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11.00 Velkommen. Kort om vredens væsen i hverdagen

11.15 Genstarts forløbet (4. – 9. klasse), med eksempler

12.00 Summepause med kaffe og frugt

12.15 Stop – tænk – kør forløbet (4 – 10 år), med eksempler

12.45 Refleksion og spørgsmål

13.00 Frokost

Workshop om Vredeshåndtering
v. Helle Overballe Mogensen

Betyder:
Læs selv

Tag mit visitkort, og send en mail, så får du alle slides tilsendt.
Jeg svarer også gerne på spørgsmål per mail.
helle@helleoverballemogensen.dk

mailto:helle@helleoverballemogensen.dk
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14.00 Velkommen. Kort om vredens væsen i hverdagen

14.15 Genstarts forløbet (4. – 9. klasse), med eksempler

15.00 Summepause med kaffe og kage

15.15 Stop – tænk – kør forløbet (4 – 10 år), med eksempler 

15.45 Refleksion og spørgsmål

16.00 Tak for i dag

Workshop om Vredeshåndtering 
v. Helle Overballe Mogensen

Betyder:
Læs selv

Tag mit visitkort, og send en mail, så får du alle slides tilsendt.
Jeg svarer også gerne på spørgsmål per mail.
helle@helleoverballemogensen.dk

mailto:helle@helleoverballemogensen.dk


Bo Hejlskov Élven – Low arousal

Antonovsky – Oplevelsen af sammenhæng

Michael White – Eksternalisering/narrativ terapi

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

Gry Bastiansen – Børn med eksplosiv adfærd

Helle Overballe Mogensen – Redskaber fra TAKT i skolen

Carol Grey – Social Storys

Bag vredeshåndteringsforløbene
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Vrede  
En del af livet 

Vrede:

 Alle har ret til at blive vrede.

 Vrede kan være en drivkraft.

 Vrede er en af grundfølelserne.

 Det er helt normalt at blive vred 

 Vrede kan være berettiget og beskyttende.

 Vrede er en del af en normal læringsproces.

Problemvrede:

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

 En overdreven vrede og udadreagerende adfærd påvirker barnets eller den unges opfattelse af sig selv,                        
og kan komme til at spænde ben for at kunne indgå i de nødvendige, sociale relationer.

 Vreden kan blive en risikoadfærd, som gør at barnet, eller den unge, kommer i fare for at blive ekskluderet af fællesskabet.
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Før vredeshåndtering 

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

 Der er en stor stigning i stress relaterede symptomer hos børn og unge. Stress giver 
grobund for vrede.

 Der er udfordringer med børns sprog og motorik. Begge dele er grobund for vrede
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Problemvrede?

 Omkring 10% af alle børn under 8 år har det, der kaldes problemvrede; hvor adfærd afviger fra 
alderssvarende opførsel på en sådan måde, at den hindrer, forstyrrer eller ødelægger barnets eller 
andres læring og udvikling (Socialstyrelsen 2010, Nordahls definition på udadreagerende adfærd).

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



HUSK! Vrede kan skyldes en diagnose
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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! Vrede kan være del af en diagnose

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

*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 s tor udfordring for miljøet omkring 
barnet med PDA.



Formålet med 

vredeshåndteringsforløbene 
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 at bibringe børn, unge og voksne viden om vredens væsen

 at eksternalisere vreden hos barnet/den unge – og i klassen/børnegruppen

 at finde en Plan B for børn og unge der kommer til at slå

 at sikre at den, der slår, ikke mister relation til de voksne

 at mindske skårene i relationen til kammeraterne

 at sende tydelige signaler om at de professionelle handler målrettet hvis et barn eller en ung slår  

 at sende tydelige signaler om, at vi ønsker at hjælpe såvel den, der har slået, som den der blev slået

 at sikre, at de professionelle har konkrete indsatser, der er håndterbare og virker

 at give konkrete bud på en mulig procedure for håndtering af ud ad reagerende adfærd 

Formålet er IKKE at tilpasse børn og unge til uhensigtsmæssige forhold i miljøet…
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  Spiller i takt 

Følger reglerne i fagene. 

Det er let at holde takt og tone. 

Spiller sammen  

Er aktiv deltager i klassens  

fællesskab. Bidrager socialt. 

Spiller solo 

Solist på godt og ondt.                                 

Søger lederskab. 

Synger kor 

Bakker solisten op  

på godt og ondt. Medløber. 

Spiller lavt 

Tilskuer. Holder sig på                             

sidelinjen i det sociale samspil. 

Ingen                                     

generel                          

bekymring. 

 

Generelt 

trivselsarbejde 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

Spiller baglæns 

Udfordrede sanser, finmotorik                  

og/eller grovmotorik.  

Spiller stemmegaffel 

Vogter fællesskabet på godt og 

ondt. Tendens til perfektionisme.  

Spiller op 

Uro og forstyrrende adfærd. 

Uroligt samspil. Grænsesøgning. 

