
 
 

Utbildning för skolpersonal 

Traumakunskap och bemötande i 
skolan  
Vi som arbetar i skolan möter i dag allt fler barn och ungdomar som behövt fly från 

sina hem. Många av dessa elever har med sig trauman från krig och flykt vilket leder 

till utmaningar för eleverna och därmed också skolan. 

Traumatiserade barn och unga kan 

uppvisa varierande och ibland svår-

tolkade symptom och problem-

beteenden.  

Aktuell forskning gör att vi idag vet 

allt mer om hur trauman påverkar 

hjärnan och de konsekvenser detta 

får för barn och ungdomars 

utveckling, inlärning och beteende.  

Utbildningen har fokus på barn som kommer som flyktingar men har stor relevans 

för att bättre förstå och bemöta alla barn som varit med om traumatiska 

upplevelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge skolpersonal ökad 

kompetens angående trauma för 

att därigenom ge ökad trygghet 

och förmåga att bemöta dessa 

elever i den pedagogiska 

vardagen. Konkreta verktyg för 

att bättre förstå, förebygga och 

hantera problem som kan 

uppstå kommer att presenteras.  

 Traumakunskap – fakta och 

terminologi 

 Vad kan vi göra i skolan för 

dessa elever? 

 Hur påverkas den växande 

hjärnan av trauma? 

 Hur bemöter vi bäst dessa 

elever i skolan? 

 

 

Syfte Innehåll 



  
 

Har du frågor om utbildningen hör gärna av dig till oss 
info@pedagogiskpsykologi.se 
073-030 13 37 Anton Sjögren 
070-236 32 00 Erik Rova 

© Pedagogisk Psykologi drivs av Rova & Sjögren Psykologi AB Org nr. 559010-9319, innehar F-skatt 

 

 

Pedagogisk psykologi är ett kunskapsföretag som drivs av två psykologer. Vi 

arbetar med utbildning och utveckling med en förkärlek för tidiga insatser och låg-

affektivt bemötande. Vi vill med vår psykologiska kompetens bidra till konkreta 

resultat i er verksamhet. I våra utbildningar ser vi till att kursdeltagarna får med sig 

verktyg som verkligen är användbara i deras vardag och strävar efter att göra det 

på ett engagerande och tillgängligt sätt. Läs mer om oss på vår hemsida 

pedagogiskpsykologi.se 

 

Om utbildarna: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anton Sjögren är leg. 

psykolog som har specialiserat 

sig på barn- och ungdomsfrågor. 

Anton har till nyligen arbetat 

för Rädda Barnen där han 

varvat kliniskt arbete med 

uppdrag som föreläsare och 

utbildare. Han har dessförinnan 

jobbat som psykolog i skolan 

och inom barn- och ungdoms-

psykiatrin.  Idag är Anton 

Sjögren verksam som 

handledare och utbildare med 

fokus på bemötandefrågor. 

 
 

Erik Rova är leg. psykolog, ST-

psykolog med inriktning mot 

pedagogisk psykologi. Han har 

arbetat mycket med nyanländas 

skolsituation och utbildat 

skolpersonal, boende-personal 

och gode män. Erik är 

medskapare till Levla-materialet 

som hjälper skolpersonal arbeta 

strukturerat med tidiga insatser 

och hantera problemsituationer. 

Erik Rova är idag verksam som 

handledare och utbildare. 
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