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Sound of Silence- Disturbed



Kompleksitetsøvelse



Hvordan dette programmet ble til..



Programmets målsetting:

• at en traumebevisst tilnærming og forståelse skal bli en del av 
arbeidskulturen

• at mennesker som kommer i kontakt med våre senter skal bli 
møtt av ansatte som forstår hvordan deres erfaringer påvirker 
følelsesliv og handlingsrom 

• at mennesker får kunnskap og støtte i møte med utfordringene 
som følge av sine erfaringer med incest og overgrep.



Kompetansehevingsprogram

16. -17. januar Verdier og traumeforståelse

20. – 21. mars Arbeidsglede og forskjellighet

19. – 20. september Samtale med barn og 
traumebevist møte med innvandrere (?)



Program for 
samlingen
I dag:

9 – 1130 Verdier 

1130 - 12 Lunsj

12 - 15 Menneskesyn

I morgen:

9 - 1130 Traumeforståelse. 

Hjernen formes av 
bruken

1130 - 12 Lunsj

12 - 15 Traumeforståelsen 
i praksis



Carol Falenders
(2004) 



• ”Det å lære kunnskapen er 
en intellektuell affære. 

• Det å bruke kunnskapen 
slik at det fungerer, er en 
menneskelig affære. 

• Det å ville dette, er et 
spørsmål om verdivalg.”

• Mogens Albæk





OUTCOMES
(% of Participants who Demonstrate Knowledge, Demonstrate new 

Skills in a Training Setting, and Use new Skills at work)

TRAINING
COMPONENTS

Knowledge
Skill

Demonstration
Use at work

Theory and Discussion 10% 5% 0%

..+Demonstration in 
Training

30%
20%

0%

…+ Practice & 
Feedback in Training

60% 60% 5%

…+ Coaching at work
95% 95% 95%

Joyce and Showers, 2002

Hvordan lærer voksne?





Forklaringspluralisme-
Vi trenger mangfoldige forklaringer

Det finnes ingen ” Grand theory” 

”Vi må motvirke insiterende reduksjonismer fordi kunnskapsgrunnlaget 
tilsier komplekse interaktive årsakssammenhenger”



Refleksjonsboka

• Tilbakebøying
• Å skape mening
• Hvordan?
• Hvorfor?
• Personlig
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Hva er en verdi?
• Viktige mål i livet – hvordan de kan realiseres
• Det som er verdt å strebe etter i livet

• Å prioritere det som er viktig. Følelser spiller en viktig rolle.
• Verdier former handlingene våre, hvordan vi kan leve gode liv og utvikle gode samfunn.

• Overbevisninger som gjør at vi lykkes med noe.
• Moralske standarder, leveregler, det man tror på som er rett og galt, effektivt eller ineffektivt. 
• Verdier styrer det tomme rommet som reglene eller påbudene ikke dekker. Atferdsregulerende
• Verdier kan også være retningslinjer for holdninger

Mathias Slåttholm Sagdahl, Mathias Sagdahl, Joar Vittersø, Rudi Kirkhaug , UiT Norges arktiske universitet.



Verdier som retning fra eller retning mot?

Mot verdiene?Fra verdiene?



Verdier som 
lys langs leia

så vi vet hvor 
vi er?



Gutten som falt og mannen som hjalp ham 
opp igjen
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Øvelse

• Hva var din vei inn i hjelperollen?
• Hvorfor begynte du i denne typen arbeid, 

hva er din historie rundt dette? 

• Hva holder du verdifullt ved historien 
din, hvilke verdier kommer til syne? 

• Hva var det som ”forløste” disse 
verdiene hos deg?



Refleksjonsboka



Ravi – Så kom du





En ti minutter gammel baby i 
dialog med sin far



“... authentic human life is the open- ended dialogue. Life by its 
very nature is dialogic. To live means to participate in dialogue: to 
ask questions, to heed, to respond, to agree, and so forth. In this 
dialogue a person participates wholly and throughout his whole 
life: with his eyes, lips, hands, soul, spirit, with his whole body and 
deeds. He invests his entire self in discourse, and this discourse 
enters into the dialogic fabric of human life, into the world 
symposium.”

Bakhtin





Andre

Jeg  





Kenneth J. Gergen 2009 – Relational being – Beyond Self and Community



�Vi er to�



Kenneth Gergen
Stephen Gilligan



ro, 
anerkjennelse stress, kritikk



”Intersubjektivity is the basic of human life 
and dialogue is the way we live it”

Seikkula (2011) Becoming Dialogical:
Psychotherapy or a way of life?



”Det finnes ikke en psykologi, 
bare dialogisk musikk”.

Colwyn Trevarthen



Øvelse

• Tenk på en samtale. Du merket at du og de 
andre opplevde samtalen som betydningsfull, 
og at ting kanskje var litt andreledes etterpå.