Spiller falsk 

Svag situationsfornemmelse.               

Kommer til at irritere andre.  

Spiller stille  

Er forsigtig. Bliver let                        

ængstelig. Har få venner.                   

Let 

bekymring. 

 

Hold 

øje, og                               

evaluere. 

  

  

    

 

 

 

  

  

  

  

Spiller fejl 

Faglige vanskeligheder 

i ét, eller flere, fag. 

Spiller frit 

Træg igangsætning. 

Overspringshandlinger.   

Spiller hurtigt 

Udfordret opmærksomhed. 

Tendens til overaktivitet.   

Spiller ujævnt 

Glemmer beskeder.                     

Skal instrueres 1:1.  

Spiller dybt 

Reagerer på forandringer.  

Har svært ved skift. 

Øget  

bekymring. 

 

Iværksætte 

relevante 

tiltag, og 

evaluere. 

      

 

 

 

  

  

  

  

Spiller langsomt 

Lav motivation. Skolen er 

 svær eller uoverkommelig.  

Spiller højt 
Udfordret følelseshåndtering.                                              
Bliver let vred eller ked af det.   

Spiller modsat 
Stor modstand mod krav.  

Kan forlade klassen i utide.   

Spiller lydløst 

Kommunikation og sprog 

udfordrer læring og trivsel. 

Spiller ikke  

Bekymrende svage  

relationer til børn og voksne. 

Stor  

bekymring.  

 

Eleven                               

beskrives                                       

og følges tæt. 

  

 
    

 

 

 

    

 

De professionelle dirigenter har en helt særlig, understøttende og definerende rolle i orkesteret.            

Modellen står således på det fundament som dirigenterne er de vigtigste medskabere af. Notér hvis der er  

forhold som påvirker orkesteret her og nu (eks. vikarer, nye elever, nye voksne, nyt team, uenigt syn på orkesteret). 

Forældrenes rolle som ”usynlige” klassekammerater bør altid medtænkes.  

        Forældrenes narrativer omkring skolen, hinanden, og hinandens børn er afgørende for klassens fundament og trivsel.  

Notér hvis forældrenes sammenhold er svagt eller hvis forældre oplever samarbejdet med skolen som udfordrende. 

Dato for 

udfyldelse: 

 

Udfyldt af: 

 
 

Vredens arnested i miljøet 

Helles Orkestermodel

De nære voksne i skolen                             og hjemme

K
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Vær meget
nysgerrig på om der 
er lavet tiltag i de 
unges miljø som 
understøtter alles
trivsel? Hvordan 
takler teamet 
konflikter?

Har den unge fx  
afprøvet 
sansebeskyttelse, 
stilladser til ture 
og ændringer 
samt relevante 
mulighed for 
refugie? 

Hvis ”nej” til det 
foregående, bør 
det medtænkes i  
arbejdet med 
Genstart 
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Sådan er det tit når 
man bliver vred…..

Alt er 
godt..

Uheld, drilleri, 
uretfærdighed

Vrede!

Skæld ud

Grundlaget for klassesamtaler 

Vis denne tegning til 
eleverne. Forklar at vrede 
kan få os til at gøre ting vi 
godt ved, er forkerte. 



Teamet arbejder med klassens forståelse af hvad følelser er, og hvad der sker når man bliver vred. Der bruges 
elementer fra Helles vredeshåndteringsforløb. Formålet er et øget fællessprog for takling af vrede, samt en øget 
forståelse for, at vrede giver bestemte reaktioner. I kan fx arbejde med:

 Genopfriskning af konflikttrappen, ulvesprog og girafsprog.
 Hvad sker der i hjernen når vi bliver vrede/kede af det?
 Hvordan føles det når klassekammerater er ”tændstikker” og tænder triste eller vrede følelser i hinanden?
 Hvorfor opfører en vred eller trist elev sig på en bestemt måde?
 Hvordan er min vrede/ked af det hed?
 Hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden?

Aktiviteter:
 Der kan laves Amygdalaflasker.
 Eleverne tegner deres egen, vrede/triste hjerne.
 Eleverne tegner egen udgave af Helles vredeshåndteringstegning, og skriver/tegner egne eksempler.
 Anette Preens små pamfletter om hjernen er lette at læse og nemme at forstå.
 Der kan læses litteratur om børn med vrede/ked af det hed. 
 Der kan ses film med lignende indhold eks.. ”Ztriwer” https://filmcentralen.dk/alle/film/ztriwer .

Vredeshåndtering i klassen
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Genstart
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4. – 9. klasse

Motto: Vi tager noget af ansvaret fra eleven  – vi skal hjælpe eleven med at ændre adfærd. 
Alle elever på 4. – 9. årgang kender til kurset, kender proceduren og kender tegningen som grundlag for samtale.

Alle klasser indgår i en årlig genopfriskning af kurset. 



