen; såsom tryghed i 
klasseværelset, tryghed inde i subjektet selv og tryghed i hjemmet. Under alle omstændigheder udpeges her 
et vilkår, der findes betydningsfuldt – nemlig oplevelsen af  at føle sig tryg, hvilket kan være et opmærk-
somhedspunkt ved udvikling af  positiv kontekst omkring skolegang. Selvom der i svarene er tendenser til 
at individualisere skoleensomhed som fænomen, så mener 96 % af  lærer- og skolepædagoginformanterne, 
at skoleensomhed er en opgave for såvel hjem som skole (tabel 22). Et signal fra lærere og skolepædagoger 
i tråd med befolkningsgruppens generelle tro på, at det nytter at blande sig, når der mobbes, og når der er 
ensomme børn i klassen.
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Tabel 22: Mener du, at ensomhed blandt eleverne i skolen er en opgave for lærerne at beskæf-
tige sig med?

Tabel 22 - Mener du, at ensomhed blandt eleverne i skolen er en opgave for lærerne at 
beskæftige sig med 

 

 Procentandel 

Nej, det er en opgave, der primært ligger uden for 
skolen, fx hos forældrene 

1 % 
(2) 

Ja, det er en opgave, der primært ligger hos lærerne 4 % 
(8) 

Det er en opgave, der både ligger hos lærerne og 
uden for skolen 

95 % 
(205) 

Ved ikke 0 % 
(1) 

Total 100 % 
(216) 

 

3.5. Mobbefrekvenser og mobbeformer
Når det kommer til læreres og skolepædagogers vurdering af, hvor meget mobning der er i deres klasser 
(tabel 23), anes en bemærkelsesværdig udvikling sammenlignet med en tidligere undersøgelse blandt lærere 
og skolepædagoger. I den førnævnte lærerundersøgelse fortaget af  eXbus fra 2009-2010 svarede de fleste 
respondenter, at der var mindre end 1-2 elever i snit, der blev mobbet i deres klasser (Hansen 2011). I nær-
værende undersøgelse svarer 48 % af  informanterne, at det er mellem 1-2 elever i deres klasser, der mobbes. 
I mellemtiden er mobbetallene, jævnfør børnesundhedsundersøgelserne i grundskolerne, gået ned på natio-
nalt plan (Rasmussen et al. 2019), så i dag er lærernes svar på sin vis mere i overenstemmelse med mobbetal 
målt via elevrapporteringer. At lærersvar og elevsvar i dag i højere grad er samstemmende end tidligere, kan 
igen være et udtryk for, at øget fokus på mobning skaber fælles perspektiver skolens aktører imellem. Det 
er dog også værd at hæfte sig ved, at 13 % ikke ved, hvor mange elever, der bliver mobbet i deres klasser.
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Tabel 23: Hvor mange elever tror du i gennemsnit, der bliver mobbet i de klasser, du er lærer 
eller pædagog i for tiden?

Tabel 23 - Hvor mange elever tror du i gennemsnit, der bliver mobbet i de klasser, du er 
lærer eller pædagog i for tiden 

 

 Procentandel 

Der er ingen elever, der bliver mobbet i mine 
klasser 

33 % 
(71) 

Der mobbes 1-2 elever i hver klasse 48 % 
(104) 

Der mobbes 3-4 elever i hver klasse 5 % 
(11) 

Der mobbes 5 eller flere elever i hver klasse 0 % 
(1) 

Ved ikke 13 % 
(29) 

Total 100 % 
(216) 

 

På spørgsmålet om elevmobningens fremtrædelsesformer, som lærerne og skolepædagogerne observerer 
det, svarer respondenterne, at de oplever, at mobningen især er verbal (68 %) eller kendetegnet ved udeluk-
kelse (64 %). 41 %  svarer, at den foregår digitalt. Den fysiske mobning får væsenligt færre svar, nemlig 22 %. 
Lærere og skolepædagoger i denne undersøgelse oplever således den mobning, der foregår på deres skole, 
som mere psykisk end fysisk.
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Tabel 24: På hvilke måder bliver der mobbet?

