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TRAUMAKUNSKAP OCH BEMÖTANDE I SKOLAN

9.00 – 10.00 Trauma -Teori och terminologi
10.00 – 10.30 Paus
10.30 – 12.00 Traumamedvetet bemötande

13.00 – 14.30 Lågaffektivt bemötande
14.30 – 15.00 Paus
15.00 – 15.30 Diskussion och frågor

Erik Rova
leg. Psykolog

Ungdomsmottagning
Skola
Projekt
Vuxenpsykiatrin
Egen verksamhet

erik@rovasjogren.se
070-2363200

Anton Sjögren 
leg. Psykolog

Barn- & Ungdomspsykiatri 
Skola
Rädda Barnen
Traumautbildare
Egen verksamhet

anton@rovasjogren.se
073-0301337

Rova & Sjögren

Elevhälsa och skolpsykologverksamhet
Handledning och konsultation
Föreläsningar och utbildningar

Böcker

Beteendeproblem
Lågaffektivt bemötande

Läs mer tips

Trauma i klassrummet 
https://www.sollentuna.se/globalassets/skola-och-
forskola/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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Vad händer hjärnan?

-Maximera chansen till överlevnad

Uppmärksamhetsfokus på 
fara
Tappar perifer information
Signalerar – hormoner 
utsöndras

I kroppen? 

-Redo för att fly eller slåss

Hjärtat slår snabbare
Muskler spänns
Blodtrycket öka
Blodet koagulerar snabbare 
(bra när man blir biten)
Pupiller vidgas
Matsmältningen minskas
Immunförsvaret regleras ned
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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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Vad är ett trauma?
”En extremt påfrestande upplevelse, 
innehållande hot, våld, skräck, som varken 
kan undflys eller bekämpas av den 
drabbade. (van der Kolk)

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

Potentiellt traumatiska händelser upplevs 
olika

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

Typer av trauma

Enstaka trauma (typ 1)
Enstaka olyckshändelser, 
katastrofer, våldsbrott m.m.
Kan ge upphov till 
traumasymptom
Symptom klingar av i de flesta 
fall
Socialt stöd och stabilitet 
viktigast

Typer av trauma

Komplext trauma (typ 2)
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

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

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.

Diagnoser

Akut stressyndrom (ASD)
”Normal reaktion på en onormal händelse”

Posttraumatiskt stressyndrom
”Onormal reaktion på en onormal händelse”

Hur tar sig traumasymptom uttryck?

Återupplevande
Undvikande
Negativa kognitiva förändringar och 
sinnesstämning
Överspändhet

Hur tar sig traumasymptom uttryck?

Dissociation
- Minnesförlust
- Overklighetskänslor
- Depersonalisation (t.ex. Känsla av att stå utanför 

den egna kroppen)
- Identitestförvirring

18

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

• 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?

21

Prevalens

Dåligt kunskapsläge
Livstidsprevalens för PTSD uppskattas vanligen 
mellan några få % till ca 10% av befolkningen 
Partiell PTSD fördubblar förekomsten

22

Prevalens

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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Ensamkommande och trauma Att fly på egen hand

”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

27

Svensk pilotstudie, Hedin & Lindstrand (2014)
De ensamkommande ungdomarna har i genomsnitt varit med om fyra 
gånger så många potentiellt traumatiska händelser som jämnårig 
ungdom uppväxt i Linköping.

De ensamkommande ungdomarna uppvisade traumarelaterade 
symptom på en nivå som motsvarar ungdomar på en mottagning 
specialiserad på sexuella övergrepp.

Screeningstudie Asylhälsan Uppsala, Sarkadi (2016)
Av de 208 barn som undersöktes screenade 76 % positivt för 
posttraumatiskt stressyndrom. 

Symptom

”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

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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Sammanfattning

Trauma
Enstaka trauma
Komplext trauma
Utvecklingstrauma

Återupplevande, undvikande, negativa kognitiva 
förändringar, överspändhet.
Det finns ett stort mörkertal

33

REGLERING

34

TRAUMA OCH HJÄRNAN

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

35

REGLERING

Obehag Reglering Lugn

Internaliseras

36

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

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.
Som vuxen ta ansvar för att förstå och anpassa utifrån 
barnets behov.

42

Medvetenhet om sina egna reaktioner
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Coping/regleringsfärdigheter

”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

Traumamedvetet bemötande

168 timmar på en vecka

Traumamedvetet bemötande
Tre pelare:

Trygghet Relation Coping

Bath, 2015

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. 

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
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• Vilken av pelarna är vi i förskolan/skolan bäst på
att tillhandahålla?

• Ligger traumamedvetet bemötande i linje med 
vad ni har tänkt att traumatiserade behöver?

• Vad finns det för hinder och förutsättningar för
att omsätta traumamedvetet bemötande i
förskolan/skolan?

Hur gör vi då?

Övergripande
Använda och sprida traumakunskap
Synen på vår roll som vuxna

Hur gör vi då?

