
Links til ressourcer  
  
“Mobning og interventioner – positioneringsteoretiske analyser af gruppesamtaler med børn” af Stine 
Kaplan Jørgensen  
Stine Kaplan Jørgensen har i 2016 afleveret en Ph.d.-afhandling om interventioner mod mobning som en 
del af eXbus-projektet, der siden 2007 har forsket i mobning på DPU. Stines afhandling er den første (og 
eneste) af sin slags, der bidrager med forskningsviden på feltet ”mobning og interventioner” i Danmark. Se 
link til afhandlingen her: http://www.alleforenmodmobning.dk/wp-content/uploads/2016/11/Resume-af-
afhandlingen.pdf.  
Afhandlingen kan også rekvireres via en mail til stkj@phmetropol.dk. Afhandlingen bliver snart udgivet som 
mere læsevenlig og praksisnær bog gennem Hans Reitzels Forlag.   
   
”Offerpositionens dilemmaer” af Dorte Marie Søndergaard  
En oplagt risiko ved mange tiltag og metoder mod mobning er, at vi kommer til at forværre situationen for 
ofrene. Vi ved, at rigtig mange ofre for mobning aldrig fortæller om mobningen til en voksen – og det kan 
der være gode grunde til. Bl.a. har mange børn en oplevelse af, at det, de voksne gør, kan gøre tingene 
værre. Offerpositionen er dilemmafyldt. På den ene side kan den give adgang til hjælp og 
beskyttelse, men på den anden side kan den pege en ud som en, der netop er uden for fællesskaberne. 
Professor Dorte Marie Søndergaard har skrevet en fantastisk spændende artikel om netop det.   
Søndergaard, D. M. (2008). Offerpositionens dilemmaer. In A. K. N. Karen Lützen (Ed.), På kant med 
historien (pp. 160-195): Museum Tusculanum.  
  
Spil der forfører  
Endnu en interessant artikel er ”Spil der forfører – bekendelser i en god stol eller en elektrisk stol”. Artiklen 
består af en kritisk analyse og diskussion af den gode stol. Forfatterne peger på, at den gode stol som 
metode, der egentlig er rettet mod at skulle forøge elevers selvværd, og som umiddelbart kan virke som en 
uskyldig og harmløs metode, bør ses som en magtfuld styringsteknologi, hvor barnet i den gode stol kan 
blive underlagt de andre domme og fordømmelser.    
Nielsen, K., Dalgaard, S., & Senger, S. (2013). Spil der forfører: bekendelse i en god stol eller i en elektrisk 
stol. Unge pædagoger, 2013, nr. 1, 84-97.  
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