Tabel 24 - På hvilke måder bliver der mobbet 

 

 Procentandel 

Mobningen sker verbalt ansigt til ansigt 68 % 
(79) 

Mobningen sker digitalt 41 % 
(47) 

Mobningen er fysisk 22 % 
(25) 

Mobningen er kendetegnet ved udelukkelse 64 % 
(74) 

Andet, notér venligst 7 % 
(8) 

Total 201 % 
(116) 

 
De fleste (79 %) svarer, at mobning sker ligeligt mellen piger og drenge (tabel 25), hvilket bringer besvarel-
serne på linje med kvalitative forskningsiagttagelser, som nævnt tidligere i rapporten.

Tabel 25: Foregår mobningen hovedsageligt inden for ét køn?

Tabel 25 - Foregår mobningen hovedsageligt inden for ét køn 

 

 Procentandel 

Ja, mobningen sker især mellem pigerne 10 % 
(12) 

Ja, mobningen sker især mellem drengene 10 % 
(12) 

Nej, både piger og drenge er involveret i mobning 79 % 
(92) 

Total 100 % 
(116) 
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3.6. Udsagn om klassen, hvor der ifølge respondenterne forekommer 
mobning 
I en række beskrivende udsagn om skoleklasser ligger ”klassen er god nok, men nogle enkelte elever har 
en destruktiv adfærd” i toppen med 56 % af  besvarelserne (tabel 26). 42 % mener, at eleverne har svært 
ved at indgå i fællesskabet. 16 % peger på, at klassen har været forsømt af  kollegaer. Samlet set er der her 
en modsatrettet svartendens i forhold til den mere generelle informantforståelse af  mobning som et so-
cialdynamisk fænomen som vist i tabel 18. De udpegede beskrivelser i tabel 19 handler især om destruktiv 
adfærd og manglende fællesskabskompetencer hos enkelte elever. Når lærere og skolepædagoger i denne 
undersøgelse svarer på spørgsmål om mobning, er tendensen således, at når der spørges mere detaljeret og 
konkret til mobningens aktører, så svinger svarene mod det mere individorienterede. Omvendt ses det ved 
generaliserede spørgsmål til mobning som fænomen, at svarene svinger mod det socialorienterede. Svarene 
pendulerer således mellem forskellige årsagsudpegninger.   

Modsætningen mellem individualiserede og fællesskabsorienterede forklaringer blev fremlagt for vores fo-
kusgruppe med lærere og skolepædagoger. Nedenfor bringer vi et par udsagn:

”Jeg ser tit på det sådan, at vi faktisk er enige i lærergruppen på et metaplan, at mobning er en kultur 
i klassen. Når der så er en virkelig vanskelig sag, der har sat sig på tværs og trukket ud, så sker det …
at man alligevel finder noget hos den enkelte elev eller den enkelte familie.”

(Lærer, kvinde 43 år)

Det er værd at fæstne sig ved, at læreren i citatet ovenfor oplever, at i særligt vanskelige mobbesager svin-
ger interessen henimod individet, selvom lærergruppen abonnerer på en kulturforklaring på mobning. I 
et udsagn fra en anden lærer i fokusgruppen ses det, at informanten oplever, at enkeltelever kan have stor 
indflydelse på resten af  elevgruppen:

”For mig at se er der en masse rygradstænken om personer, der tit dukker op. Når det så er sagt, så 
er der altså også eksempler på sager, hvor nogle særlige personer fylder rigtigt meget, og det påvirker 
hele gruppen. Så hvad kommer af  hvad, spørger jeg mig selv nogle gange om.” 

(Lærer, kvinde 39 år)
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Tabel 26: Hvilke udsagn beskriver bedst den klasse, hvor der forekommer mobning?

