
Oversigt over den internationale forskning   
  
Kerneteksten i modulet er baseret på et større review, der er præsenteret i Ph.d.-afhandlingen ”Mobning 
og interventioner - positioneringsteoretiske analyser af gruppesamtaler med børn” (2016) af Stine Kaplan 
Jørgensen. Afhandlingen kan rekvireres ved at skrive til forfatteren på stkj@phmetropol.dk  
  
  
Mobning og børns fællesskaber - et narrativt review over international forskning i mobning  
Danske Tine Basse Fisker og Kristine Kousholt har lavet en oversigt over vigtig viden fra den internationale 
forskning. Artiklen hedder ”Mobning og børns fællesskaber - et narrativt review over international 
forskning i mobning” (2013). Reviewet kan findes på dette link: https://bibliotek.dk/da/work/870971-
tsart:35643648  
  
WABF – World Anti bullying Forum 2017  
  
Hvis nogle af verdens førende mobbeforskere bliver bedt om at komme med ét godt råd ift. mobning, hvad 
siger de så? Hvert år holdes der en stor konference, hvor mobbeforskere fra hele verden samles og 
præsenterer og deler forskningsviden. Konferencen kaldes “The World Anti bullying Forum”. På denne side 
kan du se små videoklip med nogle af verdens mobbeforskere, der kort fortæller, hvad de mener er det 
vigtigste at gøre. Det drejer sig om Patricia Agatson, Sameer hinduja, Dorothy Espelage og Donna Cross.    
http://www.wabf2017.com/  
  
Friendly Schools  
Et af de steder i verden, hvor man har investeret kraftigt i at lave forskning i håndtering af mobning, er i 
Australien. Bl.a. har man lavet et stort projekt, der hedder “The Friendly Schools Plus”. Her er der link til 
deres hjemmeside, der kommer med forslag til, hvordan man kan arbejde med 
helskoletilgange. http://friendlyschools.com.au/fsp/  
  
  
Skolverket  
Rapporten fra Skolverket, der hedder ”Utvärdering av metoder mot mobbning” (2011), er helt oplagt at 
lade sig inspirere af – også på denne side af sundet, hvor vi endnu ikke har vores egne større undersøgelser 
af, hvad der virker. Skolverkets rapport viser en oversigt over effekter af en række programmer mod 
mobning anvendt på 39 svenske skoler.  
På dette link er der adgang til selve rapporten. Man kan faktisk også lytte til en oplæsning af 
rapporten. https://www.skolverket.se/publikationer?id=2498  
  
NOVA-rapport – hvad er det, de bedste skoler gør rigtigt?   
En relativ ny rapport fra Norge, der hedder ”Skolers arbeid med elevenes psykosociale miljø – gode 
strategier, harde nøtter og blinde flekker”, peger på nogle interessante fund. Rapporten er skrevet af 
forfatterne Ingunn Marie Eriksen og Selma Therese Lyng. Undersøgelsen bygger på kvalitativt datamateriale 
fra 20 skoler, der har oplevet forbedringer i forhold til skolemiljøet, og hvor personalet selv har en 
oplevelse af, at deres indsatser har haft en betydning. Her kan du finde linket til hele rapporten. Der findes, 
som der gør det i de fleste rapporter, en sammenfatning, man kan nøjes med at læse, hvis tiden er 
knap. https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolers-arbeid-med-elevenes-
psykososiale-miljo--gode-strategier-harde-notter-og-blinde-flekker/  
 
 

  

mailto:stkj@phmetropol.dk
https://bibliotek.dk/da/work/870971-tsart:35643648
https://bibliotek.dk/da/work/870971-tsart:35643648
http://www.wabf2017.com/
http://friendlyschools.com.au/fsp/
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2498
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolers-arbeid-med-elevenes-psykososiale-miljo--gode-strategier-harde-notter-og-blinde-flekker/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolers-arbeid-med-elevenes-psykososiale-miljo--gode-strategier-harde-notter-og-blinde-flekker/


The Youth Voice Project  
Et spændende internationalt projekt hedder ”The Youth Voice Project”, hvor man, gennem interviews med 
mange tusinde børn, har undersøgt, hvad DE oplever kan gøre en positiv forskel. Youth Voice Project 
fortæller om deres resultater på denne hjemmeside og guider også videre til gode råd om, hvad lærere 
og medelever konkret kan gøre. http://stopbullyingnow.com/the-youth-voice-project/  
  
Brug af børnelitteratur til at mindske moralsk frakobling  
  
Mange internationale forskningsstudier, der handler om mobning, er optaget af det, de kalder ”moralske 
frakoblinger”: Dét at fralægge sig ansvar og navigere efter andre moralske normer end man ellers ville gøre, 
når der er mobning. Når der er mobning, er der også moralske frakoblinger. Derfor kan et sigtepunkt i både 
forebyggelse og håndtering af mobning være at sigte mod at få lavet ”moralske tilkoblinger”. En måde at 
gøre det på kan være gennem brugen af litteratur. Her er et eksempel på et spændende forskningsprojekt, 
der har arbejdet med netop det: https://escholarship.org/uc/item/6gz7w7k9  
  
Selve artiklen, der henvises til, er:   
  
Wang, Cixin & Goldberg, Taryn S. (2016) Using children’s literature to decrease moral disengagement and 
victimization among elementary school students. Psychology in the Schools. Volume 54, Issue 9. Pages 918–
931  
  

  
Mobningens ABC  
En del studier peger på, at man skal tænke arbejdet med håndtering af mobning ind i det 
daglige arbejde med børn og unge i stedet for som adskilte lektioner, der ligger uden for undervisningen. 
”Mobningens ABC”, som er skrevet af Helle Rabøl Hansen med fine noveller af Renée Toft Simonsen, er 
konkret materiale til, hvordan man – bl.a. gennem skønlitterære fortællinger – kan arbejde med mobning. 
Red Barnet har en hjemmeside med både film og adgang til bogen. Et materiale der, som det står beskrevet 
på hjemmesiden, kan gøre børnene klogere på, hvad mobning er, og hvad de og deres klassekammerater 
kan gøre for at stoppe det. Materialet er rettet mod mellemtrinnet. Du kan få adgang til siden 
her: https://redbarnet.dk/skole/mobning/mobningens-abc/#til-top  
  
”50 skoler knækker mobbekurven”   
Her kan du finde et link til rapporten “50 skoler knækker mobbekurven”. Rapporten bygger på et større 
projekt, hvor man undersøgte og arbejdede med at bekæmpe mobning på 50 danske 
skoler: https://backend.folkeskolen.dk/~/8/9/Rapport%20om%2050%20skoler%20oktober%202011.pdf  
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