
Andre nyttige links 

 
“Digital Mobning” af Jette Kofoed fra Aarhus Universitet på Vimeo. Jette har forsket i digital 

mobning og er en af de førende forskere på området i Danmark.   

https://vimeo.com/58057250  

  

Red Barnet har et særligt fokus på digital mobning på dette link. Her kan du få hjælp til at 

finde ud af meget mere om digital mobning. På siden er også et link til sikker chat. Her kan du 

få mere viden, råd og vejledning i forbindelse med digital mobning.   

https://redbarnet.dk/vores-arbejde/mobning/digital-mobning/  

 

Få gode råd til, hvordan du kan arbejde med digital mobning på denne hjemmeside fra Børns 

Vilkår.   

https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitaltliv/  

  

Tekster om digital mobning 
 

Aust B, Andersen LPS, Laursen LL, Erdogan M, Kristiansen J, Nielsen HB (2018). 

Undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonale i 

udvalgte folkeskoler. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet. 
 

Christoffersen, D., & Petersen, K. S. (2011). Mobning - et socialt fænomen eller et individuelt 

problem? Dafolo. 
 

Kofoed, J. (2009). ”Genkendelser af digital mobning” I Kofoed & Søndergaard ”Mobning - 

sociale processer på afveje” Hans Reitzels forlag. 
 

Kofoed, K. (2013). ”Affektive rytmer Spektularitet og ubestemmelighed i digital mobning” I 

Kofoed K. & Søndergaard D.M (2013) ”mobning gentænkt” Hans Reizels forlag. 
 

Larsen M.C & Lange, J. K. (2014) Sociale medier i ungdomslivet – Venskaber og ensomhed 

online I Pedersen red. ”Ensom men ikke alene” Ventilen 
 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2016). Aktionsplan til forebyggelse og 

bekæmpelse af mobning i dagtilbud, grundskole og på ungdomsuddannelser 

Publikationen findes kun i elektronisk form og kan downloades fra: 

www.alleforenmodmobning.dk 
 

Rudbeck C. & Simonsen N. A (red. ) (2016) ”Hvordan har du haft det på internettet i dag – 

DCUM rapport om digital mobning” Dansk Center for undervisningsmiljø 

https://vimeo.com/58057250
https://redbarnet.dk/vores-arbejde/mobning/digital-mobning/
https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitaltliv/
http://www.alleforenmodmobning.dk/


Shariff, S (2008)”Cyberbullying:Issues and solutions for the school, the classroom and the 

home”. New York: Routledge. 
 

Søndergaard, D.M. (2011). ”Mobning, mobbefryd, humor og fælleskab” I Jensen og Brinkmann 

”Fælleskab i skolen – udfordringer og muligheder” Akademisk Forlag.  
 

Søndergaard, D.M. (2013a). “Virtual materiality, potentiality and subjectivity: How do we 

conceptualize real-virtual interaction embodied and enacted in computer gaming, 

imagery and night dreams?” in pres.  
 

Søndergaard, D.M. (2013b). ”Den distribuerede vold: om computerspil mobning og 

relationel aggrasion” i Kofoed og Sønderggard 2013 ”Mobning gentænkte” Hans 

Reitzels Forlag.  

  
  
 


