
Øvelse 2: Analyse af muligheder og 
faldgruber ved brugen af metoder 
Grundmodul 2 – Tema 3



En væsentlig pointe knyttet til det at skulle håndtere mobning, handler om at få blik for, 

hvad ”det, man gør, gør”. Det er vigtigt at få øje på muligheder i forskellige tilgange, men 

også at få øje på faldgruber ved forskellige metoder.



Formål: 

Øvelsen har til formål at skærpe blikket for metoders både muligheder og faldgruber. 

Omfang og tid: 

Det anbefales at bruge mellem 30 og 90 minutter på øvelsen. 

Antal deltagere: 

Der kan være et stort antal deltagere, men de skal deles op i enten mindre grupper på 3 – 4 

eller i makkerpar på 2. 

Forberedelse før øvelsen: 

Det er en fordel på forhånd at have læst kerneteksten ”Når metoder mod mobning virker 

mod hensigten”, at have set fagvideoen om samme emne samt at have læst og arbejdet 

med tema 2: ”At se, undersøge og ændre på mobbemønstre”. Særligt er der brug for viden 

om ”4 tegn på mobbemønstre”. 



Fremgangsmåde: 

I par eller grupper finder I frem til tiltag eller metoder, som I benytter jer af på jeres institution, 

skole eller ungdomsuddannelse. Det kan være plenumsamtaler, massagerunder, legegrupper, 

ritualer og kåringer, “venskabsbænken”, “den gode stol” eller lignende. Derefter gennemgår I den 

valgte metode ud fra følgende refleksionsspørgsmål: 

• Hvad er den umiddelbare hensigt med metoden?

• Hvilken implicit forestilling om forandring er indeholdt i metoden? Hvordan er det hensigten,

at tiltaget skal kunne skabe positiv forandring?



Fremgangsmåde (fortsat): 

Med blik for de tidligere præsenterede ”tegn på mobning”, overvej da potentielle intenderede og u-

intenderede effekter af metoden. 

• Hvordan kan metoden skabe mere tryghed og mindske social eksklusionsangst? Vil man

kunne risikere det modsatte?

• Hvordan kan metoden potentielt skabe mere tolerance? Hvordan og hvornår ville den kunne

det modsatte?

• Hvordan kan metoden potentielt skabe mere værdighedsproduktion fremfor

foragtproduktion? Kan man risikere det modsatte?

• Hvilke muligheder vil man – med brug af metoden – have for at beskytte og styrke allerede

udsatte positioner? Hvornår og hvordan kan man risikere det modsatte?

• Hvordan kan metoden forstyrre og udfordre fortællinger, der legitimerer mobning? Vil man

kunne risikere det modsatte?

Hvilke faldgruber ser I – efter gennemgangen af de øvrige spørgsmål – der kunne være ved 

metoden? 

Hvad bør man holde særligt øje med, når man benytter sig af metoden? 


