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betyder alt

Vejledning til podcastenVold og trusler

i skolen 

– Relationen  

til eleverne  

betyder alt 

Nye lærere er  

særligt udsatte  

for konflikter og  

vold i skolen. 

Arbejdsmiljøet  

hænger tæt  

sammen med  

elevernes trivsel. 

 Varighed: 

 33:21 minutter

Lyt hver især fra minut 30:45 til 32:35, og drøft følgende spørgsmål i par eller 
grupper:
- Hvordan arbejder Stine med at danne relation til sine elever? 
- Hvordan vil I arbejde med at styrke relationerne til jeres elever?

Spørgsmål 
til 
refleksion 

 Hvilke tanker og 
forventninger har/
havde I til som lærer 
at skulle håndtere 
konfliktsituationer?

 Har I oplevet episoder 
med konflikter, trusler 
eller vold i jeres 
arbejde? Hvad gjorde 
I, og hvordan 
påvirkede det jer?

 Hvad kan man gøre 
som lærer, kollega  
og leder, hvis man 
oplever episoder med 
konflikter og vold?

 Hvad kan man gøre 
for at minimere 
risikoen for konflikter?

 Ved I, hvem der har 
hvilket ansvar for at 
løse problemer med 
vold og trusler i 
skolen?

voldsomudtryksform.dk

Uddrag: 
Relationen til 
eleverne 

Hver fjerde lærer i folkeskolen har været udsat for trusler, og hver femte for 
fysisk vold. Som nyuddannet lærer er man særligt udsat. Hvordan takler og 
forebygger man konflikter i klasselokalet? Og hvad har man som ny lærer brug 
for fra kolleger og ledere? Det fortæller lærerne Stine Halkjær og Jenny Maria 
Jørgensen om i podcasten. Desuden medvirker psykolog og arbejdsmiljøforsker 
Lars Peter Andersen. Lærerens arbejdsmiljø og elevernes trivsel hænger sam-
men.

Sådan kan I bruge podcasten

Podcasten kan bruges af lærerstuderende, lærere og skoleledere, som ønsker at 
arbejde med at forebygge vold og trusler i skolen. Lyt til den individuelt eller 
brug den som afsæt for fælles diskussion: 
- Lyt til podcasten hver især, inden I mødes.
- Diskutér temaet i plenum eller grupper ud fra refleksionsspørgsmålene.
- Lyt til uddraget, og diskutér de tilhørende spørgsmål i par eller grupper.
- Fremlæg drøftelserne i grupperne, og opsummér, hvad I kan tage med jer 

videre på uddannelsen eller skolen.
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