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Varför traumakunskap i skolan?
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Traumakunskap och bemötande
Grundläggande traumakunskap
• Definitioner
• Symptom
• Prevalens osv.

Utveckling och påverkan av trauma under 
barndomen
Traumamedveten omsorg
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Traumasymptom utifrån åldersgrupper
Förskolebarn

Somatiska symptom vid påminnelse om 
traumat (t ex ont i magen, 
andningssvårigheter och plötslig 
panikreaktion
Mindre konstruktiv och fantasifull lek

Leken kan verka ångestdriven och 
tvångsmässig
Teman som är kopplade till händelsen 
återupprepas i leken, men även verbalt 
ältande av vissa moment i händelsen. 

Alternativt: ointresse för lek

Ökad Separationsångest och/eller ett 
ängsligt anknytningsbeteende
Förändrad personlighet och/eller förändrad 
grundsinnesstämning

Svårt att glädja sig och begränsade affekter 
generellt
Hamnar lätt i konflikt med föräldrar 

Allmänt ökade aggressiva beteenden
Eventuellt ökade sexuella beteenden
Sömnstörning inklusive mardrömmar

Matproblem

Från: Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling, 
BUP Stockholm, 2015
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Traumasymptom utifrån åldersgrupper

Skolbarn Tonåringar
Depression
Likgiltighet, ointresse för aktiviteter, apati, 
känsla av främlingskap

Pessimism, hopplöshet
Skuldkänslor, självkritik och självömkan
Självdestruktivt beteende, sexuell 
promiskuitet, missbruk
Självmordstankar och självmordsförsök
Irritabilitet och aggressivitet. Hämnd- och 
hatkänslor. Konstanta konflikter

Insomningssvårigheter
Somatisering och nedsatt fysisk hälsa

Nedstämdhet, minskad lust, minskat 
intresse, håglöshet
Ökad aggressivitet, trots

Rädslor och fobier
Regressivt beteende
Koncentrationssvårigheter

Kamratsvårigheter
Sömnstörningar/mardrömmar

Matproblem
Psykosomatiska problem
Påträngande minnesbilder, ”Som en film i 
huvudet”

Från: Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling, 
BUP Stockholm, 2015
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REGLERING



2016-12-15

3

9

REGLERING

Obehag Reglering Lugn

Internaliseras
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NÄR REGLERINGSSTÖD SAKNAS
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Sammantagna konsekvenser

Dubbel negativ effekt:
Larm signalerar för ofta 

Samtidigt som:
Svårt att reglera stark affekt och att lugna sig
Risk för minskad tillit till omgivningen och 
vuxna
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Traumamedvetet bemötande Traumamedvetet bemötande

Ett förhållningssätt som sammanför kunskap om hur 
trauma påverkar hjärnan med bemötande
Ingen enhetlig metod 
• ett ramverk för att förstå barn och ungas 

beteende 
• verktyg för att hjälpa vuxna att bemöta mycket 

krävande barn och ungdomar

Traumamedvetet bemötande

Fokus ligger inte på terapi, terapeuter eller en 
terapeutisk process utan på bemötande i 
omsorgsmiljöer.
Se beteenden som ett symptom på det komplexa 
traumat barnet upplevt och de färdigheter som 
saknas.

Traumamedvetet bemötande
Tre pelare:

Trygghet Relation Coping
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Trygghet

Fysisk trygghet
Emotionell trygghet 
Trygghet i relation till andra människor.

Relation

Behov av relationer för att skapa trygghet.
Behov av att få nya goda och positiva erfarenheter av 
relationer.
Behov av relationer för att få hjälp att reglera sina 
känslor, sitt beteende och sina impulser. 

Copingfärdigheter

Behov av samreglering
Behov av att få sätta ord på sina upplevelser
Behov att lära sig strategier för att slappna av och 
lugna ner sig i svåra situationer

Traumamedvetet bemötande
Tre pelare:

Trygghet Relation Coping



2016-12-15

6

Hur gör vi då?

Samreglering
”Time in”
Avslappning
Hjälp att benämna känslor
Aktivt lyssnande

Hur gör vi då?

Skapa förståelse 
Stärka barnets strategier
Samarbetsbaserad problemlösning

Hur gör vi då?

Analysera problemsituationer
Medvetenhet om ”triggers”
Anpassa utifrån analys
Förebygga problemsituationer

Synen på vår roll som vuxna!

Kan man prata om trauma?

Det ett barn är redo att berätta om är det 
viktigt för oss att lyssna till.
Forcera inte fram traumaberättelser.
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Söka ytterligare hjälp

I grunden samma förhållningssätt som annars: 
Om vi misstänker att eleven mår dåligt ta hjälp av 
elevhälsan. Kan eventuellt behöva remitteras till 
sjukvården. 

Söka ytterligare hjälp

Men:
stabilitet och trygghet förutsättning för 
traumabehandling
Fortsatt traumabemötande
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Ytterligare läsning

https://www.raddabarnen.se/Documents/medlemssidor/Verksamhet/barn-pa-flyk
t/ett-gott-mottagande/artikel3_tmo_3.pdf

https://www.raddabarnen.se/Documents/medlemssidor/Verksamhet/barn-pa-flyk
t/ett-gott-mottagande/artikel3_tmo_3.pdf
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Ytterligare läsning
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Frågor och funderingar
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anton@rovasjogren.se


