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Formål: 

Formålet med denne øvelse er at give jer mulighed for at udvikle jeres viden og 
forståelse af de begreber og sammenhænge, som organisationsteori beskæftiger sig med 
og sætte det i relation til arbejdet med at forebygge og håndtere mobning. Begreberne 

giver jer mulighed for at sætte spot på enkeltdele i organisationen, så I kan benytte det 
til at se sammenhænge mellem de enkelte dele og helheden og derved blive skarpere på, 

hvordan begreberne fra organisationsteorien kan bruges til at styrke arbejdet med 

mobning i jeres dagtilbud, på jeres skole eller i kommunen. 

Centrale begreber i denne øvelse: mål, strategi, struktur og organisationsdiagram.

Tid   
30-60 minutter

Antal deltagere: 

1-6

Forberedelse før øvelsen: 

Det er en god ide, at læse kerneteksten "Strukturniveau - den formelle beskrivelse af en 
organisation" som forberedelse til øvelsen. Se de to fagvideoer: "Struktur – 
antimobbestrategi" og "Struktur." I kan se videoerne individuelt som forberedelse, men I 
kan også vælge at se videoerne sammen som optakt til jeres drøftelse. 



Fremgangsmåde
Når I har læst kerneteksten og set fagvideoerne, drøftes de af nedenstående 
spørgsmål, I finder relevante i jeres organisation i relation til forebyggelse og 
håndtering af mobning .

• Hvad kendetegner en organisation, og hvad kan I bruge den viden til i jeres arbejde 
med at skabe trivsel og forebygge og håndtere mobning?

• Tegn eksempel på organisationsdiagram for jeres organisation.

• Diskuter og udpeg på baggrund af jeres egen organisation:

o hvor der finder videndeling sted.

o hvor der er bemyndigelse til at træffe afgørelser.

o hvor der arbejdes med forebyggelse og håndtering af mobning.

• Hvem og hvordan kan man styre og påvirke offentlige institutioner? Hvilken 
betydning har det for jeres organisation?

• Hvilket formål har strategier?

• Hvad skal der til, for at en strategi fremmer organisationens formål?

• Hvilken betydning har jeres organisations struktur og antimobbestrategi på arbejdet 

med mobning?




