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Oppstart

• Kodi Lee – America got talent



”Det er ikke en psykologi, 
bare dialogisk musikk som 
deles”.

Colwyn Trevarthen





Innhold i dagene
Dag 1
• Jeg er metoden
• Reflekterende praksis
• Bli kjent med perspektiver fra tilknytnings- og utviklingspsykologien
• Traumeforståelse 

Dag 2
• Styrkebasert praksis
• Traumeforståelse og konsekvenser for praksis
• Tredelte hjernen, toleransevindu, TBO



Hva gjorde vi sist



Repetisjon fortsetter...



Lekse gjennomgang...

1. Gjennomfør øvelse hvor dere fyller inn i kompetansesirklene. 
Først individuelt, så gjennomgang og drøfting på teamet

2. Se filmen «Toxic stress derails healthy development»
3. Gjør en TFS- analyse alene og sammen med en kollega etter 

en krevende situasjon på jobb.





Grunnleggende traumeforståelse

Vi vil forstå 
mennesker i 
lys av hva de 
har opplevd

Vi vil forstå 
mennesker i 
lys av hva de 

ikke har 
opplevd

Vi vil forstå 
mennesker i 

lys av 
hvordan de 

har det 
akkurat nå



Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



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



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

Mestring
Av ferdigheter og 
oppgaver,
selvfølelse
” Jeg kan”

Raushet
mulighet til å dele viktige 
ting med andre
” Jeg har en oppgave i 
livet”

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

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



Fagoppdrag

Gå sammen 3-4 personer.

Tenk på et barn/ungdom/voksen 
dere jobber med. Tegn en sirkel 
med fire sektorer på et ark. Sett 
inn personens ressurser inne i 
sirkelen i forhold til de fire 
vekstbehovene. Sett det som er 
personens utfordringer / 
”mangler” på utsiden av de fire 
sektorene.
Hvordan kan dere bruke dette 
aktivt i arbeidet ?



Øvelse



Aksept, forståelse, ny 
mening, eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, 
tillit, gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, 
ro, somatosensoriske

aktiviteter

Respekt

Toleranse

Være oppmerksom på andre

Evne til å være del av gruppen

Selvregulering

Tilknytning



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath 2015)



Traumatiserte og krenkede menneskers 
primære bekymring er trygghet



Trygghetsøvelse



Trygghet

• Fysisk trygghet

• Emosjonell trygghet

• Relasjonell trygghet

• Kulturell trygghet



Oppgave

Hva er fysisk trygghet for ……….?

Hva er emosjonell trygghet for ……..?

Hva er relasjonell trygghet for ……..?

Hva er kulturell trygghet for……..?



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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Relasjon og tilhørighet i samfunnet

”Gode relasjoner er 
agenter for endring” 

(Perry & Szalavitz, 2006)



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)



Betydningen av å være sammen med noen, og at noen forstår 
meg er viktigere enn bearbeiding av traume 

(Schweitzer, Melville et al. 2006)

It is not programs that change people, it is people  
(Bruce Perry)
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Bruce Perry, Schizofrenidagene i Stavanger



Mistillit til voksne- Mestringsstrategier

1. Kjempe, true, utagere, hevne seg 
(fight)

2. Flykte, rømme, isolere seg, holde 
seg unna, ruse seg (flight)

3. Argumentere, kverulere, spille et 
intellektuelt spill, lure (fool)

4. Underkaste seg, følge 
jevnaldrende, unngå voksne 
(follow-følge)

(Seita & Brendtro)



Traumebevisst praksis
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Toleransevinduet

SOSIALT ENGASJERT
Det sosiale engasjementsystemet er 

aktivert, bidrar til ro og våkenhet



Toleransevinduet - smalt

SOSIALT ENGASJERT
Det sosiale engasjementsystemet er 

aktivert, bidrar til ro og våkenhet



Makro- og mikroregulering...

• Lærer har klapperituale med elevene sine



Makroregulering

1. Strukturell makroregulering- forutsigbare trygghetsskapende 
rammer
2. Relasjonell makroregulering- tilrettelegge for aktiviteter som 
skaper en følelse av samhørighet 

”Makroregulering er en forutsetning for å gå inn i 
mikroregulerende samspill”

(Susan Hart, 2016)



Traumebevisst praksis
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Innhold i dagene
Dag 1
• Jeg er metoden
• Reflekterende praksis
• Bli kjent med perspektiver fra tilknytnings- og utviklingspsykologien
• Traumeforståelse 

Dag 2
• Styrkebasert praksis
• Traumeforståelse og konsekvenser for praksis
• Tredelte hjernen, toleransevindu, TBO



Evaluering av dagen


