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Drilleri, konflikt og mobning 
Bilag til principperne om hhv. forebyggelse af mobning og arbejdet med 
konstruktiv konfliktløsning. 

Alle skolens aktører skal arbejde på at kommunikere i et anerkendende sprog til 
hinanden. Ved anerkendende kommunikation behøver man ikke at være enige i 
hinandens synspunkter. Man indtager en lyttende position og kommunikerer i et 
anerkendende sprog, hvor der udvises respekt for hinanden både verbalt og 
nonverbalt.  

På skolen skelner vi mellem drilleri, konflikt og mobning.  

 

Drilleri 

Almindeligt drilleri er ofte af spontan karakter og kærligt ment. Driller er bevidst at 
lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Det er imidlertid 
ikke sikkert, at den drilleriet går ud over, synes det er sjovt. For nogle børn betyder 
drilleri ikke så meget, mens andre bliver kede af det.  

 

Konflikter 

Konflikter opstår, når personer eller grupper er uenige, og blandt børn udvikler 
konflikter sig tit fra verbale til korporlige handlinger. Der er ikke tale om mobning, når 
to fysisk eller psykisk lige stærke personer er involveret i en konflikt eller er oppe at 
slås. 

I forbindelse med en konflikt er der altid en sag mellem parterne. Derfor kan parterne 
også ofte i fællesskab finde frem til en løsning på sagen, der nedbringer de 
spændinger, der måtte være i og mellem dem. Det at medvirke til at løse ens egen 
konflikt, rummer et potentiale for læring om én selv og ens modpart. Derfor anser vi 
det på Kirstinedalsskolen som værdifuldt, at aktørerne i en konflikt – både elever og 
voksne – deltager i løsning af egen konflikt. 

 

Mobning 

En person er mobbet eller plaget, når vedkommende gentagne gange og over en vis 
tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Mobning er et 
overgreb, hvor der er tale om et ulige magtforhold mellem de involverede, og hvor 
overgrebet foregår over længere tid. 

Mobning adskiller sig fra en konflikt ved at være grundløs. I forbindelse med mobning 
er der ikke en sag mellem parterne, og derfor er der heller ikke noget at tale om eller 
konfliktløse om. 
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Mobning er: 

 Et gruppefænomen 
 Udstødelseshandlinger, der har systematisk karakter 
 Mobbeformer, der kan være direkte og forfølgende eller være indirekte med 

udelukkelse 
 Noget der foregår i en social sammenhæng, som mobbeofret ikke kan trække 

sig fra 

Mobning kan finde sted på mange forskellige måder, og der kan være tale om mange 
forskellige negative handlinger. Traditionelt deles mobning op i den direkte og den 
indirekte mobning. Den direkte mobning kan karakteriseres ved fysiske handlinger 
mod ofret såsom spark, slag eller verbale tilråb. Den indirekte mobning kan 
karakteriseres ved psykisk ”angreb”, som mere handler om at sprede rygter, lyve eller 
udelukke ofret fra fællesskabet. Mobningsformerne udvikler sig hele tiden, og 
omfatter i dag også mobning via mobiltelefon, e-mails, sociale medier med videre 
rettet mod en bestemt person. Vi ved, at mobning ikke stopper ved ”skoleporten” eller 
SFO’en, men følger med i resten af fritiden. Der er derfor brug for, at alle fokuserer på 
emnet også udenfor skolen, og at alle voksne tager aktivt del i deres børns adfærd.  


