
Baggrunden for vredeshåndteringsforløb

Før vi går i gang med et vredeshåndteringsforløb, er det vigtigt at sætte sig ind i den virkelighed, som børn og 
unge lever i. I modsat fald risikerer vi at fejle i vores forsøg på at hjælpe. Vi skal undgå symptombehandling i 
de situationer hvor vreden skyldes forhold udenfor barnet, som ikke bliver ændrede:

 Medierne er fulde af rapporter og undersøgelser, der viser, der er stor mistrivsel blandt børn og unge.

 Der er en stor stigning i stress relaterede symptomer hos børn og unge.

 Stress, som før stort set kun var en del af voksenlivet, er rykket ned i barndommen.

 Stressen udmønter sig på forskellig vis. Fx med vrede.

 Barnet og den unges reaktion på det stressede liv kommer an på, hvilke ressourcer, 
mestringsevner/strategier barnet har, barnets personlighed, barnets livsbetingelser og ikke mindst den 
hjælp barnet har mulighed for at få fra omgivelserne.

 Reaktionerne kan være tristhed, tilbagetrækning, træthed, fysiske symptomer, angst perfektionisme, 
skolefravær,  svækket hukommelse og koncentration og ikke mindst udadreagerende adfærd og vrede.

 Der er et stigende antal børn med Autismespektrumforstyrrelser som udvikler angst, skolevægring og 
vrede.
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Antonovsky – Oplevelsen af sammenhæng

Michael White – Eksternalisering/narrativ terapi

Ross W. Greene – Det eksplosive barn (plan A, B og C)

Carol Grey – Social Storys

Tine og Helle – Redskaber fra TAKT i skolen

Gry Bastiansen – Børn med eksplosiv adfærd

Tine og Helle – Vores udgave af Gry Bastiansens tegning

Teorierne bag vores vredeshåndteringsforløb2
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Vrede  
Ét af mange symptomer på mistrivsel.

Vrede:

 Det er helt normalt at blive vred 

 Vrede er en af grundfølelserne.

 Alle har ret til at blive vrede.

 Vreden kan være rigtig god at have.

 Vreden kan være en drivkraft.

 Vreden er en del af en normal læringsproces.

Problemvrede:

 Når vreden bliver gentagende og fylder mere og mere, bliver den problematisk.

 Den overdrevne vrede og udadreagerende adfærd påvirker barnets opfattelse af sig selv og kan komme til at spænde ben 

for, at barnet kan indgå i de nødvendige, sociale relationer.

 Vreden kan blive en risikoadfærd, som gør at barnet bliver ekskluderet af fællesskabet.
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Problemvrede

 Omkring 10% af alle børn under 8 år har det, der kaldes problemvrede.

 Det betyder, at der statistisk set er et par børn med problemvrede i alle 
skoleklasser og på alle stuer i børnehave eller vuggestue.

 Disse børn bliver ofte beskrevet som børn, der mangler impulskontrol, 
opmærksomhedsstyring og empati. 

 De bliver set skævt til af de andre børn, deres forældre og ofte af deres 
lærere og pædagoger.

 Nogle børn reagerer pludseligt med voldsom og udadreagerende vrede.  De 
har ofte været presset over tid. Deres tærskel er overskredet og vreden bliver 
en ventil. De kan være omsorgssvigtede.

4

www.helleoverballemogensen.dk



HUSK!5

Adfærdsforstyrrelse (F91)
Adfærdsproblem gennem > 6 mdr., med gentagen og vedvarende mønster af dyssocial, aggressiv eller trodsig adfærd, som viser klare
brud på sociale forventninger og normer for alderen . Adfærdsforstyrrelsen er mere alvorlig end typiske "drengestreger" eller
oprørstrang i ungdomsårene. Symptomer på adfærdsforstyrrelser kan også ses ved andre psykiatriske tilstande, som i så fald har 
diagnostisk forrang (se næste slide). Adfærden kan i nogle tilfælde kun ses i hjemmet.

Adfærdssymptomer, som diagnosen baseres på: 
Raserianfald – Trættelyst – Lydighedsnægtelse – Provokerende adfærd – Udad  projicerende holdning – Irritabilitet  – Vredagtighed –
Hævngerrighed – Løgnagtighed – Slagsmålstilbøjelighed – Natlig  udebliven (< 13  - år) – Grusomhed  mod dyr – Tyveri – Skulken –
Vagabondering – Terrorisering

Særlig alvorlige symptomer, som kun behøver at være forekommet én enkelt gang er: 
Anvendelse af farlige våben – Hærværk/vandalisme – Vold  mod mennesker – Ildspåsættelse – Røveriforsøg – Seksuel tvang – Indbrud

Forekomst:
2-5 % af alle børn vil kunne opfylde kriterierne for en adfærdsforstyrrelse. Hyppigheden stiger i adolescensen. 
Kønsfordelingen drenge/piger = 2:1. Hyppigere i byen end på landet. Hyppigere i lavere sociale klasser end i højere.

NB!
Det er sandsynligt, at konstitutionelle faktorer og opvækstmiljø interagerer. Der er høj grad af ko-morbiditet med andre 
udviklingsforstyrrelser specielt opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD) og samtidig en klar miljøafhængighed. Den relative betydning af 
genetiske og miljømæssige faktorer er ikke afklaret
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Differentialdiagnoser (mulige overlap eller tæt sammenhæng)
Flere af diagnoserne herunder kan være ko morbide (til stede på samme 
tid) tilstande, såfremt alle symptomer på begge forstyrrelser er tilstede. 
Det er vigtigt at diagnosticere og behandle grundlæggende lidelse 
samtidig med symptomerne på adfærdsforstyrrelse: 

HUSK!

 PDA
 Autismespekterforstyrrelser
 ADHD/ADD
 Borderline
 GUA 
 PTSD  og sekundær traumatisering 
 Angst  og fobier 
 OCD 
 Tourettes syndrom
 Tilknytningsforstyrrelser
 Føtalt alkoholsyndrom
 Ekspressive sprogforstyrrelser
 Stress 

Ved svær vrede og tegn på adfærdsforstyrrelser skal vi ALTID reagere, idet tidlig indsats kan være afgørende for at fremme strategier i 
barnets miljø og iværksætte tiltag som skærmer barnet mest muligt mod konsekvenserne af at have en adfærdsforstyrrelse

PDA (Patologisk Demand Avoidance) blev først beskrevet i 
1980’erne af en psykolog, Elisabeth Newson, i England, som 
gennem flere år havde arbejdet med børn og unge, som på grund 
af deres personlighedsprofil havde store vanskeligheder med at 
fungere socialt, og som kunne blive meget forpint over selv 
almindelige hverdagsaktiviteter.

Tilstanden beskrev hun som værende ekstrem kravafvisende, 
primært på grund af en tilstand af indre kaos og angst, men som 
udmøntede sig i, at børnene afviste enhver form for ydre voksen 
kontrol. Og dette kunne mistolkes, som at barnet var uopdragent, 
opsætsig og egoistisk. Når man har PDA, betyder det, at man 
konstant kæmper med gerne at ville kunne passe ind og fungere 
og bliver anerkendt, som den man er. Men at man er udfordret 
over, at livet er så svært, og man derfor kommer til at sige nej og 
være afvisende over for alle mennesker, hvis de på nogen måde vil 
bestemme over en og man er bange for at miste følelsen af 
kontrol.

