
POLITIKEN Mandag 29. dec. 2014

P å linoleumsgulvet i klassen er der
lagt en række farverige billeder. Et
af en bombe med øjne og en vred

mund. Et af en vulkan med et truende
blik. Og et med en stor grøn slange.

Børnene i 1.a er blevet bedt om at stå
ved det af billederne, som bedst viser,

hvordan de har det, når
de bliver vrede. Om de
eksempelvis er dyna-
mitten, som pludselig
sprænger i luften, vul-
kanen, der ulmer, eller
slangen, hvor vreden
knuger sig sammen
som en slange i maven,

så man faktisk bliver trist.
Mange af drengene er ikke i tvivl. Ersin,

Nikolaj, , Kalle og flere andre danner en
lang urolig række ved billedet af dynamit.
Mens Linda, Emma Ma og flere andre
piger pænt stiller sig ved den grønne slan-
ge. Der er også en enkelt dreng, som er
skildpadden, som trækker sig ind i sig
selv, og en, som er bjørnen, der går til an-
greb.

»Jeg kan se, at I i 1.a. har mange forskelli-
ge måder at blive vred på«, opsummerer
lærer Camilla Obel, der sammen med psy-
kolog Kasper Mikladal står for dagens un-
dervisning.

1.a på Rødovre Skole er såmænd ikke
mere vrede end andre førsteklasser, men
de er med til at udvikle et nyt undervis-
ningsforløb, som skal lære børn at tackle
deres vrede.

Projektet begyndte på ungdomssko-
len. Her har de 8. og 9. klasse for elever,
som ikke trives i folkeskolen. Nogle har
været anbragt uden for hjemmet, og en
del er udadreagerende og kan finde på at
splitte ting ad. En dag var der en ny elev,
der spurgte, om han ikke kunne få hjælp
til at styre sit temperament, så det ikke
endte i vold. Hans spørgsmål fik afde-
lingsleder på ungdomsskolen Maria
Dressler til at lede efter et kursus i vredes-
håndtering, men det eneste, hun kunne
finde, var under kriminalforsorgen – altså
når det var gået galt.

»Det undrede os, at det ikke fandtes, da
netop vrede hos børn og unge er et stort
problem i skolen og i de kommunale sy-
stemer – måske det mest påtrængende i
dag. Næsten alle dem, som kommer ind
ad skolepsykologens dør, er udadreage-
rende«, siger Maria Dressler.

Ungdomsskolen udviklede sammen
med de unge et undervisningsforløb, der
fik navnet Diamantforløbet. Det er et seks-
til otteugersprogram, hvor eleverne lærer
at tackle deres vrede og vælge andre mere

hensigtsmæssige handlinger.
Og forløbet har stor succes hos de unge,

som deltager frivilligt. Ungdomsskolen
underviser nu også blandt andet lærere,
psykologer og socialrådgivere i at bruge
metoderne, ligesom de er ved at udvikle
et lignende program til de mindste skole-
klasser – og principperne fra Diamantfor-
løbet er ved at blive skrevet ind i Rødovre
Kommunens nye børne- og ungepolitik.

Det ved de ikke i 1.a., men de er med på
at lave en række øvelser, som handler om
at samarbejde og ikke lade sig styre af si-
ne impulser. Og så skal de forklare, hvor-
dan de føler vrede i kroppen. En mener, at
det er i maven, en anden, at det er hove-
det, mens Ersin mener, at »man kan mær-
ke vrede i hele kroppen«. 

Børnene laver også afslapningsøvelser,
hvor de lukker øjnene og til blid musik
skal lytte til en historie om at gå på en
strand i solskin. Nogle børn ligger hen ad
bordet, mens andre sidder uroligt ved
den uvante ro.

Sitrende hænder og hjertebanken
Centralt i undervisningen er udgangs-

punktet i kroppen. Erfaringen på ung-
domsskolen er, at de unge ikke er gode til
intellektuelt at reflektere, men at de er go-
de til at føle i kroppen, når de bliver vrede.

»Mister de først besindelsen, kan de ik-
ke stoppe sig selv, så vi arbejder med det,
der kommer lige før. De kan beskrive, at
det sitrer i hænderne, og at hjertet bank-
er, og det er her, de kan lære at lave et filter
og vælge en anden handling end vreden«,
forklarer Maria Dressler.

I forløbet for de unge på ungdomssko-
len arbejder de både med klassikeren om
at tælle til 10, når man bliver vred. Men de
bruger også en app til mobiltelefonen,
som de unge alligevel altid har med. Den
fungerer ligesom en julekugle, hvor sne-
en hvirvler op, når man ryster den. De un-
ge skal så øve sig i ikke at reagere, før sne-
en er faldet til jorden på mobilen. På kur-
set arbejder de også med konfliktløsning,
blandt andet ved at se afsnit af reality-
serien ’Paradise Hotel’ og tale konflikter-
ne der.

