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PSYKOLOGI

Da Lud,rigblevbange
Som femflrig fflr Ludwig sit forste angstanfald. Der skal

to flt en tur pfl den psykiatriske skadestue, et besog hos en
bornepsykolog, et skoleskift og gruppeterapi til, for Theresia og

T[re fflr hjulpet deres son fri af sin frygt og videre med sit liv.
TEKST LOULOU BABBAGALLO FOTO PBIVAT

ir man i dag ser syv-
irige Ludwig lobe smi-
lende rundt og lege, er

det ikke til at se, at han
for ikke si lenge siden
hverken kunne gi alene
pi toilettet eller benl'tte

trappen, der adskiller etagerne i hans hjem.
Ludwig er fem ir, da han fir sit forste
angstanfald, men adskiller sig allerede tid-
ligere fra sine javnaldrende, forklarer hans
mot Theresia:

- Da Ludwig var tre ir, dode hans farfar,
og det udloste nogle ret komplicerede
sporgsmil til doden, som hans far og jeg

havde svert ved at svare pi, husker hun.
Som fireirig interesserer Ludwig sig for

universets mysterier, og i modsetning til de
fleste born vi1 Ludwig ikke vere Superman
e1ler Spiderman. Han vil vere en foton,
fordi det er det hurtigste der findes i uni-
verset. Klassiske trek for et intelligent barn.
Og det er Ludwig.

Men de anderledes trek hos Ludwig re-
sulterer i, at han bliver mobbet i borne-
haven. De andre drenge krever for eksem-
pel, at Ludwig skal lobe ti gange rundt om
legepiadsen for at fi lov ti1 at vere med i
deres leg. Desverre opdager pedagogerne
det ikke, og familien fir forst kendskab til
mobningen, da den har stiet pi igennem
lengere tid.

- Ludwig mistede tilliden til de voksne i
bornehaven, og parallelt blev hans seh'verd
lavere. Han beklagede sig oftere og oftere
derhjemme og ville ikke i bornehave. Han
havde piudselig tit ondt i maven og var ked
af det, inden vi skulle af sted om morgenen.
Nir vi spurgte, hvorfor han ikke ville i bor-

Ludwig havde veret si loyal overfor mob-
berne pi grund af trusler om straf, hvis han

fortalte om det.

Tioren fhldt
Samme dag som Ludwig forteller sin mor
om mobningen, fir han sine forste angst-

nehave, talte han udenom, forklarer There- anfald. Det udvikler sig til, at han er bange

sia og fortsetter: for alt. Si meget, at han ikke tor Abne ojnene.

- Han var kun fem ir, da det var aller-
verst. Han sad klinet til os som en abeunge,

/ / og ville hverken spise, drikke eller gA pi toi-
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- En eftermiddag, hvor jeg havde hentet bornepsykolog, seiv om det koster 1.200

Ludwig fra bornehave, brod han sammen i kroner i timen.
grid og var nesten utrostelig. Han fortalte - Men kemien mellem os var ikke god,

meget detaljeret om mobningen og konklu- si vi tog situationen i egen hind og sogte

derede, at han havde et d6rligt liv. Det var al den information, vi kunne. Vi fandt
virkelig smerteligt athore. blandt andet en bog, der beskrev, hvordan

Senere 96r det op for Theresia og Tue, at vi kunne hjelpe sidan en som Ludwig til >
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Vidste du, at...
... mellem 15 og 2O

proccnt af ullc born og
ungc pi ct ticlspunkt i

lobet af dcrcs opr-zekst r-
licle af alvorlig angst?
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at takle sine bekymringer. Det hjalp i en
periode, husker Tue.

Men Ludwigs angst er hele tiden tilbage-
vendende i forskellige styrker. Derfor kon-
takter de desperate foreldre en neuro-
psykolog i hib om et svar og fAr i den for-
bindelse testet Ludwigs IQ. Testen viser, at
Ludwig intelligensmessigt ligger over gen-
nemsnittet, og at hans IQ ligger meget hojt
i intellekt og verbalt, men i normalomridet
nir han handler.

- Det var, som om tioren faldt. Det gav
mening i forhold til hans angst. Han kan
tenke lengere og mere abstrakt, end han
er i stand til at rationalisere i handling, og
han har ikke statistikken for sandsynlig-
heden af de ting, han frygter, med sig i ba-
gagen, lorklarer Theresia.

Sac[ fast
Fra den dag Ludwig fir angst, er borne-
haven udelukket, og frem til skolestart fire
mineder senere er han hjemme. Her fir
han det lidt bedre, men allerede fra forste
dag i 0. klasse fir han det skidt igen. Det
hoje stojniveau gor det svert for Ludwig at
koncentrere sig, og samtidig er to af dren-
gene fra den gruppe, der mobbede ham i
bornehaven, startet i klassen.

- Det var svert for Ludwig at ryste rollen
som mobbeoffer af sig. Samtidig var angsten
ikke kun socialt betinget. Han frygtede
ogsi, at der ville ske Tue eller mig noget.
Eller at han selv ville komme fysisk til
skade, fi sygdomme eller do, husker
Theresia.
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I dag er Ludwig
en glad dreng,
der b&de kan
fjolle og grine.

