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Vilka är ni?

Traumamedvetet bemötande
Traumakunskap – fakta och terminologi
Hur påverkas den växande hjärnan av trauma?
Regleringsfärdigheter och trauma
Hur bemöter vi bäst dessa och barn?
Hur kan vi bidra till en traumamedveten lärmiljö
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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

Hjärtat slår snabbare
Muskler spänns
Blodtrycket ökar
Matsmältningen minskas
Smärttröskeln höjs
Immunförsvaret regleras
upp kortsiktigt/ned
långsiktigt
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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?

Vad är ett trauma?

Från Psykologilexikon på psykologiguiden.
sökord psykiskt trauma:
•

•

”Ett trauma är resultatet av en händelse,
eller en rad händelser eller förekomst av
omständigheter som av individen upplevs
som fysiskt eller känslomässigt skadligt
eller hotande, och som har en varaktigt
skadlig effekt på individens funktionsnivå
och fysiska, sociala eller känslomässiga
välbefinnande . (SAMHSA)

Händelse eller omständigheter som
framkallar en skada i psykiska funktioner
Skada i psykiska funktioner eller i
fråga om någons sätt att tänka,
känna, planera, reagera och agera.
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Att bli traumatiserad

Kan man prata om 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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Det ett barn är redo att
berätta om är det viktigt
för oss att lyssna till.
Forcera inte fram
traumaberättelser.
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Stress/Trauma

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
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Typer av trauma

Typer av trauma

Komplext trauma (typ 2)

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

Långvarig och upprepade
tillfällen av hot/fruktan.
T.ex. långvariga sexuella
övergrepp, våld i
familjen, upplevelser av
krig.
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PTSD
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Hur tar sig traumasymptom uttryck?

Dissociation

Återupplevande
Undvikande
Negativa kognitiva förändringar och
sinnesstämning
Överspändhet
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T.ex:

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

PTSD hos barn 6 år eller yngre
Vad skiljer diagnoskriterierna sig för små barn?
Återupplevande: Behöver inte nödvändigtvis upplevas som
plågsamt

Större risk att utsättas för potentiellt
traumatiserande händelser
Ökad sårbarhet när traumasymptom och
funktionsnedsättning aggregeras

Undvikande och negativa förändringar i kognition och
sinnesstämning: Svårobserverat, därför sänkt kraven på antalet
symptom
Överspändhet: Mycket snarlika kriterier som för personer över
6år
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Traumasymptom utifrån åldersgrupper

Traumasymptom utifrån åldersgrupper

Förskolebarn
Ökad Separationsångest och/eller ett
ängsligt anknytningsbeteende

Skolbarn

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

Nedstämdhet, minskad lust, minskat
intresse, håglöshet

Tonåringar
Depression

Ökad aggressivitet, trots

Likgiltighet, ointresse för aktiviteter, apati,
känsla av främlingskap

Mindre konstruktiv och fantasifull lek

Rädslor och fobier

Pessimism, hopplöshet

Leken kan verka ångestdriven och
tvångsmässig

Regressivt beteende

Skuldkänslor, självkritik och självömkan

Koncentrationssvårigheter
Kamratsvårigheter

Självdestruktivt beteende, sexuell
promiskuitet, missbruk

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

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

Sömnstörningar/mardrömmar
Matproblem

Matproblem

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

Självmordstankar och självmordsförsök
Irritabilitet och aggressivitet. Hämnd- och
hatkänslor. Konstanta konflikter
Insomningssvårigheter
Somatisering och nedsatt fysisk hälsa
Från: Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling,
BUP Stockholm, 2015

Från: Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling,
BUP Stockholm, 2015
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Menti - Era erfarenheter?

Menti - Era erfarenheter?

• Har ni träffat barn med den här typen av
symptom?

• Hur vet man i skolan om det beror på trauma?
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Prevalens

Prevalens

Svårt med generella uttalanden – Stora
mörkertal, förändrade diagnoskriterier

Efter diskoteksbranden i Göteborg uppfyllde en
fjärdedel av ungdomarna kriterierna för PTSD
18 månader senare
Ca hälften av barn som exponerats för krig
uppfyller PTSD-kriterier enl metastudie.
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Stora mörkertal?