Genstartskurset
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Hvad udløser genstart?
For hvem? Elever der har slået.
Målgruppe 4. – 9. kl - men vi arbejder på alle klassetrin.

Proceduren
A: Eleven bliver sendt hjem –
klubben bliver kontaktet. Forældrene orienteres

B: Forældre og elev møder til samtale på skolen efter
karantæne til en genstartssamtale. Deltagere: 
Eleven, den voksne, der har været med + en leder
Her fortælles om genstartskurset og dato for start.

1. lektion
Indledningssamtale på neutral grund, faste    
samtalepunkter, der skal med for at få oplysninger               
om eleven.  1 -2 dage efter episoden skal 
samtalen være afholdt.

2. Lektion
Hvordan mærker du vreden? 
Eksternalisering - vreden - hvad kan vi gøre?

3. + 4. Lektion
Hvornår har eleven muligheden for at ændre sin handling?
Redskaber, stilladser, værktøj - hvad passer den enkelte. 

Vi skal hjælpe eleven med at finde en løsning. Og et fremadrettet 
handlingsgrundlag. Her besluttes det, hvilken strategi eleven vælger 
og der laves en visuel udgave af elevens strategi.

5. lektion
Så skal eleven ud at øve...der gives info til team, (klassen) forældre. Hvis man 
mærker fremskridt, så husk at ringe hjem. Teamet får en skriftlig 
tilbagemelding (fælles skabelon til tilbagemelding). 
Opfølgende samtale efter en uge.

6. lektion
Opfølgende samtale 14 dage efter. 
Kort samtale hvor én fra teamet også deltager.

7.lektion
Afsluttende samtale efter en måned.

2 voksne
4 lektioner om ugen.

50 elever på 5 år.
10 gengangere.
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I et samarbejde med klubben på Peter Fabers vej har Møllevangskolens pædagogiske leder samt skolens to trivselsvejledere skabt et unikt 
forløb, hvor elever med udfordringer indenfor følelses- og vredesregulering får hjælp og støtte til at arbejde med egen adfærd. Forløbet er 
udformet som et kursus, vi kalder Genstart. Møllevangskolen har generelt ikke mange episoder hvor elever er fysiske overfor hinanden. Men hos 
os, som på alle andre steder hvor børn og unge mødes, kan det ske at der opstår konflikt. Og sommetider løber eleven tør for ord og kommer til at 
bruge kroppen i stedet. Vi begyndte i 2014 og løbende evalueringer har vist, at der er stor effekt for langt de fleste af de elever, som har været på 
kurset

Ved hvert skoleårs start, præsenteres elever fra 4. – 9. klasse for Genstart, eller får kursets indhold genopfrisket, således at alle kender til 
metoden og kan støtte hinanden i at arbejde med redskaberne. Møllevangskolen vil gerne sende det klare signal at ud ad reagerende adfærd 
ikke er i orden, og at episoder hvor vreden bliver fysisk, altid vil medføre handling fra skolens side. Men samtidig er vi som skole meget ansvarlige 
i forhold til at støtte eleven i at lære at håndtere følelser og vrede. Dermed arbejder vi vejledende og forebyggende i stedet for eksempelvis at 
nøjes med at sende eleven hjem, uden yderligere tiltag. Med andre ord, er Genstart lavet som hjælp til selvhjælp for eleven og ikke som en straf. 
Vi ser Genstart som en win-win situation. Eleverne får en sanktion (kortvarig hjemsendelse), men de får også hjælp og nogle redskaber til at 
håndtere deres vrede, så den ikke hensigtsmæssig adfærd ikke så let gentager sig. Skolens elever er meget positive overfor Genstart, og oplever 
at det nytter at arbejde med håndtering af følelser og vrede. 

Genstart er for elever på 4. – 9. årgang og det er to klubmedarbejdere, som gennemfører kurset med eleverne. Pointen med Genstart er, at 
eleverne skal arbejde med sig selv og deres egne reaktionsmønstre. Genstart er et 6 - 8 lektioners obligatorisk kursus, hvor eleverne får 
individuel undervisning i selvregulering. Alle elever som sendes hjem efter episoder skal starte på genstart hurtigst muligt herefter. I de første 
lektioner bliver eleven bevidst om, hvordan han eller hun normalt reagerer i forskellige situationer. Herefter arbejder eleven med at kende egne, 
kropslige og tankemæssige reaktioner på vrede. Eleven øver sig i at mærke kroppens signaler og finde strategier som kan være med til at dæmpe 
vreden og styrke kontrollen over følelserne. På kurset lærer eleverne samtidig hvornår de stadig har kontrol over deres handlinger, og hvornår de 
ikke længere kan styre deres adfærd. 

Genstart øger trivslen for alle



Vredeshåndtering 2022 - Helle Overballe Mogensen

15

Tænk!

Stop!

Kør! 

Grundlaget 

Tegningen er inspireret af Gry Bastiansens bog: Børn med eksplosiv adfærd.