Tabel 26 - Hvilke udsagn beskriver bedst den klasse, hvor der forekommer mobning 

 

 Procentandel 

Klassen er god nok, men nogle enkelte elever har en 
destruktiv adfærd 

56 % 
(65) 

Klassen har et udstødelsesmiljø 12 % 
(14) 

Klassen har mange elever, der har svært ved at 
indgå i fællesskabet 

42 % 
(49) 

Klassen har været forsømt af andre 
lærere/pædagoger 

16 % 
(19) 

Klassen har længe være upopulær hos personalet 9 % 
(10) 

Klassen kom skævt fra start 12 % 
(14) 

I klassen er der en del børn, der ikke kan lide at gå i 
skole 

23 % 
(27) 

Ingen af udsagnene passer på klassen 16 % 
(19) 

Total 187 % 
(116) 

 

Når det kommer til at beskrive henholdsvis mobberne og de mobbede blandt eleverne i klassen, gentages en 
mangeludpegning, der forbindes med individerne. ”Mobberens usikkerhed” får 50 % af  besvarelserne, og 
”manglende sociale kompetencer” også hos mobberen får 59 % (tabel 27). Om forskellige former for mang-
ler hos ofrene for mobning får ”svaghed” 49 % og ”manglende sociale kompetencer 47 % (tabel 28). Som 
ved befolkningsundersøgelsen viser tendensen sig igen, at jo mere lærere og skolepædagoger i undersøgelsen 
skal svare konkret og specifikt på problemstillingen, des mere udvælges de individualiserede beskrivelser. 
Dog kan et metodisk aspekt også have influeret svarene, eftersom de fleste svarmuligheder netop omhandler 
egenskaber ved individerne, og responderne har kunnet sætte flere krydser.
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Tabel 27: Hvilke udsagn beskriver ifølge dig bedst de elever, der mobber i klassen?
Tabel 27 - Hvilke udsagn beskriver ifølge dig bedst de elever, der mobber i klassen 

 

 Procentandel 

Eleverne, der mobber, er meget usikre 50 % 
(58) 

Eleverne, der mobber, er uden empati 34 % 
(39) 

Eleverne, der mobber, mangler sociale 
kompetencer 

59 % 
(69) 

Eleverne, der mobber, er dårligt opdraget 
hjemmefra 

36 % 
(42) 

Eleverne, der mobber, bliver bare revet med 39 % 
(45) 

Eleverne, der mobber, er misundelige over noget 15 % 
(17) 

Eleverne, der mobber, er stærke elever 22 % 
(25) 

Eleverne, der mobber, er ligesom alle andre elever 23 % 
(27) 

Ingen af udsagnene passer på eleverne, der mobber 
i min klasse 

6 % 
(7) 

Total 284 % 
(116) 
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Tabel 28: Hvilke udsagn beskriver ifølge dig bedst de elever, der bliver mobbet i klassen?
Tabel 28 - Hvilke udsagn beskriver ifølge dig bedst de elever, der mobber i klassen 

 

 Procentandel 

Eleverne, der bliver mobbet, er især ”svage” elever 49 % 
(57) 

Eleverne, der bliver mobbet, mangler sociale 
kompetencer 

47 % 
(54) 

Eleverne, der bliver mobbet, lægger selv lidt op til 
det 

12 % 
(14) 

Eleverne, der bliver mobbet, er 'tilfældigt' udvalgte 19 % 
(22) 

Eleverne, der bliver mobbet, er ”stærke” elever 10 % 
(12) 

Eleverne, der bliver mobbet, er ligesom alle andre 
elever 

33 % 
(38) 

Ingen af udsagnene passer på eleverne, der bliver 
mobbet i min klasse 

7 % 
(8) 

Total 177 % 
(116) 

 

