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Speed - date





Profilfilm 
Menneskesyn 



Endringstrekanten -TBO

Istandsette til gode MenneskeMøter.

Ungdom er ikke 
vanskelige, de kan ha det vanskelig. 

Det finnes ikke umulige 
ungdom, men utilstrekkelige voksne.
Eller voksne som strever!

Menneskesyn   - barnesyn  - sannhetssyn

Tiltak

Metode

Teori/forståelse

Verdier og holdninger
Menneskesyn – Barnesyn



Hva er ok i livet di3 nå? 
Hva slags menneske vil 

du være? Hvilke 
posi;ve 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? 



Målsetting for Sjøvegan ema-mottak

Vår visjon
Vi skal gjennom omsorg, trygghet 
og samarbeid legge til rette for at 
asylsøkere og flyktninger skal 
kunne få et selvstendig og verdig 
liv. Mottaket har som mål å 
”Forsterke normalitet”, 
tilrettelegge for at beboere kan 
bygge på sine sterke sider.
Motto: De kan! De vil

Hva kan være suksessfaktorene hos dere 
som vil bringe dere nærmere målet?

Hva kan være risikofaktorer på veien?



Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak

• Mottaket skal sikre at de enslige mindreårige får nødvendig
oppfølging og gis et godt omsorgstilbud og oppvekstmiljø. 

• Hensynet til barnets beste skal være grunnleggende for 
mottaksarbeidet. 

• Dette innebærer individuell tilrettelegging og at det tas hensyn til
bl.a. alder, kjønn, livssyn, kulturell identitet, personlighet, 
fungeringsevne, ressurser og behov.

• https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-
034/

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-034/


Råd fra enslige mindreårige til voksne omsorgsgivere

1. Vær snill!
2. Prøv å innta mitt perspektiv.
3. Hjelp meg.
4. Gi reglene mening.

Hvis jeg opplever at noen er interessert i min subjektive 
opplevelse, er det både en invitasjon til relasjon, det bidrar 
til trygghet og det hjelper til å regulere følelser =TBO.

Skårdalsmo & Harnischfeger (2017). Vær snill! – Råd fra enslige 
mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere.



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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Dobbeltlytning – parallelle historier

problemer initiativer
angst respons
trusler ferdigheter

skuffelser intensjoner
tap mening
svik verdier

Traumehistorien Aktørhistorien

oktober 2019 Ingelise Nordenhof 



Grunnleggende traumeforståelse

Å forstå 
mennesker i 
lys av hva de 
har opplevd

Å forstå 
mennesker i 
lys av hva de 

ikke har 
opplevd

Å forstå 
mennesker i 

lys av 
hvordan de 

har det 
akkurat nå



Stress…

Bra stress Stress vi kan tåle Giftig stress



Øvelse stress-sirkler

• Hvordan fungerer jeg i ulike situasjoner

• Se seg selv utenfra og den andre innenfra

• Plenum-dialog



Traumatisering- Hjernerystelser

«En reaksjon på uutholdelige 
hendelser som overvelder 
sentralnervesystemet, der aktivering 
som følger med hendelsen ikke er blitt stabilisert» 

(Perry, 2014)



Musikk «Fix You» 
Naturally 7



Øvelse: Samtalekort – «Speed date»



Hjernen formes av bruken



Den tredelte hjerne



Når følelsene 
tar over



Frykt og angst i et biologisk utviklingsperspektiv

• Frykt er livsviktig umiddelbar respons i møte med en reell fare 
eller trussel

• Følelsen av frykt oppstår ved en kroppslig stressrespons som er 
hensiktsmessig for å få oss til å reagere på en måte som øker 
sjansen for å overleve ved å unnslippe trusselen



Vi reagerer instinktivt ved fare (Porges,  2016, Ogden, Fisher 2015)

Eller sloss Eller løper

Vi stivner Eller overgir oss

Vi søker andre mennesker



Film 
Stressrespons (slange)



Stress respons - systemet

Trussel!

Erfaringer fra tidligere i livet 
tilsier at slanger ikke utgjør noen 

trussel så lenge de er på film

Aktiverings-
system 
HPA – aksen,
Autonome 
nervesystem

Hallo! Jeg sitter jo trygt her på 
forelesning. Det var visst bare ett 
litt sært pedagogisk virkemiddel! 

Falsk alarm!