• Hva gjorde du, hva gjorde de andre?
• Hva var det som gjorde denne samtalen 

mulig? 

• Hva er det som gjør at du holder denne 
samtalen for verdifull? 

• Hvilke verdier kommer til uttrykk? Og hva 
var verdiforløserne?



Biesta (2015). Hva er en pedagogisk oppgave? Om å 
gjøre voksen eksistens mulig. I Brunstad P.O. Reindal S.M. og 
Sæverot, H. (red), Eksistens og pedagogikk (s. 194-208). Oslo: Universitetsforlaget. 



Kvalifisering
Sosialisering

Subjektivering

”Lære noe – perspektiver” ”være med andre, inngå i fellesskap”

”blir mer seg selv”

Pedagogisk oppgave



”Å bli seg selv”

Arendt – ”være en begynnelse”

Levinas – ”være et an-svar”

”Subjekt – ”bøye seg for”



Pedagogisk oppgave -
å gjøre ”voksen” eksistens mulig.

Hva er det ”å bli voksen”?



Mulige veier i 
møte med strev... 



Voksen (moden)

”Middelground”

Ikke-voksen (umoden)

Selvødeleggelse Verdensødeleggelse





Refleksjonsboka



Har du fyr?



SMSO
samling 1 

Ragnhild Leite
Odd Kenneth Hillesund

Ingrid Sæbø Møllen

2. dag, 17. januar



I dag er en fin dag- musikk. Coldplay



Program for 
samlingen
I går:

9 – 1130 Verdier 

12 - Lunsj

13 - 15 Menneskesyn

I dag:

9 - 12 Traumeforståelse. 

Hjernen formes av 
bruken

12 - 13 Lunsj

13 - 15 Traumeforståelsen 
i praksis



Speed - date



Programmets målsetting:

• at en traumebevisst tilnærming og forståelse skal bli en del av 
arbeidskulturen

• at mennesker som kommer i kontakt med våre senter skal bli 
møtt av ansatte som forstår hvordan deres erfaringer påvirker 
følelsesliv og handlingsrom 

• at mennesker får kunnskap og støtte i møte med utfordringene 
som følge av sine erfaringer med incest og overgrep.



Kompetansehevingsprogram

16. -17. januar Verdier og traumeforståelse

20. – 21. mars Arbeidsglede og forskjellighet

19. – 20. september Samtale med barn og 
traumebevist møte med innvandrere (?)



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Den tredelte hjernen









Reflektere

Relatere

Regulere

Aksept, forståelse, ny mening, 
eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 
gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
somatosensoriske aktiviteter



Vi utvikler oss i relasjon

Det nevrokonstruktivistiske perspektivet
..og sosialkonstruksjonistiske

”Nevrale nettverk skapes i interaksjon med omgivelsene”



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)



Evnen til å bry seg om andre, dele, lytte, verdsette og å være 
empatisk utvikler seg fra å bli tatt vare på, bli delt med, lyttet til, 
verdsatt og elsket

(Perry, 2007)



Bruce Perry, Schizofrenidagene i Stavanger



Vi ”ser” gjennom våre 
opplevelser (affekter…)

- Neuroception… (Porges)

- Speilnevroner





Utvikling av følelser

Like viktig som utvikling av motoriske ferdigheter og kognitive 
ferdigheter er utvikling av følelsesferdigheter

Evnen til å regulere følelser dreier seg først og fremst om evnene 
til å finne ro og hvile



Jeg Den andre

Den andre

Den andre

Jeg 

Jeg 

Før intervensjon/etter nøytral intervensjon

Etter negativ intervensjon

Etter positiv intervensjon







The primal power of play



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









IKKE HELT TOPP

IDEEN



�The [traumatic] 
past is not dead and 
buried.  In fact, it 
isn’t even past.�

William Faulkner



Hjernen har ikke en ”hukommelse”
I stedet har vi flere ”minnelagringsområder” 

(Carter 1998)



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



De 23 andre timene



Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Traumebevisst praksis
The Three Pillars of Transforming Care

Healing in the other 23 hours

Traumeforståelse
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Howard Bath – de tre pillarene



Trygghet

1. Fysisk - omgivelser

2. Emosjonell - tanker, følelser og oppfatninger erkjennes, 

aksepteres, respekteres og regnes med

3. Sosial/relasjonell - ærlig, åpen, pålitelige, konsistente 

relasjoner

4. Kulturell - forståelse av den enkeltes livsverden, re-spekt



Øvelse

• Tenk på en vanskelige samtale som skal 
forberedes, feks. samtale før en rettssak.

