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Filmer og musikk
Klassebildet – Tre små kinesere
https://www.youtube.com/watch?v=ucIqWhvxxRQ

Gutten som falt og mannen som hjalp ham opp igjen
https://www.youtube.com/watch?v=-Jp4FFVfXo0&t=32s

Styggen på ryggen – Onkel P og slektningene
https://www.youtube.com/watch?v=IybSNyEFytU

Alt det vi deler – TV2 Danmark
https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg

https://www.youtube.com/watch%253Fv=ucIqWhvxxRQ
https://www.youtube.com/watch%253Fv=-Jp4FFVfXo0&t=32s
https://www.youtube.com/watch%253Fv=IybSNyEFytU
https://www.youtube.com/watch%253Fv=B3_52CULpJg


h"ps://www.traumebevisst.no/program/audnedal

https://www.traumebevisst.no/program/audnedal


Målsetting «Sammen om barn»

Målet med prosjektet er kompetanseutvikling hos de ansatte, 
og god samhandling mellom tjenestene som jobber med barn 
og ungdom i Audnedal kommune. 

Prosjektet skal bidra til at alle barn og unge, men særlig de som 
har opplevd belastende livsutfordringer, gis gode vilkår for læring 
og utvikling.



Kompetanseprogram Audnedal

1. samling: Kick Off

2. samling: Klassen, et komplekst samspill/ Gruppens mangfold

3. samling: Gruppedynamitt – felles samling med Lyngdal

4. samling: Mer enn hjerne

5. samling: Tenk tanken - kan det være.....?





Mellomarbeid

1. Bruk Toleransevinduet og den tredelte hjernen sammen med 
en elev eller klassen din. 
Skriv et refleksjonsnotat i refleksjonsboka om hvordan du 
opplevde dette

2. På et team eller personalmøte: se filmen «Traumefeltets 
viktigste terapi» 
Gå gjennom refleksjonsspørsmålene som ligger på websiden



Dagens program

Klassen – et komplekst samspill
• ACE-studien
• UngData
• Klassehjernen og klassens toleransevindu
• De seks tenkehattene



Adverse Childhood Experiences (ACE-studien)
“Krenkede barn blir syke voksne”

Å gjøre gull til bly (V. Felitti)

- 17 000 mennesker
- Varte i over et tiår
- Undersøkte effekten av

negative 
barndomserfaringer
gjennom livsløpet

- Største undersøkelsen
noen gang utført på
dette området



Hva regnes som 
ACE` er:

• Physical abuse
• Sexual abuse
• Emotional abuse
• Physical neglect
• Emotional neglect
• Intimate partner violence
• Mother treated violently
• Substance misuse within household
• Household mental illness
• Parental separation or divorce
• Incarcerated household member

https://www.samhsa.gov/capt/practicing-effective-prevention/prevention-behavioral-health/adverse-childhood-experiences



Hvordan påvirkes vi 
av ACE `er

Jo flere ACEér jo større risiko for:
• Depresjon
• Søvnvansker
• Risikofylt seksuell oppførsel
• Tidig graviditet
• Fosterdød
• Diabetes
• Hjerteproblemer
• Selvmord 
• Psykoemosjonelle vansker
• Rus
• Atferdavansker mm



Jo flere ACE’er – jo flere 
utfordringer i skolen 

• Oppmerksomhet
• Utagering
• Internalisert oppførsel

Hanne Bekaak 2017, for SBne Sofies sBDelse

(Jane D. Lanigan, Christopher Blodgett

in School psychology Quarterly 2018, 

vol.33. no.1, 137-146)

ACE og skole





Klassebildet 2016



Mye er bra!

• De er opptatt av skole
• De er pliktoppfyllende
• Mange har jobb ved siden av skolen
• Det er mindre rus
• Det er mindre kriminalitet
• De er stort sett fornøyd med foreldrene sine



Samtidig er det noe 
som bekymrer…

7 av disse jentene er lite 
fornøyd med seg selv. 

Ung i Agder 2016



4 av ungdommene sliter 
daglig med fysiske smerter

Ung i Agder 2016



3 av ungdommene i klassen 
er mye plaget av depressive 
symptomer

Ung i Agder 2019



5 av ungdommene sier de i 
løpet av siste uke har følt 
seg ensomme

Ung i Agder 2016



2 av disse 
ungdommene blir 
mobbet minst en gang i 
måneden 

Ung i Agder 2016



4 av ungdommene i denne klassen 
sier de har hatt uønskede seksuelle 
opplevelser 

Ung i Agder 2016 



1 av disse 
ungdommene vil før 
fylte 18 år ha blitt 
utsatt for alvorlig 
vold fra foreldre

Myhre, Thoresen, 
Hjelmdal, 2015



6 ungdommer i denne klassen har 
forsøkt å skade seg selv

Ung i Agder 2016



3 av 
ungdommene vil 
ha forsøkt å ta 
sitt eget liv innen 
utgangen av vg3 

Ung i Agder 2016





Ungdata 2018

Fire trender vi bør være opptatt av

1. «Skikkelighetstrenden» 
2. Fysiske og psykiske helseplager 
3. Framtidsoptimisme og skoletrivsel
4. Tid på skjerm

NOVA rapport 8/18



Styggen på
ryggen

Hanne Bekaak 2017

For Stine Sofies stiftelse













Hvordan møter jeg elever som er her?

Hvordan møter jeg elever som er her?

Hvordan kan jeg jobbe med å utvide 

klassens/gruppas toleransevindu?


