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og WCP ved EAP, Wien.
• Tilknyttet Aalborg Universitet, Institut for læring og Filosofi
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smerteklinisk arbejde ved Aalborg Sygehus; familie-, børn- og unge området med 
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Rehabiliteringscenter for flygtninge, modtagelse af flygtning. 

• Som ansat siden 1986, fra 2001 som supervisor, underviser og konsulent
• Bor i troldenes by Gjøl ved Limfjorden



Bange – mere bange - angst
• Det er en del af et menneskes liv, at lære at håndtere at være bange, 

at lære at tage beslutninger, som er gode for os og som vi kan opleve 
os trygge i.
– Det kan vi lære enten gennem vores forældre eller ved selv at lære, hvad der er opleves som farligt 

eller ufarligt - socialisering

– Som forældre og andre betydningsfulde voksne er det vigtigt, hvordan vi ‘ser’ barnet og møder 
barnets oplevelser og intentioner? - integritet

• Når børn bliver mere bange eller angst, er det noget vi skal både se, 
høre og møde
– Men vi skal også kunne vurdere, om det er en ‘normal’ reaktion, en reaktion på et samspil med 

andre, eller om der er tale om en angst, som kræver en mere målrettet indsats eller egentlig 
behandling

– Bange, mere bange, angst er relateret til psykologiske, sociale, kulturelle og samfundsmæssige 
(politiske) problemstillinger



Den grundlæggende konflikt
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Emilie 
Amsterdam Lufthavn, sommeren 2018



Historien om Emilie

Historien her drejer sig om Emilie (4 år vil jeg tro) og hendes familie. Familien består af mormor og morfar, mor og far, 
Emilie og en lille baby bror. Familien er på vej hjem fra ferie og har ventetid i lufthavnen. Jeg sidder lige overfor mormor og 
morfar og venter som dem. Mormor og morfar kommer først sammen med Emilie. 
Emilie er glad, løber rundt, er nysgerrig – mormor og morfar er glade, men mormor vil meget gerne have mere styr på 
Emilie. Hun forsøger at holde Emilie på stolen hos sig, hvilket slet ikke er nemt. Mor kommer med den sovende baby på 
armen, morfar rejser sig og overlader pladsen til mor, som sætter sig. Mor er optaget af at baby ikke vækkes. Emilie snupper 
en af håndbagagekufferterne og sætter sig på den, forsøger at køre afsted. Far kommer med flere kufferter og poser. Han 
stiller sig hen til familien – han ser træt ud. Mormor forsøger stadig at holde ro på Emilie, men Emilie er nu optaget af far. 
Hun kravler ind til ham, tager fat i hans ben, han reagerer ikke. Hun kravler mellem hans ben – han reagerer stadig ikke. 
Hun klapper far bagi, ser på ham og smilier – men han reagerer ikke. Hun klapper ham bagi igen – nu siger far med vred 
stemme, at hun skal lade være og stå stille. Hun snupper en kuffert og køre på den, men vender tilbage til far og klapper 
ham igen bag i. Han tager fat i Emilie, sætter sig på hug og siger bestemt til hende at hun skal være rolig og ikke fare 
omkring. 
Far rejser sig og taler med mor og bedsteforældre om, at han skal nok tage taskerne, bare de vil tage sig af Emilie, når de 
går ind i flyet. Jeg har øjenkontakt med Emilie, hun smilier, jeg smiler – mor og mormor ser dette - kigger på mig og mormor 
forsøger igen at holde ro på Emilie. Emilie løber afsted, vender tilbage til far og klapper ham bagi igen – far bliver vred og 
mormor griber ind. Mormor spørger om far kan blive rigtig vred, hvortil Emilie svarer, nej – mor kan blive mest vred. Mormor 
siger nå og tager et boardingkort frem, som hun giver til Emilie, for at aflede hende. Emilie tager kortet og løber omkring 
igen med kortet i hånden. Mormor bliver bange for at kortet skal tabes eller gå itu og griber nu fat i Emilie og tager kortet
fra hende .... Stemningen af irritation og vrede er helt tydelig og Emilie skældes nu ud, men ....

Hvad er Emilies intention og hvad lærer Emilie af dette?  



