
TANKEKARTET 
& 

LIVETS TRE

Gunnar Eide 
Torunn Fladstad

Indira Derviskadic
Øyvind Dåsevatn

16.01.2017



Ingelise Nordenhof

Fortellingenes betydning

Narrativ = Fortelling

Mennesket er aktivt fortolkende vesener. 

Vi bruker fortellingen til:  
• å skabe  ramme for våres erfaringer
• å beskrive og fortolke/forklare våres opplevelser 
• å hjælpe os til å forstå hva som skjer
• å huske begivenheter i vårt liv 
• å skape sammenheng og finnee mening med livet 



Tankekartet 



”Lytt til oss! Vi leter hele tiden etter noen å dele våre tanker med.”



Hva er bra i livet ditt? Gøy? Ok?

Vennskapet	med	
de	andre	guttene		

- vi	blir	som	
brødre	og	trenger	

hverandre

En	av	de	voksne	som	
viser	oss	respekt,	har	
god	tid,	snakker	med	
rolig	stemme,	hjelper	
oss,	banker	på	døra	
når	han	kommer	–
han	er	en	snill	mann

Å	trene	–
fotball,	

cricket	og	
volleyball

Når	jeg	får	
klemmer	–

som	min	mor	
ville	gjort

Jeg	er	ikke	redd	for	
selvmordsbombere,	
voldtekt	eller	å	bli	

drept	

Norge	er	et	godt	
samfunn	– det	er	frisk	
luft	og	gode	leger

Jeg	opplever	
respekt,	når	
barn	og	unge	
blir	lyttet	til

Å	være	i	
naturen	



Hva er vanskelig? Problemer i livet ditt?

Jeg	er	helt	alene

Det	aller	
vanskeligste	er	å	
få	en	norsk	venn

Jeg	er	trøtt	og	
det	er	vanskelig	
og	lære	språket

Om	natta	roper	jeg	
på	en	venn	som	
sover	i	samme	
rom	og	ber	han	
om	og	slå	på	lyset

Jeg	savner	
familien	min	
veldig	mye

Jeg	har	dårlige	tanker	som	
gjør	at	jeg	er	anspent	i	
musklene,	får	smerter	i	

brystet,	bankende	hjerte	og	
magesmerter

Jeg	får	ikke	nok	søvn	
fordi	jeg	har	mareritt	
og	tenker	på	det	jeg	

har	opplevd

Jeg	er	redd	
for	å	miste	
sjansen	til	
et	nytt	liv

Jeg	sitter	på	
rommet.	Blir	

trist	og	
deprimert



Hva håper du skal skje framover? Ønsker? 
Håp? Drømmer?

Jeg	vil	stå	på	
egne	bein	og	
være	et	fritt	
menneske	

Jeg	ønsker	at	norske	
folk	skal	lese	afghansk	
historie	og	forstå	at	

det	ikke	bare	har	vært	
krig	der.

Være	en	ressurs	og	
hjelpe	andre	

mennesker	i	samme	
situasjon

Fred	i	
verden

Glemme	krig	
og	de	vonde	
tingene

Alt	er	bedre	
enn	før,	fordi	

jeg	har	
muligheter	for	
en	framtid

Håper	så	
snart	som	
mulig	å	få	
positivt	svar	

på	
asylsøknaden

Jeg	ønsker	
å	bli	

forstått	og	
respektert

Jeg	ønsker	å	ha	
kontakt	med	
familien	min



Øvelse og Hjemmelekse - Tankekartet

• Skriv på tankekartet en ting du synes er bra i jobben din, en ting 
du opplever som utfordrende eller vanskelig, og et ønske for 
framtida.

• Gå sammen med dine kollegaer i boligen. Intervju hverandre på 
skift. 

• Før neste samling – gjennomfør Tankekartet med ungdommer i 
boligen.
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Hva du har fått fra andre

LIVETS TRE
Personer som betyr noe

Håp og drømmer

Evner og ferdigheter

Det, du er glad for i hverdagen

Hvor du kommer  fra

http://www.dulwichcentre.com.au/tree-of-life.html



Hawa – Livets Tre
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Stormer i  Livet:

• Fra fortellinger om stormer og ferdigheder, 
til felles refleksjoner om ”livsvisdom” 

Konkret:
• Hvilke storme har dere opplevd?
• Hvem / hva hjalp dere i hver enkelt storm?
• Hvilke initiativer tok dere selv?
• Hvilke ferdigheder måtte dere bruke ? 
• Hvad var spesielt hjelpsomt og hvorfor?
Generelt:
• Hva kan man gjøre, når det stormer?                                   
• Hva er godt å kunne når det stormer? 
• Hvilke stormer står en i nå ?Framtidige stormer?
• Fra hvem og hvor kan man hente hjelp ? 



Takk for oppmerksomheten!

Seungjae Shin,	2011:	Refugees www.rvtssor.nowww.abup.no


