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Slut med at sove hos mor hver nat:

CLARA BLEV 
ANGSTEN KVIT
Clara led i flere år af en voldsom angst, 
som forhindrede hende i at udfolde sig 
som barn. I sommeren 2010 deltog hun 
i et projekt ved Århus Universitet. Det 
blev begyndelsen på et helt nyt liv.

■ Angsten viste sig første 
gang for alvor, da Clara 

var seks år og lige var begyndt 
i børnehaveklassen på Virring 
Skole ved Skanderborg. Hun 
turde ikke gå uden for i fri-
kvarteret uden at holde sin mor 
i hånden. Hendes mor, Lone 
Kaastrup Zachariassen, arbej-
dede heldigvis som lærer på 
samme skole, så der var ikke 

så langt hen til hendes trygge 
hånd, når det ringede ud.

Clara turde heller ikke 
gå ind på skolens toiletter, 
og når det blev sengetid der-
hjemme om aftenen, var hun 
så bange for mørket, at hun 
altid sov i Lones seng.

– Jeg var meget nervøs og 
havde sådan en uro i kroppen 
hele tiden, fortæller Clara.

Clara led i mange år 
af angst, men i dag 
har hun lært at tackle 
den takket være pro-
jekt Cool Kids.

Hånd i hånd med mor. 
Sådan så de første af 
Claras skoleår ud. 

Lone bemærkede selvfølgelig, at 
Clara ikke var som sine jævnald-
rende, men hun gav det alligevel 
lidt tid:

– Okay, når man er seks år, 
kan man jo være bange for mange 
ting. Men det går nok over, tænkte 
jeg.

Men det gjorde det ikke. Tvært-
imod udviklede angsten sig, og 
Clara fik stadig flere kvaler med 
at fungere i en almindelig hver-
dag. Hun turde ikke lege hjemme 
hos andre. Børnefødselsdage  
kunne hun heller ikke deltage i  
– og klasseture var helt udeluk-
ket.

I 3.-4. klasse kom det så vidt, at 
Clara sov med en spand ved siden 
af sengen, fordi hun var bange for, 
at hun pludselig skulle kaste op 
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og blive kvalt i det, mens hun 
sov. Hun turde ikke tage bus-
sen ind til byen – og hun var 
hunderæd for at skulle tage 
en elevator eller gå ind på et 
offentligt toilet.

– Det betød jo, at hun hav-
de en meget begrænset social 
omgangskreds. Jo ældre, hun 
blev, jo tydeligere blev det, 
hvor invaliderende det var for 
hende. Hun befandt sig aldrig 
mere end én meter fra mig, 
fortæller Lone.

Det var tydeligt, at Clara 
led under det. Hendes sind 
var blevet til hendes fængsel.

– Jeg tænkte ikke, at jeg 
var mærkelig – men jeg tænk-
te: Hvorfor er det lige mig, 
der har det sådan? Jeg var jo 
godt klar over, at jeg ikke var 
som andre, siger Clara.

En af de få ting, hun kun-
ne have det sjovt med, var 
sport. Fodbold og håndbold. 
Men heller ikke dét kunne 
hun deltage i uden at have 
Lone i betryggende nærhed. 
Derfor var Lone nødt til at 
være træner og stå på side-
linjen, så Clara kunne være 
med.

– Ellers ville hun nok også 
have valgt det fra, bemærker 
Lone.

Reddet af  
ny metode
Faktisk fortsatte Clara med 
at sove i Lones seng indtil 
sommeren 2010. Da var hun 
12 år. Når de var gået i seng, 
gik der ikke længe, før Clara 
stod i soveværelset hos Lone:

– Jamen, mor, du ved jo 
ikke, hvordan jeg har det, 
sagde hun og kiggede opgi-
vende på Lone.

Inderst inde følte hun sig 
flov over, at hun stadig ikke 
kunne sove alene. Hun var 
en stor pige – og der var kun 
ét år, til hun skulle konfir-
meres.

I slutningen af 2009 læste 
Lone en artikel, som kom til 
at forandre alt. Den handlede 
om projekt Cool Kids, som 
var en ny behandlingsme-
tode, der skulle kunne hjælpe 
børn med angst. Projektet 
kørte ved Psykologisk In-
stitut på Århus Universitet, 
hvor man ville afprøve be-
handlingen på børn i alderen 
6-12 år. Efter at have læst 
artiklen, sprang Lone straks 
til tasterne og skrev en lang 
mail til lektor Mikael Tha-
stum, som var ansvarlig for 
projektet.

– Da vi begyndte i Cool 
Kids, var det flere år siden, 
jeg havde sovet en hel nat 
igennem. Jeg snakkede ikke 
rigtigt med nogen om det. Jeg 
ved ikke hvorfor – måske var 
det et misforstået hensyn til 
Clara, siger Lone.

I februar 2010 kom der 
svar fra Århus Universitet. 
Man ville gerne have Clara 
med i projektet.

Børn og forældre blev delt 
op i hver sin gruppe og fik 
udleveret en manual, som de 
skulle følge. Der var en øvel-
se for hver dag.

Det centrale i projekt Cool 
Kids er, at børnene arbejder 
sig hen imod nogle mål, som 
de selv definerer. Det kan 
f.eks. være at sove på sit eget 
værelse. Trinvis arbejder 
børnene sig hen imod målet 
i fællesskab med forældrene, 
som er klar med en beløn-
ning, når det lykkes.

Da behandlingsforløbet 
sluttede den 23. juni 2010, 
havde Lone svært ved at fat-
te, hvor langt Clara var nået 
på de 10 uger, det varede.

– Det er svært at forstå, 
hvad der er sket. Clara er 
blevet en meget mere glad og 
åben pige. Hun er blevet sul-
ten på livet, og jeg kan mær-
ke på hende, hvordan hun 
griber efter det. Det er fanta-
stisk, siger Lone.

For Clara er det, som om et 
helt nyt liv er begyndt. Hun 
er 13 år, går i 7. klasse på 
Virring Skole og er lige blevet 
konfirmeret. Om to år tager 
hun formentlig det største 
skridt i sit nye liv, når hun, 
hvis alt går efter planen, be-
gynder på en gymnastik- og 
idrætsefterskole i Bjerre ved 
Juelsminde. ■

Om to år begynder 
Clara på idrætsefter-
skole, hvor hun kan 
spille fodbold. For 
bare et år siden ville 
det have været utopi 
at planlægge sådan 
et ophold.

Hånd i hånd med mor. 
Sådan så de første af 
Claras skoleår ud. 

– Endelig kan jeg sove i min 
egen seng om natten, siger 
13-årige Clara.

Projektleder:
HELBREDER TO 
UD AF TRE
Mikael Thastum, lektor 
ved Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet:
– Opgørelsen fra vores 
pilotprojekt med 30 familier 
viser, at flere end to ud af 
tre børn var diagnosefri tre 
måneder efter afslutningen 
af behandlingen – det vil 
sige fri for angsten. For de 
resterendes vedkommende 
var der sket en nedgang i 
angsten.
– Vi ved, at 70-80 procent af 
de børn, der er blevet diag-
nosticeret med en angstli-
delse og ikke får behand-
ling for det, vil lide af angst, 
depression, misbrugspro-
blemer eller andet i voksen-
alderen. Vi ved også, at for 
voksne med angstlidelser, 
startede angstlidelsen for 
halvdelens vedkommende i 
barnealderen.
Læs mere om projekt Cool 
Kids på www.psy.au.dk. Du 
finder informationen ved 
at trykke på: Forskning, 
Forskningscentre- og kli-
nikker og Angstklinikken.
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