3.7. Interventioner og vurderede effekter
Lærerne og skolepædagogerne er blevet spurgt om, hvordan de har reageret i den seneste mobbesag, de har 
haft.  Ingen har valgt kategorien: ”Ikke noget, eleverne klarede det selv” (tabel 29). At ”indkalde de invol-
verede til samtale” fik 50 % af  besvarelserne og at ”holde møde med hele klassen” 65 %. At ”igangsætte 
klasseaktiviteter” 57 %. Møde med de involverede, møde med hele klassen og klasseaktiviteter ligger således 
i toppen af  svarskalaen. Aktiviteterne må siges at være i overenstemmelse med respondenternes forståelse 
af, at mobning er et socialt fænomen, og generelt set oplever informanterne sig som aktivt handlende i mob-
besager.
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Tabel 29: Hvad gjorde du sidste gang, der forekom mobning blandt dine elever?
Tabel 28a - Hvad gjorde du sidste gang, der forekom mobning blandt dine elever 

 

 Procentandel 

Ikke noget, eleverne klarede det selv 0 % 
(0) 

Ikke noget, forældrene klarede det selv 0 % 
(0) 

Jeg skrev ud til forældrene 39 % 
(45) 

Jeg indkaldte de involverede til en samtale 50 % 
(58) 

Jeg gav en sanktion til den/dem, der mobbede 15 % 
(17) 

Jeg holdt møde med hele klassen 65 % 
(75) 

Jeg igangsatte konkrete aktiviteter for at forbedre 
miljøet i klassen 

57 % 
(66) 

Andet. Uddyb venligst 10 % 
(12) 

Total 235 % 
(116) 

 
Effekterne af  de valgte interventioner vurderes (tabel 30) generelt som positive på den vis, at mobningen 
fortsatte i mindre grad eller stoppede helt. 
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Tabel 30: Hvad var effekten af, at ...
Tabel 29 - Hvad var effekten af, at 

 

 blev 
værre 

fortsatte 
uændret 

fortsatte, 
men i 

mindre 
grad 

stoppede 
helt eller 
næsten 

helt 

Ved 
ikke Total 

du skrev ud til forældrene? 
Mobingen… 

0 % 
(0) 

13 % 
(6) 

44 % 
(20) 

36 % 
(16) 

7 % 
(3) 

100 % 
(45) 

du indkaldte de involverede til en 
samtale? Mobingen… 

0 % 
(0) 

10 % 
(6) 

34 % 
(20) 

43 % 
(25) 

12 % 
(7) 

100 % 
(58) 

du gav en sanktion til den/dem, der 
mobbede? Mobingen… 

0 % 
(0) 

12 % 
(2) 

47 % 
(8) 

41 % 
(7) 

0 % 
(0) 

100 % 
(17) 

du holdt møde med hele klassen? 
Mobingen... 

0 % 
(0) 

7 % 
(5) 

44 % 
(33) 

48 % 
(36) 

1 % 
(1) 

100 % 
(75) 

du igangsatte konkrete aktiviteter 
for at forbedre miljøet i klassen? 
Mobingen... 

0 % 
(0) 

9 % 
(6) 

38 % 
(25) 

50 % 
(33) 

3 % 
(2) 

100 % 
(66) 

 
Vurderingerne af  skolepersonalets egne interventionserfaringer fremlagde vi for vores fokusgruppe med 
udskolingselever. Vi bringer nedenfor to forskellige refleksioner, der udtrykker to forskellige oplevelser af  
lærernes kendskab til elevernes sociale skoleliv:

”Det er mit indtryk, at vores lærere ikke forstår, hvad der egentligt foregår mellem os elever. Især da 
vi blev teenagere. De gennemskuer det ikke helt, og når de ikke gennemskuer det, så ved de jo heller 
ikke, hvordan de kan blande sig i det.” 