Alarm



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Traumeminner



Traumepåminnere – det som stimulerer det 
implisitte minnet
Kroppen reagerer ikke bare på hendelser: den reagerer også på 
muligheten for at det skal skje noe vondt.

Kroppen reagerer automatisk på alle faresignaler den har kjent på før. 
tider på dagen eller i året, bestemte typer mennesker og steder, 
farger, lukter eller lyder, vær, stemme, kroppsspråk, misforståelser

Husk: Triggere vekker ikke eksplisitte minner, men implisitte, og 
gjenskaper opplevelsen av fare. Følelsen er "jeg er i fare", ikke "jeg 
husker fare" (Fisher, 2014)





Øvelse: Samtalekort – «Speed date»



https://www.traumesensitivt.no/verktoykasse
n/

https://www.traumesensitivt.no/verktoykassen/


Traumesensitivt.no

• https://www.traumesensitivt.no/verktoykassen/

• Passord: Sensitivt
• De tre hjelperne

https://www.traumesensitivt.no/verktoykassen/


Sang, 
«Stand by me»



Stand by me

• Stand by me

https://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM


Avslutning dag 1



Dag 2



Film fra Fisketur



Musikk 
«Up and up», Cold play



Toleransevinduet



Når kapteinen går av dekk (Zidane)

https://www.youtube.com/watch?v=C4GLhcbayn8

Quiz: 
Hvem sa: «Av alt uviktig i verden, er fotball det viktigste»

https://www.youtube.com/watch?v=C4GLhcbayn8


Tankekart i forhold til Toleransevinduet:

• Å kjenne sitt eget toleransevindu og spesielt vite hva som 
trigger en er et godt utgangspunkt for både å forstå egen 
reaksjoner og for å kunne reagere mer hensiktsmessig. Dette 
gjelder både voksne og barn!

• Å dele sitt «toleransevindu» med andre åpner opp for både å 
bedre å kunne forstå andres reaksjoner og atferd , men også 
mulighet for å være en bedre hjelper for hverandre i hverdagen.

• Å dele noe så personlig om seg selv er ikke bare lett. Det er 
derfor viktig at det skjer i en atmosfære av trygghet, 
anerkjennelse og dialog. Og at grenser respekteres for hva man 
vil snakke om! Jfr. Dobbeltlytting!



I hvilke situasjoner skulle 
du ønske at du reagerte 
annerledes? Hva kan du 

selv gjøre? Hva kan 
andre gjøre for deg?

VANSKELIGE 
SITUASJONER DU HAR 

STÅTT I OG KLART Å 
TAKLE PÅ EN GOD 

MÅTE

Hvia kan være 
utfordrende for deg?
Hvordan reagerer du?

Hva tenker du om 
det? Hva tror du 
andre tenker om 

deg? 



Instruksjon til øvelsen: 
For de ansatte::

For deg selv: Se på kartet og tenk igjennom punkt for punkt. Finn konkrete situasjoner som har vært vanskelig for deg og hvor du
kunne ha havnet utenfor toleransevinduet, men reagerte hensiktsmessig.
Det samme gjelder en situasjon hvor du opplevde at du var utenfor toleransevinduet og reagerte uhensiktsmessig. 
Prøv å vær konkret på situasjoner du skulle ønske du fremover kunne reagere annerledes. 

Sett dere sammen to og to, del konkrete eksempler på  hvert enkelt tema. Gi hverandre feedback på det dere ser som gode
egenskaper hos hverandre både når situasjoner har vært løst på en god måte og når det har vært vanskelig

Ansatte og ungdommer sammen:
Gå sammen i små grupper: en – to ansatte sammen med 2-3 ungdommer. Ta en runde med hvert av temaene, hjelp
ungdommene til å være konkrete. Del gjerne også noe fra ditt eget toleransevindu gjerne i relasjon til jobben på mottaket.
Gi hverandre feedback ved å notere ned egenskaper hos de unge.

Plenum:
I plenum nevnes og skrives opp på flippover typiske situasjoner en har hørt som takles bra. Det samme med utfordrende 
situasjoner og ting som en ønsker hjelp til. Fokus på egenskaper en har lagt merke til. Avsluttende refleksjon om hva som er
god hjelp når en har det vanskelig.





Avslutning dag 2

• Hva sitter du igjen med etter disse dagene?

• Hvordan tenker du dette kan brukes i arbeidet videre?

• Hvordan skal dere sammen sikre at kunnskapen skal 
vedlikeholdes?

• Innspill til veileder som skal utarbeides






