
Øvelse 1 - refleksionsspørgsmål
Grundmodul 2 – tema 1 (Til kernetekst:"International 
forskning - interventioner mod mobning")



Formål: 

Målet med denne øvelse er at få integreret den viden, I har fået gennem læsning af 

kerneteksten “International forskning – interventioner mod mobning”, men også at I, i 

jeres team/faggruppe, får drøftet nogle af de interessante fund, I er stødt på. 

Omfang og tid: 

Det anbefales at bruge to timer på øvelsen. Èn til læsning af teksten og én til 

refleksionsøvelsen i gruppen. Teksten kan naturligvis læses forud for en drøftelse. Teksten 

vil både kunne inspirere personalegrupper, men vil også kunne bruges på ledelsesniveau 

til eksempelvis arbejdet med en antimobbestrategi. 

Antal deltagere: 

1 – 60. Gruppeinddelingen kan tilpasses størrelsen. Det anbefales, at man har grupper på 

2 – 5 personer. Man kan også besvare/reflektere over spørgsmålene individuelt. 

Forberedelse før øvelsen: 

Man kan med fordel have læst en eller flere af teksterne på grundmodul 1: "Viden om 

mobning". Forberedelsen kan, som nævnt ovenfor, være at have læst kerneteksten 

“International forskning – interventioner mod mobning” hjemmefra. Man kan også på 

forhånd have delt spørgsmålene imellem sig, så hver deltager ved, hvilket spørgsmål 

denne skal fremlægge. 



Fremgangsmåde: Læs teksten og fremlæg over for de andre i teamet/
personalegruppen ud fra nedenstående spørgsmål. Selv om tekst og spørgsmål stilles 
ud fra en skoletilgang, kan øvelsen også benyttes og omsættes til dagtilbudsområdet. 

• Hvad peger den internationale forskning på ifølge denne artikel?

• Hvilke positive muligheder ligger der i lærerens/pædagogens rolle? Hvilke særlige 

opmærksomhedspunkter fremhæves i forbindelse med lærerens/pædagogens 

rolle?

• Hvilke positive muligheder ligger der i klasse-/kammeraters roller? Hvilke særlige 

opmærksomhedspunkter fremhæves i forbindelse med kammeraters roller?

• Hvad menes der med en ”helskoletilgang”?

• Hvilke begrundelser er der for at arbejde med "helskoletilgange"?

• Hvilke udfordringer er der i forbindelse med arbejdet med "helskoletilgange"?

• Hvad bliver I inspireret af/til ved at læse teksten?