(Dreng, 17 år)

”Jeg har en klasselærer, der virkelig viser interesse for det her og spørger ind til det. Fx spurgte han 
mig engang, om jeg følte mig alene. Jeg fortalte ham, at jeg havde flest venner uden for klassen… 
men at jeg ikke havde noget problem med det, at jeg ikke følte jeg var udenfor af  den grund, for 
vores klasse er egentligt meget god. Jeg kunne faktisk godt lide, at han spurgte til det. Han er meget 
opmærksom på sådan noget.” 

(Pige, 16 år)
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Tabel 30 - Har du set din skoles handleplan mod mobning 

 

 Procentandel 

Ja 59 % 
(127) 

Nej 28 % 
(60) 

Ved ikke 13 % 
(29) 

Total 100 % 
(216) 

 

3.8.  Handleplaner mod mobning
59 % af  lærerne og skolepædagogerne har kendskab til skolens handleplan mod mobning (eller for trivsel). 
28 % har ikke set den, og 13 % ved ikke, om de har set den (tabel 31). 

Tabel 31: Har du set din skoles handleplan mod mobning (eller en trivselsplan)?

Tabel 31 - Har du deltaget i tilblivelse af din skoles handleplan mod mobning 

 

 Procentandel 

Ja 44 % 
(56) 

Nej 53 % 
(67) 

Ved ikke 3 % 
(4) 

Total 100 % 
(127) 

 

44 % har deltaget i handleplanernes tilblivelse overfor 53 %, der ikke har (tabel 32). Udfra forskellige for-
ventninger om og holdninger til, hvor mange af  skolens aktører der bør deltage direkte i tilblivelsesprocesser 
for handlingsplaner, kan dette resultat læses enten positivt eller negativt. 

Tabel 32: Har du deltaget i tilblivelse af din skoles handleplan mod mobning?



Forståelser af mobning og ensomhed 
i grundskolen

52

Hvis det vurderes vigtigt, at det er en opgave for hele personalegruppen på skolen at benytte handleplaner 
mod mobning som et aktivt og retningsanvisende dokument, kan svarene på kendskab og deltagelse læses 
som defensive. Med det afsæt står handleplanerne ikke alle steder centralt nok i personalegruppens fælles 
arbejde. Det kan hænge sammen med, at sådanne dokumenttilblivelser ofte overlades til en mindre arbejds-
gruppe blandt personalet og aldrig udvikler sig til et dokument med egentlig bred praksisrelevans for hele 
personalegruppen. 

En af  lærerne i fokusgruppeinterviewet forklarer:

”På vores skole har der været en gruppe lærere og pædagoger, der har arbejdet enormt visionært med 
trivsel og mobning, og det mærkes virkelig på deres klasser. Det er også dem, der har været med til at 
fremstille skolens trivselsplan. Andre kollegaer har ikke prioriteret det, måske fordi de har været op-
taget af  noget andet, og det mærkes altså også i deres klasser, men det er åbenlyst meget konfliktska-
bende at snakke om, altså i hvis klasser mobbes der eller ej. Den tager vi mere i krogene.” 

(Lærer, mand 38 år)

Det er bemærkelsesværdigt, at informanten her fortæller om tilbageholdenhed ved at drøfte skoleklassernes 
forskellige mobbehistorier, hvilket tyder på, at der eksisterer en form for privathed om lærerens relation til 
sin klasse. Denne privathed kan være en barriere for at gøre handleplanen til et dokument med fælles im-
plementeringskraft.

Et andet udsagn udtrykker et eksempel på handleplaner, der får ringe opmærksomhed:

”Jeg har da en lille erindring om, at der blev sendt et dokument rundt med en trivselsplan, men det er ikke 
noget, vi sådan tager frem ved teammøder og sådan.”      