1. lektion (Varighed 1 lektion, max 60 min.)
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Kære elev. Når du sidder på dette kursus, er det, fordi du nu får et meget vigtigt tilbud om hjælp til at styre dit temperament.
Du er et af de mange unge mennesker, der har et hidsigt temperament, og som har svært ved at styre det, når de bliver 
vrede. 

Som du sikkert har oplevet, kan det godt give problemer ind i mellem, når man sådan kan tænde af. Man kan komme til at 
gøre andre kede af det, bryde regler, ødelægge ting, og med tiden kan man blive godt og grundigt utilfreds med sig selv, fordi 
man ikke kan styre sit temperament. 

Men det er heldigvis noget, som du kan gøre noget ved, i samarbejde med de voksne, der er en del af din hverdag. Det bliver 
mig der kommer til at snakke med dig undervejs og hjælpe dig.
Vi kan godt snakke om det der er sket, men det vigtigste er, at vi sammen finder ud af, 
hvad der kan hjælpe lige præcis dig med at styre dit temperament. 

For at gøre det nemt at huske, hvad det er der sker, når man bliver meget vred, bruger vi denne tegning:

Kursets indhold og struktur gennemgås med eleven. 
Tal evt. kort om, hvad det var der skete, som udløste kurset. Tegningen forløb gennemgås med eleven.
Snak om tegningen og gennemgå punkt 1 og 2 med eleven. Brug fx s. 21 -24 fra bogen ”Børn med eksplosiv adfærd” 

Gry Bastiansen: Børn med eksplosiv adfærd



Vredeshåndteringstegningen - nummereret
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Tænk!

Stop!

Kør! 

1

6

5

4

3

2

7

8



Krybdyrhjernen kan slukke 

for den nye hjerne
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Følesansen 

Den nye hjerne –

Den kloge  hjerne

Krybdyrhjernen 

Hørelsen 

Den gamle hjerne –

Følehjernen  

Synssansen 

Smagssansen  

Lugtesansen  

Amygdala –
hjernens 

farecenter 

En hjerne som er meget ked af 
det eller meget vred er helt 
forvirret og virker slet ikke som 
den plejer:

 Den hører dårligere
 Den lytter ikke
 Den ser dårligere 
 Den kan ikke snakke med 

andre
 Den husker dårligere
 Den åbner for den sorte 

boks som gemmer på 
mange gamle sorte tanker



Videre samtale med eleverne om den vrede hjerne. 

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 fire muligheder: 

- Angribe

- Flygte

- Gemme sig

- Stå bomstille (”fryse”)

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

Nedsmeltning 

Vrede, Gråd, 

Flugt

Frontallap
Tænkning
Overblik 
Fornuft 

Udgør en reel følelse af 
at være truet på livet. 

Slukker fornuften.

Amygdala-triggere:
• For store opgaver
• Jeg kan ikke overskue, hvad der skal ske
• Jeg føler mig utilstrækkelig/forkert
• Jeg føler mig udenfor
• Jeg er ved at tabe ansigt og miste status
• Jeg bliver kontrolleret og talt til kontrollerende
• Jeg står overfor noget, der minder om noget farligt

Når amygdala går op, går aktivitet i den forreste del af hjernen ned.
Når aktivitet i den forreste del af hjernen går op, går amygdala ned.



Vreden i kroppen
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Tal med eleverne om 
kroppens reaktioner.

Det kan jeg mærke i min krop 
lige før en 
temperamentsbombe går af: 
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



Bægeret, der flyder over
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http://tatianagoldberg.dk/portfolio/visuel%20formidling.html

De ældre elever har også brug for visualisering!



Elevens værktøjer
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Videre samtale med eleven om tegningen:
Tal med eleven om punkt 3, 5 og 6 på tegningen. 

Punkt 3: Min sorte boks
Hvad kan tænde din temperamentsbombe? Her skal du sammen med din vejleder skrive det ind, som virkelig kan 
sætte ild til lunten på din temperamentsbombe. 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. 

2. Lektion 

Varighed ½ - 1 lektion, ca. 30 – 45 min.)
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Min sorte boks indeholder:

Gry Bastiansen: Børn med eksplosiv adfærd



Tændstikker – hvad tænder de sorte tanker? 
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Det kan være en god idé, at skrive navne på ”tændstikker” ned. 
Hvad, og hvem, kan tænde dine sorte tanker? Og hvorfor:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Hvordan føles det når klassekammerater er ”tændstikker” og tænder triste eller vrede følelser i hinanden?



At tabe ansigt 

Kommer til at vise, at man er svag

Får en opgave man ikke forstår, og ikke kan løse

Føler at andre krænker ens ære

Bliver afvist af en ven eller en kæreste
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„At tabe ansigt“ - En vigtig tændstik?

