
Vold og trusler i skolen 
– Den bedste skole  
i verden

Vejledning til podcastenVold og trusler

i skolen 

– Den bedste

skole i verden

På Katrinebjerg -

skolen i Aarhus  

har Nest-metoden 

ført til bedre trivsel 

og færre konflikter  

i klasserne. 

Varighed: 

28:27 minutter

Lyt hver især fra minut 23:10 til 24:46, og drøft følgende spørgsmål i par eller 
grupper:
- Hvordan kan man arbejde med at nedtrappe eller komme væk fra 

konflikter i klasselokalet?
- Hvilke erfaringer har I selv med konfliktsituationer? Hvad gør I, når I står i 

situationer med et højt konfliktniveau?

Spørgsmål 
til 
refleksion 

Hvordan forstår I 
Nest-metoden? 

Har I selv arbejdet 
med metoden? 
Hvordan?
Hvad gør I for at 
skabe ro og trivsel 
blandt eleverne i de 
klasser, I underviser?

Hvordan vil I kunne 
bruge Nest-metoden, 
eller dele af den, på 
jeres skole?

voldsomudtryksform.dk

Uddrag: 
At nedbringe 
konfliktniveauet 

På Katrinebjergskolen i Aarhus underviser de efter Nest-metoden. Det har 
medvirket til færre konflikter i klasserne – og langt større trivsel blandt børne-
ne. Nest er en pædagogisk praksis, hvor børn med og uden autisme og adhd er 
en del af det samme klassefællesskab. I podcasten fortæller lærere og elever fra 
Katrinebjergskolen om, hvordan Nest-klasserne fungerer hos dem. Medvirken-
de: lærer Rasmus Dam Kristoffersen, lærer Mette Ellehauge samt eleverne 
Signe og Frederik. 

Sådan kan I bruge podcasten

Podcasten kan bruges af lærerstuderende, lærere og skoleledere, som ønsker at 
skabe mere trivsel og tryghed for både elever og lærere. Lyt til den individuelt, 
eller brug den til fælles drøftelser:
- Lyt hver især til podcasten, 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 pointer fra gruppedrøftelserne, og opsummér, hvad I kan tage med

jer videre på uddannelsen eller skolen.
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