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Musikk og film
• Goliat – Laleh
https://www.youtube.com/watch?v=2z4WvIxT4w8

• Benjanmin Zander – How to give an A
https://www.youtube.com/watch?v=qTKEBygQic0

• Problemløseren II –
https://www.youtube.com/watch?v=eCy9dhgrVnw

• DaleBang Stress Bucket - Braive
https://www.youtube.com/watch?v=1KYC5SsJjx8

https://www.youtube.com/watch?v=2z4WvIxT4w8
https://www.youtube.com/watch?v=qTKEBygQic0
https://www.youtube.com/watch?v=eCy9dhgrVnw
https://www.youtube.com/watch?v=1KYC5SsJjx8


Målet med prosjektet er kompetanseutvikling hos de 
ansatte, og god samhandling mellom tjenestene som 
jobber med barn og ungdom i Audnedal kommune. 

https://www.traumebevisst.no/program/audnedal

https://www.traumebevisst.no/program/audnedal


Målsetting Prosjekt
Lyngdal

«Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi 
god opplæring til lærere, skolens øvrige personale, 
skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge, men 
særlig de som har opplevd belastende 
livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår»



Program for dagen, kl 9-15

Faglig og verdimessig plattform
• Med positivt blikk på gruppedynamikk

Klassehjernen og lærergjerningen
• Regulert – uregulert på gruppenivå

Folkehelse og livsmestring
• Styrkelegging og skattejakt



tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier

People will forget what you said. 
People will forget what you did.

But they will never forget how you made
them feel. 

Maya Angelou



Godt nytt år!

Hva vil jeg bli husket for av 
mine elever?



Refleksjonsoppgave

Hva tenker dere om at alle elever er A- elever?



Positive følelser



Broaden and 
build theory
Posi;ve følelser 
• utvider vårt 

handlingsrepertoar i 
møte med mennesker 
og oppgaver vi skal løse

• gjør oss mer robuste ;l 
å tåle motgang

Nega;ve følelser
• Innsnevrer fokus og 

handlingsrepertoar

Barbara Fredrickson 2011



Broaden and build theory
Utvider, åpner
• Større aktivitet i synssenteret i hjernen
• Økt kreativitet, bedre læring, økt prestasjon
• Lettere tilknytning til andre mennesker

Bygger
• Endret hjernestruktur over tid
• Økt motstandskraft 
• Gir bedre psykisk og fysisk helse

Barbara Fredrickson 2011



Hva likte du å leke som
barn?

• Tenk på en lek du likte å leke som barn 
eller ungdom.. 

• Hvilke følelser får tanken på denne
leken fram hos deg?

• Del med sidemannen



Would you like to be able to control peoples minds?
Then ask them questions!

Micro moments 
of love 



Positive spørsmål

Istedenfor å si:

Hvordan har du hatt det i 
dag?

eller 

Hva skal du gjøre i morgen?

Så kan du heller si: 

Hva har vært det beste med 
dagen din?

eller

Hva gleder du deg til i morra?



Økning i positive opplevelser og positive 
tanker gjør folk mer ressurssterke, kreative, 
livsmodige og  oppmerksomme.





Anerkjennende undersøkelse ...



Positive følelser 
Å være i stand til å fokusere 
på det som er bra, er selve 

kjernen i det å ha et godt liv. 

P
Engasjement

Vi lærer og utvikler oss 
gjennom aktiviteter som 
setter oss i en tilstand av 

«flow» (flyt). 

E
Relasjoner

Gode relasjoner og sosial 
;lknytning er regnet som et 

av de vik;gste aspektene ved 
et godt liv og god psykisk 

helse.

R
Mening

Å oppleve at livet er 
meningsfullt er en svært 

viktig drivkraft til selve livet. 
Det gir både motivasjon til å 
gå videre når ting butter, og 
det er selve grunnlaget for 

positive følelser. 

M
Accomplishments (oppnå, 

gjennomføre)
Handler om å ha ønsker og 

mål en kan strekke seg mot, 
og som samtidig er realistiske 

og kan nås. 

A

M. Seligman 2011 



«Skolen var et godt sted å 
være. Det var da jeg kom 
hjem at jeg kræsjlandet»

Leah, 23 år



«Jeg presterte godt i 
morsomme fag…»

Leah 23 år



«Hun bare sto der og sto der 
og sto der…»

«Hun ga seg jo aldri! Og jeg 
hatet henne, men  jeg er så 
takknemlig…»

Leah 23 år



«Human beings always
search for meaning»

M.Seligman



«Skolen er jo liksom den 
viktigste oppgaven din når du 
er barn og ungdom». 
«Det er inngangsbilletten til 
voksenlivet, og jeg trengte den 
billetten….»

