


Flere strategier beskriver, at de forstår mobning 

som et spørgsmål om destruktive fællesskaber, 

men foreslår alligevel løsninger og handletiltag, der 

er rettet alene mod enkeltindivider. Særligt synes 

dette at være en udfordring for de tiltag, der 

foreslås, når mobning er en realitet og i mindre 

grad i de forebyggende tiltag. Denne øvelse er 

rettet mod at skærpe blikket for netop det: hvordan 

forskellige mobbeforståelser sniger sig ind i 

antimobbestrategierne, og hvordan der er (eller 

ikke er) en sammenhæng mellem grundforståelsen 

af mobning (forståelsen af problemet), samt 

hvordan man planlægger at løse det.   



Formål:

• At skabe og forstærke jeres blik for forskellige mobbeforståelser, og hvordan de
kommer til udtryk i konkrete antimobbestrategier

• At styrke jeres analytiske blik ift. konkrete antimobbestrategier og de
sammenhænge (eller mangel på samme), der findes her ift. mobbesyn og forslag til
tiltag

Omfang og tid:
Det anbefales at I bruger 1 – 2 timer på øvelsen. Jo mere tekstnært, I læser
antimobbestrategien, jo mere kan I få blik for nuancer, forskelle og sammenhænge.

Antal deltagere:
Det anbefales, at arbejde i grupper på 4 – 5 personer. Øvelsen kan også fungere som en
individuel øvelse. Øvelsen er oplagt at bruge i forbindelse med udvikling af en 
antimobbestrategi.

Forberedelse før øvelsen:
I kan med fordel have læst en eller flere tekster på grundmodul 1: "viden om mobning”,
ligesom det er oplagt at have beskæftiget sig med anden viden fra grundmodul 2 –
eksempelvis kerneteksten på tema 2: “4 tegn på mobning”. 



Fremgangsmåde: 

Find en antimobbestrategi på nettet eller vælg jeres egen antimobbestrategi. Brug forskellige 

farver i gennemlæsningen af antimobbestrategien og markér der, hvor mobbesynet kan ses 

som individorienteret (gul tusch) eller som fællesskabsorienteret (grøn tusch). Bemærk særligt 

sammenhænge mellem problemforståelser og handlinger i praksis. Markér de steder, hvor I 

ser implicitte forestillinger, der ikke udfoldes, om hvordan man skaber forandring. Fx vil der 

ofte stå ”en samtale med mobberne”, uden at det udfoldes, hvordan en samtale kan skabe 

forandring ift. reduktion af mobning.



Gennemgå derefter følgende spørgsmål: 

• Hvilke mobbesyn er repræsenteret i antimobbestrategien? Beskrives mobning som et

problem, der handler om skadede enkeltindivider eller om en destruktiv kultur? Hvor 

finder I det i teksten?

• Hvordan er sammenhængen mellem den forståelse af mobning, der beskrives og de

tiltag, der foreslås som forebyggende og intervenerende? 

• Hvilke forestillinger om, hvordan man skaber forandring, ligger implicit i de

handlingsforslag, der beskrives? Hvor finder I det i teksten? 




