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Dette materiale rummer baggrundsviden og forslag til undervisningsaktiviteter om det 
psykiske arbejdsmiljø på et uddannelsessted eller en arbejdsplads. 

I det digitale gæstelærerforløb ‘Seksuel 
chikane og psykisk arbejdsmiljø’ sætter 
Maria Fantino sammen med adjunkt Ane 
Wolfsberg fra VIA University College 
fokus på psykisk arbejdsmiljø og seksuel 
chikane. Gæstelærerforløbet er udviklet til 
elever på grundforløb 1 (GF1) på tværs af 
erhvervsuddannelsernes fire hovedområder. 
Gæstelærerforløbet er bygget op omkring en 
podcast og en lærervejledning. 

Forløbet kan findes på emu.dk: 
https://emu.dk/eud/corona-gode-raad-til-
undervisning/digitale-gaestelaererforloeb/
seksuel-chikane-og-psykisk.

På de følgende sider kan du finde følgende 
hhv. lærer- og elevrettede materialer:

• Informationsark:
Oplæg om psykisk arbejdsmiljø

• Dilemmakort: 
Seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø.

Informationsarket indeholder viden om 
psykisk arbejdsmiljø, som læreren kan tage 
udgangspunkt i i forbindelse med et oplæg 
om emnet til eleverne. Dilemmakortene 
kan printes og udleveres til eleverne som 
udgangspunkt for gruppearbejde.
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Informationsark til forløbet ‘Seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø’ 
med P3-vært Maria Fantino

Informationsark 
til lærere.

Informationsarket 
skal give lærere 

baggrundsviden om 
psykisk arbejdsmiljø.

Informationsarket kan indgå i 
undervisningen som udgangspunkt for et 
læreroplæg om psykisk arbejdsmiljø eller 

blot som baggrundsviden, læreren kan 
trække på undervejs i forløbet.

Kilde: http://www.ditarbejdsliv.nu/dk/viden-
om/historiernes-emner/hvad-er-psykisk-
arbejdsmilj.

Informationsark: 
Oplæg om psykisk arbejdsmiljø
Det psykiske arbejdsmiljø er en del af det 
samlede arbejdsmiljø på en arbejdsplads eller 
en skole. Alle er en del af arbejdsmiljøet - uanset 
stilling, uddannelse, alder osv. - og det har stor 
betydning for trivslen. Hvis arbejdsmiljøet ikke 
fungerer, kan det medføre både fysiske og 
psykiske belastninger hos den enkelte.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at  
den enkelte elev eller medarbejder:

• har lyst til at gå på arbejde eller 
uddannelse.

• er motiveret for at løse sine opgaver.

• har overskud til sine kollegaer og 
medstuderende.

• har interesse i sit job eller uddannelse.

• ikke bliver nedslidt og udvikler stress.

Der skelnes som hovedregel mellem fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø. Det fysiske arbejdsmiljø 
drejer sig blandt andet om arbejdsstillinger, 
indeklima, støj og arbejdspladsens indretning.

Hvad består det psykiske arbejdsmiljø af?
Det psykiske arbejdsmiljø kan inddeles i seks 
kategorier, som kan ses af denne kasse. 

1. Krav på  
arbejdspladsen

2. Arbejdets organisering  
og indhold

3. Sociale relationer  
og ledelse

4. Medarbejderens 
forhold til arbejdet

5. Værdier på  
arbejdet

6. Krænkende  
adfærd
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Informationsark til forløbet ‘Seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø’ 
med P3-vært Maria Fantino

Seks kategorier i det psykiske arbejdsmiljø 

1. Krav på arbejdspladsen 
Kategorien handler for eksempel om 
arbejdsmængde eller krav til, hvor hurtigt 
uventede opgaver skal løses. Krav kan også 
handle om, at medarbejdere og elever skal 
forholde sig til følelser. Det kan for eksempel 
dreje sig om en borgers, kundes, kollegas, 
lærers, medstuderendes eller egne følelser.