At tabe ansigt, betyder at man bliver afsløret, føler sig udstillet, og måske bliver skældt ud, mens andre ser på. Det er pinligt, og 
de fleste mennesker vil gøre alt for at undgå at tabe ansigt. Der er mange andre måder at tabe ansigt på og det kan ske hvis man:

Man taber ansigt, når der er uoverensstemmelse mellem det 
ansigt, man viser, og dét man siger. Fx hvis man bliver grebet i en 
løgn, kommer til at vise at man ikke forstår en opgave, eller bliver 
drillet foran andre. Så taber man ansigt og vil prøve at skjule det, 
for eksempel ved at drille tilbage, grine, slå eller skynde sig væk. 

Nogle mennesker får lyst til at hævne sig hvis de har tabt ansigt. 

Kunne det være en vigtig tændstik for dig, at tabe ansigt? 
Kan det at tabe ansigt få dig til at hævne dig? 
Så er det meget vigtigt at du mærker efter hvis det er ved at ske, 
og at du ved hvad du skal gøre, hvis det sker.

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.deaftv.dk/deaftv_files_videothumbnails/00971_tabe_ansigt.jpg&imgrefurl=http://deaftv.webhotel.net/forside/video-sogning?sogning=1&sogning_video_tekst=&emne_id=6&video_dato_d=&video_dato_m=&video_dato_y=&program_id=&h=450&w=800&tbnid=e3vvlVXAxFUEeM:&zoom=1&docid=DsK7IsLOSiU8CM&ei=KrRgVIvgHsbLPZe5gIgH&tbm=isch&ved=0CFgQMyhQMFA4ZA&iact=rc&uact=3&dur=3191&page=7&start=164&ndsp=30


3 + 4. .lektion 

(Varighed ½ - 1 lektion, ca. 30 min.)
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Videre samtale med eleven om tegningen:
Tal med eleven om punkt 7 og 8 på tegningen. 
Hvor lang tid har eleven før bomben springer?
Vis tegningen som hedder vrede eller redde.

Punkterne 7 og 8. spørg ind til elevens egne strategier.
Hvornår har eleven muligheden for at ændre sin handling.
Hvad skal der til for at vi kan nå at hjælpe?

Redskaber, stilladser, værktøj - hvad passer den enkelte?
Snak om forskellige modeller. Og vis eksempler.

Vi skal hjælpe eleven med at finde en løsning. Og et fremadrettet handlingsgrundlag. 
Her besluttes det, hvilken strategi eleven vælger og der laves en visuel udgave af elevens strategi.



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: 
_______________________________________________________
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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, bægeret der flyder over… eller??

Gry Bastiansen: Børn med eksplosiv adfærd



Vredeshåndtering 2022 - Helle Overballe Mogensen

29

Tænk!

Kør! 

Vrede eller redde?



Sikringsrummet og mine hjælpere
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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

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

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

 Kopier elevens 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. Online er fint.



Når jeg tænker mig om
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Tænk!

Stop!

Kør! 
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Lad eleven se forskellige eksempler på 
tiltag som andre elever har valgt at 
bruge. Det er meget vigtigt at det er 
eleven selv, som vælger den metode, 
der giver mest mening for hende. 

Husk at de alle elever vil have brug for 
en visuel udgave af jeres aftale.

Planen tager form



_____________ _________
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Underskrift:

___________________________________ og    ___________________________________



Genstart 

Underskrift: __________________________ og_________________________
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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



Min ”Stop-tænk-kør” model
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STOP! Tænk!
Kør



Cecilies ”Stop-tænk-kør” model
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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



Min ”Stop-tænk-kør” model
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Sige ”STOP” 2 gange

Gå en tur ned på marken

Hjælperne fra klassen er:
Emil - Daniel – Jurand.

Hjælperne kan sige stop til Noor og 
foreslå noget andet man kan lave.

STOP! Tænk! Kør

Øve-uger: 10-11-12-13 Underskrift:

Mærker vreden i:

- Fødderne
- Maven
- Armene

Finde en voksen:
Johannes – Anne-Mette – Peter – Per

Bede om hjælp:
Finde et roligt rum til Noor.
Lade ham være der selv.
Noor vil ikke være sammen med den 
der gjorde ham sur, men de voksne 
må gerne snakke med den anden, 
uden Noor.



Christoffers  plan 
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Gå ud på torvet.                                             
SELV gå tilbage

Sidde og læse lidt.
Ingen kan hjælpe.

Have god tid alene

STOP!
Tænk!

Kør

Øve-uger: 47,48,49,50 Underskrift:

Hvis jeg er 
irriteret, så 
skal jeg 
passe på.

Jeg skal gå 
væk i en fart.

Gå ind i klassen.
Christoffer vil IKKE snakke om det, 
for så bliver han bare sur igen. Lad 
ham være. De må gerne tale om det 
uden ham.

De voksne skal ikke spørge, men hvis 
det er meget vigtigt, vil han gerne 
tale om det, når han er glad igen.



Kontrakter – en ungdoms Plan B 
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Lasse og computeren

Hvad gør vi, når computeren skal slukkes?

