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Rova & Sjögren
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Rova & Sjögren

Bråk, konflikter, problemskapande beteende,
gränser och regler. Vad göra?
Lågaffektivt bemötande förhållningssätt

Trauma, nedstämdhet, uppgivenhet. Vad göra?
Hur jobba med en läkande miljö?
Traumamedveten omsorg
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Rova & Sjögren
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Rova & Sjögren

Sexualitet, sexuell hälsa och sexuell ohälsa. Vad
göra? Vad säga? Hur arbetar vi med dessa frågor?
Tillsammans med distriktssköterska.
Skript, kultur, sexologi/andrologi.
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Självmordsnära ungdomar. Vad göra? Hur förhålla
sig?
Modern suicidprevention och
krisbemötande
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Böcker

Läs mer tips
Beteendeproblem
Lågaffektivt bemötande

Trauma i klassrummet
https://www.sollentuna.se/globalassets/skola-ochforskola/grundskola/elevhalsa/trauma_web.pdf
Traumamedveten omsorg
https://www.raddabarnen.se/Documents/medlemssidor/Verksa
mhet/barn-pa-flykt/ett-gott-mottagande/artikel3_tmo_3.pdf
Ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av flykten till
Sverige samt deras upplevelser av att vara här idag
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/52129/1/gupea_2077_52
129_1.pdf
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Åhörarkopior
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TRAUMAKUNSKAP OCH BEMÖTANDE I SKOLAN

www.pedagogisk psykologi.se/material/

9.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00

Teori och terminologi
Fika
Traumamedvetet bemötande

Eftermiddag

Fördjupning och workshop
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Vad händer hjärnan?

I kroppen?

-Maximera chansen till överlevnad

-Redo för att fly eller slåss

Uppmärksamhetsfokus på
fara
Tappar perifer information
Signalerar – hormoner
utsöndras
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Vad är en kris?

Hjärtat slår snabbare
Muskler spänns
Blodtrycket öka
Blodet koagulerar snabbare
(bra när man blir biten)
Pupiller vidgas
Matsmältningen minskas
Immunförsvaret regleras ned
11

”Psykologisk kris, svår situation, reaktionen
på en livssituation där individens tidigare
erfarenheter inte är tillräckliga för att hen
ska kunna bemästra situationen utan ett
betydande psykiskt lidande.”
(Nationalencyklopedin)
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Modernt krisstöd

Modernt krisstöd

Syfte att främja återhämtning
och minska risk för svåra
effekter
Reaktioner som signaler på
stress och rädsla inte
sjukdomssymptom
Stärk det som fungerar
Inte en sak som fungerar för alla

Att snabbt uppmuntras att fördjupa sig kring svåra
upplevelser kan skada.
Debriefing rekommenderas inte
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Vad är ett trauma?

Myter om kris och sorg

”En extremt påfrestande upplevelse,
innehållande hot, våld, skräck, som varken
kan undflys eller bekämpas av den
drabbade. (van der Kolk)

Följer alltid samma förlopp
Man måste reagera
Man måste alltid bearbeta
Man måste alltid prata
Man måste alltid vila och vara sjukskriven

Trauma är en emotionell respons på en
fruktansvärd händelse som en olycka,
våldtäkt eller naturkatastrof. (American
psychological association)
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Potentiellt traumatiska händelser upplevs
olika

Typer av trauma

Personlighet
Ålder, utvecklingsnivå
Grad av exponering
Tolkning av egen roll
Vuxnas stöd och reaktioner - före, under och efter
Socialt stöd – före, under och efter
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Typer av trauma

Typer av trauma

Enstaka trauma (typ 1)

Komplext trauma (typ 2)

Enstaka olyckshändelser,
katastrofer, våldsbrott m.m.
Kan ge upphov till
traumasymptom
Symptom klingar av i de flesta
fall
Socialt stöd och stabilitet
viktigast

Långvarig och upprepade
tillfällen av hot/fruktan.
T.ex. långvariga sexuella
övergrepp, våld i
familjen, upplevelser av
krig.
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Typer av trauma
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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.

Utvecklingstrauma
Typ av komplext trauma
När barn upplever upprepade tillfällen
av hot/fruktan i kombination med
omsorgsmiljö som brister i
regleringsstöd.
Påverkar neurologisk och psykologisk
utveckling
21

Diagnoser
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Hur tar sig traumasymptom uttryck?

