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Det finns inga 

flyktingbarn …

men många barn på flykt

Det finns traumatiserade 

barn …

men många fler som har 

varit med om svåra 

upplevelser

Bemöta är en sak …

verkliga möten något 

annat



Från fokus på traumat …

till fokus på det friska … 

till en mer balanserad syn

”Se mig i mitt friska öga”



Vad betyder mest 

för barnens 

psykiska hälsa 

och förmåga till 

anpassning?

På kort sikt: 

Upplevelser i hemlandet, 

i flyktingläger och på 

vägen hit

På längre sikt:

Hur mottagandet blev här



Krigens, lägrens och gatans 

överlevare



Som offer

Som ögonvittne

Som den som hör om våld

Som förövare

Upplevelser

av våld



Konkreta

Nära relationer

Sammanhang

Förluster

Abstrakta - tron på

vuxnas vilja och förmåga att 

skydda

framtiden

godheten



Ansvar för föräldrarna

Ansvar för syskon

Ansvar för att hålla 

hoppet vid liv

Den förlorade barndomen



”Existential health”

Ögonblick av förundran

Livsfrågor

Verkliga möten

Kultur

Vad händer med den existentiella hälsan när ovissheten 

om framtiden tar över? 



Stressreaktioner efter trauma: ASD, PTSD etc

Återupplevanden, t ex flash backs, 

mardrömmar, ”re-enactment”

Undvikanden, t ex av platser, filmer, 

samtalsämnen

Överspändhet, t ex svårigheter men sömn 

och koncentration, impulsgenombrott

Sänkt förmåga, t ex minnesproblem, svårt 

lära nytt, orkar inte ta del

Overklighetskänslor

Depressivitet, skuld- och skamkänslor, 

uppgivenhet



Det reagerande barnet

Utagerande

Depressivt

Psykosomatiska besvär

Det anpassade barnet

Det charmiga barnet

Det kompetenta barnet

Det försvunna barnet

Överlevnadsstrategier



Jag tror alla trauman kan läkas!

Ibland kan det ta 
ett helt liv att läka 
svåra trauman i 
barndomen. Men 
något ska man ju 
ha livet till.



STOP
Enkel pedagogisk modell 

för arbete med barn i kris

Traumamedveten omsorg 

på salutogen grund

Balans mellan risk- och 

friskfaktorer



Structure and 

Safety

Återställ dygnsrytm och 

rutiner!

Ordna boendet!

Gör tillvaron förutsägbar!

Skapa lugn och ordning där 

du är!



Talking and Time

Berätta för barnen!

Låt barnen berätta!

Ge barnen tid!



Options and 

Organized

activities

Låt barnen leka!

Lek, läs och sjung med 

barnen!

Ordna aktiviteter för de 

äldre barnen!

Förskola och skola ett 

måste!



Parent and 

Acting parent

support

Snabb kontakt med BVC, 

förskola och föräldrastöd!

Regelbundna samtal med 

förskollärare eller lärare!

Stöd till den som står 

närmast barnet! 



Vanliga frågor

Stämmer åldern på barnet?

Talar barnet sanning?

Får barnet stanna och kan familjen återförenas?



Råd för kraft och arbetsglädje

Arbeta aldrig ensam

Se till att du får utbildning för din uppgift

Säg ifrån om brister i organisationen

Se till att du får vila och tid för återhämtning

Dokumentera

Fråga efter hjälp när du behöver det



Tack för idag!

lars.h.gustafsson@gmail.com