Et barn eller ung med PDA har brug for trygge rammer, og voksne 
og personaler som med humor og kærlighed kan ”tænke ud af 
boksen” pædagogisk, og som selv er sunde og robuste, så de kan 
holde til al den frustration, personen med PDA er fyldt med. Og 
det er for det meste en stor udfordring for miljøet omkring barnet 
med PDA.
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Vrede eller Angst?

Angst og problemvrede kan 
forveksles hos børn og unge (og 
særligt hvis disse har autisme?).

Hvis man arbejder med vreden,  
men den i virkeligheden forårsages 
af angst, virker vores metode ikke 
efter hensigten!

Angst skal behandles på anden vis.
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Stress.. En velkendt årsag8

1 – 2 
år

3 – 4 
år

6 - 7 
år

8 - 9 
år

10 – 11 
år

13  -
15 år

16 –
25 år
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Opladningsbehov/sanseovervældelse9

Neuro-typisk    Neuro-atypisk   Særlige hjerner

www.helleoverballemogensen.dk



Forsinket modenhed/tommelfingerregel 

6 = 4

9 = 6

12 = 8

15 = 10

18 = 12

21 = 14

24 = 16
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Selvstyring 

Arbejdshukommelse

Opmærksomhed

Sanseintegration 

Motivation

Selvstændighed 

Ansvarsfølelse 

Modenhed

Fødselsalder                       ”Modenhedsalder”  

I forhold til at 
understøtte barnets eller 
den unges arbejde med 
vredeshåndtering skal vi 
huske at forsinkelsen kan 
betyde nedsat 
refleksionsevne og 
nedsat impulsstyring.

Dette kan ikke 
fremskyndes via 
samtaler alene.
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Manglende kompetencer møder krav.

Resultat => Kravafvisning, nedsmeltning!
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Ross Greene ser al adfærd som 
kommunikation. Vi bliver skyllet med og 
overvældet af adfærden. Vi fokuserer på 
adfærden, mødes om adfærden og 
frustreres over adfærden. 

Vi ser adfærden, nede ad strømmen, som 
en stime af uoverskuelige episoder. Men 
den er i problemløsningssammenhæng
ligegyldig….. Hvis vi udelukkende forholder 
os til adfærd, bliver vi SLET ikke klogere på 
hvilken hjælp barnet behøver… 

Det, der udløser adfærden, er ren 
kommunikation af de manglende 
kompetencer som findes længere oppe ad 
strømmen => Dé er vigtige at finde og 
undersøge.

Ross W. Greene



Vreden er et symptom på svag sammenhæng!
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Håndterbarhed 
Verden opleves generelt som håndterbar 

Man har tilstrækkelige ressourcer til rådighed til 

at klare de krav og de stimuli man stilles overfor

Håb
Verden opleves generelt som givende 
håb og tro på bedring
Tro på at man gradvist oplever mestring og at 

man har indflydelse på sin egen situation. 

Tro på at man er noget værd som person.

Meningsfuldhed
Verden opleves generelt som meningsfuld

Krav defineres som udfordringer det er værd 
at engagere sig i.

Begribelighed
Verden opleves generelt som begribelig

Henviser til den udstrækning i hvilken man opfatter 
de stimuli man konfronteres med, enten i det yder 
eller i det indre miljø som kognitivt forståelige, som 
ordnet, sammenhængende og tydelig information i 
stedet for støjende, kaotisk, tilfældig eller uforklarlig 
påvirkning.

Sammenhæng 
Verden opleves generelt som sammenhængende

Der er sammenhæng mellem håndterbare krav og mulighed for

mestring, og der er begribelige og meningsfulde udfordringer

Mennesker bliver såvel fysisk, som psykisk syge 
af mangel på oplevelse af sammenhæng.

Antonovsky har entydigt påvist dette i sine 
omfattende studier efter 2. verdenskrig. 

Jeg forstår hvorfor jeg får skæld ud for at slå…

Jeg kan se en mening med at samarbejde med dig…

Jeg forstår hvad vi arbejder med… Jeg kan tage den andens perspektiv.

Jeg får hjælp til at lære at håndtere min vrede…

Jeg oplever en følelse af at kunne tage kontrol over 
dét der er svært og får håb om at det bliver bedre…

www.helleoverballemogensen.dk   Antonovsky



Barnet er uheldigt eller heldigt :

 Råber

 Skriger

 Spytter

 Løber 

 Sparker

De uheldige:

Får skæld ud, og 
sommetider straf…
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 Trækker sig
 Gemmer sig
 Skjuler sig
 Græder
 Piber
 Søger trøst

De heldige: 
Får empati og trøst…

Glem aldrig at både heldige og uheldige børn har brug for hjælp…!

Ross W. Greene



Plan A – Den voksne agerer akut

Den voksne løser problemet med magt, pres, overtalelse eller sanktioner/trusler: 

 Plan A i brug, er den hyppigste vredesudløsende faktor ved konflikter

 Plan A viser barnet det vi IKKE ønsker det selv skal bruge; vrede, frustration, afmagt og magt

 Plan A lægger ofte ansvaret over i barnet

 Plan A giver ingen information om årsager = ingen viden

 Plan A bygger primært på kommunikative kompetencer, som vi ved nedsættes betydeligt ved vrede…

 Plan A involverer ikke barnet i løsningen

 Plan A skader ofte relationen til barnet

Forvent episoder hvis I er nødt til at bruge Plan A – og det kan være helt nødvendigt nu og da…. (trafik, 
andres ve og vel, selvskade…)
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Ansvarsprincippet
Hvornår er vi i gang med at fralægge os ansvar? 

Ansvar over i barnet: 

 ”Hvor mange skal jeg sige det…?” 

 ”Fatter du ikke at……!” 

 ”Han vil jo ikke samarbejde…” 

 ”Hun er så stædig!” 

 ”Han hører jo ikke efter”

Ansvar over i andre: 

 ”Det er også fordi den taxachauffør kører ham fuldstændigt op…” 

 ”Det er fordi forældrene altid glemmer at give ham skiftetøj med…” 

 ”Det er fordi de presser ham alt for hårdt på skolen!”
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16 Low Arousal

Vrede
Energi

Følelser
Kropssprog

Angst

Smitter!

Bo Hejlskov Elvén

Metoden fokuserer på de professionelles adfærd i konflikt- og krisesituationer

Spejlneuronsystemet gør det umuligt IKKE at 
smitte hinanden med følelser. Det handler 
om en grundlæggende og automatiseret 

læringsevne hos mennesket. Følelser smitter 
og overføres direkte til den andens hjerne

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjyllands-posten.dk%2Fpictures%2FNICA_Billede__free_%2Farticle6689100.ece%2FALTERNATES%2Fh-5_3%2FOK-Spejlneuroner-hjerne&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjyllands-posten.dk%2Fnyviden%2Farticle6689139.ece&docid=v11QWlz1UXrjiM&tbnid=ZUq30wTmgXpWBM%3A&vet=10ahUKEwjCmaPKhqPgAhXJkSwKHa3FCHwQMwhAKAEwAQ..i&w=940&h=564&hl=da&bih=603&biw=1280&q=spejlneuroner%20b%C3%B8rn&ved=0ahUKEwjCmaPKhqPgAhXJkSwKHa3FCHwQMwhAKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Konflikthåndtering

 De voksne bevarer roen

 Tving aldrig til øjenkontakt

 Få standardsætninger anvendes, reduktion af sprog 

 Referer til reglen, undlad at bruge værdiord, trusler eller humor

 Visualisering af aftaler vises direkte til barnet

 Afledning, særligt hvis barnet er letafledelig

 Personskifte

 Skift af sted

 Brug af fast Plan B, tydelige, kendte konsekvenser

 Efterbehandling via visualisering/sociale historier

 Forebyggelse via kognitive teknikker, visualisering, og belønning

 Vredeshåndteringskurser 

17
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18 En case 
Deltagere: Markus (3. klasse), Carl (3. klasse) og Peter (pædagog) – forbipasserende voksne

Baggrund: Markus kom til skolen i 2. klasse, er nederlagspræget med et meget stort temperament. Hans søster i 7. klasse er udfordret på samme måde og deres 
familiesituation virker usikker. Skoleskiftet har været et nederlag for ham, da det var for storesøsters skyld, ikke hans, og han måtte følge med hende for at gøre det 
så overskueligt for familien som muligt. Han har ikke selv ønsket at skifte skole. Mor har fortiet (af indlysende grunde) at han har været i problemer på den anden 
skole. Han har været i store konflikter hos os og der er forsøgt med vredeshåndteringsforløbet stop-tænk-kør. Han og søsteren er for længst kendte ansigter på 
skolen.

