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Up&Up

https://www.youtube.com/watch?v=BPNTC7uZYrI

https://www.youtube.com/watch?v=BPNTC7uZYrI
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Signaturfilm – Det finnes ikke vanskelige 
barn…

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

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


Målsetting Trygge voksne

«Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi god 
opplæring til lærere, skolens øvrige personale og 
skoleledelse 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



Mulige tema?
• Klasseledelse
• Den gode samtalen
• LINK

• Selvskading
• Selvmordsforebygging
• Traumebevisst omsorg
• Bli kjent med deg selv
• Lek
• Kultursensitivitet
• Utdanningens oppgave
• Du ser det ikke før du tror det
• Med styrkefokus i utdanningen



Hvordan jobber vi?



Falender C.
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metode
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Kultur/Verdier



Hvem er vi, og hva vil vi?



Problemløsning i offentlig sektor



Anerkjennende undersøkelse ...



Anerkjennende forskning 
på egen skolehverdag







Intervju

Gå sammen to og to

Intervju hverandre 20 minutter hver vei.

Intervjuer og informant, hold fokus på den andre 
(Lytte og spørre, opptatt av den andres «nyhet»)



Forskningsintervju

Gå sammen i grupper på 4.
Del kort historiene ... (1 min på hver)
Hva har dere lært?
Hva ønsker dere skal prege arbeidet videre?

Bli enige om en eller to historier som dere vil jobbe videre med!



Forskningsintervju

Gå sammen i grupper på 12 personer.

Med bakgrunn i disse 12 forskningsintervjuene skal dere 
forberede en kort presentasjon (max 4 min) av hva dere har 
funnet til å være viktige faktorer for å lykkes i skolen...

Vi oppfordrer til at presentasjonen er kreativ som på en god 
og inspirerende måte viser hva dere har funnet og hva deres 
kolleger kan ta med seg videre.



Marius på fotballbanen

https://www.youtube.com/watch?v=4AsNza-eUv0

https://www.youtube.com/watch?v=4AsNza-eUv0


Heine Steinkopf, RVTS Sør



Jeg er metoden
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Voksen Elev



Følelser smitter
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Voksen Voksen



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath 2015)



Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Det kan være nyttig å føle seg litt frem, 
når man skal låne en annens øyne, 
så man ikke låner øyne av hvem som helst.

Tom Andersen



Benjamin Zander

https://www.youtube.com/watch?v=qTKEBygQic0

https://www.youtube.com/watch?v=qTKEBygQic0


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



Barbara L. Fredrickson

Positivity (2005)

Love 2.0. (2013)

• Positivity forskningsbasert 
begrep som samlebetegnelsen 
på følelsene; glede, 
takknemlighet, tilfredshet, 
interesse, håp, stolthet, lykke, 
inspirasjon, ærefrykt og 
kjærlighet.

• Kjærlighet 2.0 = delt 
positiv følelse, 
synkronisert biokjemi og 
atferd, og et gjensidig 
motiv for å investere i 
hverandres velvære. 



Jeg Den 
andre

Den 
andre

Den 
andre

Jeg 

Jeg 

Før intervensjon/etter 
nøytral intervensjon

Etter negativ 
intervensjon

Etter positiv 
intervensjon



Hjerteøvelsen 



Hjemmelekse

• Lag en oversikt over elevene dine på et ark.

• Skriv ned tre fine egenskaper ved hver elev

• Sett dere ned i teamene og del egenskapene dere har trukket 
fram

• Gjør deg kjent med LINK-weben – linktillivet.no




