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Jenny Bohr – jenny@jennybohr.dk – www.jennybohr.dk

▪ Dagens tema :  Angst hos børn med 
kognitive forstyrrelser som ASF/ADHD

▪ Oplæg:

▪ Hvad er angst? og

▪ Hvorfor er der større risiko for vores 
børn?

▪ Hvordan kan vi bedst hjælpe vores børn 
med angst?

▪ Efterfølgende kan vi tage nogle af 
jeres problematikker op i plenum.

▪ Man lider af angst, når hjernen 
fortolker ydre begivenheder (sociale 
sammenhænge eller edderkopper) 
eller indre begivenheder (tanker, 
følelser, kropsfornemmelser) som 
mere farlige, end det andre vurderer.

▪ Angst er derfor ulogisk for andre og 
kan være svær at forstå for 
omgivelserne.

▪ Ordet angst bliver ofte brugt som et 
synonym til frygt, men det er oftest 
helt forkert.

▪ Først når frygten, bliver styrende og 
begynder at ødelægge ens 
livskvalitet, eller forhindre en i at 
gøre ting man gerne vil, så er der 
tale om angst.

▪ Man kan sige, at angst er, at være 
bange for noget, man egentlig ikke 
burde frygte og det i en grad så det 
bliver styrende i ens liv.
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▪ Amalie OCD bange for, at der skulle 
ske mig noget – det var der ikke 
nogen stor sandsynlighed for, men 
hun kunne ikke bruge fornuften til at 
kontrollere disse tanker, der blev 
styrende for hendes liv på mange 
måder.

▪ Der findes en naturlig angstfølelse i 
alle børn, det er en vigtig 
overlevelsesmekanisme

▪ Naturligt alarmberedskab

▪ Når sabeltigeren kommer, så skal 
man være klar til at flygte eller slås. 
Det betyder at kroppen med bl.a. 
adrenalin og cortisol, klargøre en til 
det der kommer.

Inde midt i 

hjernen ligger 

alarmcentralen 

112 - Følelsernes 

hjemsted

Vi bruger 

hjernens 

overflade til at 

tænke med 

- fornuften

Utryghed, usikkerhed, 

skæld ud, skænderier, 

konflikter, betyder, at 

børnene får svært ved, 

at: Lytte, tænke sig om, 

og  lære nyt.

Og barnet kan blive 

fysisk dårlig.

Tænkehjernen og følehjernen

Det limbiske

system

De kognitive 

og 

eksekutive 

funktioner
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▪ Når tænkehjernen ikke fungerer 
optimalt, kommer følehjernen let til 
at tage over.

▪ Når følehjernen tager over, 
nedsættes funktionerne i 
tænkehjernen

Angst, sorg, 

forvirring, 

misforståethed, 

frygt, 

frustration, 

afmagt, tristhed, 

▪ Bliver de kognitive funktioner 
reducerede, hvilket betyder, at 
man

▪ Ikke kan bruge sin fornuft, eller 
andres

▪ Tage imod gode råd

▪ Rette sig efter, beskeder

▪ Deltage i problemløsning

▪ Handle klogt i forhold til 
forskellige situationer.

Voksne taler til tænkehjernen, til fornuften.

▪ Traumer: Et psykisk traume kan 
indfinde sig som følge af en akut 
uventet og chokerende tildragelse 
som fx trafikuheld og voldsoverfald 
eller længerevarende pinefulde 
belastninger såsom 
krigsbegivenheder, alvorlig sygdom, 
skilsmisse, adskillelse fra 
nærtstående i barnealderen eller 
seksuelle krænkelser. (kan føre til 
PTSD)

▪ Tab af kærlighed

▪ Traume: Altså en angst der 
udspringer af reelle 
begivenheder/tildragelser

▪ I disse tilfælde kan angsten føres 
tilbage til noget reelt og kan derfor 
ofte være lettere at forstå for 
omgivelserne.

▪ Men der er forskel på, hvor robuste 
børn er og hvor gode hjerner de har, 
når det drejer sig om, at håndtere 
frygt.
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▪ Børn med ASF/ADHD er ofte præget 
af lavt selvværd og dårlig selvtillid, 
de føler ofte de ikke er værd at elske, 
de elsker ikke sig selv og derfor 
føler de sig let uelskede.

▪ De er derfor mere sårbare for 
traumer end mange andre børn og 
kan få traumer af tildragelser, som 
omgivelserne tænker er 
”ligegyldige”

▪ Præstationsangst:

▪ Præstationer i tæller og evner i 
nævner.

▪ Betyder at der er uoverensstemmelse 
mellem de krav og forventninger 
som barnet møder og de evner 
barnet reelt har.

▪ Her er vores børn også særligt 
udsatte.

▪ Psykosomatisk angst:  Angst for 
imaginære sygdomme.

▪ Overdreven fortolkning af 
sygdomstegn.

▪ Et eksempel: Amalie da hun var 
teenager.

▪ Indlægsseddel m.m.

▪ Fobier:

▪ En fobi er en generel betegnelse for 
den ting eller situation, som man er 
angst for.