Det som forbipasserende voksne ser: Onsdag klokken 11.50 er Markus på vej til frikvarter og kommer op at toppes med Carl i garderoben. Carl provokerer ham. 
Markus bliver rasende og kaster en taske efter Carl, sparker ham og forsøger at tage kvælertag. Carl råber og græder. Klassepædagogen Peter griber ind, skiller dem 
ad, og holder fast om Markus, bagfra. Markus bliver endnu mere vred, og det lykkes ham at sparke Peter. De andre børn sendes ud til pause.

Narrativer hos de forbipasserende voksne:
”Nu slår han igen.” ”Det er for farligt for de andre børn, at vi 
inkluderer børn som ham i skolen – han bør da gå i specialklasse!” 
”Hvorfor gør ledelsen ikke noget?” 

”Han skal da ikke gå her når han flegner sådan ud hele tiden..!”
”Han mor har ikke styr på noget som helst, hun kan heller ikke 
styre storesøster”

”Hvorfor skal vi altid samle op for andre skoler?”
”Vi har slet ikke tid nok til at løse en opgave som Markus”

Fakta:
Da alle er gået, falder Markus til ro med det samme. Han græder 
og fortryder, og siger undskyld til Peter. Peter og han taler om 
episoden og de aftaler at næste gang Markus bliver vred, skal 
Peter holde om, og beskytte, det andet barn, og minde Markus 
om aftalen om, at han skal gå væk, for at falde til ro.

Carl og en anden dreng provokerer ofte, og åbenlyst, Markus.
Dette er den eneste episode siden maj måned. Markus har lært 
noget om sin vrede og søger at bruge det. Markus er startet i 
familieskolen i maj måned, med mor, og det går over al 
forventning. 
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Plan C – Den voksne er afventende19

Den voksne sætter problemet til side, for nu, siger ”pyt”

Akut Plan C: 

”Det gider jeg ikke” Svar: ”Ok, for denne gang”

”Det vil jeg ikke” Svar: ”Ok, så venter vi med dét, for nu”

Proaktiv Plan C: 

Undlad at udløse problemet, sænk kravene

Lav en prioriteret plan for hvornår problemet får plads/skal på bordet

Vær klar på, og respektér teamets/hinandens prioritering

Ross W. Greene



Pak væk Tag frem

Salgstaler Latenstid – giv tid og vent

Rigiditet Fleksibilitet – giv valg

Ordrer Nysgerrighed – spørg og anerkend

Stramme regler Forudsigelighed og kendte rutiner

Sprog

20
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Tre niveauer viser tankegangen21
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Vær meget nysgerrig på 
om der er lavet tiltag i 

barnets miljø som 
understøtter alle børns 

trivsel? Virker de?

Spørg om barnet har afprøvet 
sansebeskyttelse, stilladser til ture 

og ændringer samt relevante 
mulighed for refugie? Det kommer 

før vredeshåndteringskurser

Hvis ”Ja” til det foregående, så 
kan vi prøve at arbejde med 
eksternalisering, individuelle 

tiltag og vredeshåndtering via 
eksempelvis sociale historier.

Forebygge – skabe et sundt børnemiljø. 
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Konflikthåndtering i grupper 23

Katrine og Emil 
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24 Tændstikker

Her er en 12 børn. Det 
ene af børnene har lige 
været som en tændstik og 
sat ild til et andet barns 
temperament.

Nu har børnene delt sig i 
grupper som holder med 
enten den, der drillede, eller 
den, der blev drillet.            
Flere bliver uvenner…

Hvordan føles det når 
kammerater er 
”tændstikker” 

og tænder triste eller 
vrede følelser i 

hinanden?
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Glimmerflasken – Alarmhjernen - Amygdala

Ca. 1/3 glimmer, helst rødt,  i en 
plastikflaske. Hæld forsigtigt flasken 
op med vand til den er næsten fuld. 
Tilsæt et par dråber opvaskemiddel. 

Tør flaskens åbning, kom lim på      
og skru låget godt fast.

Skal glimmeret være længere tid 
om at falde til ro, kan man fylde 

den med olie og droppe 
opvaskemidlet, ellers               

samme fremgangsmåde.

Lad børnene ryste flaskerne og betragte glimmeret, mens det falder til bunds. Øv børnene i at se glimmerflasken 
foran sig, med lukkede øjne, og forestille sig hvordan glimmeret falder langsomt til bunds. 

Træn gerne åndedræt også. Dybe vejrtrækninger, mindst ti.

25
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Vredeshåndtering er at høre barnets stemme26

Hvis vi laver tiltag som ikke:

 giver mening for barnet  
 er begribelige for barnet
 er håndtérbare for barnet

 giver barnet håb om forandring

… så vil vores tiltag med sikkerhed ikke virke. 
Derfor er barnets stemme helt nødvendig som 

udgangspunkt for vredeshåndtering.

Men barnets stemme skal høres i fredstid og 
på et konkret plan. Dét er hovedhjørnestenen i 

vores vredeshåndteringsforløb.
ALLE børn har en stemme!!!

www.helleoverballemogensen.dk



Plan B – Den voksne og barnet samarbejder27

Den voksne og barnet løser problemet proaktivt, i samarbejde, i fredstid.

 Elevsamtale i fredstid. Sig: ”Jeg kan se at du bliver vred (frustreret, ked af det, sur….) når du/vi skal ____________. Hvad sker der?”

 Vis empati og forståelse. Lyt! 

 Fortæl hvorfor adfærden/problemet bekymrer de voksne 

 Inviter til samarbejde om løsningen = Eksternalisering.

 Lyt til barnets løsningsforslag = Barnets stemme.

 Perspektiver barnets løsningsforslag = Lav en social historie.

 Find en acceptabel model for begge parter. = Visuel vredeshåndtering.

Ross W. Greene



Eksternalisering: Lidt om Snigende Pølle...

Den narrative metode – eksternalisering (”flytte ud”)

Michael White arbejdede med de sværeste tilfælde af encoprese (ufrivillig afføring) blandt børn: 

”Ved et tilfælde, benævnte han afføringen i bukserne som ”Sneaky Pooh” –

Snigende Pølle. Den havde så at sige sin egen eksistens og havde en effekt på

barnets selvfølelse, på forældrene, på relationen mellem barnet og dets

forældre, på forældrene indbyrdes, på forældrenes selvfølelse, på forældrenes

forhold til resten af familien, til naboer og venner osv. 

Ja, Snigende Pølle var en værre én, var den.” 

