
Links til ressourcer  
  
Parentesmetoden  
Mobbeforsker Helle Rabøl Hansen har udviklet det, hun kalder ”parentesmetoden”, der er baseret på 
undersøgende spørgsmål rettet mod egen praksis. Ofte er der enkelte børn/unge, der stikker ud, når man 
registrerer mobning. Hansen opfordrer til at sætte parentes om disse individer og guider praktikeren 
igennem med spørgsmål til at undersøge kulturen omkring den enkelte.   
Se et videoklip, hvor Helle Rabøl Hansen fortæller om 
metoden, her: http://rummelighed.org/parentesmetode-ny-bog-og-metode-om-mobning-som-social-
dynamik/  
  
Mobbestop.dk - YouGlobe  
Foreningen YouGlobe har udviklet en række gode materialer, der kan anvendes i arbejdet med 
forebyggelse og håndtering af mobning. Eksempelvis har de udviklet materialet mobbestop.dk, der består 
af otte centrale punkter i arbejdet med at styrke fællesskabet, ligesom der også præsenteres konkrete 
aktiviteter, der kan fungere som fællesskabsstyrkende. YouGlobe præsenterer både materialer, der 
henvender sig til mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser. YouGlobe skriver: ”Jo bedre fællesskabet i 
klassen er, jo mindre er risikoen for, at der opstår mobning. Et godt fællesskab i klassen kræver de rigtige 
rammer og den rigtige styring, og det er dig, der – sammen med klassens andre lærere – skal stå for denne 
styring og disse rammer”. http://www.mobbestop.dk/styrk-faellesskabet  
  
Digital superkarma  
YouGlobe har også udviklet et undervisningsmateriale om digital dannelse og trivsel på de sociale medier, 
målrettet udskolingen. Det består af trivselsmålinger, elevtekster og øvelser, et etisk kodeks, udarbejdelse 
af klassens egne online trivselsregler samt en gruppeøvelse, hvor I kan øve jer på at bruge det etiske kodeks 
og klassens online trivselsregler. http://www.digitalsuperkarma.dk/  
  
STÆRKE SAMMEN – Red Barnet  
STÆRKE SAMMEN er et læringsforløb udviklet til lærere og pædagoger, der arbejder på mellemtrinnet. Red 
Barnet skriver: ”Med læringsforløbet kan du sammen med eleverne fremme et stærkt og trygt 
klassefællesskab, der blandt andet er kendetegnet ved en høj grad af samhørighed, gensidig omsorg, støtte 
og accept af forskelligheder. Et stærkt og trygt fællesskab skaber grobund for positive relationer og er med 
til at styrke de enkelte elevers trivsel og alsidige udvikling”. https://redbarnet.dk/skole/boerns-
rettigheder/staerke-sammen/  
  
Center for Rummelighed  
På Center for Rummelighed findes der en masse materialer om mobning, der ligger frit tilgængeligt. Der er 
videoklip med dygtige forskere, der fortæller om mobning, og videoklip med en række unge mennesker og 
voksne, der har oplevet mobning. Hjemmesiden er i vid udstrækning inspireret af den mobbeforståelse, der 
udgår fra eXbus. Der er både et tema om ”mobning i skolen” og ”mobning i gymnasiet”. Klik ind under 
”gratis materialer” og hold også øje med andre interessante ressourcer på 
hjemmesiden. www.rummelighed.org 
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