Samreglering/ ”Time in”
Aktivt lyssnande

Hur gör vi då?

Avslappning
Exempel i klassrummet:
• Stor oro i klass med nyanlända, många stressade 

elever 
• Enkla frivilliga andningsövningar i helklass. Träna 

avslappning på idrotten. 

Hur gör vi då?

Lågaffektivt bemötande
o Strategier för att hantera och förstå 

problemskapande beteende
o Fokus på personal, miljö och att förebygga

Hur gör vi då?

Analysera problemsituationer
Medvetenhet om ”triggers”
Anpassa utifrån analys
Förebygga problemsituationer
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Hur gör vi då?

Skapa förståelse och kontext
Stärka barnets strategier
Exempel i klassrummet:
• Elev avviker ofta från lektionen och ibland skolan vid 

upplevd stress eller konflikter.
• Tar tillvara på elevens strategi att dra sig undan 

genom att utse en lugn plats där eleven kan känna sig 
trygg

Hur gör vi då?

Anpassa miljön
Exempel i klassrummet
• En ensamkommande ungdom har mycket hög 

frånvaro
• Efter samtal visar det sig att eleven blir väldigt 

stressad av en upplevelse av otrygghet i den slamriga 
skolmatsalen. Anpassningar av matsituationen ökar 
elevens närvaro avsevärt. 

Hur gör vi då?

Använda och skapa trygga relationer

Exempel i klassrummet
• Ett förskolebarn har svårt vid lämning efter en 

traumatisk händelse
• Utser personal som ser till att ha extra tid att ta 

emot och vara med barnet vid lämningarna. Den 
åtgärden kan trappas ut efter några veckor. 

Hur gör vi då?
Skolnivå

Gruppnivå

Individnivå

Främjande/Förebyggande Hanterande/Åtgärdande

Hur gör vi då?
Skolnivå Miljöanpassning - Trappan

Trånga vrår
Känna sig välkommen –
Hur?

Se över regler

Gruppnivå Avslappningsövningar i 
klassen
Handledning/stöttning

Individnivå Planera så att vi är fler vid 
tillfälle X.

Samarbeta kring X, ha en 
överenskommen plan

Främjande/Förebyggande Hanterande/Åtgärdande

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

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

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

Lågaffektivt bemötande

Syfte:
Gemensam teoretisk utgångspunkt
Ta del av tre principer för att arbeta lågaffektivt. 
Exempel på metoder för att hantera 
problemskapande beteende.

Vad är lågaffektivt bemötande?

- Ett förhållningssätt, med metoder som är 
utvecklade för att hantera problemskapande 
beteende på ett etiskt försvarbart sätt.

Hur jobbar man lågaffektivt?

Etik
Förståelse

Förebygga Hantera

Hur jobbar man lågaffektivt?

Vi använder metoder som bygger tillit
Medvetenhet kring inskränkningar av 
självbestämmande

Undvikande av fara
Omsorg
Öka faktiskt självbestämmande

Alla har rätt att säga nej! 
Pedagogisk uppgift få ett ja.
Inte kravlöst, krav som funkar!

66
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Vad är problemskapande beteende?

- Problemskapande beteende är ett 
beteende som leder till problem.

Vad är problemskapande beteende?

- Människor som kan 
uppföra sig gör det!

Ross W. Greene

Vad är problemskapande beteende? Vad är problemskapande beteende?

Elever som ofta hamnar i situationer som 
leder till problembeteende har ofta 
svårigheter med:

Exekutiva förmågor
Språk och kommunikation
Känsloreglering
Adaptiva strategier
Flexibilitet
Sociala färdigheter

Tre pedagogiska principer för ett 
lågaffektivt bemötande

1. Ansvarsprincipen
2. Kontrollprincipen
3. Principen om affektsmitta

Princip 1: Ansvarsprincipen

Den som tar ansvar kan påverka!
Att fokusera på det man kan påverka minskar 
upplevd maktlöshet
Minskad upplevd maktlöshet minskar risken för 
negativ interaktion mellan personal och elever 
(och andra)
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Princip 1: Ansvarsprincipen

Var lägger vi ansvaret när vi inte lägger det på oss 
själva?

BUP
Socialtjänst
Föräldrar
Eleven själv

Princip 1: Ansvarsprincipen

Att lägga ansvaret på eleven

Människor som kan uppföra sig gör det
Om vi misslyckas med uppdraget måste vi 
söka lösningen hos oss själva i verksamheten
Den språkliga beskrivningen spelar roll!

Princip 1: Ansvarsprincipen
Lat Tjurig

BråkigOmotiverad

Ouppfostrad Manipulativ

Svårt att starta uppgifter Svårt med övergångar

Svårt att reglera
känslor vid 
motgångar

Lyckas inte få
överblick eller
sammanhang

Svårt att hitta bra strategier Svårigheter med socialt 
samspel

Diskussion -
Problembeskrivning

• Kan du komma på exempel där man med språket 
har lagt ansvar och problemet hos eleven?

