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Engang var det buksevand på skoletoilettet. I dag er det oftere 

hatespeech og nudes, der cirkulerer, når børn mobber. Alligevel 

er mobningens grundformer de samme som altid, når børn bliver 

udstødt fra et fællesskab. Og konsekvenserne kan i værste fald 

være fatale. Smerten sætter varige spor. Derfor er det vigtigt, at 

lærere og pædagoger har blik for, hvad der er på færde, når mob-

ningen sniger sig ind på skoler og i klasserne. Det er nemlig første 

skridt på vejen til at forhindre, at børn bliver mobbet. 

I Mobning fortæller Helle Rabøl Hansen historien om 20 års mob-

beforskning og om sin egen vej gennem et felt, hvor fokus er 

skiftet fra at se på ofrets og udøvernes rolle og ansvar til at se på 

det fællesskab, som børnene er en del af. 

OM FORFATTEREN
Helle Rabøl Hansen cand.jur. og ph.d. i pædagogisk psykologi fra 

DPU. Siden 1998 har hun arbejdet mod mobning, som embeds-

mand i Børnerådet, sekretariatsmedarbejder i en børne-NGO og 

som forsker i programmet eXbus på DPU. I dag arbejder hun som 

selvstændig forsker, og i 2018 har hun 20 års jubilæum. Det mark-

erer vi med udgivelsen af Mobning.

OM PÆDAGOGISK RÆKKEVIDDE
Mobning er bog 9 i Aarhus Universitetsforlags serie Pædagogisk 

rækkevidde, der udgives i samarbejde med Danmarks Lærerforen-

ing og Frie Skolers Lærerforening. I serien giver Danmarks føren-

de pædagogiske forskere viden til skoledagen og inspirerer til 

praksisnær pædagogisk udvikling.
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Fra buksevand til hate speech. 20 år mod mobning


