
 

COOL KIDS 

TEGN PÅ  ANGST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTERVANGSKOLEN 

REDSKABER TIL BØRN MED TEGN 

PÅ ANGST 

 

Cool Kids er et program målrettet børn og 

unge med tegn på angst. Cool Kids program-

merne er baseret på kognitiv adfærdsterapi, 

hvor både barn og forældre deltager i be-

handlingen og lærer konkrete redskaber til 

bedre at kunne håndtere barnets angst.  

 

• Realistisk tænkning 

• Forældreadfærd 

• Gradvis udfordring af frygten 

• Problemløsning 

• Opbygning af selvsikker adfærd 
 

HVAD ER ANGST? 

 

• Angst er en naturlig og grundlæggende 

følelse – opleves af alle mennesker 

• Opstår ved forventning om trussel el-

ler fare (social eller fysisk) 

• Angst er en normal følelse, hvis formål 

er at beskytte os mod farer 

 

NÅR ANGST ER EN LIDELSE 

 

• Mere kronisk – længere varighed (min. 

3 måneder) 

• Mere generel – retter sig mod flere 

ting (min. 6 ting) 

• Mere alvorlig – opleves mere intenst 

(fobisk) 

• Griber forstyrrende ind i tilværelsen 

(afskærer personen) 

 

 

 

BELØNNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTERVANGSKOLENS  

COOL KIDS VEJLEDERE 

 

Marianne Krabbe Pedersen 

mari1i27@dblit.dk 

 

Dorte Bundgaard Christensen  

dort0274@dblit.dk       



DE MEST ALMINDELIGE  

SYMPTOMER 

 

• Hyppige og overdrevene bekym-

ringer 

• Stort behov for kontrol 

• Barnet søger beroligelse fra andre 
• Bliver let overvældet 

• Undgåelse som grundlæggende 

mestringsstrategi   

• Søvnproblemer 

• Ofte ”velopdragen”/overtilpasset 

adfærd i det offentlige rum  

• Færre venner 

• Ubehag ved ændring af rutiner og 

nye situationer   

• Manglende deltagelse i aktiviteter 

• Perfektionistisk 

• Fysiske symptomer 

 

HYPPIGST FOREKOMMENDE 

ANGSTDIAGNOSER: 

 

• Generaliseret angst 

• Separationsangst 

• Social fobi 

 

VURDERING AF ANGST: 

 

Indledningsvis afdækker vi tegn på angst i et 

samarbejde mellem elev, forældre og lærere i 

nedenstående proces. 

 

Spørgeskemaer til: 

• Barnet 

• Forældre 

• Lærere 

 

Vurdering  

 

Interview af: 

• Barnet 
• Forældre 

• Lærere 

 

 

COOL KIDS FORLØB 

 

For eleven: 

 

• Hvad er angst? 

• Hvad er jeg bange for? 

• Følelser - tanker 

• Bekymringsskala 

 

 

 

 