• Har du exempel där problemformuleringen
varit viktig för hur man kommer fram till nya 
lösningar?

Sammanfattning ansvarsprincipen

Vad innebär detta för mig som personal?
Genom att fokusera på vad jag kan påverka 
ökar min möjlighet att förändra situationen 
samtidigt som frustration och 
problembeteende minskar. 

Princip 2: Kontrollprincipen

Man måste ha kontroll över sig själv om man 
ska kunna samarbeta med andra.
ü Vi måste ha metoder som säkerställer 

elevens självkontroll.
ü Vi måste ha förståelse för och kunskap om 

elevens agerande.
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Princip 2: Kontrollprincipen

80

Självkontrollmodellen

Kaos Ingen självkontroll

Självkontroll

Affektutlösare

Vardag Eskalering Kaos Deeskalering Vardag

A
ffe

kt
in

te
nt

si
te

t

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)

Princip 2: Kontrollprincipen

Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll

Princip 2: Kontrollprincipen

Det är viktigt att vi försöker förstå vilket syfte 
elevens beteende har för att kunna bemöta 
och skapa alternativ. 
Det är svårt om vi stirrar oss blinda på ”vår 
sida av problematiken”.

Princip 2: Kontrollprincipen

Vägra, ljuga, skapa 
avstånd, hota 
självskada

Kaosbeteende

Sammanfattning kontrollprincipen

Vad innebär detta för mig som personal?
Vår uppgift är att hjälpa eleven behålla eller 
återfå självkontrollen. 
Ju högre affekt och stress desto sämre tillgång 
till förmågor.
Självkontroll är nödvändigt för att kunna 
tillgodogöra sig pedagogiska interventioner
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Reflektion - Kontroll

• Hitta exempel där problembeteende kan ses som 
ungdomens strategier för att behålla 
självkontroll.

• Har du goda praktiska exempel då en ungdom 
fått möjlighet att behålla självkontrollen. Vad 
gjorde personalen då?  

Princip 3: Affektsmitta

Princip 3: Affektsmitta

Spegling sker på neurologisk nivå
Vissa har av olika 
anledningar svårare att 
reflektera över och påverka 
sina egna affekter än andra.

Sammanfattning affektsmitta

Vad innebär detta för mig som personal?
Vi påverkas av och påverkar andras affekter.
Därför är det viktigt att vara uppmärksam på 
egna affekter och bibehålla lugn för att öka 
chansen att situationen skall präglas av lugn. 

Exempel på metoder för att minska 
problembeteende

• Avledning
• Affektreglering
• Kravanpassning

Avledning

Enkla avledningar
Kraftiga avledningar
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Affektreglering 

Avstånd
Position
Ögonkontakt
Lugn och avslappning
Miljö

Kravanpassning

Ställa krav på ett sådant sätt att ungdomen 
kan klara av dem
Öka begripligheten
Släppa överkrav – reaktivt/proaktivt 
(hantera/förändra)

Kravanpassning

Öka begripligheten t.ex. genom att: 
§ Göra saker tillsammans. 
§ Förbättra överblicken av situationen
§ Introducera ett krav just när något annat är 

färdigt. 
§ Skapa en så kallad prompt. 
§ Skapa en känsla av delaktighet. 

Kravanpassning

Släppa krav när de överstiger förmåga
§ Ingen mening att ställa krav som man vet att 

eleven inte klarar av
§ Släppa kravet reaktivt eller proaktivt

När lär vi oss?

Den som är van att misslyckas lär sig inget av 
att misslyckas på nytt.
Den som är väldigt stressad (i eller nära kaos) 
är inte särskilt mottaglig för pedagogiska 
interventioner.
Tillit, välvilja och validering skapar 
förutsättningar för lärande.
Vi lär oss när vi har förmåga till det!

Reflektion

• Kan du komma på exempel då du lyckats ställa 
ett krav på ett nytt sätt så att eleven lyckats 
möta det?
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FIKA!

Missförstånd och begreppsförvirring

Kravlöshet ≠ Kravanpassning
Gränssättning ≠ Tydlighet
Låg röst ≠ Lågaffektivt bemötande
Låga förväntningar ≠ Lågaffektivt bemötande

Vi som personal måste ta ansvar för att inte 
bli uppgivna. Personen vi arbetar med ska inte 
förlora sin självkontroll, det måste finnas en 
utväg.
En bra utgångspunkt för att ungdomen ska 
behålla sin självkontroll är att vi har en trygg 
och lugn kontroll över vår egen affekt.

Sammanfattning av lågaffektiva principer

Vid kaos är det centrala att personen återfår 
sin självkontroll
Vi måste anpassa kraven så att det matchar 
med eleven/barnets förmågor, annars kommer 
problemet kvarstå.

Sammanfattning av lågaffektiva metoder

Frågor och reflektion?

102


