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Angst er en naturlig del af børns udvikling, og alle børn oplever i perioder angst i en eller anden grad. Nogle
børn er mere ængstelige end andre – og for nogle bider angsten sig fast. Angsten bliver altoverskyggende og
langvarig, og der skal mindre til at udløse den. Men hvad kan man som forælder selv gøre for at hjælpe sit

barn – og hvornår bør man søge professionel hjælp?

Denne bog er en hjælp og støtte til forældre med ængstelige og angste børn, men er også relevant for andre
voksne omkring barnet. Forfatterne beskriver kort og lettilgængeligt, hvad angst er, hvordan forskellige

former for angst kommer til udtryk, hvordan man som forældre kan støtte barnet bedst muligt hjemme og i
skolen, og hvilke muligheder der er for professionel hjælp.

Børn og angst indeholder en række interviews med forældre og børn, som åbenhjertigt fortæller om at have
angsten helt tæt inde på livet. Som forælder til et barn med angst kan det være en lettelse at vide, at mange
andre har stået med samme udfordringer, har kæmpet og klaret dem – og at der er mange ting, man kan gøre

for at hjælpe sit barn.

Mikael Thastum, professor i klinisk børnepsykologi og børnesundhedspsykologi, etablerede i 2009
Angstklinikken for Børn og Unge, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han har arbejdet sammen
med Lisbeth Jørgensen og Signe M. Schneevoigt Matthiesen - begge psykologer. Bogen bygger på erfaringer

fra arbejde med mere end 300 børn og unge med angstlidelser.
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