(Pædagog, kvinde 52 år).
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Kapitel 4:  
Perspektiver, ideer og  

opgaver, der udspringer af  
undersøgelsens fund 
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Undersøgelsens resultater kan, som rapportens indledning åbner op for, indgå i forskellige instansers ar-
bejde med at videreudvikle indsatsen mod mobning på nationalt plan. Rapporten kan også fungere som 
afsæt for skolens interessenter til at udvide mobbepolitikken med aktiviteter mod skoleensomhed, ligesom 
den kan anvendes til at opmuntre lærere, skolepædagoger, forældre og elever til at blande sig mere og direkte, 
når et skolefællesskab mobber sine egne. Undersøgelsen inspirerer også til det, man kan kalde for mobbe-
forskningens next step af  aktuelle spørgsmål og tematikker. 

Vi har i dette kapitel samlet og uddybet en række af  de konkrete perspektiver og bringer ideer og forslag til 
opgaver, der udspringer fra undersøgelsens resultater og tolkninger.

Bemærk, at det varierer, hvad skolerne kalder deres handleplaner mod mobning i praksis. Dokumenterne går 
under betegnelser som: trivselsplaner, antimobbestrategier, mobbepolitik, trivselspolitik, handleplaner mod 
mobning o.l. Når vi i det følgende skriver handleplaner, er det således en fælles betegnelse for de nævnte.

4.1.  Skoleensomhed – en trivselsopgave
Skoleensomhed har i Danmark ikke været et skolepolitisk og et skolepædagogisk fokusområde lige så længe 
som fokusområdet skolemobning. Det kan betyde, at man i feltet har overset eller undervurderet en mulig 
voksende gråzone mellem de to fænomener. Angst for at blive mobbet kan fx føre til oplevelser af  ensom-
hed (Hansen, Henningsen & Kofoed 2014a, b), ligesom det at ”føle sig udenfor” både kan kategoriseres 
som skolemobning og som skoleensomhed. Skolens interessenter bør overveje, hvordan ensomhed i højere 
grad kan adresseres som en indsats for bedre trivsel i skolen, herunder udfordre tendensen til, at løsninger 
på ensomhedsproblemer ikke alene hjemsendes til den ensomme selv. Endvidere lægger undersøgelsens 
historiske spor op til mere krydsforskning mellem fænomenerne ensomhed og mobning, herunder hvornår 
oplevelsen af  ensomhed udspringer af  skolesocialiteten alene. Er der sammenhænge mellem nedadgående 
mobbetal og opadgående ensomhedstal på skoler og ungdomsuddannelser? Er der situationer, som man for 
10 år siden ville kategorisere som mobning, men som i dag italesættes som ensomhed? Og hvilke samfunds-
historiske vilkår ser ud til at have indflydelse på oplevelser af  ensomhed blandt børn og unge i og uden for 
skolen?  

4.2.  At bevare og udvikle interventionsoptimisme hos skolens aktører
Den udbredte erfaring med og tro på, at det betaler sig at intervenere i mobning kombineret med erfaringer 
om at stå alene i en mobbesituation kan oversættes til opfordringer om, at folk i almindelighed blander sig 
mere offensivt i mobbesituationer og i mobbekultur, herunder også begyndende mobbekultur i skolen. 

Forældre: Der kan med belæg i denne undersøgelse arbejdes med i højere grad at opfordre forældre – ikke 
mindst fædre – til at blande sig (mere), når såvel egne som andres børn mobbes i klassen. Mulig passivitet i 
forældregruppen kan udfordres ved bl.a. at udbrede viden om, at skolemobning er et påvirkeligt fænomen, 
der både forstærkes og forringes af  omgivelserne. På forebyggelsessiden kan forældrekredsen i hver 
skoleklasse endvidere inviteres til at udvikle ideer til, hvordan de som forældre støtter op om tolerante og 
antimobbende sociale praksisser i såvel elev- som forældregruppe.
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Lærerne og skolepædagogerne: Skolepersonalet er en særlig vigtig aktørgruppe, da de arbejder direkte på det 
sted, hvor elevmobningen udspiller sig; skolen. I Sverige gik lærernes fagforening i 1990’erne i spidsen for 
en kampagne under overskriften: ”Blunda inte for mobbing”, der opfordrede deres medlemmer til at se og 
handle på skolemobning. Det bør overvejes, om et lignende initiativ i opdateret format kunne være relevant 
i Danmark sideløbende med handleplansarbejdet og mere vidensdeling. 