2. Arbejdets organisering og indhold 
Kategorien handler om, hvor meget indflydelse 
en medarbejder eller elev har på sit arbejde 
eller uddannelse. Er det for eksempel til at 
se meningen med opgaverne, og opleves de 
som tilstrækkeligt varierede? Andre elementer 
er, om der er mulighed for faglig og personlig 
udvikling, og hvordan væsentlige forandringer 
på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet 
håndteres.

3. Sociale relationer og ledelse 
Kategorien handler for eksempel om 
forudsigelighed. Ved medarbejderne eller 
eleverne på forhånd, hvilke opgaver de skal 
løse, er der en klar rollefordeling, og er der 
faglig og social støtte fra kollegaer, ledelse, 
lærere eller medstuderende?

4. Medarbejderens forhold til arbejdet 
Kategorien handler om, hvorvidt 
medarbejderne eller eleverne føler sikkerhed i 
jobbet eller på uddannelsen. En faktor er også, 
om medarbejderne eller eleverne er tilfredse 
med deres job eller uddannelse og kan skabe 
en god balance i forhold til privatlivet. 

5. Værdier på arbejdet 
Kategorien handler om tillid og troværdighed 
mellem medarbejdere eller elever og mellem 
medarbejdere og ledelse eller mellem elever 
og lærere. En faktor er, om der opleves at være 
retfærdighed og respekt på arbejdspladsen 
eller uddannelsesstedet i form af eksempelvis 
rummelighed og socialt ansvar.

6. Krænkende adfærd 
Kategorien handler om sexchikane, trusler 
om vold, fysisk vold, mobning, drillerier, 
skænderier og konflikter samt sladder og 
bagtalelse.
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Informationsark til forløbet ‘Seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø’ 
med P3-vært Maria Fantino

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med det 
psykiske arbejdsmiljø?
Et godt psykisk arbejdsmiljø fremmer 
samarbejdet på en arbejdsplads eller 
en uddannelse og er med til at gøre 
medarbejdere eller elever engagerede og 
bedre i stand til at håndtere forandringer. Et 
godt psykisk arbejdsmiljø kan samtidig føre  
til bedre trivsel og mindre sygefravær. 

1.Godt psykisk 
arbejdsmiljø

2. Engagement 
og evne til at håndtere 

forandringer

3. Bedre  
trivsel

4. Mindre  
sygefravær

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan omvendt 
øge risikoen for fysiske og psykiske 
helbredsproblemer såsom hjertekarsygdomme, 
depression, angst og posttraumatisk 
belastningsreaktion. Et dårligt psykisk 
arbejdsmiljø kan også føre til øget sygefravær, 
arbejdsophør, dårligt samarbejde og ringe 
kvalitet i opgaveløsning.

Links til mere viden
Læs om regler og rammer for et godt psykisk 
arbejdsmiljø hos Arbejdstilsynet: 
https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/
psykisk-arbejdsmiljoe/om-psykisk-
arbejdsmiljoe/et-godt-psykisk-
arbejdsmiljoe/.

Læs om psykisk arbejdsmiljø hos ditarbejdsliv.nu:  
http://www.ditarbejdsliv.nu/dk/viden-
om/historiernes-emner/hvad-er-psykisk-
arbejdsmilj.

Læs om kommunikationsstile i forhold til 
psykisk arbejdsmiljø hos ditarbejdsliv.nu: 
http://ditarbejdsliv.nu/dk/viden-om/passiv.
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Dilemmakort  
til elever.

Dilemmakortene skal understøtte samtaler om 
seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø mellem 
eleverne. Formålet er at vise eleverne, at emnet 
kan være komplekst, og at der er flere svar på de 

forskellige dilemmaer.

Som afsæt for at arbejde med dilemmakortene kan 
læreren med fordel indlede og afslutte med en fælles 
drøftelse om, at grænserne for, hvad der opleves som 
upassende eller krænkende, er forskellige fra person 
til person. Dilemmakortene kan drøftes i grupper på 

fire til fem elever.

Dilemmakort: 
Seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø
Enhver, der udsættes for seksuel chikane eller anden belastning af 
det psykiske arbejdsmiljø, har ret til at sige fra. Uanset erhverv, og 
uanset, om man er elev, medarbejder, lærer eller leder. 