• Hvordan kan du bidra til økt opplevd trygghet?
• Fysisk
• Emosjonell
• Sosial/relasjonell

• Kulturell



Howard Bath til RVTS SØR:

• Fagmiljøene roper etter terapeutiske modeller, jeg ønsker å 
tenke bredere, de traumeutsatte unge jeg jobber med, har 
bare ett ønske: 

å være normale
• Vi må heller ikke alltid snakke om traume først. 
• Vi må tenke menneske først. 

Illustrasjon: D Siegel



Tilhørighet en 
følelse av å 
være 
forbundet med 
andre, elsket 
”Jeg hører til”

Mestring
Av ferdigheter og 
oppgaver,
selvfølelse
” Jeg kan”

Generøsitet
å dele med andre
” Jeg har en oppgave i 
livet”

Universelle vekstbehov Circle of Courage ( Brendtro, Brokenleg & van Bockem)

Uavhengighet
Ta ansvar for egne
handlinger, og vise
respekt for andre
mennesker
”Jeg kan ta selvstendige valg”



Motsirkelen. Howard Bath



Fagøvelse

• Gå sammen tre og tre
• Tegn sirkelen med de fire universelle vekstbehov på et ark
• En skal spille rollen som bruker (tenk gjerne på en du jobber 

med). De to andre er ansatte på SMSO  i samtale med 
beboeren.

• Sammen skal dere fylle inn resurser beboeren har i sirkelen på 
alle de fire områdene.

• Utenfor sirkelen på hver enkelt sektor skal dere skrive 
utfordringer dere tenker at beboeren trenger støtte til å utvikle 
eller hente fram.



Hva vil det si å være traumebevisst

Forståelse av hvordan hjernen formes av bruken

Oppmerksomhet på egen sårbarhet og hvordan egen 
utviklingshistorie inneholder ressurser og sårbarheter i 
menneskemøter

Oppmerksomhet på barnas utviklingsmessige sårbarhet

Trygghet, relasjon og regulering



4 temperamenter
Utviklet av Johan Velten, Sissel Gran, Roar Glefjell, 

Sveinung Berild, Nanna Frogg, Per Barda, Torill Araldsen



Målet med 4T

Anerkjenne 
hverandre og heie 
på forskjellighetene



Et samtaleverktøy 

• Et begrepsapparat som gjør det lettere å samtale

• Senke terskelen for hva det føles greit å snakke om

• Systematisering av det du vet om deg selv

• Du er eksperten på hva det vil si å være deg

• Bruken forutsetter sosial interesse og ydmykhet



Selvinnsikt
• Bli mer oppmerksom på egne sterke sider

• Og hvordan disse best kan komme til sin rett
• Hvem er jeg på denne arbeidsplassen?

• Bli mer klar over hvordan andre oppfatter en
• Bli anerkjent og skape gode relasjoner
• Hvordan oppleves jeg av de andre?

• Bli mer bevisst hvordan egen stil og væremåte preger situasjoner 
og relasjoner

• Og dermed kunne korrigere væremåten for å fungere best mulig sammen

• Utnytte og utvikle eget potensiale, slik at jeg blir den beste mulige 
utgaven av meg selv



Antikkens begreper
Empedokles (ca 400 f.Kr.), Hippokrates, Galen, Aristoteles

Melankoliker
Jord

Flegmatiker
Vann

Koleriker
Ild

Sangviniker
Luft



Grunntonen
Eller grunnleggende personlighetstrekk

EkstrovertIntrovert

Orienterer bevisstheten mest mot 
den ytre verden
ü Sosialt interessert

ü Tenker gjennom å snakke

ü «Lader» sammen med andre

ü Mest effektiv i samspill

Orienterer bevisstheten 
mest mot den indre verden
ü Sak- og fakta-orientert

ü Tenker mer enn man snakker

ü «Lader batteriene» alene

ü Mest effektiv alene



Dimensjonen Fremdrift og Foredling

ForedlingFremdrift 

Aktiviteter man trives med
ü Forbedre eksisterende praksis

ü Kvalitetsorientert

ü Fullføre aktivitet

ü Etablere «stabil»  praksis

Aktiviteter man trives med
ü sette i gang nye aktiviteter

ü Forandring og nyskaping inspirerer

ü Fremtidsrettet

ü Gjøre arbeidet annerledes



Grunnleggende disposisjoner

Utadvendt samhandlingInnadvendt analyse

Fremdrift og nyskaping

Foredling og vedlikehold

P
TN

H
Introvert

Ekstrovert



Refleksjonsboka





Hjemmegøy

Fyll ut din profil i 4 T og hjelp 
andre til å huske å gjøre det.

Fyll ut modellen ”Støtte” for 
deg selv.

Fyll ut modellen ”Støtte” på 
din avdeling, ditt senter eller 
på ditt team. Denne skal 
legges fram på samlingen.



En venn. Nygård skole