De voksne skal:

sige til mig at der er 5 minutter tilbage

- vise det på ur eller mobil
- sige at der er 1 minut tilbage
- vise det på ur eller mobil                                                               
- sige, at nu er tiden gået og at det er slut

Når jeg skal slukke computeren skal jeg:

acceptere at der er 5 minutter tilbage

- se på ur eller mobil sammen med en voksen
- acceptere at der er 1 minut tilbage
- se på ur eller mobil sammen med en voksen
- acceptere når det er slut Dato og underskrift
- slukke computeren Helle og Lasse 

den 5.3.2001



5. – 7. lektion 
(Varighed ½ - 1 lektion, ca. 30 min.)
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5. lektion
Så skal eleven ud at øve sig.
Der gives info til team, klassen og forældre. 
Hvis man mærker fremskridt, så husk at ringe hjem. 
Teamet får en skriftlig tilbagemelding (fælles skabelon til tilbagemelding).
Opfølgende samtale efter en uge.

6. lektion
Opfølgende samtale 14 dage efter. 
Kort samtale hvor én fra teamet også deltager.

7.lektion
Afsluttende samtale efter en måned.



Evaluering 
Evaluering efter 14 dage. Hvis eleven ikke føler sig hjulpet af de hidtidige aftaler, skal de laves om. 
Tegningen kan fint bruges til at gentage snakken og til at markere hvor det er gået godt og mindre 
godt. Hør elevens egen registrering af, hvad der er gået godt. 

 Få en kort vurdering fra teamet om elevens status. 

 Juster om nødvendigt aftalerne. 

Afsluttende samtale efter 1. mdr.
Hvis der ikke er sket forandringer i elevens frustrationsniveau eller hvis man vurderer, at eleven 
ikke har haft tilstrækkelig udbytte af kurset, bør teamet sætte eleven på relevante møder med 
ekstern deltagelse og arbejde videre med eksternalisering.

Læg en kopi af elevmanualen i elevmappen.
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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

Hvad gjorde du for at stoppe?

Hvad kunne du have gjort i stedet?

Vredeshåndtering 2022 - Helle Overballe Mogensen

42



Sum sum sum

Gå en tur forbi Helles 
medbragte eksempler.

Tag fotos, reflektér,                
få ideer. Hvad vil du tage 

med dig i praksis?
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Kaffepause 15 min.
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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, træning i at aflæse følelser og  udfærdigelse af sociale historier.
 Der kan bruges en skumplastmodel af hjernen til at ”spille skurk”, eller vælges tegninger

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

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

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

Stop-tænk-kør, fra ca. 4 til ca. 10 år



Teamet arbejder med klassens forståelse af hvad følelser er, og hvad der sker når man bliver vred. Der bruges 
elementer fra Helles vredeshåndteringsforløb. Formålet er et øget fællessprog for takling af vrede, samt en øget 
forståelse for, at vrede giver bestemte reaktioner. I kan arbejde med:

 Genopfriskning af konflikttrappen, ulvesprog og girafsprog.
 Hvad sker der i hjernen når vi bliver vrede/kede af det?
 Hvordan føles det når klassekammerater er ”tændstikker” og tænder triste eller vrede følelser i hinanden?
 Hvorfor opfører en vred eller trist elev sig på en bestemt måde?
 Hvordan er min vrede/ked af det hed?
 Hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden?

Aktiviteter:
 Der kan laves Amygdalaflasker.
 Eleverne tegner deres egen, vrede hjerne.
 Eleverne tegner egen udgave af Helles vredeshåndteringstegning, og skriver/tegner egne eksempler.
 Anette Preens små pamfletter om hjernen er lette at læse og nemme at forstå.
 Der kan læses litteratur om børn med vrede/ked af det hed. 
 Der kan ses film med lignende indhold eks.. ”Ztriwer” https://filmcentralen.dk/alle/film/ztriwer .

 Brug evt. dele af materialet om BO. http://mererobust.dk/face-it/

Vredeshåndtering i klassen
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https://filmcentralen.dk/alle/film/ztriwer
http://mererobust.dk/face-it/


Eksternalisering: Mød Vrede
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Se mere, bl.a. små film som kan bruges direkte i vredeshåndteringen: http://mererobust.dk/face-it/

Bo er en magnetisk plade med tilhørende figurer som kan danne ansigtsudtryk. Bo kan bidrage til at eksternalisere vrede.

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


En 7årig 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 egen 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.

Eksempel på eksternalisering

Vredeshåndtering 2022 - Helle Overballe Mogensen

48

At tage 
problemet 

ud af 
personen.



Eksempel på konkret eksternalisering 
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”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”

En elev bruger disse to figurer i sit vredeshåndteringsforløb med mig. Han tegner dem selv. 
Han har selv valgt farver, navne og udsagn. Alle typer af små figurer kan også bruges. 