Caroline



Caroline
Jeg går bag ved et forældre par ud af en bygning, der er 4-5 trin ned 
til fortovet. 
Forældrene kommer fra lægekonsultationen og er i dyb tale med 
hinanden om lægesamtalen. 
Foran dem går Caroline, en skøn lille pige. Hun går ned af trappen 
lige så stille og holder godt fast i gelænderet. 
Pludselig opdager mor, at Caroline er på vej ned af trappen og mor 
råber op: ”Nej, nej, stop ....” og hun løber hen til pigen griber hendes 
arm og holder godt fast i hende. Mor fører derefter Caroline ned af 
trappen.
Caroline snubler, kan ikke finde balancen og begynder at græde ...
Hvad er Carolines intention? Og hvad lærer Caroline af dette?



Ali



Ali, 11 år
Jeg lærer denne familie at kende gennem mit arbejde. Ali er familiens ældste 
barn, der er fire mindre søskende. 
Familien er flygtet fra Syrien. Børnens far døde i krigen og moderen fik hjælp 
til flugten, dog blev hun som alene kvinde flere gange under flugten udsat for 
trusler og overgreb, også i børnenes nærvær. 
Familien er nu i Danmark, de falder lige så stille til, men Ali har svære 
reaktioner. Han er angst, kan ikke følge med i skolen, er træt, vred på de 
mindre søskende. Han vil helst være hjemme hos mor og bliver samtidig vred 
på mor over, at far er død.
Mor er en kærlig mor med meget omsorg for sine børn. Hun er traumatiseret 
af flugten og af de oplevelser, som hun har haft. Hun sover dårligt og er plaget 
af mange mareridt, hvilket gør, at hun ofte mangler overskud.  
Hvad er Alis intention?



Børns intentioner
• Børns intentioner bliver påvirket af familiens situation. Børn er 

kompetente, sociale og ansvarlige, de vil gerne gøre det bedste 
udfra den måde, hvorpå de forstår dét, der sker. 

• Den grundlæggende konflikt mellem integritet og samarbejde (som 
Emilie)... 

• Forældre kan påfører barnet angst (som Caroline); en oplevelse af 
ikke at kunne klare det selv; at der er noget at være bange for, som 
barnet faktisk ikke selv havde opdaget; en oplevelse af ikke at 
kunne, af ikke at blive hørt og forstået...

• Livsomstændigheder kan medføre angst (som Ali); en oplevelse af 
at skulle passe på de andre i familien, af at have et ansvar. Hvis de 
voksne ikke magter at løfte ansvaret, vil børnene samle det op. 





Forskellig socialisering
• I den vestlige middelklassekultur gør man meget ud af at tale med barnet fra det er helt lille. 

Med babytalk gøres barnet til centrum i én til én-kommunikation med forældrene fra den dag 
det kommer til verden. 

• Når barnet bliver i stand til at tale, lægger man vægt på at det får mulighed for at ytre sig, og 
det anses for vigtigt at lytte til barnet. Den voksne muliggør en samtale med barnet både ved 
at forenkle sit eget sprog og gennem vidtgående fortolkninger af barnets udsagn. 
Afstemning (Stern)

• I en del andre kulturer finder man en helt anden tilgang. Fx må små børn i nogle kulturer 
ikke indlede en samtale med voksne uden at være blevet tiltalt først, og de skal finde deres 
plads i samtaler der foregår mellem mange på en gang. Det er heller ingen selvfølge at den 
voksne tilpasser sit sprog til barnet – man konstaterer blot at barnet endnu er for lille til at 
forstå det sagte. Men barnet er med og lytter til det der foregår.



At møde børns intentioner
• Handler om, at se ‘bag om’ børns adfærd, er at møde dem 

på deres intention ... bag det symptom, som de viser os



Normal frygt - angst
• Børn har til alle tider været bange, men det de er bange for har 

ændret sig i årenes løb.
• Udviklingsfaser – det at begynde at forstå sammenhænge eller 

mærker noget som en impuls – f.eks. seksualitet kan være vældig 
overvældende

• Det ikke at kunne skelne realitet og fantasi (spil, tv) stimulerer frygten 
for det onde i verden

• Og som ‘Kejserens nye klæder’ af H.C. Andersen, som opdrages vi 
med social kontrol – hvilket særligt rammer børn og familier, der 
kommer fra en anden kultur og dermed med lethed kan træde ved 
siden af den danske forventning og forståelse. 