▪ Overdreven angst for konkrete 
objekter, som eks. Duer, åbne pladser, 
edderkopper, urenhed og meget mere.

▪ Nogle fobier kan være mere 
hæmmende end andre. Du støder 
eksempelvis ikke så tit ind i en slange, 
men du møder hele tiden mennesker.
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▪ Social angst:

▪ Angst for sociale sammenhænge, 
skolevægring, isolering.

▪ At skulle vise noget for andre, gå til 
familie fester m.m.

▪ Kolde hænder og fødder, 
svedproduktion, højt blodtryk

▪ Vægring, depression, irritabilitet, 
koncentrationsbesvær, opgivenhed, 
svært ved følelsesregulering, 
realitetssans m.m.

▪ Mange symptomer, kan kun ses ved 
undersøgelse/måling

▪ Hjertebanken

▪ Man sveder

▪ Man er tør i munden

▪ Man ryster på hænderne

▪ Problemer med at trække vejret

▪ Kvælningsfornemmelser

▪ Trykken for brystet

▪ Kvalme

▪ Mulighed for at besvime

▪ Uro i maven

▪ Svimmelhed

▪ Uvirkelighedsfølelse

▪ Angst for at miste selvkontrollen

▪ Angst for at dø

▪ Hedeture eller kuldegysninger

▪ Følelsesløshed eller snurren i 
fingerspidserne eller andre steder

▪ Hvis en person hyperventilerer, fordi 
personen er bange eller angste, kan 
det hjælpe at forsøge at berolige 
vedkommende. 

▪ Den hyperventilerende person skal 
forsøge at trække vejret dybt og 
langsomt og kan eventuelt forsøge at 
trække vejret i en pose, som man 
holder løst foran munden på 
vedkommende. Som beskrevet i 
afsnittet ovenfor, kan man miste for 
meget kuldioxid, når man 
hyperventilerer, men ved at ånde i en 
pose, øger man koncentrationen af 
kuldioxid i den luft, man indånder. Det 
er selvfølgelig ikke noget, man skal 
gøre i længere tid, og typisk bruges 
det også kun til angstanfald. 
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▪ Angstanfald kommer pludseligt. Nogle 
angstramte kan opleve anfald i 
supermarkedet, når de er på indkøb, andre 
rammes for eksempel i offentlig transport, 
eller i skoleklassen.

▪ Som forældre til børn med angst kan vi 
opleve, at angstanfaldene kommer, uden at 
børnene i princippet er i fare. Angst er 
nemlig en sygdom, hvor barnet reagerer 
hurtigere og voldsommere på situationer, 
der almindeligvis ikke skal udløse angst. 
Panikanfaldene kommer altså, uden at der 
er synlig grund til, at kroppen tror, der er 
fare på færde.

▪ Hyperventilation, er naturligvis 
skræmmende i sig selv.

▪ Angstanfaldene kan være skræmmende 
og føre til isolation

▪ Angst udløser et katastrofehormom

▪ Ved angst sættes din krop i 
alarmberedskab. Det sker automatisk. 
Du har ingen kontrol over det. Kroppen 
gør sig klar til at kæmpe mod en fare 
eller stikke af fra den. Når du er bange, 
sender din hjerne besked til binyrerne 
om at udskille flere bestemte kemiske 
stoffer til blodet.

▪ Et af disse stoffer er adrenalin. Det er 
kroppens katastrofe-hormon. Hormonet 
varsler kroppen om at gøre sig klar til 
kamp og får hjertet til at slå hurtigere 
og kraftigere, hvilket vil pumpe mere 
blod rundt i kroppen.

▪ Angst er en lille ø af noget sygeligt 
hos vores barn. 

▪ Det kan være svært for pårørende at 
forstå, hvorfor den angstramte er 
bange for at forlade hjemmet eller 
køre med bus. 

▪ Læs om angst - der findes rigtig 
meget godt materiale. Oplysning er 
den eneste vej til at forstå angsten. 

▪ Det er meget ensomt at være ramt af 
angst, hvis ens nærmeste ikke forstår, 
hvad man kæmper med

▪ Hvis din datter lider af angst for 
edderkopper, kan det være fristende 
at fjerne alle edderkopper i hjemmet. 
Det betegner Elsebeth Steno Hasen 
som misforstået medfølelse. Det, der 
virker, er at gradvist konfrontere dem 
med deres angst. Konfrontationerne 
sker efter aftale med den angstramte, 
og det nytter selvfølgelig ikke at 
starte med fugleedderkopper. Små, 
trygge skridt er vejen frem.
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▪ Husk de små skridt, spring ikke 
nogen over!

▪ Begrænsningens kunst

▪ Tålmodighed 

▪ Succes garanti

▪Ting – Tager - Tid

▪ Handler om aflæring af en tillært 
adfærd.

▪ Dette gøres ved at udsætte barnet, der 
har den fobi, med det der forårsager 
fobien, på en måde, der forårsager 
mindst niveau af frygt/angst. 

▪ Denne proces udføres med progression 
over tid og vil i sidste ende resultere i, 
at frygt/angst overvindes. 

▪ Så i stedet for at undgå det der 
forårsager angst, lærer barnet gennem 
”små doser” at overvinde 
angsten/frygten.

