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Håndtering af følelser – herunder vrede, 
ensomhed, tristhed og selvskade
Velkommen til webinar den 15. juni 2021 kl. 19-20

Hjemmeundervisningen og den gradvise genåbning af skolerne har udfordret og vil fortsat udfordre mange børn og unge 

i den kommende tid. Udfordringerne kan vise sig på mange forskellige måder i familien og i skolen.

Dagens indhold

Følelser har mange udtryk. Nogle mere synlige end andre. Gad vide hvad dit barn prøver at fortælle? På dette webinar

får du gode råd til at hjælpe dit barn / den unge med at sortere i følelserne og håndtere dem på en fornuftig måde.

Gense webinar og materiale

Efter webinaret kan du downloade slides fra: https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/

Webinaret optages og kan genses via samme link.

Teknik

Du er velkommen til at stille spørgsmål i chatten undervejs. Her kan du også være anonym.

Undervejs kan et stort deltagerantal give en forsinkelse i lyd og billede. Vær tålmodig, hvis forbindelsen driller lidt 

undervejs. Undlad at trykke på "pause" knappen. Hvis forbindelsen ikke kommer igen efter noget tid, så anbefaler vi, at du 

logger af og på igen.

Webinar-kalender
4 tirsdage i træk om trivsel

25. maj 2021 kl. 19-20
Omstilling og struktur i hverdagen

1. Juni 2021 kl. 19-20

Motivation, sociale 

fællesskaber og det digitale liv

8. Juni 2021 kl. 19-20

Ængstelighed, angst og bekymring

15. Juni 2021 kl. 19-20

Håndtering af følelser herunder 

vrede, ensomhed, tristhed og 
selvskade

https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/
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Dagsorden

1
Følelsesmæssige reaktioner 

– Hvorfor reagerer børn/unge så forskelligt?

– Hvordan kan du forstå, hvorfor og hvordan dit barn reagerer?

– Spørgsmål til overvejelse

Håndtering af følelser i praksis

– Gode råd til, hvordan du som forælder håndterer det bedst? 

– Spørgsmål til overvejelse

Selvskade – et følelsesmæssigt udtryk
– Hvad prøver dit barn/den unge at fortælle?

– Afrunding: Opsamling og oversigt over rådgivningstilbud
– Spørgsmål til overvejelse
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Hvem er vi?

William Manford

Psykologisk rådgiver. 

Tværfagligt Center for Børn og Unge

Baggrund: cand.psych

Stine Kyed 

Psykolog i Børne og Ungdomspsykiatrien, 

Vejle, Region Syddanmark

Baggrund: cand.psych

Bettina Brunthaler

Rådgiver i De Åbne Rådgivninger,  

Tværfagligt Center for Børn og Unge

Baggrund: Psykoterapeut MPF, 

sundhedsplejerske
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Følelsesmæssige reaktioner

Ked af det

Ensom

Ulykkelig

Ignoreret

Skamfuld

Jaloux

Rasende

Irriteret

Indesluttet

Frustreret

Ydmyget

Ængstelig

Bange

Bekymret

Usikker

Skuffet

Dømmende

Oprørsk

Fornærmet
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Følelsesmæssig intensitet

© Disney Pixar
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Normale reaktioner på unormale forhold

© Diamantforløbet
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Mentalisering
… er afgørende for at regulere følelser

Mentali…. Hvad for noget?

• Mentalisering er at forstå din egen og dit barns adfærd ud 
fra de ”mentale tilstande”, der kan ligge bag.

• ”Mentale tilstande” er bl.a. følelser, tanker, intentioner, 
behov, ønsker, mål og antagelser. 

• Mentalisering er en evne, som børn og unge udvikler i 
samspil med mere modne sind, fx forældre, pædagoger og 
lærere (når vi selv er følelsesmæssigt i balance)

• Du kan ikke med sikkerhed vide, hvad der foregår i dit 
barns sind.
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Hvornår kan du bruge 
mentalisering til at hjælpe dit 

barn / den unge med følelser?

