Hjemmesider om mobning
‘Center for rummelighed’ består af en gruppe kunstnere, forskere og praktikere der er gået sammen om at
inspirere til rummelig læring i dagtilbud og skoler. På siden findes en række artikler om emner, der vedrører
trivsel og problematikker i skolen og en undersøgelse, som man kan hente frit.
Center for rummelighed: http://rummelighed.org
På eXbus’ hjemmeside kan du læse alt om projektet. Her gennemgås det omfattende arbejde. Du kan se
videoer og hente relevante artikler, specialer og andre tekster, der knytter sig til temaet og projektet. Du
kan læse om de implicerede forskere og deres delprojekter, der alle udgør en del af det samlede projekt om
mobning.
eXbus' hjemmeside med videoer og tekster: http://exbus.dk/omprojektet/

Links til tekster der kan hentes på nettet:
Denne udgave af Atestiks er et temanummer om mobning. Her præsenteres forskere og forskning for
læseren med en god gennemgang af nogle af projektets centrale opmærksomhedspunkter. Artiklen er
skrevet af Mathilde Weirsøe og Camilla Mehlsen.
Weirsøe & Mehlsen (2009) Nye Øjne på Mobning – Asterisk Maj – Juni 2009 nr. 46
http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr46maj2009/udgivel
ser_asterisk_asterisk-nrx2e-46-april-2009_20090416115657_asterisk_46.pdf
Anders Lindskov har skrevet en artikel om Helle Rabøl Hansens forskning i Asterisk.
Lindskov, A. 2007 ”Mobningens mange ansigter” Asterisk nr. 34 lokaliseret d. 16.1. 2018 på:
http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr34april2007/udgivel
ser_asterisk_asterisk-nrx2e-34-april-2007_20070419101622_asterisk_34_s10-13.pdf

Antologien ”Mobning. Viden og værktøjer for fagfolk” er udgivet på Akademisk forlag i samarbejde
med Mary Fonden og Red Barnet, der sammen står bag det forebyggende antimobbeprogram ‘Fri
for Mobberi’. I antologien findes artikler af: Helle Rabøl Hansen, Nina Hein, Stine Liv Johansen,
Stine Kaplan Jørgensen, Louise Klinge, Kit Stender Pedersen og Helle Plauborg. Antologien kan frit
hentes på nettet.
Hansen et. al: (2017) ”Mobning. Viden og værktøjer for fagfolk” Akademisk
forlag: http://www.friformobberi.dk/system/files_force/Mobning_ebog.pdf
Temanummer om mobning i ”Skolen i morgen”. Artikler af: Dorte Marie Søndergaard, Robin May Schott,
Nina Hein, Inge Henningsen, Charlotte Mathiasen og Helle Rabøl Hansen. Forfatterne fortæller om nogle af
deres resultater og opmærksomhedspunkter i projekt eXbus.
Skolen i morgen: Temanummer om
mobning: http://exbus.dk/fileadmin/www.exbus.dk/aktuelt/Skolen_i_morgen_-_Om_mobning.pdf
Artikel “Når klasseledelse skaber trivsel” er skrevet at Knud Holt Nielsen.
Nielsen, Knud Holt ” Når klasseledelse skaber
trivsel”: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/84/Asterisk84-s18-19.pdf
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Videoer om mobning
Når mobning griber en skoleklasse:
Mobning og diagnoser: http://exbus.dk/film/
“Om mobning ved Helle Rabøl Hansen” from Mary Fonden on Vimeo: https://vimeo.com/48292577
Halvdagskonference 4. februar 2013: Velkomst og indledning: “eXbus Mobning Gentænkt 001” from
Aarhus Universitet on Vimeo.: https://vimeo.com/63812497