Akut stressyndrom (ASD)
”Normal reaktion på en onormal händelse”
Posttraumatiskt stressyndrom
”Onormal reaktion på en onormal händelse”
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Återupplevande
Undvikande
Negativa kognitiva förändringar och
sinnesstämning
Överspändhet
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Traumasymptom utifrån åldersgrupper

Hur tar sig traumasymptom uttryck?

Förskolebarn

Dissociation

Ökad Separationsångest och/eller ett
ängsligt anknytningsbeteende

- Minnesförlust
- Overklighetskänslor
- Depersonalisation (t.ex. Känsla av att stå utanför
den egna kroppen)
- Identitestförvirring

Förändrad personlighet och/eller förändrad
grundsinnesstämning
Svårt att glädja sig och begränsade affekter
generellt
Hamnar lätt i konflikt med föräldrar

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

Eventuellt ökade sexuella beteenden

Teman som är kopplade till händelsen
återupprepas i leken, men även verbalt
ältande av vissa moment i händelsen.

Sömnstörning inklusive mardrömmar

Alternativt: ointresse för lek

Allmänt ökade aggressiva beteenden

Matproblem

Från: Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling,
BUP Stockholm, 2015
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Traumasymptom utifrån åldersgrupper
Skolbarn
Nedstämdhet, minskad lust, minskat
intresse, håglöshet

Tonåringar
Depression

Ökad aggressivitet, trots

Likgiltighet, ointresse för aktiviteter, apati,
känsla av främlingskap

Rädslor och fobier

Pessimism, hopplöshet

Regressivt beteende

Skuldkänslor, självkritik och självömkan

Koncentrationssvårigheter

Självdestruktivt beteende, sexuell
promiskuitet, missbruk

Kamratsvårigheter
Sömnstörningar/mardrömmar
Matproblem
Psykosomatiska problem
Påträngande minnesbilder, ”Som en film i
huvudet”

Självmordstankar och självmordsförsök
Irritabilitet och aggressivitet. Hämnd- och
hatkänslor. Konstanta konflikter

• Har ni träffat elever med den här typen av
symptom?
• Hur vanligt upplever ni att det är?
• Hur vet man i skolan om det beror på
trauma?

Insomningssvårigheter
Somatisering och nedsatt fysisk hälsa
Från: Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling,
BUP Stockholm, 2015
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Prevalens
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Prevalens

Dåligt kunskapsläge
Livstidsprevalens för PTSD uppskattas vanligen
mellan några få % till ca 10% av befolkningen
Partiell PTSD fördubblar förekomsten
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Ca en tredjedel av barn som upplever trauma
utvecklar PTSD
Efter diskoteksbranden i Göteborg uppfyllde en
fjärdedel av ungdomarna kriterierna för PTSD
18 månader senare
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Stora mörkertal?
Symptom riskerar att misstolkas
Skuld och skam minskar sannolikheten att
påtala traumat
Önskan att undvika tankar och minnen gör att
man undviker att tala om sina upplevelser
Svårt att prata om trauman, både för barnet
och omgivningen

Gaza - ett år efter 51-dagars
konflikten, 2014
70 % av barnen upplever återkommande mardrömmar.
75 % av de intervjuade barnen kissar i sängen.
89 % av föräldrarna beskrev att deras barn var mycket rädda
70% av barnen i svårt drabbade områden är oroliga för ett nytt
krig
I vissa områden vill mer än 50% inte gå till skolan
Föräldrarna beskriver att 30% av barnen är håglösa och har
förlorat motivationen
20% av barnen visar symtom av isolering och upplevs inneslutna
(A Living Nightmare: Gaza - One year on, 2015, Save the Children UK)
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Att fly på egen hand

Ensamkommande och trauma

”Jag var jätterädd, alltså jag var skräckslagen och
nästa dag så minns jag att jag darrade i hela
kroppen. Vi sa till smugglarna att vi inte ville åka
till Europa och att ni ska ta oss tillbaka till
Teheran, men de sa, nej, och de hade vapen med
sig så vi var rädda för dem också.”
Citat hämtat från Hosseini 2017

Svensk pilotstudie
Hedin & Lindstrand 2014
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Ensamkommande och trauma

Symptom

Svensk pilotstudie 2014

”De första tiderna på boendet så mådde jag
jättedåligt. Så fort jag tänkte på båten och de där
vågorna som slog mot vår båt på väg till Italien, så
blev jag rädd. /.../ jag var aggressiv och jag
bråkade med några killar och slog de. Jag slog
sönder Tv:n för att jag inte hade kontroll riktigt
och det bara kom. Jag blev lätt irriterat.”
Citat hämtat från Hosseini 2017

