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Pædagogisk temadag
FORMÅLET
Mobning og dårlig trivsel er et alvorligt problem for mange børn.
Den seneste forskning peger imidlertid på, at mobning ikke er et spørgsmål om enkelte børn og deres
personligheder, men om sociale processer og komplekse gruppedynamikker i en destruktiv kultur.
Det gør ikke lærernes og pædagogernes arbejde med at forebygge og håndtere mobning lettere. For hvad
skal man holde øje med, når man skal gennemskue en destruktiv kultur? Og hvordan kan man gribe ind i
gruppedynamikkerne, så det reelt gør en forskel?
Det er nogle af de problemstillinger vi vil berøre på denne pædagogiske temadag, for alle der er optaget af at
forstå og mindske mobning.

UNDERVISERE

Stine Kaplan Jørgensen
Ph.d. og lektor i psykologi med ansættelse på Københavns Professionshøjskole.

INTRODUKTION
På denne pædagogiske temadag vil Stine Kaplan Jørgensen præsentere deltagerne for den nyere
mobbeforskning. Derigennem vil vi på dagen komme ind på, hvordan man kan forstå mobning som
(gruppe)fænomen og ligeledes hvordan man får forståelse for hvilke tegn, man kan holde øje med.
På baggrund af sin egen forskning vil Stine vil også, give indsigt i hvordan hyppigt brugte tiltag som
gruppesamtaler, pigemøder, den gode stol etc. kan virke mod hensigten.
Derudover vil Stine præsentere en analytisk model, der kan bruges både forebyggende og intervenerende i
arbejdet med at mindske mobning blandt børn i skolen.
Eksemplerne på dagen stammer fra skolen, men dens pointer og anbefalinger er også relevante i andre
sammenhænge, hvor man arbejder med indsatser mod mobning, fx daginstitutioner og
ungdomsuddannelser.

FOKUS

•
•
•

Mobning som gruppefænomen
Metoder og faldgruber i arbejdet mod mobning
Forebyggende arbejde i skolen

SPØRGSMÅL

Kontakt uddannelses- og professionskonsulent Martha Jacobsen på mail maej@bupl.dk eller på tlf. 25 58 93 72

TILMELDING

Gå ind på hjemmesiden www.bupl.dk/nordsj og tilmeld dig allerede.

PRIS

For medlemmer: 150 kr
For ikke-medlemmer: 350 kr
For studerende og ledige: Gratis
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