DET KAN VIERE TEGN PA
ANGST, HVIS DIT BARN...
... kun har lyst til at vare sammen

med fA mennesker, han er tryg ved,
som kan vere aldre eller yngre
end ham selv.

... ikke onsker at deltage i sociale
aktiviteter som for eksempel andre
borns fodselsdage.

... klynger sig til jer i situationer uden
for hjemmet.

... undger eller undviger vanskelige
eller uvante situationer, for eksem-
pel ved at finde pA undskyldninger
eller 'blive syg'.

... ofte stiller sporgsmal af typen 'hvad
nu hvis?'.

... jevnligt har hoved- eller mavepine.

... er pessimistisk og fokuserer pA,

hvad der kan gA galt i en situation.

Kilde: Angstklinikken Aarhus og Angstforeningen.

Derfor mi Theresia ogsi ofte opgive at
aflevere Ludwig og i stedet tage ham med
hjem igen.

- leg husker engang, hvor en pedagog
tridte til og faktisk holdt Ludwig fast,
mens han skreg, at jeg ikke mitte forlade
ham. Det var i den periode, hvor Tue og jeg
havde besluttet at vere lidt mere hirde og
konsekvente. Det var kort sagt frygteligt,
og jeg tudbrolede, forteller Theresia.

Verden kan foles
stor og farlig, og
det kan vere
sv@ft at sette
ord pA.



Efter halvandet irs skolegang beslutter hun
og Tue, at Ludwig skal skifte skole. Selv om
det er lidt af en udfordring, bliver det ogsi
en ny start for Ludwig, og allerede de for-
ste uger kan Theresia og Tue merke, at det
bliver bedre med angsten. Den nye skole
ligger stor vegt pi indleringspadagogiske
principper, og som noget helt naturligt stir
der en kasse med horevern i klassen, som
bornene benytter, nir de har brug for ro til
at koncentrere sig. Derudover bliver Lud-
wig fantastisk godt modtaget af bide born
og voksne.

- ]eg er overbevist om, at det har veret
medvirkende til, at han har det meget bedre
i dag. Han gleder sig til at komme i skole,
og det er virkelig noget nyt, siger Theresia.

En anden afgorende faktor er, at familien
inden skoleskiftet har fiet kontakt til
Angstklinikken i Aarhus, hvor man til-
byder gruppeterapi til born med angst. De
begynder pA et ti ugers forlob sammen
med fem andre familier, og tilbuddet kom-
mer pi det helt rigtige tidspunkt.

- Vi var lige ved at give op over for vo-
res egne evner til at hjalpe Ludwig. At han
nu kunne mode jevnaldrende born med
lignende udfordringer, var et vigtigt skridt

i den ri$ige retning. Detboostedehans selv-

verd at opdage, at han ikke var alene i verden
med sin anderledeshed, siger Theresia.

En nystart
En gang om ugen moder familien op pi
Psykologisk Institut ved Aarhus Universi-
tet. Her larer Theresia og Tue at lade vrre
med at berolige Ludwig med velmenende
forsikringer, men i stedet stille sporgsmil,
der hjelper Ludwig til at se, at det, han
frygter, ikke er farligt.

- Ludwig ovede sig iatgore nogle at de
ting, som han var bange for. For eksempel
at v€re alene i stuen nedenunder, mens jeg
arbejdede ovenpe, hvilket gradvist blev ud-
videt tidsmessigt, siger Theresia.

Ludwig lerer ogsi hurtigt at bruge de
teknikker, han lerer i terapien, i andre si-
tuationer, og han bliver gradvist mere tryg
og fir tiltro til sig selv.

- I dag kan han stort set alle de ting, han
ikke kunne tidligere, siger Theresia, der
gleder sig over, at Ludwig i dag er nAet sA

langt ved egentlig bare at folge sit eget rid:
- Da Ludwig var fire ir, sagde han'hvis

man er tret af sit liv, si skulle man tage at
finde et andetl Og det gjorde han si.:k
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HVIS DIT BARN HAR
TENDENS TIL ANGST,
KAN DU...
...fortalle dit barn om episoder,

hvor du selv har varet bange, se
han larer, at det er okay at tale om
angsten, og at andre ogsa kender
tilfolelsen.

... rose barnet verbalt og med ker-
tegn, nAr han udviser mod og ud-
holdenhed i svere situationer.

... arbejde med din egen bekymring,
si du undgAr, at barnet kopierer
din uhensigtsmessige adferd.

Kilde: Angstforeningens brochure: Born og unge
kan ogsA have angst. Angstforeningen.dk

Skiferie i Kliippen - med de korte liftkger
Rigtig godt skianlag med stor kapacitet og variation, god

omkranset af lange pister tit alle niveauer. Snowparken er

Bo i Mitt i Pisten type 7 (SKZ8)

ptads i bakkerne og korte koer. Fjeldet er

k6ret som Sveriges bedste for niende 6r i trek!

HyTTEspeeiolisten

o Hyggelig dobbetthytte med 2 soverum + hems. 8+z sengepladser.


