
Traumebevisst 
skole 

i Lister
03.01. 2018

Odd Kenneth Hillesund
Ruben Gausdal



The sound of silence

• https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4



Mål for dagen

1. Du har fått en grunnleggende innføring i traumeforståelse og 
har blitt kjent med sentrale begrep.

2. Du har fått konkrete verktøy du kan bruke i skolen



Verdier / 
holdninger

KunnskapErfaring / 
ferdigheter

Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier



Er barn vanskelige?

• https://www.youtube.com/watch?v=Jfq6-nS65RY



tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Den tredelte hjernen



Den tredelte hjerne  
(Mc Lean 1970, 1990)



Experiences Build Brain Architecture

• https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws







Reflektere

Relatere

Regulere

Aksept, forståelse, ny mening, 
eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 
gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
somatosensoriske aktiviteter



«Det nytter ikke å tilby behandling som taler til 
logikkhjernen når skjevutviklingen ligger i 
overlevelseshjernen»

(Bruce Perry)



Stress-respons systemet

https://www.youtube.com/watch?v=3C_dUrOJliE



Prefrontal cortex

Amygdala
Hippocampus

Trussel!

Utskilling av adrenalin m.m.

”Fight, flight og freeze” 
Binyrene Utskilling av kortisol

HPA-aksen

Stressrespons 
systemet

Hallo! Jeg sitter jo trygt her på 
forelesing med RVTS Sør. Det var 
visst bare ett litt sært pedagogisk 

virkemiddel! 

Falsk alarm!

Erfaringer fra tidligere i livet 
tilsier at slanger ikke utgjør noen 

trussel så lenge de er på film

Dag Ø. Nordanger, 2012



Vi reagerer instinktivt ved fare, eller når vi tror det
er fare på ferde…..

Da sloss vi Eller løper Eller stivner

Eller overgir oss Eller skriker på hjelp

(Ogden, Fisher 2015)



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Forklar for hverandre….



Erfaringer og minner lagres annerledes ved 
traumatisering
• Fragmentert, uorganisert
• Blander seg
• Husker følelsen, ikke hendelsen
• Triggere reaktiverer traumet
• Relasjon og tilknytning kan være farlig/vanskelig



Bevisst og ubevisst
hukommelse

Semantisk hukommelse

Automatisert 
hukommelse

Episodisk hukommelse



• Joakim    
• ben

• Marius

• Tilmann Furniss

bussulykke

bussulykke

Hendelser rammer ulikt
- tabuiserte traumer



Guttene tilbys hjelp….

• Joakim takker ja 

• Marius takker nei 

• Hvem trenger det antakelig mest?



Faktorer som påvirker hvor alvorlig det er?

• 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)



Removed

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0

Gå sammen i grupper på 2-3 
1. Hvordan ville denne jenta fungert i deres barnehage?
2. Hvordan ville du møtt henne uten å ha visst det du så i filmen 

her?
3. Hvordan ville du møtte henne hvis du visste?



Removed

Gå sammen i grupper på 2-3 
1. Hvordan ville denne jenta fungert i ditt klasserom?
2. Hvordan ville du møtt henne uten å ha visst det du så i filmen 

her?
3. Hvordan ville du møtte henne hvis du visste?



Hjerteøvelsen 

• Er alle barna i deres barnehage i noens hjerte?



Smerteuttrykk

Vi kaller uforståelig atferd og følelsesmessige reaksjoner hos 
traumatiserte barn for smerteuttrykk

29



Ulike smerteuttrykk

• https://www.youtube.com/watch?v=Vcg2qkNFS8k



Historien bak….

• Tenk dere at dere er en av disse ungdommene. Fortell en mulig 
historie til denne ungdommen.

• Historien skal fortelles i jeg-form til de andre

• Hvordan kan vi hjelpe disse ungdommene å regulere følelsene 
sine?



Traumer påvirker på mange måter

Vansker med å kjenne igjen og tolke følelser

Vansker med å kontrollere 
egen atferd

Kroppslige forstyrrelser:
motorikk, søvnvansker, 
hypersensitive sanser etc…

Følelse av verdiløshet og skam

Oppmerksomhetsvansker

Vansker med å forholde 
seg til andre personer

Psykologisk frakobling –
dissosiering

(Nordanger et al. 2011)



Arbeidsoppgave

• Tenk på et barn hvor du kjenner igjen noen av disse 
beskrivelsene

• Hvilke utslag gir dette på skolen?
• Hva trenger barnet?