Med fokus på dette, fælles problem, og en eksternalisering af den ”skyldige”, slap

barnet fri og begyndte at samarbejde, om at få snigende pølle til at tage mere hensyn 

til andre... Og det er nu en verdensudbredt metode, som påvirker alle typer af 

eksemplarisk praksis.

28

www.helleoverballemogensen.dk



Tydelig og konkret besked om, at barn og voksen har et fælles problem

Tydelig og konkret viden om, at adfærden er problemet, ikke barnet

Der skabes en fortælling, en narrativ udgave af problemet

Invitation til, at deltage i problemets løsning

Lydhørhed overfor barnets forslag

Klare aftaler fastholdt i fysisk form

Information til alle berørte parter

Eksternalisering i den korte udgave29
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En 5 årig dreng tegner til vores samtale om den tredelte hjerne. 
Han får hjælp til vredeshåndtering og er en klog lille fyr.

Han bad mig tegne pilen der går fra den grønne/kloge 
frontallap og ned til den røde/dumme krybdyrhjerne. 

Hans grønne hjerne vil gerne tænke den røde hjerne væk. 
Derfor har den en tankeboble som pilen starter i.

Jeg hjalp med at tegne hjertet fordi han føler i sit hjerte at den 
grønne hjerne har ret. Han er ked af det under denne del af 
samtalen.

Drengen er voldsomt udfordret af et eksplosivt temperament 
samt impulsivitet. Han er fuldt ud i stand til at aflæse børns og 
voksne reaktioner på hans vrede, og føler afmagt fordi han ikke 
ved hvordan han skal stoppe sig selv.

Eksternalisering af vreden; ”Vi to klarer den dumme vrede, 
sammen” hjalp ham meget hurtigt og øgede hans trivsel 
betragteligt.

Eksternalisering - Den tredelte hjerne30
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Konkret eksternalisering 31

”Olsen”. Han har mange 
muskler. Han er stærk og 
glad. Han kan vinde over 
hr. Suresen” Dreng på 5 ¾ 
år har valgt denne figur 
som sin hjælper mod 
vreden.

”Hr. Suresen”. Han bliver 
let gal og sur. Han knytter 
hænderne og er helt rød 

indeni. Han vil slå og 
råbe”

Drengen bruger disse to figurer i sit vredeshåndteringsforløb med mig. Han tegner dem selv, efter 
at jeg har tegnet rundt om to konkrete figurer fra Dansk Psykologisk Forlag, som jeg bruger til at 

vise børnene hvordan man kan få små hjælpere. Han har selv valgt farver, navne og udsagn.

Alle typer af små figurer kan bruges. Barnets historie bør altid visualiseres.
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Eksternalisering: Mød Bo32

Barnets evne til at aflæse ansigtsudtryk trænes. Her 

bruger vi bl.a. små øvelser foran et spejl, plancher fra 

KAT-kassen og en magnetisk model af et ansigt. 

Modellen hedder Bo, og Bos ansigt er udviklet til brug i 

arbejdet med tanker og følelser, i både børnehave og 

indskoling, af firmaet FACE:IT. 

http://mererobust.dk/face-it/

Bo er en magnetisk plade med tilhørende figurer som 

kan danne ansigtsudtryk. Hvis barnet er lærer at 

aflæse de mest almindelige ansigtsudtryk er det 

lettere at stoppe sig selv, når man kan se at andre 

bliver kede af det. 

Face-It kan:
 Bruges til følelsesmæssig spejling
 Bruges til at udtrykke følelser
 Igangsætte en ændring af følelser
 Være med til at skabe bevidsthed omkring og erfaringer med følelsers omskiftelighed
 Anvendes i samtaler og arbejde med enkelte børn og i gruppesammenhænge.
 Bruges til at udtrykke det som nogle gange er svært at sige med ord.
 Være med til at hjælpe børn til at blive bedre til at aflæse andre.
 Hjælpe til at eksternalisere følelser, som kan være svære at rumme.

www.helleoverballemogensen.dk
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3årig tegner og fortæller 
om ansigtsudtryk, som 
han kalder 
”Punktummer” fra 
remsen punktum, 
punktum, komma streg…

Tegningerne er fra en 
Post-it blok og kan bruges 
til at øve udtryk foran 
spejlet, således at barnet 
også lærer hvordan 
følelser ser ud.

Følelser og aflæsning
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Social historie – Autismebladet nr. 2 - 201734

1. En titel som tydeligt definerer historiens emne.

2. En midte der tilføjer detaljer og perspektiverer 
historiens emne

3. En konklusion der fremhæver og opsummerer 
informationerne i historien

Historien må aldring være moraliserende. Den skal 
formuleres af barnet selv, og indeholder information 
som giver mening for netop denne elev. 

Den sociale historie er en  god måde at støtte barnets 
forståelse af fællesskabets præmisser. 
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Sociale historier. En model. Fra DCUM

Generelt Uddybning Eksempel Visualisering

Overskrift/titel Historien skal have en titel som tydeligt 

beskriver den valgte situation. Brug gerne 

fotos af de voksne samt barnet selv!

Peder lærer at gå hen til en voksen, når han 
bliver irriteret

Beskrivende sætninger – gerne flere:

Der skal være fokus på det, der er 

relevant, for at præcisere en given 

situation, så barnet kan indse og forstå 

problemet.

1. Hvem er med i historien? (Historien er 

skrevet til ét bestemt barn)

2. Hvad sker der?

3. Hvor foregår det?

4. Hvornår sker det? (Hvilke følelser har 

barnet i problemsituationen?

Jeg hedder Peder. Jeg er 10 år. Jeg bor i 
Østergade 10 i Silkeborg. Jeg bor sammen 

med mine forældre og min lillesøster. 
Sommetider slår jeg Henrik, når jeg er vred og 
irriteret.

Perspektiverende sætninger – gerne 

flere

Beskriver andre personers reaktioner på en 

situation og forklarer andres følelser og 

tanker.

Henrik bliver meget ked af det og græder, når 
jeg slår ham. Han græder, fordi det gør ondt, 
men også fordi han ikke ved, hvorfor jeg slår. 
De andre i klassen synes ikke, det er OK, når 

jeg slår Henrik. Så gider de ikke lege med mig.

Direktiv sætning – kun én:

Fortæller barnet, hvad han/hun kan 

gøre for at klare den konkrete 

situation. 

Sætningen skrives i positive termer, gerne 

med udtryk som ”jeg kan”, ”jeg vil”, ”jeg vil 

forsøge”, ”jeg vil prøve på” mv.

Når jeg bliver irriteret eller vred og får lyst til 
at slå Henrik, vil jeg gå hen til en voksen, så 
hun kan tale med mig om, hvordan jeg har 
det.

Kontrolsætninger:

Kontrolsætninger skrives sammen 

med barnet.

Det er sætninger, der skal fortælle barnet, 

hvad det får ud af at lære den nye 

færdighed

Når jeg har lært at gå hen til en voksen, når 
jeg bliver irriteret, kommer jeg ikke til at slå 
Henrik. Det betyder, at de andre børn heller 
ikke vil blive bange for mig. Så kan vi lege 
sammen – alle sammen.

Carol Grey



Social historie36

Jeg hedder Anton og går i 3.y

I skolen skal vi lave opgaver. Hver dag.
Det er ikke alle opgaver i skolen, som er sjove, eller lette.
Når jeg skal lave en opgave, synes jeg sommetider at det er svært/kedeligt/hårdt. 