Sofie, 23 år



PERMA-mål for klassen

Positive følelser

Engasjement

Relasjoner

Mening

Accomplishments (oppnåelse/gjennomføring)





Lek og hjernen

Hjernens 
hemisfærer









• https://www.youtube.com/watch?v=1KYC5SsJjx8

https://www.youtube.com/watch?v=1KYC5SsJjx8




Positivt og negativt stress i klassen

Snakk sammen to og to:
• Hvordan regulere mengden/typen stress, sørge for at det er 

nok, men at det ikke skvulper over?
• Hva er det positive stresset?
• Hva er det negative stresset?

• Hvordan tappe ut når bøtta er full?



«Stress» som skaper vekst

Vi må skape håndterbart stress….

Det handler om to ting:

Dosering og timing



Reflektere

Relatere

Regulere

www.childtrauma.org

http://www.childtrauma.org/


Regulert tilstand
«Book smart»

Reflektere
Relatere
Regulere

www.childtrauma.org

http://www.childtrauma.org/


Uregulert tilstand 
«Street smart»

Reflektere
Relatere
Regulere

www.childtrauma.org

http://www.childtrauma.org/


Regulate Relate Reason

Overlevelse                Relasjon                  Utforskning



Marius og de gode hjelperne
https://www.traumesensitivt.no/ Passord: sensitivt

https://www.traumesensitivt.no/


Folkehelse og livsmestring

1. Hva legger du i disse to begrepene?
2. Hva er dine forventninger til dette tverrfaglige temaet?
3. På hvilken måte vil dette nye tverrfaglige temaet forandre din praksis?



Folkehelse og 
livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig 
tema i skolen skal gi elevene 
kompetanse som fremmer god 
psykisk og fysisk helse, og som gir 
muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

I barne- og ungdomsårene er utvikling av et 
positivt selvbilde og en trygg identitet særlig 
avgjørende.



Det tverrfaglige temaet folkehelse og 
livsmestring

Stortingsmelding 28

«Skolens oppgave er å seAe barn 
og unge i stand El å håndtere 
livet»

Opplæringsloven og Kunnskapslø]et



Psykisk helse skapes der 
mennesker lever livene sine

«Vi lærer på skolen hvor mange 
tenner vi har i munnen, hvor 
mange ribbein vi har i siden, men 
ikke hvor mange følelser vi har i 
magen. Vi lærer hvordan hjerte 
og lunge virker, men ikke hvordan 
følelsene våre virker, hvordan 
tenkningen utvikler seg og hva 
som styrer vår atferd»

Arne Holte 

Professor emeritus ved UiO



Hva virker 
forebyggende?

• Følelsesregulering
• Problemløsning
• Sosiale ferdigheter
• Lærere som er interessert, varme og lyttende
• Positive tilbakemeldinger, positiv forsterkning
• Interaksjon og samarbeidsaktiviteter som er 

utviklingsadekvate
• Spørsmål som inviterer til refleksjon og aktiv 

respons

Society for Prevention Research 2016 



Å jakte på gode egenskaper
og evner hos en annen person



Øvelse: «Ability spotting»

To og to
• Den ene forteller en kort historie fra en situasjon som gikk bra
• Den andre lytter til historien og har samtidig fokus på hvilke 

styrker og egenskaper fortelleren viser i situasjonen.
• Lytteren skriver ned styrker og egenskaper på gule lapper – en 

styrke pr. lapp, og klistrer på fortelleren.
• Lytteren presenterer styrkene for den andre.
• Bytt rolle etter 5-10 min.



Kartlegging eller styrkelegging av elevene

• Har dere husket å styrkelegge elevene?
• Har dere husket å dokumentere dette?
• Hvordan bruke styrkeleggingen som utgangspunkt for arbeidet i 

klasserommet?



Styrkejakt i klasserommet

• Hvordan kan du bruke denne øvelsen i ditt klasserom?
• Er det elementer fra metodikken dere kan sette i system rundt 

klassen?
• Hva vil skje med klassen om dere holder et styrkebasert fokus 

fremover?
• Kan dere bruke dette i møte med foreldre/foresatte?
• Hvordan kan dere bruke dette med elever som strever?



«Send them
home happy»



www.linktillivet.no

http://www.linktillivet.no/


Målene med LINK

• Å bidra til å styrke den enkeltes selvbilde
• Å bidra til opplevelse av tilhørighet
• Å gi trening i konstruktive mestringsstrategier

Alle samlingene i LINK er bygget opp rundt faste ritualer



Ritualer er argumenter 
utstrakt i tid

Thomas Sjödin



FagLINK

• Inngangsritualet
• Gullkornrunden
• Vi presenterer tema
• Vi snakker om tema
• Vi jobber med tema
• Bare for gøy
• BOKA
• Krøll-og-kast
• Avslutningsritualet 

Hvordan kan dere bruke 
ritualene i LINK i hverdagen?



RVTS Sør inviterer  til kurset

Førstehjelp ved selvmordsfare

Dato 25-26. februar 2020, Kl. 08.30 - 16.00 begge dager 

Adresse: RVTS Sør, Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, 
4630 Kristiansand

Kursledere: Ingrid Sæbø Møllen, Karen Ringereide, Øyvind Dåsvatn