Udviklingsfaser – normal frygt
0-6 mdr. Pludselige lyde
6-12 mdr. Fremmede, pludselige bevægelser eller lyde
1 år Adskillelse fra forældrene, fremmede, at komme til skade
2 år Høje lyde, mørke værelser, store maskiner
3-4 år Insekter, regnorme
5 år Dyr, mørke, legemelig skam, farlige mennesker
6 år Fantasivæsenener, at komme til skade, sygdomme, at sove alene
7-8 år Skolen, at være alene, hændelser set i fjernsynet, nye miljøer
9-12 år At stå overfor et publikum, død, afstraffelse, naturkatastrofer
13-15 år Social situationer
15-20 år Agorafobiske situationer



Kroppen reagerer 
– og mange bliver bange for det der sker med kroppen

• Når kroppen aktiveres på grund af fare: forskrækkelse, skæld ud, fantasier 
og forestillinger, så aktiveres en del af nervesystemet (det sympatiske 
nervesystem)

• Hjertet begynder at slå hurtigere, de ydre blodkar trækker sig sammen, 
blodtrykket stiger derved og vi blegner – blodet går til musklerne. 
Vejrtrækningen bliver hurtigere og dybere – for at give mere ilt til hjernen. 
Pupillerne udvides og hørelsen bliver bedre. Man begynder at svede, 
ansigtsfarven bliver kraftigere og kroppen ryster. Fordøjelsesprocessen går 
langsommere

• Hvis vi kommer til skade sker der en blodtrykssænkning, som gør at skaden 
bliver mindre – og man kan besvime

• Når faren er ovre genetableres balancen (parasympatiske nervesystem). Det 
kan tage lidt tid inden adrenalinen er på plads igen, man føler sig træt og 
måske ‘helt færdig’



Men ...
• Men det er en sund krop – der reagerer på noget uforløst, noget ubehageligt 

og truende

• Det er oplevelserne, erindringen, handlingerne, tankerne og forestillinger, 
der kan forstærke reaktionen og give et stort ubehag 

• Det er det enkelte barns oplevelse af handlekraft og mestring, der får en 
afgørende betydning
– Psykologiske, individuelle træk
– Familiemæssige situation
– Fælleskab i lokalsamfund
– Kultur, politisk og religiøs baggrund 



Generaliseret Angstsyndrom - GAD

• Mest almindeligt debuterer GAD for børn mellem 11 
og 13 år. 

• Måske på grund af en disposition for mere 
bekymring end andre; en tilbøjelighed til angst i 
familien; konflikter mellem forældrene; eller 
overdrevne bekymrede og beskyttende forældre; 
begyndende seperation i forbindelse med pubertet



Angst og Traumer
• Traumer påvirker forældreevnen – traumer skaber uforudsigelighed og angst.
• Børnene tilpasser sig til de vilkår og den betydning, som traumerne har for familien. 

Samtidig påvirker traumerne børnene – sekundær traumatisering – traumer giver 
børnene stress symptomer og forøget arausal:
– Tab af opnåede færdigheder, vanskeligheder ved social kontakt, nedsat koncentration og 

læringsproblemer
– Angst for høje lyde, angst for at være alene
– Overtilpasset, anspændt, trist og ked af det, depression,
– Følelsesudbrud blandt andet med vrede, ophidselse, aggresion
– Vagtsomhed, undgåelsesadfærd
– Øget stress, natlige forstyrrelser, søvnproblmer, sengevædning
– Flachback, genoplevelsesfænomener
– Spiseforstyrrelser, manglende energi, fysiske smerter
– Udsætter sig selv og andre for fare
– Svært ved at se muligheder og har ingen oplevelse af handlekraft



Primær og sekundær traumatisering

• Primær traumatisering indebær, at børnene selv har oplevet 
traumatiserende begivenheder, at de selv har været vidne til 
grusomme oplevelser – f.eks. direkte oplevelse af krig, tab, 
seperation fra forældre på grund af vold og arrestation.

• Sekundær traumatisering, som har en udviklingsmæssig 
påvirkning og opstår som følge af opvækst hos 
traumatiserede forældre / nærmeste omsorgspersoner.