De ensamkommande ungdomarna har i genomsnitt varit med om 15
olika typer av potentiellt traumatiska händelser.
De svenska ungdomarna vid samma ålder, i genomsnitt 4 händelser.
De ensamkommande ungdomarna uppvisade traumarelaterade
symptom på en nivå som motsvarar ungdomar på en mottagning
specialiserad på sexuella övergrepp.
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Resiliens och utveckling
”Den resan som jag har gjort, har gjort mig starkare.
De svårigheterna som jag har upplevt har gjort mig
starkare och mer hoppfull.”
Citat hämtat från Hosseini 2017

Flyktingar har sämre psykisk hälsa jämfört med
normalpopulationen.
Ensamkommande flyktingbarn har betydligt
högre grad av PTSD symtom jämfört med barn
som har kommit tillsammans med sina
föräldrar eller någon närstående vuxen.
Stress och ovisshet påverkar hälsan.
Friskfaktorer?
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Trauma och hjärnan

38

Vad händer när larmet går?
Frisätter hormoner som förbereder oss
på fara
Nödvändigt i överlevnadsituationer
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Vad händer när larmet går för ofta
under vår utveckling?

Vad händer när larmet går för ofta?
Skadligt över tid
Stresshormoner i höga halter är giftigt för
kroppen
Försämrar immunförsvar
Leder till psykisk och fysisk ohälsa
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Hjärnans utveckling

Logiska hjärnan
(Cortex, prefrontala cortex)
Informationsbearbetning,
mentalisering, beslutsfattande

Logiska hjärnan
(Cortex, prefrontala cortex)
Informationsbearbetning,
mentalisering, beslutsfattande

Känslohjärnan
(Limbiska systemet) Känslor, inlärning,
minnesfunktioner

Känslohjärnan
(Limbiska systemet) Känslor, inlärning,
minnesfunktioner

Överlevnadshjärnan

Överlevnadshjärnan
(hjärnstammen och mitthjärnan) Basala
kroppsfunktioner såsom: andning, hjärtrytm,
blodtryck,
balans, sömn/vakenhet, aktiveringsgrad

(hjärnstammen och mitthjärnan) Basala
kroppsfunktioner såsom: andning, hjärtrytm,
blodtryck,
balans, sömn/vakenhet, aktiveringsgrad
43

TRAUMA OCH HJÄRNAN
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REGLERING

Hjärnans utveckling är inte given från
start
”Användningsberoende” utveckling
Ju mer ett system i hjärnan används
desto starkare blir det
Erfarenheter lagras som inre
representationer
45

REGLERING

Obehag

46

NÄR REGLERINGSSTÖD SAKNAS

Reglering

Lugn

Internaliseras
47
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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
49
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Traumamedvetet bemötande
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Traumamedvetet bemötande
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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
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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.
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Traumamedvetet bemötande

Trygghet

Tre pelare:

Trygghet

Fysisk trygghet
Emotionell trygghet
Trygghet i relation till andra människor.

Relation

Coping

Bath, 2015
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Relation

56

Coping/regleringsfärdigheter

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.

”De saker vi kallar symptom eller beteendeproblem är
de bästa lösningar våra klienter har kommit på för att
förmå sig att hantera outhärdliga känslor.
Vad de än gör, är det, eller åtminstonde har det
ursprungligen varit, en användbar copingfärdighet som,
över tid och med överanvändning, blev maladaptiv och
därefter en vana”
Bloom & Farragher, 2013:175-176
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Coping/regleringsfärdigheter
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Traumamedvetet bemötande
Tre pelare:

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

Trygghet

Relation

Coping

Bath, 2015
59
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Hur gör vi då?

Hur gör vi då?

Övergripande
Använda och sprida traumakunskap
Synen på vår roll som vuxna

Samreglering
”Time in”
Avslappning
Hjälp att benämna känslor
Aktivt lyssnande
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Hur gör vi då?
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Hur gör vi då?

