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Mål for samlingen

• Få innsikt i samarbeidsprosjektet mellom Grimstad Kommune 
og RVTS Sør. (Hva skal prosjektet hete)

• Bli kjent med sentrale begreper innen traumebevisst omsorg og 
praksis:

• Den tredelte hjernen
• Toleransevinduet
• De tre pilarene
• Stress-respons-systemet
• Smerteuttrykk

• Bli enda bedre kjent med individuelle styrker
• Bygge et godt nettverk



Bakgrunn for prosjektet

• Historikk
• 7- trinnsprogrammet
• Ny avtale



Kompetanse



tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier



Barnesyn

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



Å endre det fundamentale spørsmålet…

Spørsmålet er ikke:
Hva er galt med deg?
Men:
Hva har skjedd med deg?

(Fodaro, 1991. Bloom, 1995)



Traumeforståelse – viktige modeller

- Den tredelte hjernen
- Toleransevinduet
- De tre pilarene
- Stress-respons systemet
- Smerteuttrykk



Den tredelte hjernen



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Vi reagerer instinktivt ved fare 

Da	sloss	vi Eller	løper Eller	stivner

Eller	overgir	oss Eller	skriker	på	hjelp

(Ogden,	Fisher	2015)



Stress-Respons systemet

• https://www.youtube.com/watch?v=u8UmttF7qoA



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Stress-respons systemetHallo!	Jeg	sitter	jo	trygt	her	på	
forelesing	i	Stavern.	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

Trussel!



Triggere og traumeminner



Smerteuttrykk



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath	2015)



Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



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



Hva er det største hinderet i en traumebevisst skole?

Ryggmargsrefleksen



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



”Jeg er metoden”

Barn Voksen



Fagoppdrag

Forklar den tredelte hjernen og toleransevinduet for hverandre. 
Bytt på å være ”lærer” og mottaker.



4 Temperament

Hvorfor bruker vi dette verktøyet?
• Samtaleverktøy
• Bli bedre kjent med seg selv
• Forståelse skaper mening
• Bevissthet om egne styrker og utviklingsmuligheter
• Bevissthet om teamets styrker og utviklingsmuligheter







Oppgave

1. Les gjennom profilen din grundig og kjenn etter om du kjenner 
deg igjen i beskrivelsene.

2. Bruk 20 minutter på å svare så godt du kan på spørsmålene 
til din profil

3. Gå sammen 2-3 som jobber relativt tett sammen. Presenter 
først hvilken profil du har og hva som kjennetegner denne. 

4. Del noen av de refleksjonene du har gjort.
5. Bruk noen minutter alene for å svare på siste spørsmål





Oppgave 1



Man in the mirror



God morgen

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



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

(Panksepp, 2004)



”FunFacts” om Lek

Lek stimulerer nevronvekst i amygdala (prosessering av 
emosjoner) og dorsolateral prefrontal cortex (Beslutningstaking) 
(Panksepp, 1999)

Mengde lek korrelerer med utvikling av prefrontal cortex (Byers, 1999)







Lek og utvikling
Indre arbeidsmodeller(hvordan en ser på seg selv, andre og verden)

1. Verden som en lekearena
2. Verden som en testarena
3. Verden som en kamparena
4. Verden som et fengsel

(Gordon, G (2014). Well played. The origins and future of

playfullness. American journal of Play, vol.6, nr.2, s.234-266)



Ved frykt stopper leken

Grad av
lek

Tid



Oppgave 2



Å være genuint interessert
Gå sammen to og to.

Den ene forteller en historie, mens den andre er lyttende 
interessert 

Den ene forteller en historie mens den andre er 
ignorerende/uinteressert 

Den ene forteller en historie mens den andre overtar hele 
tiden



Oppgave 3



Oppgave 4



”Hva skal barnet hete?”



Arbeidsgledefaktorene

Gleden	ved	å	være	til	nytte
Vissheten	om	å	gjøre	en	forskjell.	Selvrespekt.	Mening	

Gleden	ved	oppgavene	i	seg	selv
Bli	oppslukt	av	oppgavene.	

Se	resultater	av	det	du	gjør
Feedback	fra	arbeidsoppgavene.	Resultatmåling	som	gir	mening

Autonomi
Følelsen	av	å	være	et	fritt	menneske	– ikke	en	brikke	i	andres	vilje

Hvilke	øyeblikk	har	du	i	dagens	løp
hvor	du	har	slike	opplevelser?

Samspill
Positiv	fellesskap	som	gir	mening		og	energi



Dagens utfordringsbilde…..









7 av disse jentene er lite fornøyd med 
seg selv. 

(Ung	i	Agder	2016)



4 av ungdommene sliter daglig med 
fysiske smerter

(Ung i Agder, 2016)



3 av ungdommene i klassen er mye 
plaget av depressive symptomer

(Ung i Agder, 2016)



5 av ungdommene sier de i løpet av siste uke har 
følt seg ensomme

(Ung	i	Agder	2016)



2 av disse ungdommene blir mobbet 
minst en gang i måneden 

(Ungdata 2016, Agder)



5 av ungdommene vil ha brukt hasj eller 
marihuana ved utgangen av vg3

(Ungdata 2016)



4 av ungdommene i denne klassen sier de har hatt 
uønskede seksuelle opplevelser 

(Ung i Agder 2016) 



7 ungdommer i denne klassen bor ikke sammen med 
begge foreldrene

(SSB)



1 av disse ungdommene vil før fylte 18 år ha blitt 
utsatt for alvorlig vold fra foreldre

(Myhre,	Thoresen,	Hjelmdal,	2015)



1 av disse ungdommene har prøvd hasj 
(Ung	i	Agder	2016)



Husker dere Lise?



6 av disse ungdommene har forsøkt å 
skade seg selv

(Ung i Agder 2016)



3 av disse ungdommene i Lises klasse vil ha forsøkt å ta sitt eget 
liv innen utgangen av vg3 

(Ung i Agder 2016)



Hvem er jeg

• To sannheter og en løgn?



Mål for samlingen

• Få innsikt i samarbeidsprosjektet mellom Grimstad Kommune 
og RVTS Sør. (Hva skal prosjektet hete)

• Bli kjent med sentrale begreper innen traumebevisst omsorg og 
praksis:

• Den tredelte hjernen
• Toleransevinduet
• De tre pilarene
• Stress-respons-systemet
• Smerteuttrykk

• Bli enda bedre kjent med individuelle styrker
• Bygge et godt nettverk



Avslutning

• https://www.youtube.com/watch?v=DToejUka-XU


