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Noen generelle utgangspunkter



Videre



Barnets tilknytningsevne



Tilknytning handler om å føle seg trygg





Videre



Omsorgspersonens betydning



Trygghet





Trygghet



Toleransevindu



Barns utvikling og traumer 0-12 mnd



videre



Traumekonsekvenser



Barns utvikling og traumer fra 1-3 år



Traume konsekvenser



Tegn på traumatisering hos barn uten 

språk

• Traumebearbeiding

• Arbeid med affektregulering

• Arbeid med ”historien om meg selv”

• Re- eller nykonstruksjon av forholdet mellom mor-barn

• Utfordre rigide tanke/følelsesmønstre, kreative aktiviteter som 
stimulerer mestring og opplevelse av ”kraften”

• Traumebearbeiding

• Arbeid med affektregulering

• Arbeid med ”historien om meg selv”

• Re- eller nykonstruksjon av forholdet mellom mor-barn
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Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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Forutsetninger for hjelp, De tre pillarene

• Trygghet

• Tilknytning/ god relasjon

• Regulering av affekt og aktivering

• Stabilisering, evne til å tåle følelser, evne til å regulere 

aktivering

• Gi Kapteinen mulighet til å forstå og ”overstyre” 

Maskinist og fyrbøter



Prinsipper for god dialog

• Etabler øyekontakt, og følg barnets initiativ

• Sett navn på, og snakk på en aksepterende måte om det 
barnet opplever eller er opptatt av 

• La kommunikasjonen få form av dialog, hvor hver får sin 
tur til å uttrykke seg-ikke-verbalt eller med lyder og ord

• Reager på ønsket atferd med å imitere den, rose, eller 
kommentere med aksepterende stemme el holdning

• Bekreft at det barnet har villet kommunisere er oppfattet 
og forstått

• Stemningen er de voksnes ansvar!



Utviklingsstøttende dialog

• Se

• Beskriv

• Vent

• Anerkjenn

• Trianguler (introduser noe nytt for barnet)



Kartlegging

• Er barnet trygt?

• Meldeplikt, avvergeplikt, snakke med foreldre?

• Glem ikke barnevernet!

• Er det trygt å fortsette samtaler? 

• Hva er symptomene?
• Atferd

• Følelser

• Kognitivt

• Sosialt

• Har barnet noen positive relasjoner?

• Familiekart

• Motivasjon for endring (what’s in it for me?)


