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Program for dagen

• Del 1, ansatte:
Gjennomgang «hjemmelekse» hjerteøvelsen
Introduksjon Narrativ metode
Øvelse tankekart med ansatte

• Del 2, ansatte og ungdommer:
Øvelse tankekart med ansatte og ungdommer
Felles avslutning



Hjerteøvelsen fra nestegang

• Hjerteøvelsen – gå gjennom alle ungdommene for å sikre at 
alle er i noens hjerte.

• Ordinært mottak, gjør refleksjon over temaet.

Lenke til programmet: Et godt midlertidig hjem (nasjonalt)
• http://traumebevisst.no/program/etgodtmidlertidighjem/
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Narrativer og fortellinger

Narrativ = Fortelling

Fortellingen brukes til:  

• å skape en ramme for våre erfaringer
• å beskrive og fortolke/forklare våre 

opplevelser 
• hjelper oss til å skjønne hva som skjer
• å huske begivenheter i våres liv 
• å skape sammenhenger og finne 

mening i livet 

Finner ikke bildedelen 
med relasjons-ID rId3 i 
filen.



Dominerende og alternative historier

n Alle historier er forenklinger. Noen historier blir dominerende 
n Dominerende historier = tynne historier (identitetskonklusjoner) 

• Historier: begivenheter satt sammen i sekvenser over tid, ut fra en bestemt 
antakelse om meg selv:

X       X                         x

X x
X       

X X x x x

x = begivenheter
Dominerende historier

undtagelse
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Dobbeltlytning – parallelle historier

problemer initiativer
angst respons
trusler ferdigheter

skuffelser intensjoner
tap mening
svik verdier

Finner ikke bildedelen med relasjons-ID 
rId3 i filen.

Traumehistorien Aktørhistorien
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When were 
you a 
superhero?



Hva trives du med i 
mottaket? Hva lykkes 
du med i jobben din?

Hva er dine mål og 
ønsker for fremtiden?

Hva kan være 
utfordrende for deg?

Hvordan løser du det?
Hva trenger du støtte 

til? 



Instruksjon til øvelsen Tankekart 

• Tenk igjennom og skriv opp på tankekartet stikkord til hvert enkelt tema. Start med noe som du har opplevd som bra. Det kan være
alt fra gode møter med enkeltpersoner, gode opplevelser med ungdommene eller støtte/omsorg fra kollegaer. Det er nok at du
skriver ned stikkord til et eller to eksempler. Gjør det samme med en vanskelig situasjon du har stått i og et konkret ønske du har for 
endring i ditt arbeid i tida som kommer. (Dette kan være alt fra bedre miljø i mottaket, mer omsorg for hverandre i personalet, økt kunnskap 
m.m.)
Tidsbruk ca. 5 min.

• Sett dere sammen to og to, og og intervju hverandre i forhold til de to første temaene. (Ok og vanskelig.) Få fatt i konkrete eksempler på  
hvert enkelt område. Gi hverandre feedback på det dere ser som gode egenskaper hos hverandre både når situasjoner har vært
gode og når det har vært utfordrende.
Tidsbruk ca. 15 min.

• Parene (A og B) refererer kort for hele gruppen temaer de har berørt. A sier noe kort om hva B har fortalt og hvilke verdier og 
egenskaper han/hun tenker vedkommende har. Det samme gjør B om A.
Tidsbruk ca. 20 min.

• felles prosess med alle på teamet  som gjelder ønsker om endring. Vær konkret i hva som kan være første skritt til endring. 
Hvordan henger dette sammen med hva som er definert som mottakets målsetting for dette programmet?
Tidsbruk ca. 20min.



Gode spørsmål til gjennomgangen:
• Til det som er bra:
Hvordan påvirket det deg? Hvilke følelser dominerte? Hvordan tror du 
det var for den/de andre? Hvilken betydning har slike opplevelser for deg i 
ditt arbeid?

• Til det som er vanskelig:
Hvordan holdt du det ut? Hva valgte du å gjøre? Hva lærte du? Hva tenker 
du vil være lurt å gjøre i lignende situasjoner?

• Til endring: 
Hva kan være første skritt på veien? Hvem kan støtte deg? Hvordan vil 
endringen vise seg i praksis?



Hva er ok i livet ditt nå? 
Hva slags menneske vil 

du være? Hvilke 
positive egenskaper ser 

andre hos deg?

Hva er dine mål og 
ønsker for fremtiden? 

Hva skal til for at tiden i 
mottaket skal bli best 

mulig? Hva kan du 
gjøre selv og hvordan 
kan andre støtte deg?

Hva er  vanskelig for 
deg?

Hva kan du gjøre selv?
Hva kan andre gjøre for 

deg? 