Så siger Røde Plet: ”Lad være med at lave den, du er dum, lad vær” 
Når jeg lytter til Røde Plet bliver jeg usikker på mig selv, og tør ikke begynde på 
opgaven. Når Røde Plet bestemmer, glemmer jeg at jeg godt kan lave opgaven.        
Så bliver jeg ked af det og giver op. 

Grønne Abe vil gerne hjælpe mig med at lukke munden på Røde Plet!
Grønne Abe hjælper mig med at:

Være mere glad
Have en god dag
Gå i gang med opgaven
Lave opgaven

Når jeg lytter til Grønne Abe, så tror jeg på, at jeg kan!
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Stop-tænk-kør gives til børn som forældre og skole i samarbejde vurderer har brug for hjælp til at håndtere følelser og vrede. De mindre børn er ikke så reflekterende, som de større. De kan ikke se deres egen 

adfærd udefra på samme måde som de større børn. Derfor er Stop-tænk-kør anderledes tilrettelagt, idet det understøttes af litteratur om andre børn som har svært ved at takle vrede. I bøgernes verden møder 

barnet historier om børn på deres egen alder og fortællingerne hjælper med at skabe et godt udgangspunkt for samtale. Fortællingerne er valgt fra en stigende mængde kvalitetslitteratur til børn om følelser og om 

vredeshåndtering. Under samtalerne tegner vi meget og skriver små historier om at takle følelser, eksempelvis situationer hvor man taber i spil eller er uenige om en leg. Stop-tænk-kør har således ikke et fast 

indhold. Det tilrettelægges ud fra barnets alder og ud fra de episoder som har udløst beslutningen om at hjælpe barnet. Samtidig er der et øget samarbejde med barnets nære voksne, og hvor det er muligt deltager 

eksempelvis barnets pædagog i en del af samtalerne. Forældrene inddrages, og der er større fokus på at give barnet direkte voksenhjælp, for eksempel i lege. 

Arbejdet med at styre følelser og vrede handler tit om at blive bedre til at sige pyt. Derfor laver barnet måske sin egen ”pyt-kasse” eller ”pyt-knap” og øver sig i at bruge den i en periode. barnet øver sig også i 

at mærke kroppens signaler og finde strategier som kan være med til at dæmpe vreden og styrke kontrollen over følelserne. Vi gør meget ud af at bruge en teknik som hedder eksternalisering. Når man 

eksternaliserer, adskiller man vreden fra barnet. Vi tager så at sige vreden ud af barnet, snakker om den som om den er en ting for sig selv. For eksempel når man normalt taler om at være vred, og siger ”Du er vred” 

så taler vi i stedet om vreden; ”Nu driller vreden dig vist igen, hvad kan vi mon gøre ved det?”. Dette gør det ofte meget nemmere at håndtere vreden, da barnet ikke føler sig personligt ramt. Når man 

eksternaliserer, fjerner man barnets følelse af at være forkert og dårlig til at styre sig. Det er altså ikke vreden som er forkert, men måde vreden kommer ud gennem kroppen på. I stedet får barnet en fornemmelse 

af at vreden er en ting i sig selv, som barnet kan komme til at ”vinde over”. Dette er det vigtigste mål for forløbet. barnet kommer til at mærke at vi er sammen om at takle vreden og at vi kan gøre noget for at styre 

den måde som vreden kommer til udtryk på. Følelsen af at vi er sammen om at styre vreden giver barnet tryghed og håb. 

Endelig trænes barnets evne til at aflæse ansigtsudtryk. Her bruger vi bl.a. små øvelser foran et spejl, plancher fra KAT-kassen og en magnetisk model af et ansigt. Modellen hedder Bo, og Bos ansigt er udviklet til 

brug i arbejdet med tanker og følelser, i både børnehave og indskoling, af firmaet FACE:IT. Hvis barnet er god til at aflæse andres følelser er det lettere at stoppe sig selv, når man kan se at andre bliver kede af det. 

De fleste børn, selv de yngste, har gode forslag til hvordan de kan hjælpe sig selv når de bliver vrede eller kede af det. Vi tager barnets egne forslag alvorligt og hjælper med at sætte dem ind i en lille plan for hvad 

der er godt at gøre. Ved forløbets afslutning har alle børn derfor lavet deres helt egen strategi til at takle vreden. Og de får hjælp af alle de nære voksne. Vi inddrager forældrene og mødes for at evaluere. Hvis der er 

behov for et længere forløb, fortsætter vi med at tale med barnet, så længe det giver mening. 

Stop-tænk-kør
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Tænk!

Stop!

Kør! 

Grundlaget 

Tegningen er inspireret af Gry Bastiansens bog: Børn med eksplosiv adfærd.
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De yngste kan i de fleste tilfælde sagtens forstå tegningen. 
De ser den som en tegneserie og vi taler om den, ud fra hvilken aktuel forståelse barnet viser.

 Tegningen understøttes med billeder som barnet selv vælger.
 Dette suppleres med fortællinger fra bøger om vrede og der snakkes om episoder som barnet husker. 
 Altså mere fokus på erfaringer, end fremadrettet adfærd, i første omgang. 
 Disse samtaler holdes ca. 3 – 4 gange og varer ikke over 15 – 20 min ad gangen.
 Fokus ligger på eksternalisering og sociale historier.
 Der kan bruges en skumplastmodel af hjernen til at ”spille skurk”, eller vælges tegninger

Derefter deles tegningen op som vist herunder, og vi snakker om hvad der sker når det går skidt, 
og hvad der sker når det går godt. 

 Nu er barnet klar til at vælge en strategi. 
 Barnet vælger selv om det skal være et trafiklys eller en stop tænk kør model og vi sætter så en model op, som giver 

mening og gerne med barnets egne tegninger.
 Der evalueres ugentligt i ca. 5 uger, hvor varigheden er max 10 – 15 minutter.

Stop-tænk-kør, fra  4-5 år, 0. – 3. klasse

www.helleoverballemogensen.dk



40 At skabe den sociale historie
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Vælg gerne et foto af barnet selv 
som start på historien, eller lad 
barnet tegne sig selv/vælge en 
figur som barnet godt kan lide.

At skabe den sociale historie
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Helle lære at styre vreden

Mit navn er Helle og jeg går i 0.a på 
Møllevangskolen.

Når vi har frikvarter skal vi lege ude i 
ormegården.

Jeg kan bedst lide at gynge i den runde 
gynge. 

At skabe den sociale historie - indledningen
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Hvis et andet barn får den runde gynge før 
mig kan jeg ikke gynge. Så bliver min 
hjerne fuld af vrede, sorte tanker.

43

Helle lære at styre vreden

Mit navn er Helle og jeg går i 1.a på 
Møllevangskolen.

Når vi har frikvarter skal vi lege ude i 
ormegården.

Jeg kan bedst lide at gynge i den runde 
gynge. 

At skabe den sociale historie
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De sorte tanker – Den sorte boks 
Vælg foto, figur eller tegn selv

44
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Tal med barnet om kroppens signaler, og om, at det er muligt, at lære, at standse krybdyrhjernen, før den får overtaget og bestemmer over 
ens adfærd:

Hjernen har tre dele, en meget gammel del, krybdyrhjernen (som vi deler med næsten alle jordens firbenede dy)r, følelseshjernen (som 
pattedyr har), og den nye hjerne (som kun mennesket har). Den nye hjerne er meget fornuftig, den ved hvad der er godt eller skidt at gøre, 
den tænker logisk og den kender regler for hensigtsmæssig opførsel. 

Følelseshjernen gemmer vores følelser og gode, samt dårlige erfaringer. Den hjælper også den nye hjerne med at tænke, men den har 
sværere ved at styre sig, især hvis man er barn, hvor hjernen ikke er helt færdig endnu.

