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Introduktion 

Ing-Marie Wieselgren 



Barn påverkas av samhällskriser!

Anna Sarkadi 



Barn påverkas av samhällskriser!

− Småbarn blir ofrivilliga mediekonsumenter

− Barn som kan läsa och/eller har tillgång till mobil har också tillgång 

till otroligt mycket svårt material

− Särskilt i början av kriser fattas det ofta information avsedd för barn 

(bättre nu än vid pandemin!)

− Barn blir oroliga

− Barn behöver också bearbeta de existentiella aspekterna av krisen



8 av 10 barn uttryckte oro för ”Corona”
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Barn 4-12 år

Att det dödar, jag vill inte dö. (6 år, Stockholm)

Mamma är lärare. Jag vill inte att hon ska bli sjuk och åka till sjukhuset. Då 
får man inte träffa henne. (4 år, Stockholm)

Om corona tar över hela Jorden och blir ännu värre. Så till och med djuren och 
barnen och bebisarna kan få corona. Då vill inte austronauterna komma 
tillbaka till Jorden för där finns corona. (7 år, Västmanland)

ORO FÖR SJUKDOM OCH DÖD

EXISTENTIELL ORO



Ungdomar 13-18 år

Jag är orolig för mina nära och kära samt min framtid då jag inte vet om 
jag kommer kunna få ett jobb efter studenten och därmed inte kunna flytta 
hemifrån. (18 år, Kronoberg)

Jag är orolig att vi aldrig kan ta oss tillbaka från det här, att förtroende för 
politiker och demokratin kommer att skadas permanent. (17 år, Stockholm)

EXISTENTIELL ORO 

ORO FÖR SAMHÄLLET



Utgivningsdatum: 

21 maj 2022!

https://pubcare.uu.se/forskning/chap/projekt/en-uppfoljning---barns-och-ungas-roster-om--corona-/nyheter-

om-studien/

https://pubcare.uu.se/forskning/chap/projekt/en-uppfoljning---barns-och-ungas-roster-om--corona-/nyheter-om-studien/


Det som är bra i vanliga fall är extra viktigt för familjer 
som varit med om krig och flykt

− En trygg uppväxtmiljö med lyhörda vuxna och adekvat stimulans – ett gott 

föräldraskap

−Undvik toxisk stress, som fattigdom, våld, separationer

− Proportionellt mer stöd efter behov

− Förskola med kompensatoriskt uppdrag

− Tillgänglig, hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård



Ett gott föräldraskap utan våld - ”Kramar och ramar”

− Kvalitetstid, prata, gosa, hålla

−Medkänsla för både barnet och sig självt

− Komma överens om regler – positivt formulerade

− Logiska konsekvenser 

− Planerat ignorerande av störande beteende (och 

uppmärksamma önskat beteende!)

− Alternativ till uppfostringsvåld: Paus & Varva 

ner/Nödbroms

− Föräldern ger signal, genomför den överenskomna rutinen för 

Paus eller Varva ner/Nödbroms

+ Traumakunskap

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.bengtsfors.se%2Fimages%2F18.51116f3c1683782bd0e39b88%2F1549898916639%2Fdu_ar_det_finaste.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bengtsfors.se%2Farkiv%2Fnyhetsarkiv%2Fnyheter%2F2019-10-02-alla-barn-i-centrum-abc---relationsstarkande-grupptraffar-for-foraldrar.html&docid=Kl1h8F9LYRN09M&tbnid=6UwZY8i2qPCRaM%3A&vet=10ahUKEwiwhbDSx6HlAhUs4aYKHXwADZQQMwh9KCcwJw..i&w=960&h=540&client=safari&bih=714&biw=1296&q=f%C3%B6r%C3%A4lder&ved=0ahUKEwiwhbDSx6HlAhUs4aYKHXwADZQQMwh9KCcwJw&iact=mrc&uact=8




Det kompensatoriska uppdraget



En välfungerande screening med efterföljande effektiva insatser!

© Södertälje Sjukhus



Vissa 
gånger är 
det faktiskt 
pengar 
som fattas!

Troller-Renfree SV, Costanzo MA, 

Duncan GJ, Magnuson K, Gennetian

LA, Yoshikawa H, et al. The impact of a 

poverty reduction intervention on infant 

brain activity. Proceedings of the 

National Academy of Sciences. 

2022;119(5):e2115649119.



− Frukostseminarium

Forskning i korthet #11 –

Spädbarns utveckling och 

behov av en trygg bas

Försök att behålla 

kontakten med pappa!



