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Hva husker dere fra siste gang?





Endringstrekanten -TBO

Istandsette til gode MenneskeMøter.

Grunnholdninger:
Barn og ungdom er ikke 
vanskelige, de kan ha det vanskelig. 

Det finnes ikke umulige barn/
ungdom, men utilstrekkelige voksne.

Menneskesyn   - barnesyn  - sannhetssyn

Tiltak

Metode

Teori/forståelse

Verdier og holdninger
Menneskesyn – Barnesyn



”You need a philosophy” (Ross 
Greene)



Essensen i videoen

• Hva er hovedinnholdet i denne filmen?

• Hvilke idéer er det han har innvendinger mot?

• Hva vil bli vår tilnærming til barn og unge?

• Snakk sammen om relevansen for deres arbeid med barn og 
ungdom.



Og hvordan, og med hva forstår vi det vi 
ser…



“Krenkede barn blir syke voksne” 
(Kirkengen 2015)

Adverse Childhood Experiences (ACE) 
studienÅ gjøre gull til bly (V. Felitti)



Typer av krenkelser

• Gjentagende fysisk mishandling

• Gjentagende emosjonell mishandling

• Seksuell mishandling med kontakt

• Alkohol eller stoffmisbruker i hjemmet

• Fengslet familie medlem

• Omsorgsperson som er kronisk deprimert eller psykisk syk

• Mor blir mishandlet

• Har en eller ingen forelder



ACE og psykoemosjonelle vansker



Stress- respons: Vi reagerer instinktivt ved
fare 

Da sloss vi Eller løper Eller stivner

Eller overgir oss Eller skriker på hjelp

(Ogden, Fisher 2015)





Belski – resiliens eller påvirkbarhet

• 35-60 %  resiliens

• Vanskelig å vite hvem de andre er

• Noen kjennetegn på de som har recovery

• omsorgssituasjonen



Traumebevisst praksis

• Et rammeverk og en forståelsesmodell mer enn en 
metode (Bath 2006/2008/2015)

• Det kreves at hele organisasjonen, eller hele miljøet 
barnet er en del av har en forståelse av traumenes 
betydning og bidrar til en delt forståelse med traumet som 
grunnpilaren (Harris/Fallott 2009) 

• Verdier og holdninger

• Forståelse av kompleksitet (Snowdon,2007)



Alvorlighetsfaktorer for potensielt 
traumatiserende hendelser?

Antall potensielt traumatiske hendelser en er utsatt for

Jo yngre jo verre 

Menneskeskapte hendelser er mer traumatiserende enn 
naturkatastrofer

Skadevirkningen er avhengig av graden på fysisk 

og psykologisk nærhet til hendelsen

(Helsekompetanse.no)



Hvorfor gjøre 

det så 

vanskelig?

RVTS-sør, illustrasjon 
Oscar Jansen



Tilknytning handler om å føle seg trygg

John Bowlby





Før flukten

Potensielt traumatiske hendelser for enslig mindreårige 
asylsøkere

• 70 % har opplevd tap av personer som sto dem nær 

• 63 % har vært vitne til vold 

• 55 % har selv vært utsatt for vold

(Tine Jensen NKVTS, 2014)





Å endre det fundamentale spørsmålet…

Spørsmålet er ikke:

Hva er galt med deg?
Men:

Hva har skjedd med deg?
(Fodaro, 1991. Bloom, 1995)



Hvorfor ha fokus på hverdagen?

Det er der de er

Det er der dere er

Og det er der vi kan være med

- og det er der endring skjer….



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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Trygghet



Positiv forandring – hva er 
betydningfullt?

40% egenskaper med barn/unge og omgivelsene

15% håp og forventning

15% teknikk

30% Relasjonskarakteristika (Assay & Lambert, 1999)



Relasjoner 

Det viktigste for menneske er evnen til å 
forme og opprettholde relasjoner 

(Bruce Perry)

Essensen i traumeerfaringer er følelsen 
av forlatthet, at en er avstengt fra resten 
av verden 

(van der Kolk)



Forskjellige former for regulering

Top-down (frontal cortex) - «Ta deg sammen»

Samregulering – barnet regulerer seg med en 
annen

Sensorimotorisk regulering
Barnet reguleres av ytre eller indre sansestimuli



Toleransevinduet - smalt



Reguleringsstøtte- traumefeltets nyttigste
terapi



Toleransevinduet



Film med amerikansk gutt og mor

• Hentes fra dropbox



Sam-dysregulering



Samregulering



Øvelse

• I hvilke situasjoner med ungdommen har du opplevd at du må 
emosjons regulere?

• Hva gjør du og hvordan fungerer det?



Nivåer av tilheling

Reflektere

Relatere

Regulere

Aksept, forståelse, ny mening, 
eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 
gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
somatosensoriske aktiviteter



Oralt
Varer bare så lenge det er «input», men er en 
rask måte å regulere på
•

Mat som reduserer aktivering Mat som øker aktivering

Mat som krever tygging

Tyggegummi med søt smak

Suge og blåse

nøytral og varme temperaturer

Vertikale kjevebevegelser

«crunchy» mat

Mint, sitrus, perppermynte, kaffein

Krydder og surhet



Lukt

Lukt som roer ned Lukt som gir aktivering

Vanilje

Mildt

Søtt

Familiære kroppslukter

Naturlige lukter

Peppermynte

Sterke krydder

Sterke parfymer

Syntetiske lukter

Kroppslukten til fremmede



Visuelt (syn)

Visuelle aktiviteter som roer ned Visuelle aktiviteter som gir aktivering

Balansert og symmetrisk

Fokusere syn

Kurver

Pasteller

Blått og grønt

Naturlig lys

Lineære linjer

Konsistent lys

tegning

Sporadiske og uorganiserte input

Perifert syn

Sterke farger

Intenst lys

Gult og rødt

Fluoriserende lys

Disorganiserte linjer

Strobe lys

skrabling



Hørsel

Hørselsinntrykk som roer ned Hørselsinntrykk som aktiverer

60-80 slag pr minutt

Mozart

Tromming i rytmisk/repeterende mønster

100-120 slag i minuttet

Rap og blåseinstrumenter med høy tone 

(piccolofløyte)

Urytmisk tromming



Taktilt

Taktile  aktiviteter som roer ned Taktile aktiviteter som gir aktivering

Mykt, konsistent input

«Deep Touch»

Nøytral varme

Hard/glatt overflate

Bomull

Å «fingre med noe»

Stikkende, inkonsistent input

Lett berøring

For kaldt eller for varmt

Polyester

Skrape på skorper



Proprioception

aktiviteter som roer ned aktiviteter som gir aktivering

Strekke ut (langs midtlinjen)

Dra og dytte (tungt arbeid)

Gni hardt mot huden

«Bear hugs»

Forutsigbar berøring (f.eks massasje)

Hoppe, «sprette», løpe med mye start/stopp

Kille (light pressure)

Sporadisk berøring



Vestibulærsansen

aktiviteter som roer ned aktiviteter som gir aktivering

Langsomme endringer av posisjon

Rytmisk/repeterende bevegelse

Langsomme bevegelser

Lineær rugging

Arytmisk eller sporadisk

Rask bevegelse

«snurre rundt»

Rugging sidelengs


