
Verktøy for en traumebevisst pedagogikk: Å gå bak atferden å forsøke å forstå barnet 
 

 
Instruksjon: Vi er alle påvirket av våre erfaringer. Traumer kan ha innvirkning på flere områder som har 
betydning for læring. En traumebevisst pedagogikk har som utgangspunkt at barnet gjør så godt 
han/hun kan, og dersom det er noe som gjør at han/hun ikke får det til, så er det noe som kommer i 
veien. Gjennom først å forstå det som ligger bak atferden kan det legges til rette for tiltak mot det som 
kommer i veien for læring og utvikling. Dette verktøyet kan være et hjelpemiddel for å forsøke å forstå 
traumatiserte barn og unge. Hvordan har traumene påvirket barnet på områder som har betydning for 
læring og utvikling? Listen er ikke uttømmende, og er ment som et utgangspunkt for en nysgjerrig 
tilnærming sammen med barnet, ungdommen og/eller omsorgsgiver og/eller kollegaer. 
 
Hvordan påvirker traumer barnets språk og kommunikasjonsferdigheter?  

• Når barnet er i en tilstand av hyperaktivering (overlevelsesmodus), kan han/hun ikke engasjere seg i, 
eller behandle informasjon som gis. 

• Når barnet er i en tilstand av hyperaktivering (overlevelsesmodus) kan språk bli et verktøy for å oppnå 
noe eller for å få dekket et behov - ikke for å uttrykke tanker og følelser. 

• Barnet kan ha vansker med å lese nonverbale signaler. 
• Barnet kan ha vansker med å prosessere verbal og skriftlig informasjon. 
• Barnet kan ha lite erfaring med voksne som oppfordrer til å uttrykke ideer, tanker og/eller følelser, samt 

begrenset erfaring med reflektert kommunikasjon. 
• Barnet kan ha vansker med å bruke språk som verktøy i relasjon. 

 
Hvordan påvirker traumer barnets evne til å organisere fortellinger?  

• For at barn skal få forståelse av en sammenheng av tilfeldige hendelser trenger de å vokse opp i et miljø 
med konsistens, forutsigbare rutiner og pålitelige voksne. Dersom et barn lever i kaos, påvirker det 
hans/hennes evne til å sette fortellinger i en lineær rekkefølge.  

• Barnet kan ha forvirring i forhold til fortid, nåtid og fremtid. 
• Barnet kan ha vansker med å organisere informasjon i meningsfulle kronologisk rekkefølge/sekvenser 

dersom utvikling av sekvensielt minne er forsinket og evnen til å lære seg informasjon i rekkefølge er 
svekket. 

• Barn utvikler forståelse av årsak-virkning gjennom en aktiv utforskning av verden rundt dem. Barnet kan 
ha hatt fysiske begrensninger og/eller ha blitt møtt med urealistiske forventninger, som kan ha hemmet 
deres nysgjerrighet og utforskning av verden. Barnet vil da ha vansker med å forstå årsak- virking. 

• Traumer kan skade barns følelse av objektkonstans (dvs. en forståelse av at ting fortsatt finnes selv om 
de forsvinner ut av synet), noe som får dem til å mangle følelse av forutsigbarhet i omgivelsene. 

 
Hvordan påvirker traumer barnets evne til å inngå i relasjoner? 

• Barn kan ha lært at de må sjekke ut foreldenes stemning før de våger å uttrykke hva de vil/liker. Dette 
kan videre påvirke utviklingen av selvtillit. Barn som ikke kan definere «hvem jeg er» vil ha vansker med 
å ta selvstendige valg, formidle preferanser og ta andres perspektiv. 

• Barn kan være fokusert på tolke den andres humør. 
• Dersom traumer har forstyrret normal lek med jevnaldrende kan det ha forstyrret barnets evne til å ta 

den andres perspektiv, eller evnen til å sette pris på en annens persons synspunkter. 
• Barnet kan ha behov for å ha kontroll, noe som kan føre til konflikter med voksne og jevnaldrende. 
• Barnet kan ha erfaringer med at andre ikke er til å stole på, og ha vansker med å gi tillit til andre. 
• Barnet kan ha vansker med å tolke både verbal informasjon og nonverbal informasjon (vansker med å 

lese ansiktsuttrykk og mimikk). 
• Barnet kan ha vansker med selvobservasjon og perspektivtaking. 
• Barnet kan ha vansker med å identifisere og differensiere følelser hos seg selv og andre. 

 
 
  



Hvordan påvirker traumer barnets oppmerksomhet i klasserommet?  
• Mange traumatiserte barn diagnostiseres med oppmerksomhet- /hyperaktivitetsforstyrrelse på grunn 

av symptomer på angst og hyperaktivering ved fare. 
• Barnet kan være kronisk opptatt av trygghet og kan være «hyperoppmerksomme» på alt som skjer 

rundt seg. De kan være opptatt av frykt og angst for egen sikkerhet, så vel som andres sikkerhet. 
• Barnet kan ha søvnvansker som kan føre til oppmerksomhetsvansker. 
• Barnet kan dissosiere (koble seg fra), og kan således streve med å ta inn informasjon fra læreren.  

 
Hvordan påvirker traumer barnets evne til å regulere følelser?  

• Følelser som frykt, angst, irritabilitet, hjelpeløshet, sinne, skam, depresjon og skyld er ofte vanskelig for 
barnet å identifisere og/eller uttrykke muntlig. 

• Barnet har ofte ikke kontroll på hvordan de reagerer på mennesker eller situasjoner. 
• Barnet kan overreagere på det de oppfatter/tolker som provokasjon, eller på reell provokasjon i 

klasserommet eller i friminuttet. 
 
Hvordan påvirker traumer barnets atferd i klasserommet? 

• Barnet vil først og fremst a fokus på å få bort følelsen av utrygghet, dette kan føre til aggresjon, sinne og 
plutselige humørsvingninger. 

• Barnet kan være kverulerende, diskuterende og krevende i kontakten. 
• Barnet kan prøve å gjøre seg mest mulig usynlig, tilbaketrukket, stille for å føle seg trygge. 

 
Hvordan påvirker traumer barnets eksekutive funksjoner?  

• Traumer kan påvirke utviklingen av prefrontal cortex i hjernen, hvor vi finner eksekutive funksjoner 
(viktig for evne til problemløsning, planlegging, vedlikehold, begrunnelse og fleksibilitet). 

• Barnet kan ha vansker med å sette seg mål, utvikle en plan, gjennomføre det de har planlagt og 
reflektere på prosessen. 

• Barnet kan ha vansker med overganger (slutt og begynnelser). 
• Barnet kan ha vansker med å komme i gang, bli engasjert og motivert for læring. 

 
«Vi kommuniserer våre erfaringer med mer enn ord» 
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- Film: The Impacts of Trauma on Learning, Part 1: Academic Performance. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=UPwdWLWYqBI 
 
Film: The Impacts of Trauma on Learning, Part 2: Classroom Behavior 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dw1R_tlWE04 
 

- Film: The Impacts of Trauma on Learning, Part 3: Relationships 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=to8MhwP8zZQ 

 