Krybdyrhjernen er lidt ”dum”. Den tænker ikke på hvad der er smart at gøre, den reagerer bare, fordi dens opgave er at holde os i liver; 
krybdyrhjernen angriber hvis vi bliver truet eller er i fare, flygter hvis fjenden er for stærk, eller sørge for at vi gemme os/står helt stille hvis 
vi ikke kan nå at flygte. Krybdyrhjernen kan ikke rigtig bruge sprog, den kan ikke rigtig forstå sprog og den kan ikke huske, at man kan få 
ballade for at angribe. Den angriber, fordi den tror at det er nødvendigt. 

Når krybdyrhjernen tager over, er det meget svært at styre sig selv, den får os til at gøre ting, som vi godt ved var usmarte, men den er ikke 
til at standse hvis den først er blevet vækket. Og det er den, som sætter temperamentsbomben i gang. Derfor skal man lære tegnene fra 
kroppen at kende, så man ikke lader krybdyrhjernen bestemme.

De sorte tanker – Den sorte boks 

Gry Bastiansen: Børn med eksplosiv adfærdwww.helleoverballemogensen.dk



 Hvad kan tænde din vrede?

 Her skal du sammen med du skrive hvad der er i din sorte boks

 Det er ikke sikkert, at du kan huske alle tingene i dag, men skriv det ned, som du kan huske. 

 Du kan i den næste tid tilføje andre ting til din sorte boks, hvis du opdager, at der er andet, der sætter ild til lunten. 

Sorte tanker og sorte bokse46

Min sorte boks indeholder:

Gry Bastiansen: Børn med eksplosiv adfærd
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Tal med barnet hvordan sorte tanker opstår. 

Når hjernen bliver meget stresset, føler sig truet og bliver vred, kan der ske det, at den del af hjernen som beskytter os 

og sørger for vores overlevelse, krybdyrhjernen, overtager styringen. Hvis krybdyrhjernen får lov til at styre, er det rigtig

svært at tænke og at huske regler og rigtig opførsel. Krybdyrhjernen er ligeglad med regler, den vil bare sørge for at du 

overlever og den tænker ikke på hvad der sker bagefter. Samtidig kan der ske det, at din hukommelse næsten slukker, så 

du har svært ved at huske hvad der skete, når du ikke er vred mere. Dette er helt normalt, men meget træls, når du skal 

svare på en masse spørgsmål og hjælpe med at forklare hvorfor det gik galt. Sommetider tror du ikke helt på at det 

faktisk var dig der gjorde det? Men det er fordi krybdyrhjernen har bestemt over dig. Krybdyrhjernen slukker altså for 

hjernens fornuftige pilot, og fokuserer kun på én af tre muligheder: 

- Angribe

- Flygte

- Gemme sig

Krybdyrhjernen er ikke fornuftig og den kan ikke nå at tænke over hvad der sker bagefter.

47 De sorte tanker – Den sorte boks 
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Vreden i kroppen48

Tal med barnet om kroppens reaktioner. 
Det kan jeg mærke i min krop lige før jeg bliver meget vred: 

Tænk på, når du bliver rigtig vred. Kan du huske, om du kan mærke noget i din krop,  
som fx hjertet, der slår hurtigt, hænder der knytter sig sammen, ondt i maven, sved, 

tårer, svag i knæene, gåsehud eller andre ting, der kan ske i kroppen? Skriv her: 

Gry Bastiansen: Børn med eksplosiv adfærd
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Følesansen Den nye hjerne

Den kloge hjerne

Krybdyrhjernen 

Hørelsen 
Den gamle hjerne

Følehjernen  

Synet 

Sorte tanker og sorte bokse i hjernen
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50 Den tredelte hjerne
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Hvis et andet barn får den runde gynge før 
mig kan jeg ikke gynge. Så bliver min 
hjerne fuld af vrede, sorte tanker.

51

Helle lære at styre vreden

Mit navn er Helle og jeg går i 1.a på 
Møllevangskolen.

Når vi har frikvarter skal vi lege ude i 
ormegården.

Jeg kan bedst lide at gynge i den runde gynge. Når min hjerne 
bliver fuld af vrede, sorte tanker 

kommer jeg tit til at slå eller sparke.

At skabe den sociale historie
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52 Hjernen er vred 
Hvordan kan du mærke vreden? Skriv eller tegn!
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Hvordan ser din vrede ud?
Vælg foto, figur eller tegn selv

53
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Hvordan ser din vrede ud?
Vælg foto, figur eller tegn selv

54
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Hvordan ser din vrede ud? 
Vælg foto, figur eller tegn selv

55
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Hvis et andet barn får den runde gynge 
før mig kan jeg ikke gynge. Så bliver min 
hjerne fuld af vrede, sorte tanker.

56

Helle lære at styre vreden

Mit navn er Helle og jeg går i 1.a 
på Møllevangskolen.

Når vi har frikvarter skal vi lege 
ude i ormegården.

Jeg kan bedst lide at gynge i den 
runde gynge. 

Når min hjerne 
bliver fuld af vrede, sorte 

tanker kommer jeg tit til at slå 
eller sparke.

Hvis jeg slår eller sparker bliver de 
andre børn kede af det og græder. Så 
skælder de voksne ud og er vrede på 
mig.

At skabe den sociale historie

Når jeg får skæld ud bliver jeg ked af det.
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Hvordan ser du ud når du får skæld ud?
Vælg foto, figur eller tegn selv

57
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Hvor hurtigt går det, fra der går ild i lunten på din temperamentsbombe, til den springer i luften? Tænk over det, 

og skriv det ned her. Nogle skal opleve flere ting fra deres sorte boks, før de springer i luften, andre skal bare 

opleve én ting, så springer deres temperamentsbombe i luften med det samme. Er det fra 0-100 km/t på 1 

sekund? Er det fra 0-100 km/t på 1 minut? Er det fra 0-100 km/t på 1 time? Hvad er den præcise hastighed fra der 

går ild i lunten på din temperamentsbombe, til den springer? Fra der går ild i min lunte til bomben springer, ta’r 

det ca. ____________( sekunder /minutter/timer) 

Hvad sker der når din temperamentsbombe springer? Hvordan føles det når bomben går af? 
Prøv at sammenligne det med noget du kender. En vulkan i udbrud, en gryde der koger over eller??

Farten på din vrede

Gry Bastiansen: Børn med eksplosiv adfærd



Tiden lige før, det går galt. 

Hvor lang tid har du til eksplosionen kommer?:

 2 sekunder?

 30 sekunder?

 1 minut?

 5 minutter?

Det er meget vigtigt at tænke over hvor hurtigt du bliver vred. 

Hvis det er meget hurtigt skal du skynde dig mere for at hjælpe dig selv.

Jeg har: _______________________________________________________

59 Farten på din vrede
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Hvordan ser du ud når du stopper?
Vælg foto, figur eller tegn selv

60
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Når jeg tænker mig om61

Tænk!

Stop!

Kør! 
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Hvis et andet barn får den runde gynge før 
mig kan jeg ikke gynge. Så bliver min 
hjerne fuld af vrede, sorte tanker.

62

Når jeg bliver vred
Mit navn er Helle og jeg går i 1.a på Møllevangskolen.
Når vi har frikvarter skal vi lege ude i ormegården.
Jeg kan bedst lide at gynge i den runde gynge. 

Tænk!

Stop!
Hvis jeg bliver vred kan jeg huske på aftalen 
og tænke ”STOP, Helle”

Kør

! 

