
2018-10-17

1

Åhörarkopior

pedagogiskpsykologi.se/material

Anton Sjögren
leg. Psykolog 

Barn- & Ungdomspsykiatri 
Skola/förskola
Rädda Barnen
Traumautbildare
Författare
Föreläsare/Handledare

anton@rovasjogren.se
073-0301337

Erik Rova
leg. Psykolog 

Ungdomsmottagning
Skola/förskola

Projekt
Traumautbildare

Författare
Föreläsare/Handledare

erik@rovasjogren.se
070-2363200

Böcker

Förkunskaper
Syfte med dagen,1300-1430:

Ge enkel teori kring trauma
Grunder för traumamedveten omsorg

Teoretisk grund till lågaffektivt bemötande



2018-10-17

2

Hur tar sig traumasymptom uttryck?

Återupplevande

Hur tar sig traumasymptom uttryck?

Återupplevande
Undvikande

Hur tar sig traumasymptom uttryck?

Återupplevande
Undvikande
Negativa kognitiva förändringar och 
sinnesstämning

Hur tar sig traumasymptom uttryck?

Återupplevande
Undvikande
Negativa kognitiva förändringar och 
sinnesstämning
Överspändhet

Dissociation

T.ex:

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

Att bli traumatiserad

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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Trauma och utvecklingsrelaterade
funktionsnedsättningar

Större risk att utsättas för potentiellt 
traumatiserande händelser
Ökad sårbarhet med traumasymptom och 
funktionsnedsättning samtidigt
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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

18

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

19

REGLERING

Obehag Reglering Lugn

Internaliseras
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NÄR REGLERINGSSTÖD SAKNAS

22

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

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.
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Medvetenhet om sina egna reaktioner 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 … ”

Bloom & Farragher, 2013:175-176
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Traumamedvetet bemötande

Tre pelare:

Trygghet Relation Coping

Bath, 2015

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.

Söka ytterligare hjälp

I grunden samma förhållningssätt som annars: 
Om vi misstänker att barnet mår dåligt kontakta 
sjukvården för stöd. 

Söka ytterligare hjälp

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

Sammanfattning

Reglering
Trygghet, relationer, copingfärdigheter
Våga lyssna
Forcera inte
Sök ytterligare hjälp om nödvändigt men 
fortsatt medvetenhet om bemötande

Vad är lågaffektivt bemötande?

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

- Problemskapande beteende är ett 
beteende som leder till problem.

När uppstår problemskapande beteende?

- Barn som kan lyckas 
gör det!

Ross W. Greene

Vem hamnar i problemskapande beteende? Vem hamnar i problemskapande beteende?

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

Exekutiva förmågor
Språk och kommunikation
Känsloreglering
Adaptiva strategier
Flexibilitet
Sociala färdigheter

Hur jobbar man lågaffektivt?

Etik
Förståelse

Förebygga Hantera

Tre pedagogiska principer för ett 
lågaffektivt bemötande

Ansvarsprincipen
Kontrollprincipen
Principen om affektsmitta



2018-10-17

7

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 barn

Princip 1: Ansvarsprincipen

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

Anhöriga
Andra organisationer
Kollegor
Barnet själv

Princip 1: Ansvarsprincipen

Att lägga ansvaret på barnet

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

Princip 1: Ansvarsprincipen
Lat Tjurig

BråkigOmotiverad

Ouppfostrad Manipulativ

Princip 1: Ansvarsprincipen
Lat Tjurig

BråkigOmotiverad

Ouppfostrad Manipulativ

Svårt att starta/komma igång Svårt med övergångar

Svårt att reglera
känslor vid 
motgångar

Lyckas inte få
överblick eller
sammanhang

Svårt att hitta bra strategier Svårigheter med socialt 
samspel

Princip 2: Kontrollprincipen
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Princip 2: Kontrollprincipen

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

barnets självkontroll.
 Vi måste ha förståelse för och kunskap om 

barnets agerande.

47

Självkontrollmodellen

Kaos Ingen självkontroll

Självkontroll

Affektutlösare

Vardag Upptrappning Kaos Nedtrappning Vardag

Af
fe

kt
in

te
nt

si
te

t

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)

Princip 2: Kontrollprincipen

Kaosbeteende

Princip 2: Kontrollprincipen

Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll

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 … ”

Bloom & Farragher, 2013:175-176

Princip 2: Kontrollprincipen

Vägra, ljuga, skapa 
avstånd, hota, självskada

Kaosbeteende
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Ju högre affekt och stress desto sämre tillgång 
till förmågor.
Självkontroll är nödvändigt för att kunna 
tillgodogöra sig pedagogiska interventioner

Sammanfattning kontrollprincipen

Vad innebär detta för mig som personal?
I trängda situationer är det viktigt att hjälpa 
barn att behålla eller återfå självkontrollen.
Att förstå vad som händer i sådana situationer 
hjälper oss att hantera och förebygga 
problemskapande beteende.

Princip 3: Affektsmitta Princip 3: Affektsmitta

Spegling sker på neurologisk nivå
Vanligtvis kan de flesta av oss skilja 
på dina och mina affekter 
Vissa har dock av olika 
anledningar svårare att 
reflektera över och påverka 
sina egna affekter än andra

Princip 3: Affektsmitta

Undvika negativ affektsmitta
Främja positiv affektsmitta

Sammanfattning affektsmitta

Vad innebär detta för mig som vuxen?
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. 
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Vi som vuxna måste ta ansvar för det vi kan 
påverka. Barnen vi möter med ska inte förlora 
sin självkontroll, det måste finnas en utväg.
En bra utgångspunkt för att barnet ska behålla 
sin självkontroll är att vi har en trygg och lugn 
kontroll över vår egen affekt.

Sammanfattning av lågaffektiva principer Principer för metodval

En bra metod ökar autonomin
En bra metod ökar självkontrollen i situationen
En bra metod ökar personens tillit och 
förtroende för dig

68

Tre verktygslådor Boktips
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