Efter at eleven beskrev Hr Suresen og Olsen, stoppede teamet med at bruge ord som                 
”du” og drengens navn, når han viste tegn på vrede. I stedet sagde de fx: 

”Jeg kan se at Hr Suresen er vred lige nu. Kan jeg hjælpe Olsen?”
Eller ”Hvad kan vi gøre lige nu for at hjælpe Olsen med at stoppe Hr. Suresen.

At tage 
problemet 

ud af 
personen.

Gæt hvad der skete?!!



Elevens værktøjer - eksternalisering
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Tænk!

Stop!

Kør! 

Grundlaget 

Tegningen er inspireret af Gry Bastiansens bog: Børn med eksplosiv adfærd.
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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. Det er hensigtsmæssigt at man sideløbende taler bredt om vrede, i børnegruppen.

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



Hjernen har tre dele, en meget gammel del, krybdyrhjernen (som vi deler med næsten alle jordens firbenede dyr), den 
gamle hjerne, 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. Den kan 
også åbne for en masse gamle og negative tanker om dig selv eller om andre. De gemmer sig i en slags sort boks i 
hjernen, men følelseshjernen lukker dem ud, hvis du bliver ked af det, eller vred. De negative tanker kan gøre dig 
endnu mere ked af det eller vred.

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. 

Hvad sker der når hjernen bliver vred?

Vredeshåndtering 2022 - Helle Overballe Mogensen

53



Den vrede hjerne
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En hjerne som er meget ked af det, 
eller meget vred, er helt forvirret og 
virker slet ikke som den plejer:

 Den lytter ikke.
 Den hører dårligt.
 Den ser dårligt. 
 Den husker dårligt.
 Den kan ikke snakke med andre.
 Den åbner for den sorte boks 

som gemmer på sorte tanker.

Mange børn 
siger: Bagefter 
kan jeg ikke 
huske de 
dumme ting 
som vreden 
har gjort.



Sociale historier 

Social Stories er et værktøj, som er udformet af den amerikanske lærer Carol Gray til narrative samtaler med børn og unge med autisme 
(Gray, 1993). Metoden kan også bruges til børn og unge med andre typer af socialkognitive vanskeligheder, fx begrænsninger i sociale 
færdigheder. En Social Story er hos Gray en individuel historie med præcise informationer om de situationer, som barnet eller den unge 
finder svære eller forvirrende. 

Man kan bruge metoden til alle børn og unge med vanskeligheder vedrørende sociale færdigheder. Sammen kan man udforme en historie 
med det formål at øge den unges forståelse af indholdet i en konkret social situation og dermed gøre personen mere veltilpas i 
situationen. Historien kan også indeholde nogle forslag til passende reaktioner i den konkrete situation. Historie kan udformes som en 
tegneserie, som en tekst eller i symboler. Carol Gray, bygger sin oprindelige ide om Social Stories på fire forskellige slags sætninger (Gray, 
1993): 

 Beskrivende sætninger – der objektivt definerer situationen.
 Perspektiverende sætninger – der beskriver og forklarer andres reaktioner og følelser i en given situation.
 Dirigerende sætninger – der meddeler, hvad man forventes at gøre, eller sige i situationen.
 Kontrollerende sætninger – der indeholder barnets/den unges egne forslag til mestringsstrategier.

Historien skal tydeliggøre, hvilke krav og muligheder en situation kunne indeholde. Historien virker således som en omvejsstrategi for 
børn, som har en svag forestillingsevne. Den kan hjælpe med at overskue såvel hverdagshandlinger som mere komplicerede sociale 
situationer. Det vigtigste, når man vælger at bruge den narrative metode – uanset om det er Social Stories eller en anden narrativ form –
er, at barnet selv skal være med til at formulere og beslutte indholdet samt udstikke mulige handlinger. Historien kan printes og opbevares 
af den pågældende elev, eventuelt i en særlig mappe, der indeholder udskrifter af lignende historier, særaftaler og udvalgte strategier.
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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
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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

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.



Hvis et andet barn får den runde gynge 

før mig, kan jeg ikke gynge. Så bliver 

min hjerne fuld af vrede, sorte tanker.
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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



Hvordan ser din vrede ud? 
Vælg foto, figur eller tegn selv
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Hvad kan gøre mig vred?
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Jeg bliver vred når vreden lytter med sine store ører 
og farer ind i min storhjerne.

Jeg bliver vred hvis andre driller med jokes om mig.

Jeg bliver vred når ingen forstår mig.

Jeg bliver vred når jeg får timeout.
NB!



Hvis et andet barn får den runde gynge før 

mig kan jeg ikke gynge. Så bliver min 

hjerne fuld af vrede, sorte tanker.
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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



De sorte tanker
Vælg foto, figur eller tegn selv
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63 Tændstikker

Her er en 12 elever. Den 
ene elev har lige været 
som en tændstik og sat ild 
til en anden elevs 
temperament.

Nu har eleverne 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?

