
Ressourcer 
  
Helle Rabøl Hansen (2016): Parentesmetoden. Tænkestrategier mod mobning. Dafolo.    
Helle Rabøl Hansen spiller en væsentlig rolle inden for indsatser mod mobning herunder i 
forskningsprogrammet eXbus. I bogen ”(Parentesmetoden) tænkestrategier mod mobning præsenterer hun 
et analyseværktøj til lærere og pædagoger, der arbejder med mobbemønstre i klassen. I bogen gives der 
forslag til initiativer, der retter sig både mod de elever, der har fået positionen som offer for mobning og de 
elever, der er ramt så kraftigt af eksklusionsangst, at de trækker sig eller tilpasser sig.   
På denne video præsenterer Helle Rabøl Hansen parentesmetoden: https://www.youtube.com/watch?v=0-
bu0ji3cU8    
Læs mere og køb eventuelt bogen her: http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/parentesmetoden  
  
Helle Rabøl Hansen, Helle Plauborg, Kit Stender Petersen, Louise Klinge Nielsen, Nina Hein, Stine Kaplan 
Jørgensen og Stine Liv Johansen (2017): Mobning viden og værktøjer for fagfolk. Akademisk Forlag.   
Helle Rabøl Hansen, Helle Plauborg, Kit Stender Petersen, Louise Klinge Nielsen, Nina Hein, Stine Kaplan 
Jørgensen og Stine Liv Johansen har alle bidraget til bogen ”Mobning Viden og værktøjer for fagfolk”. Bogen 
kan læses fra begyndelse til slut, eller man kan vælge at læse enkelte kapitler. I bogen gives gode råd, 
arbejdsspørgsmål og anbefalinger til professionelle i arbejdet med mobning. Særligt de 6 første kapitler er 
relevante for professionelle, der arbejder med forebyggelse af eller tiltag mod mobning i skolen.  
Læs eller download bogen her: http://www.friformobberi.dk/system/files_force/Mobning_ebog.pdf  
  
Dorthe Marie Søndergaard (2012): Når mobning griber en skoleklasse. Danskernes akademi.   
Dorthe Marie Søndergaard er professor ved Danmarks Pædagogisk Universitet ved Aarhus Universitet. I 
denne video holder hun en forelæsning der hedder ”Når mobning griber en skoleklasse”. I 
videoen præsenterer hun det danske forskningsprogram inden for mobning, eXbus. I den forbindelse 
kommer hun ind på de forståelser af mobning, som den nyeste danske forskning mobning baserer sig på.   
Forelæsningen tager 24 minutter og den kan ses her: http://exbus.dk/film/  
  
Dansk Center for Undervisningsmiljø (2016): Hvordan har du haft det på internettet i dag. DCUM 
undersøgelse af digital mobning.   
Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har gennemført en undersøgelse af digital mobning. På den 
baggrund giver de råd til, hvordan skoler og forældre kan hjælpe børnene til bedre trivsel på nettet. Der 
redegøres for undersøgelsen i rapporten ”Hvordan har du haft det på internettet i dag?”.  
På dette link findes DCUMs rapporter og materialer med råd til skoler og 
forældre.  http://dcum.dk/undersoegelser/digitalmobning  
  
eXbus: Exploring Bullying in Schools  
eXbus er et forskningsprojekt om mobning i skolen. På Aarhus Universitets hjemmeside findes en 
beskrivelse af forskningsprojektet, forelæsninger, materialer og bøger. På dette link findes hjemmesiden:   
http://exbus.dk/   
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0-bu0ji3cU8
https://www.youtube.com/watch?v=0-bu0ji3cU8
http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/parentesmetoden
http://www.friformobberi.dk/system/files_force/Mobning_ebog.pdf
http://exbus.dk/film/
http://dcum.dk/undersoegelser/digitalmobning
http://exbus.dk/