Eleverne: Det er bemærkelsesværdigt, at interventionsoptimismen er ekstra høj, når det handler om indblan-
ding fra klassekammeraterne. Det understreger den vigtige betydning af, at eleverne ikke kun er målgruppe 
for en antimobbende indsats, men at de også er aktive deltagere i konkrete forebyggende og intervenerende 
praksisser. Elevråd, elevgrupper og evt. hele årgange bør inddrages i tilblivelser af  skolernes handleplaner, 
ligesom elevgruppen fra især mellemtrinnet og udskolingen  generelt kan inviteres til refleksioner og kreative 
processer med arbejdsspørgsmålene: ”Hvordan kan jeg blande mig i mobning og ensomhed”, og ”Hvordan 
kan vi blande os i mobning og ensomhed”.

Alle skolens aktører på tværs: Udover tiltag, der specifikt retter sig mod de forskellige aktører på skolen, kan der 
arbejdes med en fælles værdiudvikling, der ”låner” sætninger og ideer fra den svenske kampagne i 90’erne. 
En dansk version kunne bære arbejdstitlen: ”Luk ikke øjnene for skolemobning og skoleensomhed.” 

4.3.  Personhistorikker og fællesskabskultur i gensidige processer
Respondentene fra befolkningsgruppen udpeger såvel individbaserede som socialbaserede årsager til mob-
ning. Og lærerudsagn i denne undersøgelse deler oplevelser af, hvordan subjekter og fællesskaber bliver til 
i gensidige processer, der får betydninger for relationerne i klassen. Den nyere danske mobbeforskning via 
eXbus har da også i deres indledende udgivelser præsenteret teorien om mobning som et resultat af  age-
rende og krydsende kræfter her, bl.a. også personhistorikker (Søndergaard 2007). Der er således både levede 
skoleliv og teoriarbejde, der lægger op til mere specifik empirisk forskning om dialektikker mellem person-
historikker, fællesskabskultur og fællesskabspositioneringer. Her kan der på nærmere hold ses på forholdet 
mellem individ- og gruppeprocesser, og hvordan jeg’et og vi’et gensidigt påvirker hinanden i forpligtende 
fællesskaber. Fordelene ved sådan en kundskabsudvikling er at finde flere tilgange og veje til, hvad henholds-
vis enkeltindivider som grupper kan gøre for at modarbejde mobning.

4.4.  Lærer- og pædagoguddannelse på højde med ny mobbeviden
Det er interessant, at den faglige viden, lærere og skolepædagoger (i denne undersøgelse) har om mobning, 
ikke primært stammer fra deres professionsuddannelser, men tilsyneladende fra foredrag, kurser mm. Det 
efterlader den udfordring, at den tilegnede mobbeviden ikke umiddelbart knyttes til den didaktiske og pæda-
gogiske del af  lærer- og pædagoguddannelsen, og dermed ikke fra arbejdsstart følger nye lærer- og pædago-
gidentiteter. Diskussionen om, hvordan mobbeteori kan indgå som obligatorisk curriculum på lærer- og pæ-
dagoguddannelserne, bør derfor genrejses. Der er enkelte lærer- og pædagoguddannelser, der er i gang med 
at tilbyde undervisning i mobbeteori, og dette arbejde bør følges nøje med henblik på at bringe erfaringer 
videre. Ligesom det kunne være relevant at gennemføre et pilotprojekt, hvor skolemobning, skoleensomhed 
og skoleklassekultur indgår som fast fagmodul med tilknyttet social praktik på fx to lærer- og pædagogud-
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dannelser. Formålet med sådan et pilotprojekt er at generere viden om, hvordan og hvilken betydning det 
har at give kommende lærere og pædagoger en uddannelse, hvor socialpsykologisk teori om skoleklassekul-
tur og mobning indgår som en fast bestandel af  deres professionsviden.