© Disney Pixar
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Før du snakker med dit barn
… Spørg dig selv

Hvad er din følelse af intensitet lige nu?

• 10 er højest (høj intensitet) og 1 er lavest (helt rolig)

Er du åben lige nu, for at se tingene fra flere perspektiver?

Er du balanceret ift. handlepres?

Er du lige nu i stand til at føle empati, både med dig selv og med den anden?

Er du oprigtig nysgerrig på, hvilke mentale tilstande, der ligger bag ved dit 

barns / den unges adfærd? 

Har du tid og tålmodighed til at gøre det her ordentligt? 



10

Hvad er I blevet optaget af?
Skriv gerne eksempler ind, så kan 

vi tage nogle op.

Ca. 5 minutter til overvejelse
Snak sammen derhjemme
Skriv i chatten / note til selv
Stil spørgsmål i chatten (man kan skrive anonymt).
Vores rådgiver sidder klar i chatten.
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Når dit barn / den unge 
er ophidset

… vil han/hun ikke være i stand til at overveje følelser, 
kropslige fornemmelser og tanker (mentale tilstande) 
hverken hos sig selv eller andre 

Hvad kan du gøre?

• ”Jeg vil gerne hjælpe dig (jeg gør dig ikke noget)”

• Læg en hånd på skulderen eller sæt dig ved siden af uden 
at bruge ord
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Undersøg først når 
følelsen er aftagende

Efter en ophidset samtale ser dit barn måske vred eller ked 
ud. Prøv at undersøge det? Følelserne undersøges ved at 
”spejle” dit barns følelser på en ”markeret” måde. 

Formålet er at forstå, hvordan dit barn har det og hjælpe dit 
barn med at genkende og forstå den følelse, som er på spil, 
uden at udfordre barnets mentale tilstand eller blande dine 
følelser og tanker ind i det.

Hvad kan du gøre?

• Du ser vred ud, er det rigtigt?” 

• Kan du mærke noget i kroppen, og hvordan føles det?”
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Snak om egne og andres 
mentale tilstande
Støt dit barn (med ansigtsudtryk, stemningsskift og sprog) 
til at skifte sindstilstand. Gør det først, når du har sikret dig, 
at barnets følelsesmæssige intensitet er dalet.

Hvad kan du gøre?

• ”Du siger, at du oplevede et sug i maven, da du spurgte 
din veninde, om hun ville gå en tur med dig… Hvad tror du, 
din veninde følte? 

• ”Jeg tror din ven blev ked af det, da du sagde slog ud 
efter ham…” ”Hvis jeg var dig, kunne jeg godt blive så ked 
af det og vred, at andre kunne blive bange for dig.”
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Snak med dit barn om, 
hvad der sker imellem 
dig selv og barnet
Det er vigtigt, at være opmærksom, at man kan komme til at 
aktivere den andens intense følelser igen i løbet af samtalen. 

Hvad kan du gøre?

• ”Det var som om der skete et eller andet, da jeg sagde, at 
du ikke kan blive inde på værelset det meste dagen”  
eller” Du begyndte at tale hurtigere og hurtigere før. Jeg 
tænker på ,om det måske er, fordi jeg sagde noget, der 
gik dig på?”

• ”Lige nu er jeg vred over, at du kaldte mig grimme ord, 
men jeg bliver god igen om lidt.” 
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GODE RÅD TIL SAMTALER OM FØLELSER

Øvelsen

Bevar roen

Hold fast i retningen

Vis interesse

Fokusér på mulighederne

Faldgruber

Undgå at blive for terapeutisk og miste 
retningsangivelse.

Undgå at blive for handle- og resultatorienteret.
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Hvad vil du/I skrue på?
(afprøv 1 fokusområde ad gangen)

Ca. 5 minutter til overvejelse
Snak sammen derhjemme
Skriv i chatten / note til selv
Stil spørgsmål i chatten (man kan skrive anonymt).
Vores rådgiver sidder klar i chatten.
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SELVSKADE

Selvskade er ofte en strategi til at håndtere høj-intense 
følelser

Selvskade = at påføre sig smerte og/eller skade

Typiske former for selvskade:

• Direkte selvskade: skære sig, nive sig, brænde sig, slå sig, 
hive hår ud.