Vrede eller redde?
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Hvordan ser du ud når du tænker dig om?
Vælg foto, figur eller tegn selv

63
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Tænk!
Når jeg tænker mig om, 
går jeg hen til den gule 
bænk og tager en pause. 
Når jeg sidder på den gule 
bænk kan jeg mærke at de 
vrede, sorte tanker går 
væk.

Stop!
Hvis jeg bliver vred 
skal jeg huske aftalen 
og tænke ”STOP, Helle”

Kør! 
Når de vrede tanker er væk, kan jeg gå hen 
til Tine eller Annemette. De hjælper mig 
med at løse problemet.
Når jeg ikke slår eller sparker vil de andre 
børn gerne dele gyngen med mig.

Tag gerne fotos af barnet sammen 
med de relevante voksne.

Jo mere konkret, des bedre.

Vrede eller redde?
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Sikringsrummet og mine hjælpere65

Nu er det på tide, at lave nogle aftaler om hvordan du bedst hjælper dig selv i den kommen de tid, og om der er noget 
vi kan gøre for at hjælpe dig. Vi skal lave mindst én aftale som du gerne vil øve dig i, ide næste 14 dage. Det er en rigtig 
god idé, at skrive, tegne eller finde symboler for det du gerne vil øve. Det er også en hjælp hvis du har aftalen i tasken 
eller i pungen, så du lige kan kigge hvis du kommer i tvivl.

Hvad kunne hjælpe dig med at styre din vrede? Hvad har du brug for? Hvem, eller hvad kan hjælpe dig? Har du brug for 
at kunne gå til et bestemt sted? Hvor på skolen kunne det være? Har du brug for at kontakte en hjælper? Hvordan? Vi 
har en masse eksempler i en mappe, men hvis du selv har en idé, så er det rigtig godt.

 Brug logbog - Brug Coping Cards - Lav en plan B med barnet 

 Aftal med barnet præcist, hvad det er han/hun skal øve sig på, inden I ses igen.

 Hvem kan hjælpe barnet undervejs (professionelle, forældre, kammerater, andre?) - Skriv konkrete navne ned. 

 Kopier barnets egen vredeshistorie, og giv originalen med hjem. Lav evt. miniudgaver i visitkortstørrelse til barnet.

 Hold et kort møde med elev, lærere, pædagoger og forældre om hvilke aftaler der er.
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En refugiemulighed som Plan B66

En lille, sikkert sted, inde eller ude.
 Kun til brug for det pågældende barn!
 Man har klare retningslinjer for hvornår og 

hvor længe.
 Barnet føler sig tryg ved stedet.
 Der er ikke trafik af andre børn omkring 

stedet.

Eksempler:
Under køkkenvasken, i en lille sidekrog, 
bag reolen på gangen, i en indkøbt 
afskærmning, 
i træhulen, i lige netop dén busk….. 

Lyt til barnet.
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PYT!

At kunne sige ”Pyt” er en forudsætning 
for at undgå uro og frustration i 
læringsrummet. 

Dette gælder BÅDE voksne og børn.

At kunne sige ”Pyt”  forebygger 
samtidig følelses- og vredesudbrud. 

At have redskaber til at sige pyt er ikke 
alle børn forundt. 

67
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68 ”PYT”

Pytkasser, pytknapper, pytlomme, pyt-
alle-vegne, er en god strategi for nogle 
børn. 

Pigen her går i 1. klasse og skal udredes 
for autismespekterforstyrrelse.

Hun brugte pytknapperne i en lang 
periode.
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Coping card69

Kortet er lavet efter en samtale på 25 min, hvor barnet samtidig sidder og tegner. 
barnet går i 1. klasse og har ADHD samt socialkognitive vanskeligheder. 

Kortet have en umiddelbar effekt, samme dag og de følgende uger.
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Timeout og Plan B!

At have en aftalt Plan B betyder:

 At der findes en udvej på dårlige dage

 At man føler sig respekteret, når man har det svært

 At man kan forlade, og komme tilbage til, fællesskabet, uden at tabe 
ansigt

 At man ikke er i tvivl om en udvej, og dermed ikke så let bliver vred

70

Gå ud

Høre 
musik 

Sidde 
et stille 
sted 

10 
minutter 
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Plan B - Sørens bog 71

Sørens bog

Søren har det ikke godt

 

Gå ud til sofaen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98               99 
100                     

Tæl til 100

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98              99 
100                 

Tæl til 100

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98              99 
100                      

Tæl til 100

Søren har det godt igen

Ind i klassen igen

Flot Søren!
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Hvordan ser du ud når du er klar igen?
Vælg foto, figur eller tegn selv

72
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Tænk!
Når jeg tænker mig om, går 
jeg hen til den gule bænk 

og tager en pause. 

Når jeg sidder på den gule 
bænk kan jeg mærke at de 

vrede, sorte tanker går 
væk.

Stop!
Når jeg bliver vred 

skal jeg huske aftalen 
og tænke 

”STOP nu, Helle”

Kør!
Når de vrede tanker er væk, kan 

jeg gå hen til Tine eller 
Annemette. De hjælper mig med 

at løse problemet. 

Når jeg ikke slår eller sparker vil 
de andre børn gerne dele gyngen 

med mig.

Helle lære at styre vreden

Mit navn er Helle og jeg går i 1.a på Møllevangskolen. 

Når vi har frikvarter, skal vi lege ude i ormegården. Jeg kan bedst lide at gynge i den runde gynge. 

Hvis et andet barn får den runde gynge først, kan jeg ikke gynge. Så bliver min hjerne fuld af vrede, sorte tanker.

Når min hjerne bliver fuld af vrede, sorte tanker kommer jeg tit til at slå eller sparke.

Hvis jeg slår eller sparker bliver de andre børn kede af det og græder. Så skælder de voksne ud og er vrede på mig.

Når jeg får skæld ud bliver jeg ked af det.

Helles sociale historie73
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Min ”Stop-tænk-kør” model74

STOP! Tænk!
Kør
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Helles ”Stop-tænk-kør” model75

STOP! Tænk! Kør

Når jeg tænker mig om, 
går jeg hen til den gule bænk 

og tager en pause. 

Når jeg sidder på den gule 
bænk kan jeg mærke at de 

vrede, sorte tanker går væk.

Når jeg bliver vred 
skal jeg huske 

aftalen og tænke 
”STOP nu, Helle”

Når de vrede tanker er væk, kan jeg 
gå hen til Tine eller Annemette. 

De hjælper mig med at løse 
problemet. 

Når jeg ikke slår eller sparker vil de 
andre børn dele gyngen med mig.
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”Stop-tænk-kør” model
76

Gå i træhulen 

på gangen

STOP!

Tænk!

Kør

Øve-uger:   51 – 1 – 2 – 3 – 4 

Underskrift:

ROLIG 

xxx

Vrede hjerne!

Hvis du ikke 

stopper nu, så 

putter jeg dig i 

halsbånd!

Vi går i 
træhule

n

Tænke mig 
om

Ikke snakke 
om det med 
det samme

Få hjælp af XXX

Sætte sig ind på 

sin plads, stille og 

roligt
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Alexanders ”Stop-tænk-kør”77

5 - 10

SFO

STOP! Tænk! Kør

Øve-uger:   17 – 18 – 19 – 20 + Helle – 21 – 22 – 23 – 24 + Helle

Helle
Tine 
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Cecilies ”Stop-tænk-kør” model78

STOP!
Tænk! Kør

Øve-uger:  13 – 15 – 16 – 17 – 18 Underskrift:

Hvorfor kan de 
ikke bare gå!!

