
Vredes-episode-journal   

TRIGGERE    +    FORTOLKNINGER    →    INDRE OPLEVELSER    →    UDTRYKSMØNSTER    →    KONSEKVENSER 

TRIGGERE  

(Beskriv de(n) udløsende hændelse(r) 

 

Denne vredes-episode skete: 

   Mandag              Tirsdag              Onsdag 

   Torsdag              Fredag                Lørdag              Søndag 

 

Denne vredes-episode skete om: 

   Morgenen          Formiddagen         Eftermiddagen 

   Aftenen              Natten 

 

Denne vredes-episode skete: 

   Derhjemme       På arbejde 

   Andetsteds:  __________________________ 

 

Målet for min vrede var: ____________________________ 

 

Situationen, min vrede opstod i, var: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 FORTOLKNINGER  

(Sæt X ved hver fortolkning, som du har/havde om triggeren) 

 

___  Forfærdeliggørelse (fx Jeg tænkte, at det her var en af de værste ting, der kunne ske for mig.) 

___  Lav frustrationstolerance (fx Jeg tænkte, at jeg ikke kunne klare eller håndtere denne situation.) 

___  Burde-tyranni (fx Jeg tænkte, at den anden person burde have opført sig anderledes.) 

___  Stempling af andre fx Jeg tæ kte, at de  a de  perso  var ”et dårligt e eske”, ”værdiløs”, ”hå løs”,  

               ”e  idiot”, ”e  skiderik”, ”e  øgkælli g”, et .  

___  Stempling af dig selv (fx Inderst inde tænkte jeg, at jeg var mindre vigtig eller ikke noget værd.) 

___  Tanke-forvrængning (fx Mine tanker blev forvrængede. Jeg kunne ikke tænke klart.) 

___  Uretfærdighedstænkning (fx Jeg tænkte, at det, den anden person gjorde, var uretfærdigt.) 

___  Hævn-tanker (fx Jeg tænkte, at den anden person fortjente at lide eller at blive straffet.) 

 

 

 

                                                                                                  INDRE OPLEVELSER 

 

Hvor stærk var din vrede i denne situation?      0         10        20        30        40        50        60        70         80        90       100 

                                                                                      Ingen         Lidt                                     Moderat                               Stærk          Ekstrem                

 

Hvor længe varede vreden?     ____ minutter       ____ timer      ____ dage 

  

Hvilke kropslige fornemmelser oplevede du? (Sæt X ud for hver af de kropslige fornemmelser, du oplevede) 

 

___  Muskelspændinger ___  Uro i maven ___  Diarré/tynd mave ___  Uvirkelighedsfornemmelse ___  Udmattelse 

___  Hurtig hjertebanken ___  Blev varm/rød i hovedet ___  Positiv energi ___  Hurtigt åndedræt ___  Kvalme 

___  Hovedpine ___  Rystede/dirrede ___ Sommerfugle i maven ___  Prikkende fornemmelse ___  Svimmelhed 

___  Sveden ___  Forstoppelse    

  

Udfyld et ark for hver vredes-episode du oplever 

+ 

Vend! 



UDTRYKSMØNSTRE 
(Sæt X ud for hver form for adfærd, du benyttede dig af, i løbet af denne vredes-episode) 

 

___  Ubehagelige ord (fx råber, skriger, skændes, truer, kommer med sarkastiske, ondskabsfulde eller ubehagelige bemærkninger) 

___  Kropslige udtryk (fx ruller med øjnene, lægger armene over kors, stirrer, rynker panden, ser bister ud) 

___  Fysisk aggression (fx slås, slår, sparker, skubber en person, kaster med noget, slår med noget, brækker noget midt over, ødelægger noget) 

___  Indirekte (”passiv”) aggression  (NB! Se eksempler på separat liste.) 

___  Holder vreden inde (fx holder tingene inde mens jeg koger indeni; bærer nag men fortæller det ikke til nogen) 

___  Undgåelse (fx fjerner mig fra eller trækker mig tilbage fra situationen;  distraherer mig selv ved at læse, se tv, høre musik, etc.) 

___  Forsøger at løse situationen (fx indgår et kompromis, diskuterer situationen, eller bliver enig med den anden person) 

___  Stofmisbrug (fx drikker øl/vin, tager medicin, tager en aspirin, tager en beroligende pille, tager andre stoffer (fx hash/kokain, etc.) 

___  Andet: __________________________________________________________________________________________________ 

 

KONSEKVENSER 

Hvordan havde du det, efter vreden var overstået? (Sæt X ud for alle relevante følelser)   Hvordan påvirkede denne vredes-episode dine relationer til andre mennesker: 

Denne episode havde en (Sæt X:) ____ negativ   _____ positiv påvirkning på et: 

   ____  arbejdsmæssigt forhold til et andet menneske 

   ____  venskab/kammeratskab/socialt forhold 

   ____  forhold til kæreste/ægtefælle/lign. 

   ____  andet: ____________________________________________ 

   

__  Irriteret __  Triumferende __  Ængstelig/Frygtsom 

__  Ærgerlig 

__  Glad 

__  Lykkelig 

__  Tilfreds __  Afsky for det der skete 

__  Trist __  Deprimeret/Nedtrykt 

__  Lettet __  Bekymret 

__  Følte mig fjollet        __  Skamfuld/Dårlig samvittighed 

 

Hvilke andre følelser havde du, efter vreden var overstået? 

________________________________________________________________________ 

 

Angiv belønninger udløst af vredes-episoden på kort sigt: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Angiv de negative konsekvenser af vredes-episoden på kort sigt: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Angiv belønninger udløst af vredes-episoden på længere sigt: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Angiv de negative konsekvenser af vredes-episoden på længere sigt: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 