Nu skal I arbejde med dilemmaer om seksuel chikane og psykisk 
arbejdsmiljø. I kan drøfte dilemmaerne med hinanden og diskutere 
de forskellige måder, I ville løse dilemmaerne på. Når I svarer på 
dilemmaerne, er det vigtigt at skelne mellem handlinger og personer 
og samtidig reflektere over forskellige handlemåder. Her er det 
vigtigt, at I respekterer hinandens holdninger og ytringer. Dette kan 
for eksempel gøres ved at prøve at se verden fra en anden persons 
synspunkt. Ofte kan man blive klogere af at prøve at forstå, hvad 
andre mener, og se verden fra deres synspunkt. Dette kunne være en 
klassekammerat, som du nogle gange er uenig med, eller en af dine 
venner, som har gjort noget du ikke kunne forstå. 

Dilemmakort til forløbet
‘Seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø’ med P3-vært Maria Fantino
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Dilemmakort # 1: Mobning på en arbejdsplads eller 
uddannelse
Et godt psykisk arbejdsmiljø handler om at trives og have det godt 
på sin arbejdsplads eller sin uddannelse. For en medarbejder på en 
arbejdsplads handler det psykiske arbejdsmiljø både om forholdet 
til ledere, kollegaer, samarbejdspartnere og kunder eller borgere. 
En del af et psykisk arbejdsmiljø handler om mobning. 

Dilemma:

I en kaffepause hører du to af dine kollegaer tale dårligt om en 
anden kollega. De kommenterer på, hvordan denne kollega løser 
sine arbejdsopgaver. Faktisk mener de, at de kommer til at arbejde 
ekstra, fordi kollegaen ikke er dygtig nok.

• Hvad gør du? 

• I forhold til de to kollegaer? I forhold til den kollega, de snakker 
om? 

• Hvem kan du eventuelt snakke med? 

• Hvor går din grænse for, hvad man kan sige om sine kollegaer? 

• Har I oplevet en lignende situation på uddannelsen, hvor der 
tales dårligt om en elev? Hvad gjorde I der?

Dilemmakort # 2: Sprogbrug på en arbejdsplads eller 
uddannelse
Et godt psykisk arbejdsmiljø handler om at trives og have det godt 
på sin arbejdsplads eller uddannelse. For en medarbejder på en 
arbejdsplads handler det psykiske arbejdsmiljø både om forholdet 
til ledere, kollegaer, samarbejdspartnere og kunder eller borgere. 
En del af et psykisk arbejdsmiljø angår den omgangstone og det 
sprogbrug, der er i virksomheden.

Dilemma:

I den virksomhed, hvor du er ansat, oplever du ofte, at 
omgangstonen og sprogbruget kan være hårdt og kontant. Der 
bliver ofte råbt ad og kommanderet med medarbejdere, særligt 
når I har travlt. Indimellem bliver der faktisk skældt ud og talt 
nedsættende til medarbejdere. Du har eksempelvis hørt en chef 
sige: ”Er du dum eller hvad? Skal jeg gøre alting for dig?” til en 
kollega.

• Hvad gør du, hvis du selv bliver talt til på den måde? Og hvad 
gør du, hvis du oplever, at en chef taler sådan til en kollega?

• Hvem kan du tale med? 

• Mener du, at det er okay, at tonen indimellem er hård på en 
arbejdsplads? 

• Hvordan taler I med hinanden på uddannelsen? Er der en 
ordentlig omgangstone?

Dilemmakort til forløbet ‘Seksuel 
chikane og psykisk arbejdsmiljø’ 
med P3-vært Maria Fantino

Dilemmakort til forløbet ‘Seksuel 
chikane og psykisk arbejdsmiljø’ med 
P3-vært Maria Fantino
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Dilemmakort # 3: Arbejdsbelastning
Et godt psykisk arbejdsmiljø handler om at trives og have det 
godt på sin arbejdsplads eller uddannelse. For en medarbejder 
på en arbejdsplads handler det psykiske arbejdsmiljø både om 
forholdet til ledere, kollegaer, samarbejdspartnere og kunder 
eller borgere. En del af et psykisk arbejdsmiljø handler om 
arbejdsbelastning, forudsigelighed og sikkerhed i arbejdet.