Posttraumatisk stresssyndrom - PTSD
• PTSD - Post traumatic stress disorder

– Symptomerne ved PTSD kan deles i fem grupper: 
• Man genoplever den katastrofale hændelse i form af mareridt og påtrængende minder, såkaldte flashbacks. Genoplevelsen præges af angst, søvnløshed 

og stærke spændinger i musklerne
• Stærk trang til at undgå situationer og lignende, som minder om traumet, fx film, TV-programmer og årsdage for traumet 
• Generel øget vagtsomhed. Den mindste uventede lyd får én til at fare sammen 
• Forandring af personligheden, måske mindsket interesse for ting, som man tidligere var engageret i. Mindsket evne til at føle kærlighed og nærhed til 

andre mennesker. Mindsket interesse for egen person og ofte ligegyldighed. Dette kan dog også skyldes, at tilstanden er kompliceret af en depression -
hvilket sker hyppigt

• Besvær med at koncentrere sig og huske

– Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?
• Risiko for selvmedicinering
• På grund af de meget invaliderende symptomer eller hvis man udvikler en depression, kan vedkommende få selvmordstanker og -tilskyndelser. 

• I forhold til børn, da ...
– PTSD bør blive betragtet som én anledning til problemer ud af mange, f.eks. kognitive evner, social støtte, 
– Mere viden om PTSD bør udbredes blandt pårørende
– Mere forskning er nødvendigt
– Behov for en bredere fokusering af sundhed, uddannelse, beskæftigelse, børne- og familieindsats
– Eksilstress, svære socioøkonomiske vilkår, identitet og ungdomsliv – de unge separeres ikke blot fra familie og venner i en individuationsproces – de separeres 

også fra deres oprindelsesland og deres kultur tabes. 
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At fastholde helhedsperspektivet
når det almindelige bliver ualmindeligt f.eks. på grund af traumer

• Tværfagligt samarbejde
– Kultursensivitet

– Opkvalificering af de professionelle

– Skolen som en nøgleinstitution

– En koordineret indsats

• Familieindsats – familien skal hjælpe børnene
– Inventioner – dele de fælles oplevelser

– Arbejde med traumer – inddirekte-direkte, verbalt-nonverbalt – skabe fælles fortællinger

– Levevilkår 

– Fokus på fremtiden

• Sæt fokus på barnets og familiens styrker, at mestre og opleve handlekraft, at styrke 
forståelelsesevne og modstandskraft
– At mindske uforudsigelighed og skabe forudsigelighed i det uforudsigelige

– Pædagogiske metoder: Relationskompetence, SOOTHE, STROF, forstå angstens væsen 



Relationskompetence
Den voksnes evne til at ’se’ det enkelte barn på dets egne præmisser og afstemme sin 

egen adfærd herefter, uden at fralægge sig voksenansvaret, samt evnen til at være 
autentisk i kontakten

Det pædagogiske håndværk

Og den voksnes evne og vilje til at påtage sig det fulde ansvar for relationens kvalitet

Den pædagogiske etik



Relationskompetence

Relationskompetence er ikke en metode, men et sæt 
af værdier, der former et menneske- og behandlersyn 

funderet i en kontaktskabende dannelses-
socialisering, i arbejdet med børn, unge og voksne.



Pædagogiske metoder

• SOOTHE (Paris Gooyear-Brown, Wiley 2010)

– Berolige - stemme og ansigt – reducere arusal

– Strukturere – støtte ved overgange

– Overskuelighed

– Berøring – nærhed – nærvær

– Forstå barnets intention – at ‘se bagved’

– Hjælpe barnet med at afslutte, falde til ro samt formidle 
forståelsen af barnets vanskeligheder til forældrene



• STROF (Barn i krig af Lars Gustavsson, Raddan Barnen)

– S = Struktur, faste rammer, forudsigelighed, orden, tydelige voksne der 
tager ansvar og er autentiske

– T = Tale og tid, voksenansvar, samtale på barnets præmisser, mulighed 
for at kunne udtrykke sig på andre måder f.eks. billeder, historiebøger etc., 
ærlighed og autenticitet, tydelige aftaler

– R = Ritualer, hverdagsritualer, højtider, mærkedage, traditioner 

– O = Organisering, genkendelighed, forudsigelighed, rytme, overblik, leg

– F = Forældresamarbejde, respekt, indddragelse, genisidige 
forventninger, forældreansvar, at møde barnet og tale om følelser, empowerment



Angstens væsen
Når angsten bliver mere alvorlig og invaliderende …

Barnets symptomer
Angst – der hindrer barnet i at 

udfolde sig, angst der 
invaliderer barnet…

Helhedstænkning
Det generelle og det specifikke

Relationskompetence
Pædagogiske metoder

Familieinddragelse

Udvikling i symptomerne
Forværres – det samme –

reduceres?