▪ Man bruger på samme måde ordet 
desensibilisering om nogle ”allergi 
vacciner”

▪ Peter og hvepsene

▪ De mange hvepse har givet Peter et 
mini traume, som giver ham 
overdreven angst når der er risiko for 
at der kommer bier.

▪ Husk at man kan kun øve og 
træne i freds tider.

▪ Og træningen må starte i 
kontrollerede situationer. 
Vinterhalvåret er her en god tid.

▪ Start måske med et sjovt billede 
af en hveps, hæng billedet op.

▪ Måske kan Anton selv tegne en 
hveps
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▪ Fortæl historier om hvepsen, eller 
læs en sjov historie om en hveps

▪ Super helten ”hvepsen”

▪ Læs børne faglitteratur om hvepsen

▪ Eller se børnenaturfilm om hvepsen

▪ Gå eventuelt på zoomuseum og se på 
hvepse. Eller hvor man ellers kan 
det.

▪ Når foråret kommer, kan I lægge en 
død hveps i et glas, lad Peter kigge 
på den… og når tiden kommer røre 
ved glasset.

▪ Tag hvepsen ud og lad, ham kigge på 
den….. (måske røre ved den)
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▪ Måske levende hvepse i et glas

▪ Del putningen op i små elementer:

▪ Læg dem i den eksakte række følge

▪ Kan nogle af dem prioriteres?

▪ Planlæg forløbet. Tid, skridt, osv.

▪ Kan vi visualisere for barnet???

VISUEL PUTTEPLAN
MARKER, NÅR ELLER DELMÅL NÅS

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

Tandbørstning

Nattøj på

Læse historie

VISUEL PUTTEPLAN
MARKER, NÅR ELLER DELMÅL NÅS

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

Tandbørstning

Nattøj på

Læse historie
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VISUEL PUTTEPLAN
MARKER, NÅR ELLER DELMÅL NÅS

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

Tandbørstning

Nattøj på

Læse historie

▪ I stedet for at skælde ud, på børnene 
eller deres forældre, giver det god 
mening af lære børnene, det vi forventer 
at de skal kunne.

▪ Vi tager ansvaret for det der foregår i 
skolen/institutionen.

▪ Vi kan eksempelvis sætte sociale 
færdigheder og fællesskab på 
dagsordenen.

▪ Oplæg, lege, opgaver, øvelser, alt efter 
børnenes alder.

▪ Visuelle forlæg, så vi kan huske hvad vi 
arbejder med.

▪ Børn med mangelfulde styresystemer 
trives med at få tildelt, tydelig, 
veldefinerede roller. (som mange 
andre børn) Da de kan have svært 
ved at definere sig selv.

▪ Lommekort kan hjælpe børnene 
med, at huske at de er på en mission. 
En læringsmission.

1. Hvad skal vi lave? (indhold)

2. Hvordan skal vi lave det? (metoden)

3. Hvorfor skal vi lave det? (meningen)

4. Hvor skal vi lave det? (placeringen)

5. Hvornår skal vi lave det? (tidspunktet)

6. Hvor længe skal vi lave det? (tidshorisont)

7. Hvem skal vi lave det med? (andre/voksne)

8. Hvor meget skal vi lave? (mængden)

9. Hvad skal jeg så? (hvad kommer bag efter)

10. Hvorhen skal vi? (Målet)

37 38

39 40



09-03-2020

11

▪ Ud over at angst er utrolig ubehagelig, 
kan de negative tanker hæmme 
indlæring, koncentration og sociale 
evner hos børn. Angstbehandlingen er 
praktisk talt den samme for børn og 
voksne, men den tilpasses til det 
barnlige sind.

▪ ” Det handler om at ændre den måde, 
børnene tænker på – vi kalder det 
detektivtænkning. De skal undersøge 
deres irrationelle tanker og spørge sig 
selv: "Hvad er chancen for, at der sker 
noget med mine forældre, mens jeg er 
i skole?" Det lyder måske abstrakt, men 
børn kan sagtens forstå det. De er 
bevidste om, at deres tanker ikke er 
rationelle, ” forklarer Mikael Thastum.

▪ Medicin

▪ Kognitivterapi

▪ Frontal Bio-feedback

▪ Det handler alt sammen om at styrke 
barnets kognitive funktioner.

Forudsigelighed
Ikke alle bryder sig om overraskelser, 

børn der har traumer foretrækker 

forudsigelighed, der føles mere trygt.

Rum
Det kræver 

tid, at falde 

ned og kunne 

se frem.

Traumatisere

de børn har 

svært ved at 

regulere 

deres følelser 

og har  

sværere ved 

at falde til ro.

Justering af sprog
Fjern over-sensitiv, over-

reaktion, over noget som 

helst fra jeres sprog

Støtte 
Vær venlig, 

kærlig, 

tålmodig og 

empatisk, sæt 

grænser.

Åbenhed
Vær direkte 

tal om 

tingene som 

de er – et 

traume

Perspektiv
At fortiden trænger sig 

ind på nutiden, er ikke 

dit ansvar. Sig fra med 

forsigtighed.
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