Hvordan starter det?

• Filmklipp fra Innsiden ut



Følelser smitter
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Hvem kjenner seg igjen?

• Middagsscene fra Innsiden ut



Jeg er metoden
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Voksen Barnet



Heine Steinkopf, RVTS Sør

T-F-S Analyse



Tanke – Følelse - Sanse
Tanke Hvilke tanker går gjennom hodet?

Følelse Hvilken følelse har/fikk jeg?
Når har jeg denne følelsen ellers?
Hvor kommer den fra? Følg den bakover i tid

Sansning/motorikk/
prosedyre

Hva gjør kroppen min? stresset, armbevegelser, begynner 
foten å riste, blir jeg kortpustet, får lyst til å gå, tar jeg på folk, 
legger jeg armene i kors… Hva skjer med musklene i ansiktet, 
begynner jeg å massere skulderen min, drar jeg meg i håret 
osv



Hjernen er alene

• https://www.youtube.com/watch?v=GsBHpB8W4cw



Traumatisering- Hjernerystelser

• Vedvarende konsekvenser av 
hendelser på samme måte som 
ved store fysiske sår
(traume kommer fra gresk og betyr sår)

• «En reaksjon på uutholdelige 
hendelser som overvelder 
sentralnervesystemet, der aktivering 
som følger med hendelsen ikke er blitt stabilisert» ( Perry, 2014)



Potensielt traumatiserende hendelser:
Tilfeldige traumer Menneskeskapte traumer

Type 1 traumer
- Enkelthendelser
- Opplevd akutt livstrussel
- Uventet

- Trafikkulykke
- Yrkesrelaterte traumer (Politi, 

Brannmenn, Krisepersonell)
- Industriulykker
- Kortvarige naturkatastrofer

- Kriminalitet, fysisk vold
- Seksuelle eller fysiske 

fornærmelser
- Væpnet ran

Type 2 traumer
- Gjentatt
- Vedvarende
- Uforutsigbar utvikling

- Vedvarende naturkatastrofer
- Teknologiske katastrofer 

(giftutslipp)
- Sultkatastrofer

- Seksuelt / fysisk misbruk av barn
- Alvorlig neglekt
- Emosjonell neglekt
- Krig / tortur
- Kidnapping / fengsling

Terr, Leonore 1991



Type 1 Traumer Type 2 Traumer

PTSD

Symptomer:

1. Gjenopplevelse av det som skjedde

2. Unngåelse av det som kan minne 

om

3. Negative tanker/humør 

4. Hyperaktivering og reaktivering

(DSM -5)

Komplekse traumer

Kompleks PTSD

Utviklingstraumer

Relasjonstraumer

Tilknytningstraumer

Hjernens organisering og utvikling



LINK



Martin Seligman

Authentic Happiness (2002)

Flourish (2011)

• Positive følelser
• Engasjement  (Flow)
• Mening (i betydningen å være en del av 

noe som er større enn deg selv)
• Oppnå/prestere 
• Positive relasjoner



Lekenhet er en indre sinnstilstand
”Motivasjonen til å fritt og gledelsesfullt engasjere seg i, 
og koble seg på, og utforske omgivelsene”

(Panksepp, 2004)



The primal power of play

• https://www.youtube.com/watch?v=3KanfLqKXYg



Ved frykt stopper leken

Grad av
lek

Tid



Lek vil si…

....å ha lyst til

....å være tilstede i øyeblikket

....å ha lite fokus på seg selv

....å improvisere

....å ha en følelse av kontroll og mestring 

....å være påkoblet, være en del av noe 

....å være glad 





Traume er i kroppen

Lek, glede og positive affekter 
utvider toleransevinduet

(Pat Ogden, 2015)



Traumebevissthet?

”Forstå det som ligger bak”
”Forstå følelser”
”Forstå som Smerteuttrykk”
”Dekke behov”
”Å gå fra refleks til refleksjon”
”Gå nærmere”
”Å jobbe med hjertet utenpå”



Mål for dagen

1. Du har fått en grunnleggende innføring i traumeforståels og 
har blitt kjent med sentrale begrep.

2. Du har fått konkrete verktøy du kan bruke i barnehagen



Avslutning

• https://www.youtube.com/watch?v=-Jp4FFVfXo0&list=PL-
g1bZoyN-I-gtjbLE2FIWpEiOhYCetiq