Lågaffektivt bemötande
o Strategier för att hantera och förstå
problemskapande beteende
o Fokus på personal, miljö och att förebygga

Skapa förståelse och kontext
Stärka barnets strategier
Samarbetsbaserad problemlösning
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Hur gör vi då?
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Hur gör vi då?
Analysera problemsituationer
Medvetenhet om ”triggers”
Anpassa utifrån analys
Förebygga problemsituationer

Minska riskfaktorer
för psykisk ohälsa
Öka skyddsfaktorer
för psykisk hälsa
Verka för att minska
stress

65

66

11

2017-06-14

Medvetenhet om sina egna reaktioner
• Diskutera konkreta exempel på sådant som
görs/skulle kunna göras på er skola för att
erbjuda trygghet, relation och främja
copingfärdigheter för era elever.
• Vilka utmaningar ser ni för att erbjuda
ovanstående?
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Hur gör vi då?
Skolnivå

• Vad gör skolpersonalen som främjar:
• Trygghet, relation och coping

Gruppnivå

• Vad gör skolpersonalen som motverkar:
• Trygghet, relation och coping

Individnivå

Främjande/Förebyggande

• Vad tror du skulle kunnat öka chanserna för ett
bättre utfall?

Hanterande/Åtgärdande

69

Söka ytterligare hjälp

70

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.

Men:
stabilitet och trygghet förutsättning för
traumabehandling
Fortsatt traumabemötande även vid andra insatser

71
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Relation, risk och resiliens
Barn som i högre grad framkallade
negativa responser från omgivningen
var mer sårbara.
Barn som i högra utsträckning
framkallade positiva responser från
omgivningen blev mer
motståndskraftiga gentemot stress.
Kauai Resilience Study
Werner & Smith, 1992
73

Skyddande nyckelfaktorer

74

Relationer som främjar utveckling

Omtänksamma relationer - trygghet, förtroende,
värme, vänlighet, tillgänglighet.
Höga förväntningar – tydliga, positiva
förväntningar med ungdomen som utgångspunkt. ”Jag
tror på dig!”
Möjlighet att bidra – ungdomen behöver
erfarenhet av och möjlighet att ta ansvar.

Bonnie Benard
75

Anknytning – relationen bygger på positiva
emotionella ”kopplingar”
Ömsesidighet – två-vägsrelation som bygger på
”scaffolding and fading”
Progressiv komplexitet - stegvis mer komplexa
och utmanande uppgifter bemästras - i den proximala
utvecklingszonen
Maktbalans – förskjutning i riktning mot ungdomen
i utveckling.
76

Aktiviteter som bygger relation
Gemensamma
Roliga
Få lyckas
Trygga emotionellt och fysiologiskt
engagerande

• Fundera över vad vad er skola kan göra för att
öka möjligheten till goda relationer till eleverna
direkt eller indirekt:
• Direkt gentemot elev(er)
• I stöd till/i samarbete med annan personal
• I anpassning av miljö och organisation
77
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Coping/regleringsfärdigheter

Coping/regleringsfärdigheter

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

Den primära funktionen hos föräldrar
kan ses som att lära sina barn färdigheter
som hjälper dem att hantera sin
affektnivå (emotional arousal)
van der Kolk

Men: Kravanpassning är en förutsättning
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Coping/regleringsfärdigheter
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Coping/regleringsfärdigheter

Förmågan att sätta ord på sina upplevelser är viktigt!
Att ha en benämning på en obehaglig känsla kan
minska obehag och öka välbefinnande
Förmågan att benämna känslor verkar ge en sorts
implicit självkontroll

Aktivt lyssnande
Bygger trygga relationer
Träning för ungdomen i att uppmärksamma och
benämna känslor
Ger stöd att hantera svårhanterliga, starka känslor
Signalerar att ungdomen och ungdomens
berättelse är viktig
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Hur gör vi då?
• Fundera över vad vad er skola kan göra för att
stärka elevernas möjlighet/förmåga till coping
direkt eller indirekt:
• Direkt gentemot elev(er)
• I stöd till/i samarbete med annan personal
• I anpassning av miljö och organisation
83

Viktigt att förmedla till vuxna i omgivningen:
• Vikten av att våga prata och lyssna
• Orka stå kvar
• Eget stöd

84
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Handledning/reflektion

Handledning/reflektion

”Jag har uppskattat handledningen då den gett vårt
arbetslag utrymme att lyfta frågor som tynger oss
och få vägledning i dessa. Frågor/funderingar som
troligtvis aldrig hade lyfts upp om vi inte haft dessa
tillfällen. Vi har fått ventilera och fått hjälp att hitta
andra synvinklar.”

Kontinuitet
Ramar
Hantera det som är svårt
Konkret planering och uppföljning
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• Vad är huvudbudskapet du själv tar med dig?
• Finns det något konkret som du kommer att
göra utifrån det vi diskuterat idag?
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