Varför mobbar Pelle?
– hur mobbning uppstår och förhindras
Dr Neufelds studiedag Bullies – Their Making and Unmaking på svenska
Varför mobbar Pelle? är en svensk bearbetning av dr Neufelds kurs Bullies
– Their Making and Unmaking. Studiedagen vänder sig till alla arbetar pedagogiskt med barn och unga inom exempelvis skola, fritids och gymnasium.
En mobbare är en gåta. Därför projicerar vi felaktigt styrka där det finns
sårbarhet, tillskriver avsikt där det finns instinkt, och förutsätter valmöjlighet där det handlar om en drift. Förblindade av våra missuppfattningar ger
vi oss i kast med att slåss mot symtom, vilket ofta förstärker just det syndrom vi vill hantera. Mobbning löses inte med att låta vare sig mobbare eller
mobbad byta skola, inte med straff och disciplin, inte med att ignorera och
släta över. Vi kan inte med framgång hantera ett problem vi inte förstår. En
grundlig förståelse av mobbningssyndromet leder till helt andra åtgärder för
att förhindra mobbning.
Dr Neufeld kombinerar sin djupa förståelse av utvecklingsvetenskap med sin
professionella erfarenhet av mobbare, från skola till kriminalvård, för söka
orsaken till syndromet i dess rötter. Hans uppfriskande utvecklingsorienterade analys banar väg för en bestående förändring i synen på mobbning.
Varje människa har potentialen att bli en mobbare och varje mobbare har
potentialen att bli fullt mänsklig. En mobbare kan sluta mobba.
Denna studiedag kommer att fokusera på följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De tolv aspekterna av mobbningssyndromet spårade till sina rötter
Den emotionella hjärnans roll i att skapa en mobbare
Den mörka förening av fenomen som ger upphov till en mobbare
Mobbarens anknytningsproblem
Vanliga fallgropar i åtgärder mot mobbare
Hur mobbare och mobbade kan ha liknande grundproblem
Varför våra skolor utvecklas till ”mobbningsfabriker”
Varför normal disciplin inte fungerar på mobbare
Varför mobbare drivs att dominera sin omgivning
Nyckelområden för effektiva åtgärder mot mobbning
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