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fetstediverden.files.wordpress.com%2F2017%2F04%2Fimg_3387.png%3Fw%3D685&imgrefurl=https%3A%2F%2Fetstediverden.wordpress.com%2F2017%2F04%2F09%2Ftaendstikmaend%2F&docid=u4ZbR1-aRLj64M&tbnid=0CJchHBXLg3T_M%3A&vet=10ahUKEwj2oPDO_pfiAhWttIsKHYG1CooQMwhCKAQwBA..i&w=320&h=640&hl=da&bih=603&biw=1280&q=t%C3%A6ndstikm%C3%A6nd&ved=0ahUKEwj2oPDO_pfiAhWttIsKHYG1CooQMwhCKAQwBA&iact=mrc&uact=8


”Tændstikker” tænder de sorte tanker 

Vredeshåndtering 2022 - Helle Overballe Mogensen

64

Hvis Gustav joker om mig.
Hvis jeg har svært ved opgaven i værkstedstimen.
Hvis jeg bliver sendt udenfor døren.
Hvis de andre tror de ejer alt.



Vreden i kroppen
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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? 

Det gør ondt i hovedet og mine ører får 
tinnitus. Lyden er ligesom en ringen.

Jeg kan mærke det i armene.

Jeg kan mærke det i maven.

Jeg kan ikke høre hvad folk siger.
Jeg får lyst til Pepsi.



Hvis et andet barn får den runde gynge 

før mig kan jeg ikke gynge. Så bliver min 

hjerne fuld af vrede, sorte tanker.
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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.



Hvordan ser du ud når du får skæld ud?
Vælg foto, figur eller tegn selv
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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.
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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?



Hvordan ser du ud når du stopper?
Vælg foto, figur eller tegn selv
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Når jeg tænker mig om
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Tænk!

Stop!

Kør! 



Hvordan ser du ud når du tænker dig om?
Vælg foto, figur eller tegn selv
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At sige 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. 
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___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________
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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?



Hvordan ser du ud når du er klar igen?
Vælg foto, figur eller tegn selv
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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 historie
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Min ”Stop-tænk-kør” model
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STOP! Tænk!
Kør



Helles ”Stop-tænk-kør” model
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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.



Antons ”Stop-tænk-kør”
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5 - 10

SFO

STOP! Tænk! Kør

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

Helle
Tine 

Ordblind 
elev med 
ADHD



”Stop-tænk-kør” model
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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 hundehalsbånd!

Vi går i 
træhulen

Tænke mig om. 
Vente til hjernen 

er rolig.

Ikke snakke 
om det med 
det samme

Få hjælp af XXX

Sætte sig ind på sin 
plads, stille og roligt

Meget få børn (drenge?) vil 
tale om det lige bag efter!

Billedet af hjernen 
der bliver trukket 

afsted i hunde 
halsbånd fik ham 

til at smile.



Når det er svært…
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Hvordan kan du tænke dig om?

Gå væk
Finde nogle andre at lege med

Skift solbriller! Kør

STOP!

Hvornår skal du med 
Battlebus til tænkeøen?

Ignorere det
Sige ”STOP” til mig selv

Sige PYT

Hvilke gode våben har du,          
så du kan komme videre            

fra tænkeøen?

Sige undskyld
Fortælle det til de voksne

Fortælle det til mor eller far

Tænk!



Hvilke solbriller har du taget på i dag?

De mørke eller de regnbuefarvede? 

De gule eller de grå?
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Orker ikke 
kontakt. 

Holder andre 
på afstand?

Af med brillerne, 
og ud i verden. 
Pyt med regn?

Fin dag. Kom bare, 
jeg vil gerne prøve 

at være med?

Solen skinner  
og det er ok?

Triste briller.
Alt er gråt og 
ligegyldigt?
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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?



Jeg har nået at tænke lidt 
mere og har stoppet mine 
hænder to gange

Jeg har sagt pyt mange 
gange og de er stoppet lidt 
med at irritere mig.

Jeg har brugt 
min plan 4 
gange.

Jeg har kun 
fået skæld ud, 
én gang.
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Til drengen, fra Helle.

Kære dreng.
Nu har du lært vreden at kende.
Du ved, at jo oftere du bliver vred, jo mere styrer vreden dig.
Du ved, at vreden kan styre vores hjerne, selv om vi ikke vil have, at den gør det.                     
Men du ved også, at børn og voksne kan øve sig i at styre vreden og vinde over den!

Jeg ved, at du bliver bedre og bedre til at styre din egen vrede.
Jeg håber, du vil fortælle andre om vreden og hjælpe andre med at styre deres vrede.                    
Jeg ved, at din familie og dine venner vil hjælpe dig!

Mange tak fordi du ville fortælle din historie om vreden, til mig!

Helle

Et brev, et diplom, et bevis skaber 
stolthed og forbundethed. 
Samt HÅB!



Sum sum sum… med dem i sidder ved

Har du tanker om børn 
eller unge som ville have 
gavn af et sådan forløb?
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Afrunding 

Har I 
spørgsmål?
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