»Vi arbejder med, at vreden er menings-
fuld i forhold til de unges historie, men at
den er en uhensigtsmæssig følelse, hvis
den styrer deres liv«, siger Maria Dressler,
der som eksempel giver den unge fyr,
som eksploderer og splitter klassen ad,
fordi læreren beder ham om at tage ka-
sketten af. Mange af de unge føler sig for-
kerte, og lærens anmodning lander oven i
alle de andre gange, eleven har fået at vi-

de, at han var forkert, og så er vreden til at
forstå.

Generelt bryder de unge sig ikke selv
om at blive ukontrollabelt vrede: »Det er
ofte forbundet med at tabe ansigt, og hvis
de først har slået eller splittet noget ad, så
er det rigtig svært at komme tilbage«.

På forløbet ople-
ver de nogle gange
unge, som forkla-
rer deres vredesud-
brud med, at de
har en diagnose.
»Det er min adhd,
der gør det«, siger
de eksempelvis.
Men om de unge
har en diagnose,
ser de ikke på i for-
løbet.

»Vi forsøger at gi-
ve dem andre
handlemulighe-
der, så det ikke er

afmagt alt sammen«, siger Maria Dressler,
som understreger, at der ikke er tale om
et behandlingstilbud.

»Det er en pointe. Vi holder os inden for
det normale. Vi taler ind i en virkelighed,
hvor rigtig mange børn bliver udredt psy-
kiatrisk, og antallet af adfærdsbaserede
diagnoser er eksploderet over de seneste
10 år. Vi prøver at tænke anderledes, og
første skridt er, at vreden giver mening i

forhold til, hvad de tidligere har oplevet,
og det næste er at give dem en fornem-
melse af, at det er noget, de selv kan flyt-
te«, siger Maria Dressler.

På ungdomsskolen kan de se, at de un-
ge bliver bedre til at håndtere deres vre-
de. En tidligere 9.-klasses-elev, som var på
brobygning på teknisk skole, har lige for-
talt, at han i en konflikt formåede at stop-
pe sig selv fra at kaste sin styrthjelm gen-
nem lokalet, men i stedet valgte at gå ud
af rummet. Det betød, at han senere kun-
ne komme tilbage og fortsætte undervis-
ningen.

Vred med tristhed
I 1.a er reaktionerne ikke så voldsomme,
men følelserne kan være store, selv om
man bare er syv år. Lærer Camilla Obel
tager en lyserød babusjkadukke frem, og
mens hun skiller den ad, får hun eleverne
til at forklare, hvilke følelser der kan være
indeni, når man er vred udenpå.

»Bange eller man er blevet mobbet«, si-
ger Kalle.

»Vred med tristhed«, siger Ersin, så man
kan se det i hele hans krop.

Sidst på timen giver børnene hinanden
massage på ryggen til blid musik, og så
skal alle børnene sige, hvad de synes har
været det sjoveste. Og er man enig, må
man klappe sig selv på overkroppen. Og
så klapper de små hænder løs.
kirsten.nilsson@pol.dk

Vrede er en naturlig følelse,
børn og unge kan lære at
tackle, mener de på 
Rødovre Ungdomsskole,
hvor de har udviklet et 
vredeshåndteringskursus,
hvis principper er ved at
blive en del af kommunens
børne- og ungepolitik.

Børn tæmmer det indre vilddyr

KROPSKONTAKT. Timen i vredes-
håndtering i 1.a på Rødovre Skole slutter
med, at eleverne – her Carla og Naja –
masserer hinanden. Tanken er, at det 
giver ro, samhørighed og krops-
bevidsthed. Foto: Marie Hald
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Næsten alle
dem, som 
kommer ind ad
skolepsykolo-
gens dør, er ud-
adreagerende
Maria dressler,
afdelingsleder
Rødovre 
Ungdomsskole

P å siden af sin højre hånd har Nico-
lai Broløs tatoveret »Dear Family«.

Tatoveringen er et par år gam-
mel og lidt falmet, men den er der, fordi
han elsker sin familie og altid vil passe på
den. 

»Det er dem, jeg har«, som han forklarer
det.

Netop familien har dog ikke altid villet
det gode for den nu 18-årige plyssede lys-
hårede fyr.

Han har haft en barndom, hvor vold
mellem de voksne, kriminalitet og fæng-
sel var hverdagen. Lange perioder med
angst og en stor følelse af ansvar for sin
mor.

Alligevel var det lige netop Nicolai Bro-

løs, som afstedkom, at Rødovre Kommu-
nes Ungdomsskole lavede et særligt kur-
sus i vredeshåndtering. 