• Indirekte selskade: ulystbetonet sex, drikker alt for meget 
eller tager stoffer, forstyrrelser i spisning. 

Med inspiration fra  www.lmsos.dk (landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade)

http://www.lmsos.dk/
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SELVSKADE: INTENSE FØLELSER
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SELVSKADE: INTENSE FØLELSER

Følelses-

intensitet

Tid

Øget risiko selvskade

Selvskadens lindrende effekt
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SELVSKADE: FORSTÅELSEN AF SELVSKADE KAN GIVE LØSNINGER
Følelses-

intensitet

Tid

Hvordan kom mit barn herop?

Hvilken funktion har selvskaden?
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SELVSKADE: GOD HÅNDTERING AF SVÆRE FØLELSER

Følelses-

intensitet

Tid

At udholde de ”høje” følelser
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GODE RÅD TIL FORÆLDRE TIL BØRN MED SELVSKADE

Bevar roen når dit barns følelser er 
intense og hjælp dit barn til at holde 
følelsen ud

Spørg ind – hvad mon selvskaden er 
udtryk for

Udvis accept af følelsen

Se hele barnet og ikke kun selvskaden

Undgå dramatiske reaktioner

Skæld ikke ud

Med inspiration fra:  www.lmsos.dk (landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade)

http://www.lmsos.dk/
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Materiale online
Efter webinaret kan du downloade slides fra: https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/

Mindhelper – Guider Unge Gennem Hårde Tider: https://mindhelper.dk/

MindhelperSkolen – et online forløb om angst: https://mindhelper-skolen.dk/info/

Psyk-info.dk - Information og rådgivning om psykisk sygdom: http://psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm205225

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade: https://www.lmsos.dk/

Samtaletilbud

Åben rådgivning på din lokale skole frem til sommerferien. Find medarbejder her: https://tcbu.vejle.dk/skole/betjeningsoversigt/

De Åbne Rådgivningers samtaleforløb - Vejle kommune: https://tcbu.vejle.dk/de-aabne-raadgivninger/

Børns vilkår – forældretelefonen: https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/foraeldretelefonen/

Bekymret for dit barn eller den unge?

Kontakt Familie- & Handicap afdelingen i Vejle Kommune på tlf. 76 81 51 16 eller på www.vejle.dk, hvis barnet/den unge fx har en 
uforståelig eller pludselig ændret adfærd, virker indesluttet, angst, meget ukoncentreret, opfarende eller aggressiv.

Akut bekymret: Kontakt din læge / lægevagten. https://www.regionsyddanmark.dk/wm362738

Rådgivningstilbud

https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/
https://mindhelper.dk/
https://mindhelper-skolen.dk/info/
http://psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm205225
https://www.lmsos.dk/
https://tcbu.vejle.dk/skole/betjeningsoversigt/
https://tcbu.vejle.dk/de-aabne-raadgivninger/
https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/foraeldretelefonen/
http://www.vejle.dk/
https://www.regionsyddanmark.dk/wm362738
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Gense webinar og materiale

Efter webinaret kan du downloade dagens slides via:
https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/

Webinaret er optaget og kan genses via samme link.

Webinar-kalender
4 tirsdage i træk om trivsel

25. maj 2021 kl. 19-20
Omstilling og struktur i hverdagen

1. Juni 2021 kl. 19-20

Motivation, sociale 

fællesskaber og det digitale liv

8. Juni 2021 kl. 19-20

Ængstelighed, angst og bekymring

15. Juni 2021 kl. 19-20

Håndtering af følelser herunder 

vrede, ensomhed, tristhed og 
selvskade

TAK FOR NU!

https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/

