
Hvordan møte barn og unge 
med angst? 

Marianne Strønstad, Psykologspesialist 

Betanien BUP 

MOLA 12. November 2021 

 



@berrekristin 

 

Nokre dager  

treng eg at  

nokon ser meg  

sjølv om eg  

gjøymer meg 



Hva trenger voksne i møtet med barn og unge 
med angst? 

 

• Informasjon om angst og angstbehandling. 

 

• Tro på at du kan gjøre en forskjell.  

 

 

 



Stort felt- mange ulike angstdiagnoser 

• Fobier 

• Sosial fobi 

• Generalisert angstlidelse 

• Panikklidelse 

• Separasjonsangst 

• Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD) 

• Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) 

• Selektiv mutisme 

• Hypokondri/helseangst 



ANGST 

 

• Hvor vanlig er angst? 

 

• Evolusjon- fight/flight        

 

• Symptomer 

 

• Unngåelsesatferd og sikringsatferd 

 



En liten film om panikk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SXsuV9u8Rk0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SXsuV9u8Rk0


Komponenter i angst 



Behandling 

FERDIGHETSTRENING VED ANGST 

 

• Realistisk tenking 

• Trappestiger  

• Atferdseksperiment 

• «Surfe bølgen» 

 



Angstkurven 



@berrekristin 

 

 

For å koma 

gjennom det 

må eg tola 

 å vera i det 



- Når det virker som tiltakene ikke hjelper… 

 

• «Den tredelte hjernen» 

• Om å trene med riktig teknikk.. 

• Kan det være flere vansker? 

• Er det grunn til å være redd!? 

 





Hvordan kan vi voksne møte vanskelige følelser på 
en mer hjelpsom måte…?  

1. Se følelsen 

2. Sett ord på følelsen 

3. Valider/bekreft følelsen: erstatt men med fordi… 

4. Møt behovet 

 

Punkt 1-4 må ofte gjentas 

 

(5. Evt problemløsning) 

 



«But» is a killer 
 

• Erstatt MEN med FORDI 

• «Jeg skjønner at du er nervøs for prøven, MEN det er 
bare en liten matteprøve, og du klarte jo matteprøver 
fint på barneskolen» 

• «Jeg skjønner at du er nervøs for matteprøven FORDI du 
har jobbet så hardt for å få til matten, og nå når dere får 
karakterer er du bekymret for å få et dårlig resultat»  

 

 

 



«Det er ingen som liker meg!» 

Positiv 
validering 

Positiv 
invalidering 

Negativ 
validering 

Negativ 
invalidering 

Klart det er mange som 
liker seg. Men du må bare 
slutte å være så sur. 

Selvfølgelig er det mange 
som liker seg. Jeg liker 
deg jo! 

Ja, det har du rett i. Det 
er virkelig ingen som vil 
være med deg . 

Det er en kjip følelse å 
ha. Tipper at det er 
ganske ensomt. 



@berrekristin 

 

Tårene som kjem 

fordi ein blir forstått 

lindrar mykje meir 

enn tårene som kjem 

fordi ein ikkje blir forstått 



https://www.youtube.com/watch?v=Kkz7frj6TLk  

https://www.youtube.com/watch?v=Kkz7frj6TLk


Til slutt: trenger du mer påfyll? 

• Bok : «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre» 

 

• Nettsted: https://www.kognitiv.no/hjelp-til-deg/for-barn/kognitiv-
terapi-og-veiledet-selvhjelp-for-barn-og-unge/ 

 

• Se filmen «Innsiden ut» i helgen  

 

HUSK: Du trenger ikke være ekspert for å være til hjelp! 
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