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Målsetting RauseRelasjoner

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



6 samlinger
1. samling: Hvem er vi, og hva vil vi

2. samling: Klassen, et komplekst samspill

3. samling: Gruppedynamitt

4. samling: Mer enn hjerne

5. samling: Tenk tanken

6. samling: Hvem er vi og hva vil vi



Program for dagen

• Hjemmearbeid
• Følelsesregulering
• PERMA modellen
• Ability spotting



Lekse
• Si de tre positive tingene dere noterte dere 

forrige gang direkte til elevene
• Se etter utfordrede situasjoner i din 

klasse/skolefellesskap som du betegnet som 
Complicated og Complex. Drøft hva som 
skjedde i team.

• Gjennomfør minst en samling i LINK. Vi 
anbefaler samling fra PÅ GODT OG VONDT: 
Vi heier på mangfold

• Forbered trinnvis tilbakemelding neste 
samling!



- Hvem hører du bruke navnet ditt?
- Hvilket tonefall, hvilket navn, hvem blir du...?

- Hvilke historier har de om deg som gjør at de snakker til 
deg på denne måten?

- Liker du historiene... hva liker/misliker du?
- Hvilke historier skulle du ønske de hadde om deg?
- Hva kan du gjøre for at de skal få denne typen historier?









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

Colwyn Trevarthen



”Subjekt – ”bøye seg for”

Jeg er metoden....



Jeg er metoden....



”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?





ro, anerkjennelse stress, kritikk

Stress modell





Relasjon 



Relasjon og tilhørighet i samfunnet

”Gode relasjoner er 
agenter for endring” 

(Perry & Szalavitz, 2006)



Barnesyn

Kids do well if they can

https://www.youtube.com/watch?v=jvzQQDfAL-Q


Kids do well if they can

Hvilke tanker gjør du deg om Ross Green sin filosofi?

Hva vil denne filosofien betyr for ditt møte med det enkelte 
barn/ungdom og omsorgspersoner?

Hva må til for at denne filosofien skal gjennomsyre Barnevernets 
arbeid med barn og unge og deres omsorgspersoner?



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





Regulering



Sam-dysregulering



Samregulering



Makro- og mikroregulering...



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)



Dagsplan / døgnhjul

Hva fungerer, med hvem,  hvor og når? 

…hva blir vanskelig, med hvem, hvor og når?

...denne typen spørsmål er ansvarliggjørende for 
alle involverte... 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1

2

3

4

5

6

7



Ability Spotting – finne frem ressursene
• Deltakerne bytter på å være intervjuer og fokusperson. Hver person blir intervjuet i 7 min. 

• Intervjuguide:
• Tenk på en situasjon fra arbeidet med elevene hvor du opplevde at det fungerte  særlig 

tilfredsstillende. En situasjon hvor du lykkes godt med det du gjorde og hvor du tenkte at du fikk 
bruk for din faglige og personlige kompetanse.

• Hvilken situasjon var det?
• Hva gjorde denne situasjonen spesiell for deg?
• Hvilke andre var involvert – hva gjorde de, og hvilken betydning hadde de for at det fikk et 

positivt utfall?
• Hvilken kompetanse, ferdigheter og kunnskap benyttet du deg av?
• Hva er viktige og verdifulle faktorer for deg, faktorer som gir deg energi, liv, engasjement, 

inspirasjon og glede i ditt arbeidsliv?

• Etter hvert intervju reflekterer intervjuer og resten av gruppen (unntatt fokusperson) i ca 5 min over 
hvilke ressurser og kompetanse de hører fokuspersonen har, som skapte situasjonen slik at det det ble 
en særlig vellykket utfall. (noter ressurser og kompetanser på en post-it lapp og sett det på 
fokuspersonen.

• Gjenta det samme for alle deltakerne i gruppen.

• Reflekter sammen til slutt over de erfaringene som kom frem. 

• Total tid 45 min



Lekse
• Prøv ut abillity spotting med klassen

• Tenk en elev som du syntes er utfordrende å 
få til godt samspill med. Hva kan du og dine 
kolleger gjøre for å gi reguleringsstøtte? 
Prøv det ut (makro og mikro regulerende 
tiltak).

• Gjennomfør minst en samling i LINK. 

• Forbered trinnvis tilbakemelding neste 
samling!



Avslutning