Små barn och oro i vår tid 

- Hanna Thermaenius



Små barn och oro i vår tid 

• Tillvaron är ett pärlband av nu

• Intryck och nyhetsflöde

• Tillgång till trygga vuxna

• De redan drabbade drabbas igen



Särskilt sårbara barn vid kriser

• Brist i tillgång till trygga vuxna

• Egen eller familj med erfarenheter av 
krig och flykt

• Egen sårbarhet, orosbenägen, svårt att 
tolka intryck



Viktiga hållpunkter

• Hjälpa vuxna är att hjälpa barn

• Alla barn är allas barn

• Gör det pratbart, fråga 

• Lär ut knep att möta oro

• Förmedla hopp



Små barns reaktioner på svåra händelser 

• Pendla i reaktioner -randigt

• Tappa färdigheter

• Svårt att komma till ro

• Kraftiga utbrott

• Avstängd och spänd

• Klängig och gnällig

Beroende av hur de vuxna reagerar och hanterar situationen



Lugna, lyssna, stärk

✓ Skydda från fortsatta påfrestningar och 

hjälpa till att hantera starka känslor

✓ Underlätta återhämtning 

✓ Bygger forskning om vad som är 

gynnsamma för att kunna må bättre



Lugna

Stärk känslan av trygghet

• Håll barnet nära ” jag är här”

• Försök minska vuxenprat och läskiga 

intryck

• Gör sådant  som barnet känner igen, 

sånger, sagor, lekar, mat



Lugna kroppen och tanken

Lugna andningen: ha barnet i famnen, blåsa 
såpbubblor, blåsa något lätt över ett bord

Bryt overklighetstillstånd: 
klapplek, kasta boll mellan er, turas om att räkna 
föremål i olika färg, bygga torn, följa John, vagga 
och gunga



Lyssna

• Lyssna in behoven, en del 

barn behöver springa runt, 

andra behöver vara i knät

• Lyssna i leken, vad försöker 

barnet leka och visa?

• Hjälp barnet sätta enkla ord 

på vad som hänt steg för 

steg, visa med dockor, 

ritprata.



Lyssna in och möt starka känslor

• Svåra händelser kan ge våra 

uttryck

• Fånga upp och bekräfta känslorna

• Vad behöver vuxna för att möta 

uttryck och minska på affektsmitta?

Det är rörigt just nu.  
Jag förstår att du blir 
arg. Om en stund 
kommer vi att få reda 
på mer. Ska vi rita 
tillsammans medan vi 
väntar? 



Stärk

• Be barn om hjälp med enkla sysslor: Kan 

du hjälpa mig att hålla glasen? Kan du följa 

med oss och hämta något att leka med? 

• Påminn om vad barnet redan kan: Vad 

brukar du gilla. Låt de minsta peka.

• Viktigt att komma tillbaka till någon vardag: 

Gå till park, ha några leksaker, titta på 

barnprogram

• Stärk och stöd vuxna nära barn att orka 

stärka sina barn



Stärk barnets rätt till delaktighet

• Vad kan barnet få vara med och 
bestämma i det lilla?

• Hur kan barnet delges rutiner och 
struktur.

• Respektera ban som inte vill prata eller 
leka i stunden

• Tillåt att få gå med sin vuxen, sitta i knät, 
underlätta för den vuxna att vara nära



Att stärka känslan av hopp

Skapa glimtar av hopp mitt i det mörka:

Det kommer det kännas bättre

Snart ska vi göra roliga saker igen





Möta nyanlända förskolebarn i 

vården
- Anders Hjern 



Psykisk ohälsa och tid i Sverige
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Vanliga symptom hos de nyanlända förskolebarnen

• Sömnproblem inklusive mardrömmar

• Rädslor (för uniformerade män etc)

• Separationsångest (följer med in på toa)

• Reagerar kraftigt på höga ljud, nyårsafton en plåga



Hjern-XX Congreso de Pediatría Social- Granada 2011

Några bra frågor om barnen…

−Hur sover hen på natten? 

− Är det något särskilt hen är rädd för?

− Är det något som du/ni tycker har förändrats hos honom/henne

sedan ni kommit till Sverige/sedan kriget startade som oroar dig/er?



Studier av Andra världskrigets barn

• Sarah Moskowitz (USA, England, Israel)

• Hans Keilson (Holland)

• Dalianis-Karambatzakis (Grekland)

−Omhändertagande efter kriget var 

viktigare än trauma under kriget för 

långsiktig hälsa och social anpassning


