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Der er mange vrede, vilde og voldsomme unge. De kan være svære at forstå, selv for den 
bedste professionelle, og ofte kan man have oplevelsen af, at der mangler redskaber til at 
håndtere dem i hverdagen. Det kan forekomme paradoksalt, fordi de findes alle steder; i enhver 
klasse og på ethvert uddannelsestilbud. Også når de bliver ældre fylder de meget i de 
kommunale tilbud.  
 
Affødt af et konkret behov i vores daglige arbejde med børn og unge, har vi udviklet 
perspektiver, metoder og konkrete redskaber til arbejdet med de vrede, vilde og voldsomme –og 
til arbejdet med svære følelser og reaktioner mere generelt. Vi har lavet manualbaserede 
undervisningsforløb, udviklet metoder til at forstå børns perspektiver– og deres handlinger 
herudfra, skrevet artikler, kronikker og en bog.   
 
Vores teoretiske afsæt er i systemisk teori, almen udviklingspsykologi og traumeteori. Det 
betyder konkret, at vi betragter børn og unges følelsesmæssige udtryk og reaktioner som 
forståelige og meningsfulde (i modsætning til patologiske fremtrædelsesformer). Vi arbejder 
med dem som former for kommunikation og prøver at blive kloge på, hvad de unge gerne vil 
invitere os til at forstå. Først dér kan vi arbejde med de forandringer, der ofte er 
hensigtsmæssige – både for de unge selv og deres omgivelser.   
 
Vi bevæger os mod »75 procent-samfundet«. Et samfund for de 75 procent velfungerende. Men 
samtidig et samfund, hvor hvert fjerde barn eller ung på forskellig vis står uden for eller ved 
siden af. Har vi som samfund råd til og interesse i, at flere og flere dømmes ude af fællesskabet 
allerede som børn? At særligt de børn og unge, der reagerer voldsomt – med vrede, aggression 
og drilleri – problematiseres, diagnosticeres, medicineres og ekskluderes. Vores arbejde 
baserer sig på en grundlæggende ambition om at bidrage til at udvide normaliteten i praksis.  
 
På dagen vil vi introducere jer for vores undervisningsforløb for unge mellem 13 til 25 år og 
demonstrere en række forskellige øvelser indenfor områderne: Kropslig regulering, 
følelsesmæssig regulering, mentalisering og refleksion. Alle øvelser er testet af unge.   
 
Workshoppen skifter mellem korte oplæg og små øvelser. Deltagerne får mulighed for at stifte 
bekendtskab med forskellige former for øvelser og aktiviteter og for at veksle mellem det 
professionelle perspektiv og et barneperspektiv.   


