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Voldsforebyggelse 
gennem analyse 
og læring

Vejledning til filmen

At høre om andres erfaringer med voldsforebyggelse kan være med til at styrke faglige 
dialoger og give nye refleksioner over og perspektiver på eget arbejde.  

Om filmen

Filmen sætter fokus på analyse og læring af voldsomme episoder. Afdelingslederen på 
Kløv høj, en døgnafdeling for børn og unge, og arbejdsmiljø- og tilsynskoordinatoren fra 
Region Midtjylland fortæller om, hvordan de i regionens specialområde Børn og Unge 
arbejder med at skabe læring gennem registreringer af voldsomme episoder og util-
sigtede hændelser. 

Analyser på tværs af den enkelte borgers situation og registreringerne kvalificerer 
arbejdet med at forebygge vold og giver en mere sammen hængende praksis og bedre 
trivsel for børnene og de unge.

Sådan kan I bruge filmen

Brug filmen som afsæt for dialog på møder eller temadage med fokus på voldsforebyg-
gel se gennem registrering og læring. Det kan være møder i arbejds miljø organisationen,  
per sonale   møder eller temadage for hele personalegruppen. 

Filmen kan være med til at sætte gang i dialog og refleksioner om:
- Hvordan I kan skabe læring gennem analyse af hændelsesforløb
- Hvordan I skaber et fælles sprog og opnår en mere ensartet praksis og dermed bedre 

trivsel for medarbejdere og borgere.

 Præsenter temaet: 
fx læring gennem 
analyse

 Vis filmen (10 min.)

 Diskuter temaet i 
grupper, forbered 
nogle spørgsmål på 
forhånd eller brug 
spørgsmålene til 
refleksion (boks)

 Tal om temaet 
læring i fællesskab 
og lad grupperne 
fremlægge, hvad  
de har talt om.

Brug
filmen 
sådan

Mere om læring af voldsomme episoder

• Temahæfte: Læring forebygger voldsomme episoder – inspiration til at lære af 
konflikter og vold. Vold som Udtryksform, 2019.

• Websiden Metoder mod vold – afsnit om læring.  
• Artikel: Sikkerhed og faglighed er hinandens forudsætninger  

(om Specialområde Børn og Unges arbejde low arousal og læring).

 Hvordan kan vi kvalificere 
arbejdet med at opnå læring 
af episoder med konflikter 
og vold?

 I hvor høj grad støtter 
analyse af registreringer  
og episoder os til at opnå 
læring og forebygge 
voldsomme situationer?

 Hvilke potentialer og 
udfordringer ser vi i arbejdet 
med analyse og læring? 

 Hvordan kan vi inddrage 
borgerne i arbejdet med  
at forstå og lære af 
voldsomme episoder?

Spørgsmål 
til 
refleksion 

https://voldsomudtryksform.dk
https://voldsomudtryksform.dk/publications/laering-forebygger-voldsomme-episoder-inspiration-til-at-laere-af-konflikter-og-vold/
https://voldsomudtryksform.dk/publications/laering-forebygger-voldsomme-episoder-inspiration-til-at-laere-af-konflikter-og-vold/
https://vpt.dk/metoder-mod-vold-laering
https://voldsomudtryksform.dk/praksis/sikkerhed-faglighed-hinandens-forudsaetninger/

