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Frygt

Frygt er en naturlig reaktion på en stimulus som 
truer ens velbefindende.

Reaktionen indebefatter; 
* Bevidsthed (kognition)
* Følelsesoplevelse (emotion)
* Krop (fysiologi)
* Adfærd
* Relationer (relationsmæssig kontext)



Angst reaktioner

Frygt er en normal respons 
og vigtig for vores overlevelse!

Hvor frygt er en naturlig respons på noget der er 
rationelt at opleve som truende, er angst en 

reaktion på noget der fejlagtigt/irrationelt
opleves som truende.



En angstreaktion består af:

Kognition: vurdering af situationen “er det en trussel?”

Fysiologi: forberedelse af kroppen på evt. handling 

Adfærd: kamp, flugt eller frys

Flight
Fight



Hvordan fungerer hjernen?

Tanker

Følelser

Krop og sanser

Det er 

farligt!

Har det 

godt!

Glad!

Bange!

Afslappet/anspændt 



Kognitiv forvrængning

Personen oplever noget.

F.eks. ser en edderkop 

hænge fra loftet.



Kognitiv forvrængning

Oplevelsen forstørres og 

forvrænges

Edderkoppen afbildes 

som langt farligere i 

tanken end i 

virkeligheden



Separationsangst

Frygt for adskillelse fra omsorgsgiver

Undgåelse af adskillelsen

Oplevelse af kropssymptomer som mavepine, hovedpine o.l.

Angst for at der vil ske omsorgsgiverne noget ved adskillelse –

f.eks. trafikulykke, død

3, 5 – 5% af alle børn

Oftest i 6 – 11 års alderen 



Fobier

Angst i bestemte situationer/ting, der ikke i sig selv indebærer en 

reel fare

F.eks. højder, blod, insekter 

Symptomerne er væk, når tingen/situationen er væk

5 – 12% af hele befolkningen

2 – 3% af alle børn

Oftest i skolealderen



Social Fobi

Angst i samvær med andre mennesker

Overdreven generthed og angst for andres meninger - at føle sig 

kritisk iagttaget

Undgåelse af socialt samvær

Undgåelse af fremmede/nye situationer

1% af alle børn

Oftest fra 11 – 12 års alderen



Panikangst

Pludselig svær panikagtig angst m hjertebanken, 

svimmelhed o.l.

Uden kendt årsag og som chok for personen –

hvor som helst og når som helst



1. Udløsende begivenhed f.eks. svimmelhed når jeg skal sige mit navn højt

2. Oplevet trussel

“er jeg ved at få et panikanfald?”

3. Forventningsangst

Urolig, nervøs

4. Kropslige fornemmelser

Øget svimmelhed, hjertebanken

Uvirkelighedsfornemmelser m.v.

5. Katastrofetanker om angsten

“Jeg får et hjertetilfælde”

6. Panikanfald

Kroppen og psyken reagerer



GAD - Generaliseret angst

Vedvarende angstform, der ikke udløses af bestemte situationer 

og stimuli

Tilstand med konstant overdreven bekymring og anspændthed

Søvnproblemer                

Koncentrationsproblemer

Fysiske angstsymptomer

1 - 6% af alle børn

Oftest ældre børn og unge



PTSD - Post Traumatisk Belastningsreaktion

Opstår efter oplevelsen 

af et voldsomt 

psykisk traume

- traumet genopleves

- man er på vagt hele tiden

- udvikler undgåelsesadfærd

- hukommelsesproblemer

- personlighedsændring                     5 – 10% af hele befolkningen 



OCD Obsessiv Kompulsiv Tilstand

Erkendelse af urimelige/overdrevne tanker (jeg-fremmede) med et 

ubehageligt indhold

Magisk tænkning om at udføre handlinger, der stopper 

katastrofetankerne og giver midlertidig afspænding

Obsession = tvangstanke

Kompulsion = tvangshandling

2 – 3% af hele befolkningen

1 – 2% af alle børn



Autismespektret

* Klassisk autisme – infantil autisme – Kanners Autisme

* Aspergers syndrom

* Normal begavet person med autisme (HFA)

* Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, Anden – GUA

* Atypisk autisme
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Hvordan opstår angst v. autisme?

Genetisk sårbarhed:
+ Anderledes hjerneforbindelser
+ Sanseforstyrrelser/skærpelser

Adfærds-hæmning:
Angst og tilbageholdende i nye situationer

Forældre adfærd
Overinvolveret
Beskyttende

Kognitioner:
Øget trusselsoplevelse

Betingning:
Oplevede begivenheder

Undgåelse
Mislykkede forsøg på at udholde situationen



Forestillingsevne og angst

 Angsten for det ukendte

 Hæmmet evne til at 'se ting for sig'

 Hæmmet planlægningsevne – dvs. manglende      

forudsigelighed

 Negativt biased



Socialt samspil og angst

* Ikke at vide hvad der 

forventes 

* Hvad skal jeg sige/svare

* Problemer med at 

kommunikere behov

* Passiv/kontrollerende adfærd

* Aggressiv adfærd



Kommunikation og angst

Alexithymi – manglende ord for følelser

Hvad er man bange for

Manglende korrekt fortolkning af andres verbale 

og non-verbale udtryk fordrer 

usikkerhed/utryghed



Sanse overfølsomhed hypotesen



Særlig opmærksomhed v. 
autisme

Personen bliver passiv aggressivt

Følelsesmæssig afpresning 

Man bliver “slaver” for personen

Rutiner og ritualer vokser

Personen har brug for flere strategier til at kontrollere sin angst!



Stress, angst og sanseforstyrrelse



Amygdala-aktivitet
Opklaring

- Frygt: Rationelt

- Angst: Irrationelt 

- Sanser: Overvældelse/kropsubehag

- Autisme ritualer: Systemer/overblik

- OCD: Tvang



Angst-dyret

Når vi fodrer det lille angst-dyr

Så vokser det sig stort

Og kan blive til et angst-monster



Pointer til at støtte personen

Affektsmitte (positiv)

'Vær cool' – personens bundgangspæl

Skift voksen – evt. en udefra

Sæt tid på ubehaget



Særinteresser

Giver afslapning “off knappen”

Viden overvinder frygt

Blokerer ubehagelige tanker – distraherer ved et sammenbrud

Holder angsten nede ved at bringe nydelse ind

At systematisere giver ro



Sanseredskaber

Lyde: Ørepropper, hovedtelefoner m f.eks. musik

Lys: Farvede linser, kasket, solbriller

Lugte: Deodoranter, rengøringsprodukter,    

lugtepude

Taktilt: Tøj og sko