4.5.  At give lokale handleplaner lokal handlekraft
En del af  undersøgelsens lærere og skolepædagoger har ikke kendskab til eller medvirket til udvikling af  
handleplaner mod mobning på deres arbejdsplads. Når det holdes op imod skolernes (såvel folkeskoler som 
privatskoler) juridiske forpligtelser til at have disse handleplaner, står vi tilbage med en udfordring: Skolernes 
handleplaner er ikke alle steder et dokument, der har hverdagsrelevans for skolens aktører. Der bør derfor 
overvejes flere deltagelsesaktive veje til tilblivelser af  lokale handleplaner. Hvordan kan handleplaner fx 
indgå i skolernes faglige profiler og værdiarbejde, og hvordan demokratiseres processerne, så ledelse, lærere, 
pædagoger, elever og forældre oplever ejerskab til opgaven? Hvordan kan ensomhedstematikker indgå i 
handleplanernes tilblivelse, og hvordan kommer planerne i det hele taget på højde med tidens tendenser, så 
aktuelle mobbeudtryk i fx digitale formater gribes og håndteres?

I udvikling eller revision af  skolernes politik mod mobning kan der tillige med fordel hentes inspiration fra 
efterspørgslen på konkret viden om forebyggelse og intervention af  mobning. Faktisk er der lidt flere lærere 
og pædagoger, der svarer, at de savner viden om forebyggelse end om intervention. Det kan måske hænge 
sammen med, at forebyggelsesindsats ofte forbindes med det at have en mere abstrakt og dyb indsigt om 
fænomenets karakter, hvilket igen kalder på nødvendigheden af  at give lærere og skolepædagoger direkte ad-
gang til forskningsbaseret viden om mobning. Sådan en adgang kan konkretiseres i skolerne årsplanlægning, 
ligesom man i kommunerne kan overveje at tilbyde efteruddannelseskurser og temadage.

”For mig er det bedste, jeg har hørt fra undersøgelsen, at folk rent faktisk tror på, at det dur at blande 
sig i mobning og gøre noget. Det giver faktisk stor lyst til at fortsætte mit arbejde omkring det inklu-
derende, for nogen gange er det sådan liiiiidt op ad bakke.” 

(Skolepædagog, kvinde 52 år)

”Når jeg tænker tilbage, har jeg uden at tænke over det deltaget i at mobbe en pige i de mindre klas-
ser, og jeg kom også ind i en masse konflikter i den klasse. Det kan jeg mærke nu, hvor jeg er i en ny 
klasse, hvor vi har det rigtig godt i pigegruppen, vi er nærmest 15 piger, der går sammen …. Så går 
man ligesom tilbage i tankerne på en ny klog måde. Ahhhh, det var det, som skete dengang”.

  (Pige, 16 år)
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I årevis har der været øget fokus på skolemobning. Det betyder, at mange  
skoler er i gang med at udvikle aktiviteter mod mobning. 

I Danmark følger organisationer og mobbeforskere med i udviklingen. Der 
skrives bøger til lærere og skolepædagoger, og der udveksles ny viden med de 
nordiske naboer.

Men hvordan ser det ud med erfaringer og forståelser af skolemobning i  
befolkningen som helhed og hos lærere og skolepædagoger? Det handler den-
ne rapport om. Den er baseret på en befolkningsundersøgelse gennemført i 
2019 i samarbejde med Epinion.

Vi har i undersøgelsen også spurgt ind til forståelser af fænomenet  
skoleensomhed. Formålet har været at generere mere kundskab om det i skolen.

Rapporten kan bruges til dialog og kreative processer for at udvikle skolens 
sociale læringsliv.