Et kursus, der har haft så stor succes, at
skolen nu uddanner lærere i det, undervi-
ser mindre skolebørn i vredeshånd-
tering, og hvis principper er ved at blive
skrevet ind i kommunens børne- og unge-
politik..

I skolen – i alt fem forskellige – gik det
ellers ikke for let for Nicolai Broløs. Det
var til tider svært at koncentrere sig, og
temperamentet løb ofte af med ham.

»Min mor har fået rigtig mange opkald
fra mine lærere«, forklarer han.

Nicolai Broløs ved ikke rigtigt, hvorfor
det var sådan. Nogle gange blev han bare
vred – og enten stak han af, eller også slog
det klik, og så endte det med, at han slog
noget i stykker eller kom op at slås.

»Det var bare det, jeg gjorde«.
Som engang da han spillede Play-

Station og blev så vred over at tabe, at han
sparkede til et glasbord, så det gik i styk-
ker.

Kan man arve vrede?
Som 15-årig flyttede han på ungdomspen-
sionat og begyndte på Rødovre Ung-
domsskole. Han var bagud fagligt, men
det var ikke kun det, der optog ham. Han
ville også gerne lære at styre sit tempera-
ment, for han var bange for, at han havde
arvet vreden fra sine forældre.

»Jeg blev rigtig tit sur, og så spurgte jeg
min lærer, om man kunne få hjælp med

det«, fortæller han. 
Ungdomsskolen undersøgte mulig-

hederne og udviklede et tilbud, hvor
Nicolai Broløs var med på det første hold.

»Så havde de en boksepude, så man
kunne få frustrationerne ud der«, forkla-
rer han om kurset, som er frivilligt og
løber i seks til otte uger. 

Her lærte de, hvordan det føles i krop-

pen, når man bliver sur.
»Vi skulle skrive, hvad der gjorde os su-

re, hvornår noget er en dårlig dag, og
hvad man selv kan gøre for, at den bliver
bedre. Og så lærte vi det med at tælle til 10
i stedet for at eksplodere«, forklarer han.

Kurset, som hedder Diamantforløbet,
har til formål at se på, hvorfor vrede giver
mening for de unge, og at lære dem, at
der er andre handlemuligheder. 

Undervisningen tager blandt andet ud-
gangspunkt i, hvordan den unge rent
kropsligt oplever det at være vred, eksem-
pelvis at det sitrer i hænderne, at de knyt-
ter næverne, eller at hjertet banker. Når
de kan mærke og genkende de kropslige
signaler, kan de skabe et filter, som gør
det muligt for dem at vælge en anden
strategi end vreden.

De unger lærer også, at bag følelsen af
vrede kan der gemme sig en masse andre
følelser – angst eller sorg – selv om den un-
ge ikke umiddelbart kan mærke det. 

På kurset bliver den unge ikke set som
et problem, men den unges handlinger er
problemet – og handlinger kan ændres.
Dermed bliver vreden ikke længere det,
som tager magten i den unges liv.

Vrede ødelægger ting for mig
For mange unge er vreden forbundet
med tab af selvkontrol og nederlag, og of-
te er det svært at vende tilbage, hvis de
først er gået amok. 

Derfor ønsker de unge selv at ændre de-
res handlingsmønstre, da de kan se, hvor

meget de mister, når de bliver ukontrolla-
belt vrede.

»Det at blive vred fører ikke til noget«,
som Nicolai Broløs forklarer det i dag.

Nicolai Broløs fik sin 9.-klasse-eksamen
for halvandet år siden og har siden haft
arbejde. 

Det sidste år i et forløb hos en vvs-me-
ster, som vil give ham en læreplads, når
han til sommer skal tage grundforløbet
på teknisk skole. Det er ikke så ofte længe-
re, at han bliver vred. 

»Jeg kan godt blive irriteret, men jeg la-
der det gå ind ad det ene øre og ud ad det
andet. Og så det med at tælle til 10. Jeg har
lært ikke at blive sur, for det ødelægger
ting for mig selv«.

Nicolai Broløs er selv lidt imponeret og
overrumplet over, at hans tanker om vre-
de og hans spørgsmål til læreren nu har
ført til, at kommunen indfører vredes-
håndtering i sin børnepolitik.

»Jeg fatter faktisk ikke, hvor stort det er.
Det er ret vildt og fedt, at jeg har været en
del af det«.

Han er lige flyttet fra sit ungdomspen-
sionat til egen lejlighed. Han har udvidet
sin familie med kæresten Natascha
Schou, som han har kendt i tre år. Han har
stadig en kontaktperson fra kommunen,
men skal nu prøve at stå på egne ben.

På den venstre underarm har Nicolai
Broløs en tatovering, som ikke er falmet.