Våld och övergrepp

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

24% av eleverna har någon gång blivit utsatta för fysiskt våld av
en vuxen person (föräldrar eller annan vuxen person).
16% av eleverna har blivit utsatta för psykiskt våld av en vuxen.
14% av eleverna rapporterade att de har upplevt våld mellan
vuxna i familjen
6% har blivit försummade. (1% fysisk försummelse och 5% för
emotionell försummelse)
9%, 14% av flickorna och 2% av pojkarna, har utsatts för
sexuella övergrepp av en vuxen person
Carolina Jernbro & Staffan Janson, 2016
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
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REGLERING

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

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

Obehag

Lugn

Internaliseras
36
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Reglering
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Reglering
fMRI-avbildning visar på stark
rädslodämande effekt av att ha
förälder nära vid rädsla
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NÄR REGLERINGSSTÖD SAKNAS

Reglering
Anknytningssystem aktiveras vid fara
Både hos barn och föräldrar
Tonåringars stress regleras inte ner
av föräldrars närhet i samma
omfattning.
Ett starkt aktiverat
anknytningsbeteende vanligt hos
skrämda barn och PTSD
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TRAUMA OCH HJÄRNAN
• ”Användningsberoende” utveckling: Ju
mer ett system används desto starkare
blir det – Larmet blir känsligare
• Underskott av adaptiva strategier
• Erfarenheter lagras som inre
representationer – Världen hotfull och
farlig, andra vill mig illa, jag är inte
säker/värdefull etc.
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Sammantagna konsekvenser

Traumamedvetet bemötande

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
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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.
Som vuxen ta ansvar för att förstå och anpassa utifrån
barnets behov.
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Medvetenhet om sina egna reaktioner

Traumamedvetet bemötande
168 timmar på en vecka
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Traumamedvetet bemötande

Traumamedvetet bemötande

Tre pelare:

Trygghet

Tre pelare:

Relation

Coping

Trygghet

Relation

Coping

Bath, 2015

51

Bath, 2015
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Trygghet

Trygghet

Fysisk trygghet
Emotionell trygghet
Trygghet i relation till andra människor.
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Trygghet är centralt för återhämtning
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Trygghet

Traumamedvetet bemötande
Tre pelare:

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.
•

Trygghet

Relation

Coping

Bath, 2015
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Relation, risk och resiliens

Relation

Barn som i högre grad framkallade
negativa responser från omgivningen
var mer sårbara.

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.

Barn som i högra utsträckning
framkallade positiva responser från
omgivningen blev mer
motståndskraftiga gentemot stress.
Kauai Resilience Study
Werner & Smith, 1992
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Traumamedvetet bemötande

Coping/regleringsfärdigheter

Tre pelare:

Trygghet

Behov av samreglering (Time in)
Behov att lära sig strategier för att slappna av och
lugna ner sig i svåra situationer

Relation

Coping

Bath, 2015
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Coping/regleringsfärdigheter

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

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
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Coping/regleringsfärdigheter

Coping/regleringsfärdigheter

Aktivt lyssnande
Bygger trygga relationer
Träning för barn/ungdomen i att uppmärksamma
och benämna känslor
Ger stöd att hantera svårhanterliga, starka känslor
Signalerar att barn/ungdomen och dess berättelse
berättelse är viktig

66

Avslappning
Exempel i klassrummet:
• Stor oro i klass med nyanlända, många stressade
elever
• Enkla frivilliga andningsövningar i grupp. Träna
avslappning på idrotten.
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Coping/regleringsfärdigheter

Traumamedvetet bemötande
Tre pelare:

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

Trygghet

Relation

Coping

Bath, 2015
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Förhållningsätt

Förhållningsätt

Övergripande
Använda och sprida traumakunskap
Synen på vår roll som vuxna
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Lågaffektivt bemötande
o Strategier för att hantera och förstå
problemskapande beteende
o Fokus på personal, miljö och att förebygga
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Affektintentsitet

Traumamedvetet bemötande

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

Ingen självkontroll

Kaos

Självkontroll
Affektutlösare

Vardag

Eskalering

Kaos

Deeskalering

Vardag

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)
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Förhållnngssätt
Anpassa miljön
Ta ansvar för att miljön i förskolan främjar
trygghet, relationer och coping
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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.

• Finns det något er skola bör göra för att öka
trygghet, realtion och coping?
• Direkt gentemot barn/elever
• I anpassning av miljö och organisation
• Vad blir din roll?
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Söka ytterligare hjälp
Men:
stabilitet och trygghet förutsättning för
traumabehandling
Fortsatt traumabemötande även vid andra insatser
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Frågor reflektion

Anton Sjögren
073-030 13 37
anton@rovasjogren.se
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