Er indsatsen / behandlingen
Symptom -

Helbredende, vedligeholdende, 
eller skabende?



Fobier
• Fobier opstår ofte som en frygt for et fænomen som jævnaldrende ikke er 

bange for – f.eks. dyr, mørke, steder, vand, blod, højder, elevator
• Angst udløses af tankerne om eller af selve fænomenet
• I et studie af voksne beskriver 64% at deres fobi skyldtes, at de var blevet 

bange og udviklede fobien. Andre grunde til at fobien begyndte var ifølge 
14%, at de havde set en anden blive bange og derefter udviklede man selv 
en fobi.

• Når vi har en fobi sker der hurtigt en fysisk reaktion – (arbejde med at 
berolige amygdala)

• Visse fobier er blevet udviklet på grund af at voksne ikke har taget barnets 
frygt alvorligt, og ikke har vidst hvad de skulle gøre for at håndtere 
situationen.



Tvangstanker - OCD
• Når man har tvangstanker kan de indeholde fantasier og impulser, 

som man som voksen godt ved er overdreven, men som man som 
barn ikke kan afgøre, om det er rigtigt eller forkert.

• Børn kan være helt overbevist om, at de skal gøre noget bestemt 
for at undgå, at der skal ske noget farligt.

• De mest almindelige hos børn er at vaske sig og gøre rent. Det kan 
være ‘forbudte tanker’ som man bliver straffet for, eller det kan 
være at skulle gøre noget bestemt, for at have succes. 

• Mange kender det, at man ikke må gå på stregerne på fortovet.



Skolevægring
• Børn med angst volder ofte ikke større problemer for skolen, medmindre de udvikler egentlig skolevægring, og 

deres vanskeligheder bliver derfor let overset. Der er begrænset viden blandt forældre, pædagoger og lærere 
om børn med angstlidelser. Særligt får man ikke øje på det i skolen; man ser simpelthen ikke, at det er et 
problem. Det kan måske undre, men ofte er det sådan, at de børn og unge, der lider af angst, også er meget 
pligtopfyldende, og de udfordrer således ikke ’det pædagogiske miljø’. Det kan fx være den stille pige, om 
hvem man til skole- hjem-samtalen siger, at hun gerne må gøre lidt mere væsen af sig, at hun skal markere lidt 
mere i timerne.

• Skoleværing – hvad er problemet bag problemet? Hvad er barnets intention?

• Som barn eller ung tænker man heller ikke selv nødvendigvis, at det, der er galt, nok er angst. Tit er det mere 
det, at de bare kan mærke, de får det dårligt. De får ondt i maven, eller de får andre fysiske symptomer. Og kan 
så mærke stor modstand i forhold til at skulle i skole. Unge fortæller, at de oplever et indre pres og et ydre pres. 
De presser sig selv ved at de hele tiden går og slår sig i hovedet med: hvorfor er det lige, at jeg ikke kan komme 
i skole ligesom de andre kan. Og når de så også bliver presset udefra af deres forældre, sidder de lidt mast og 
opgivende tilbage.

• Det er ikke så sjældent at der også forekomme selvværdsproblematikker. Skyldsfølelse over, at forældrene ikke 
kommer på arbejde etc. 



Skolevægring
Børn med særlige vanskeligheder som f.eks. autisme

• Det går den forkerte vej med skolevægring blandt elever med autisme. Da autismeforeningen 
tog temperaturen på elevernes trivsel i 2017, kom 32 procent af dem ikke i skole i flere uger, 
måneder og år. I år er tallet steget til 35 procent, viser forældrenes svar. 

• Skolevægring eller skoleangst er, når børn vægrer sig for at gå i skole og bryder sammen, 
hvis forældrene insisterer på, at de skal afsted. Børnene kan hverken motiveres, fysisk flyttes 
eller trues til at tage i skole.

• For børn med autisme bunder skolevægring ofte i, at de ikke kan få relationerne i skolen til at 
fungere. De har for eksempel problemer med at forstå det, andre siger, og med at tolke 
andres adfærd. Børnene har brug for hjælp til at skabe kontakt til andre børn. Ellers udstødes 
de fra fællesskabet, isolerer sig og bliver ensomme.

• Når flere har fået skolevægring, er det udtryk for, at børnene har overkompenseret for længe 
– deres symptom og intention er ikke blevet set, og pludselig kan de ikke længere klare at gå 
i skole.
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