Gå væk!
Løb 

væk!

Ikke snakke 
om det med 
det samme

Sætte mig ind på min 
plads, i klassen. En 
voksen må låse op.

Bruge min leopardbog.

Jeg kan snakke me: 
Torben

Armene vil slå små spjæt

Hvis jer er i Ormegården eller
hvis jeg er i skolegården: 
Gå til torvet på Vestfløjen

Hvis jeg er ved Tarzanbanen:
Find en voksen
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Følelser er meget ofte hurtigere end fornuften. Lad barnet øve sig i, at standse op og tænke, før
han vælger en handling. 

Tegn et trafiklys og lad barnet komme med konkrete forslag til, hvordan man kan stoppe, hvad der 
er godt at gøre mens man tænker, og hvad barnet gerne vil gøre bagefter. Tegn og skriv i en visuel 
udgave af barnets eget trafiklys.

79

STOP!

TÆNK!

KØR!

STOP!

TÆNK!

KØR!

Sige STOP!

Tage 
klogehjernen 

med og gå væk

Sige det til en 
voksen

79

Jakobs trafiklys
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Møllevangskolen - Juni 2014

Underskrift: __________________________ og_________________________

80

Jeg går tilbage til klassen/gruppen

Jeg fortæller det til xxx Jeg beder xxx om hjælp, hvis konflikten ikke er løst

Jeg går for mig selv til et tomt sted/tomt rum

Jeg taler højt eller råber Jeg venter nogle minutter, til maven føles almindelig

Jeg mærker det i maven når jeg bliver ked af det/vred

Jeg knytter mine hænder Der er 2 - 3 minutter til bomben eksploderer
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81 Plan A og Plan B

Hvis vreden er meget 
udtalt – og hvis det er 
svært at få aftaler fra 
vredeshåndteringen til 
at fungere, kan en visuel 
plan som denne, nogen 
gange være bedre. Den 
vises til barnet ved øget 
frustration, og minder 
tydeligt barnet om 
konsekvenserne af en 
ikke-styret vrede.

I situationen har man de to planer i mindre format, én i hver hånd, og 
lader barnet pege på hvilken plan han vælge, lige nu. Dermed reducerer 
man sproget maksimalt, anerkender barnets valg og minder om samtidig 
om konsekvensen/aftalen. Dette virker overordentligt godt for nogle børn.
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82 Plan B

www.helleoverballemogensen.dk



Plan A

Helle

er i klassen

Helle

følger reglerne 

i klassen

Helle

har det godt 

i klassen

83 Plan A og Plan B
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Plan B

Helle slår, 

spytter eller 

sparker

Helle 
kan ikke 
være med

De voksne 

ringer til 

kontoret

Helle sidder 

på kontoret 

til de voksne 

henter hende

De voksne 

giver mor og 

far besked, 

bagefter

84

Til de voksne på kontoret: På kontoret skal Helle bare sidde lige så stille og falde ned. 
Ingen nærmere snak, da det af erfaring kan bidrage til hendes frustration.

Plan A og Plan B
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85 Efterbehandling af episoder
Den tomme tegning kan bruges til at beskrive forløbet af konflikter 
som ér gået galt. Her virker tegningen som en narrativ model.

Lige før det skete Hvordan sluttede konflikten?

Hvad skete 

der?

Beskriv konflikten i 

tegninger og ord.

Hvad gjorde du for at stoppe?
Hvad kunne du have gjort i stedet for?
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Social adfærd og empati:

Adolfson, Helen og Öhrskog, Line Elmfeldt (2008): Børn og adfærd, Virum, 

Dansk psykologisk Forlag

Antologi af: Red. Kristensen, René; Stern, Daniel; Lang, Peter; McAdam, Elspeth; Aarts, 

Line og Josje; Tønnesvang, Jan; Juul, Jesper; Jensen, Helle; Bråten, Stein; og Hundeide, 

Karsten (2006): Fantastiske forbindelser - relationer i undervisning og læringssamvær, 
Frederikshavn, Dafolo

Attwood, Tony (2005): En fod ude – En fod inde, Aspergers syndrom, Virum, Dansk psykologisk 
Forlag 

Bastiansen, Gry ( 2013) : Børn med eksplosiv adfærd, Akademisk Forlag

Fleischer, Anne Vibeke og Mølbak, Rikke (2011): Vind over vreden – Stine og Mads og 
problemvrede, Virum, Dansk psykologisk Forlag

Frith, Uta (2005): Autisme – En gådes afklaring, København, Hans Reitzels forlag 

Greene, Ross W. (2009): Det eksplosive barn, Sønderborg, Pressto 

Greene, Ross W. (2010): Fortabt i skolen, Sønderborg, Pressto

Hallas-Møller, Anne-Merete (2006): Styr dig lige– urolige børn og unge i skole og hjem, med og 
uden ADHD, København, Frydenlund

Hart, Susan (2010): Den følsomme hjerne, Hans Reiltzels Forlag

Hyman, Bruce M. og Pedrick, Cherry (2011): OCD – guide til at slippe tvangstanker og –
handlinger, Virum, Dansk psykologisk Forlag

Kofoed, Jette og Søndergaard, Dorthe Marie (2009): Mobning - Sociale processer på afveje, 
København, Hans Reitzels forlag

Lorentzen, Per (2008): Fra tilskuer til deltager, Aalborg, Materialecentret, www.matchen.dk

Love, Joshua (2010): Joshua lærer - at få styr på sin verden, Virum, Videnscenter for Autisme

Nordborg-Løvstad, Kate (2008): GUA – sammenhæng og virkelighed, København, Frydenlund

Peeters, Theo (2002): Autisme, Virum, Videnscenter for Autisme

Rasmussen, Eskild (2005): I periferiens centrum- voksne med Asphergers syndrom, Virum, Dansk 
Psykologisk Forlag

Sachs, Oliver (1996): En antropolog på Mars, København, Spektrum

Stallard, Paul (2006): Gode tanker gode følelser, Virum, Dansk psykologisk Forlag

Stern, Daniel N. (2000): Spædbarnets interpersonelle verden, København, Hans Reitzels Forlag

Trllingsgaard, Anegen (1994): Blind for andres sjæleliv – om autistiske børns sociale mangler Århus 
Universitet, Nordisk Psykologi

Vermulen, Peter (2001): Jeg er noget helt særligt, Virum, Dansk psykologisk Forlag

Vestergaard, Anja og Eriksen, Mette Elmose (2002): Det kommer ikke af sig selv, Aarhus Amt, 
Langagerskolen

Wing, Lorna (1973): Autistiske børn, Valby, Borgens Forlag (udsolgt) 

Wing, Lorna (1997): Det autistiske spektrum: en vejledning for forældre og fagfolk, København, 
Hans Reitzels Forlag

www.autisme.dk www.autismeforlaget.dk

ww.autismeportalen.dk

www.guu-gua.dk www.teacch.com

ww.dpf.dk

www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/metoder/taksonomiskeniveauer.html

www.uvm.dk/Publications/AnvendtHf/All%20pages.html

Vredeshåndtering 2018 - Helle Overballe Mogensen og Tine Kristensen

90

http://www.matchen.dk/
http://www.autisme.dk/
http://www.autismeforlaget.dk/
http://www.autismeportalen.dk/
http://www.guu-gua.dk/
http://www.teacch.com/
http://www.dpf.dk/
http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/metoder/taksonomiskeniveauer.html
http://www.uvm.dk/Publications/AnvendtHf/All%20pages.html