»Only God can judge me«, står der, fordi
han mener, at ingen skal dømme andre,
før de har lært dem rigtigt at kende.

KIRSTEN NILSSON

Nicolai Broløs har haft en
hård opvækst, og tempera-
mentet løb ofte af med
ham. Så bad han sin lærer
om hjælp til at håndtere
sin vrede, og det førte til, at
skolen udviklede et kursus,
som er blevet så stor en 
succes, at det nu bliver 
del af kommunens politik.

Selvkontrol: Nicolai har lært at tælle til ti 

FRONTLØBER. 18-årige Nicolai Broløs
kan i dag håndtere den vrede, som før
kunne få ham til at slå ting i stykker eller
at komme op at slås. Foto: Ditte Valente

D et giver god mening at ar-
bejde med børn og unges
vrede og betragte deres ad-

færd som normal frem for afvigen-
de. 

Det mener Bjørg Kjær, som er lek-
tor ved Institut for Uddannelse og
Pædagogik (DPU) og har forsket i in-
klusion.

»Det er rigtig fornuftigt at gå den
vej og mod tendensen til at sygelig-
gøre og diagnostisere udadreage-
rende børn og unge. Måske har dis-
se børn og unge gode grunde til at
være vrede«.

»Vi lever i en tid, hvor krav om po-
sitivitet hersker, og følelser indde-
les i ’gode’ og ’dårlige’, ’rigtige’ og
’forkerte’. I stedet for at blive vred
og protestere mod urimelige vilkår
skal vi tænke positivt og se ind i os
selv«.

Bjørg Kjær kender ikke i detaljer
til Diamantforløbet i Rødovre Kom-
mune, hvor der i ungdomsskolens
regi er udviklet et særligt undervis-
ningsforløb i vredeshåndtering,
men inklusion af udadreagerende
elever kendes alle vegne, og kom-
muner og skoler har ansat eksem-
pelvis inklusionspædagoger eller
lærere med fokus på adfærd, kon-
takt og trivsel, ofte blot forkortet
akt-lærere. Her er ideen også, at det
ikke er eleven, der skal tages ud af
undervisningen og sættes i special-
klasse, men at der skal arbejdes
med eleven i klassen.

For selv om det siden begyndel-
sen af 1990’erne har været officiel
politik, at færre skulle udskilles fra
den almindelige undervisning, så
er udviklingen gået den anden vej.

»Man kan se, at selv om lovgrund-
laget er helt oppe på beatet, og selv
om man i mange år har appelleret
til og ønsket inklusion, så var vi alli-
gevel verdensmestre i at udskille.
Der har nemlig samtidig har været
en diagnostiseringsbølge, hvor
langt flere børn og unge har fået
diagnoser, og det har trukket den
anden vej«, siger Bjørg Kjær.

Flere af de nye diagnoser kende-
tegnes netop ved vrede eller udad-
reagerende adfærd, som det hed-
der – eksempelvis adhd eller lidel-
ser i autismespektret, og disse børn
går i stigende grad i den almindeli-
ge folkeskole. Ifølge tal fra Uni-C –
styrelsen for it og læring – er ande-
len af elever, der går i specialklasser
faldet fra 10,1 procent i 2010 til 5,1
procent i 2013.

Hun mener, at problemet med de
mange diagnoser er, at det så at sige
sætter pædagogikken ud af kraft.

»Vi kan empirisk se, at diagnosen
meget let bliver en identitet og en
forklaringsmodel for den enkelte,
og at diagnoser aflyser pædagogik.
Fordi diagnoser kalder på behand-
ling og medicin og ikke på pædago-
gik«, siger Bjørg Kjær, som mener, at
det er en af forklaringerne på, at
mange lærere føler afmagt over for
de ny elever, der skal inkluderes. De
har brug for pædagogiske strategi-
er, som hjælper dem i deres møde
med alle børn, også dem, som er
kategoriseret som afvigende.

Historisk set kom tanken om in-
klusion fra blandt andet handikap-
organisationerne, som ikke ønske-
de at blive udskilt fra normalverde-
nen. Men selv om Bjørg Kjær altså
mener, at idealet om inklusion er
godt, er hun dog lidt skeptisk over
for, at inklusion introduceres sam-
tidig med besparelser.

»Det er bekymrende, at det bliver
sat i søen i sparetider, og der er in-
gen tvivl om, at der også er økono-
miske grunde til, at det nu er på
dagsordenen«.
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Rødovre Ungdomssko-
les forsøg på at arbejde
med børns og unges 
vrede som en normal,
men uhensigtsmæssig
reaktion, er et kærkom-
ment modspil til 
tendensen til sygelig-
gørelse, mener ekspert.

Ekspert:
Godt 
at gøre 
vrede
normalt 
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