Dilemma:

Du oplever gang på gang, at din chef kommer med ekstra 
arbejdsopgaver, selvom det er tydeligt, at du har meget travlt. 
Når du prøver at sige fra, oplever du, at chefen blot henviser 
til, at der jo er andre, som gerne vil arbejde. Du har prøvet at 
tale med én af dine kollegaer om det, men hun mener, at du 
bare skal bide tænderne sammen og knokle endnu mere for 
at løse ekstraopgaverne. Din chef fortsætter med at give dig 
ekstraopgaver, og du har svært ved at nå at lave alt dit arbejde 
til tiden.

• Hvad gør du? 

• Hvem kan du snakke med? 

• Hvor går grænsen for at sige fra over for ekstraopgaver? 

• I det skitserede dilemma kan man godt blive usikker på sit 
job – hvordan kan man drøfte dette med sine kollegaer eller 
chef?

Dilemmakort # 4: Uønsket berøring
Seksuel chikane handler om krænkende handlinger, der har 
seksuel karakter. Det kan for eksempel være kys, berøringer, 
kærtegn, opfordringer til seksuelt samvær eller uvelkomne 
kommentarer eller hentydninger. Det er forskelligt fra person til 
person, hvornår sådanne handlinger vil opleves som krænkende 
eller upassende. Den seksuelle chikane kan både komme fra 
kollegaer, medstuderende, lærere, ledere, samarbejdspartnere 
samt kunder eller borgere. 

Dilemma:

I forbindelse med en dialog med en kunde eller borger får du et 
klap bagi og en kommentar om din krop og udseende, som, du 
synes, er upassende.

• Hvad gør du i situationen med kunden/borgeren? Og hvad 
med bagefter? 

• Hvem kan du snakke med? 

• Som privat person vil du ofte reagere på én måde, men som 
professionel kan situationen kræve, at du reagerer på en anden 
måde. Hvordan kan du bevare din personlige stolthed og 
samtidig begå dig professionelt? 

• Hvad ville du gøre, hvis det skete på din uddannelse? Er det en 
privat eller professionel situation?

Dilemmakort til forløbet ‘Seksuel 
chikane og psykisk arbejdsmiljø’ med 
P3-vært Maria Fantino

Dilemmakort til forløbet ‘Seksuel 
chikane og psykisk arbejdsmiljø’ 
med P3-vært Maria Fantino
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Dilemmakort # 5: Julefrokost
Seksuel chikane handler om krænkende handlinger, der har 
seksuel karakter. Det kan for eksempel være kys, berøringer, 
kærtegn, opfordringer til seksuelt samvær eller uvelkomne 
kommentarer eller hentydninger. Det er forskelligt fra person til 
person, hvornår sådanne handlinger vil opleves som krænkende 
eller upassende. Den seksuelle chikane kan både komme fra 
kollegaer, medstuderende, lærere, ledere, samarbejdspartnere 
samt kunder eller borgere.

Dilemma:

Til virksomhedens julefrokost oplever du, at en chef opfører sig 
på måde over for en af dine nye kollegaer, som du mener, er 
krænkende. De danser meget tæt, og chefens hænder bevæger 
sig op og ned ad kollegaens krop.

• Hvad gør du i situationen til julefrokosten? Og hvad gør du 
bagefter? I forhold til den nye kollega? 

• Hvem kan du snakke med? 

• Mon din nye kollega selv oplever situationen som krænkende? 
Hvad gør du, hvis den nye kollega ikke syntes, at situationen var 
krænkende? 

• Kan en chef og en medarbejder have et forhold? 

• Hvad gør du, hvis du oplever, at en af dine medstuderende 
bliver krænket af en lærer eller af en anden elev?

Dilemmakort til forløbet ‘Seksuel 
chikane og psykisk arbejdsmiljø’ med 
P3-vært Maria Fantino
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