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Hva husker du fra sist?

1. Snakk sammen med en ved siden av deg om hva dere husker 
fra sist

2. Finn en annen og snakke sammen om hva du husker fra sist.



TFS Analyse
- Fra refleks til refleksjon

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/pr
osedyre

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



FagOppdrag til neste gang

1. Gå gjennom ”de sporene livet har satt”. Se på denne i sammen med 
svarene på spm i 4T.

2. Se video om TFS – analyse. Bruk TFS- analyse på minst 2 
situasjoner på jobb. Skriv et refleksjonsnotat i 
refleksjonsboka di om din tolkning av situasjonene.

3. Se filmene ”Toleransevinduet” og ”Traumer og Dissosiasjon” på 
websiden http://traumebevisst.no/edukasjon/traumeforstaaelse.php



Mål for dagen

• Bli bedre kjent med alle i 
teamet

• Få konkrete tips til utvikling 
av kollegafelleskapet

• Bevisst på viktigheten av 
trygghet både for ansatte og 
ungdommene



Mål med VerdiSett

• TBO og traumeforståelsen er en del av organisasjonens 
identitet

• Trygge ledere, ansatte og ungdommer
• Organisasjonskultur hvor det gode omdømme bygges innenfra
• Vi heier på forskjellighet og tåler hverandres styrker og 

sårbarheter



Verktøy for å bygge team

• The sound of silence



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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De sporene livet har satt



4 Temperament 
– Kunsten å forstå seg selv

• Handlingsorientert 

• Personorientert

• Trygghetsorientert

• Normorientert



Teamprofil





Egenskaper 4T



Teamprofil Serio

1. Se gjennom egne tall på teamprofilen. Bruk 5 minutter på å 
kjenne etter: Stemmer dette med din selvforståelse?

2. Se gjennom teamprofilen: Stemmer dette med hvordan dere 
oppfatter dere selv? Hva kan dette bety for hvordan dere 
samarbeider fremover? (10 minutter)

3. Svar på spørsmål til oppgave 1 (10 minutter)



Refleksjonsnotat

Lag et refleksjonsnotat i refleksjonsboka di:
1) Hvordan opplevde du å se tallene knyttet til deg?
2) Hva var bra med denne prosessen?
3) Var det noe du opplevde som vanskelig å håndtere?



Gruppearbeid 4T

• Gå sammen og gjør oppgave 2 og 3 sammen i gruppe



Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt





Regulering

• Top – down

• Bottom – up 

• In – Out 



Traumebevisst praksis
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Hva trenger vi? 
Maslows behovshierarki

(Koltko-Rivera 2006)



Unge traumatisertes primære bekymring er 
trygghet (Bruce Perry)



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



Fagoppdrag: Følt Trygghet

• Hva får meg til å føle meg trygg?
• Hva får meg til å føle meg utrygg?



Følelser smitter
Barnet/ungdommen Ansatte Organisasjon

Føler	seg	utrygg
Sint/aggressiv
Hjelpeløs
Håpløs
Overaktivert
Fragmentert
Overveldet
Forvirret
Deprimert

Føler	seg	utrygg
Sint/aggressiv
Hjelpeløs
Håpløs
Overaktivert
Fragmentert
Overveldet
Forvirret
Demoralisert

Er utrygg
Straffende
Fastlåst
Uten misjon
Krisedrevet
Fragmentert
Overveldet
Verdiløs
Uten retning

Sandra	Bloom,	The	Sanctuarymodel



Verdier / 
holdninger

KunnskapErfaring / 
ferdigheter

Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



Fagfolks utvikling

tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier

Grensesetting,	 gi	råd,	individuelle	 samtaler,	
familiesamtaler,	utredning,	 følelsesregulering

CBT,Familieterapi,	Affektintervju,	Motiverende	
intervju,	PMTO,	MST

Atferdsteori,	psykoanalyse,	Traumebevisst	
forståelse,	utviklingspsykologi,	

tilknytningsteori

Egne	holdninger,	 mentale	modeller,	 teorier	
om	hva	barn	trenger,	 selvforståelse



You raise me up



Til neste gang: 

Fagoppdrag: ”Stillingsannonse”

Utarbeid en kreativ stillingsannonse hvor dere
vektlegger kvaliteter / verdier / holdninger /
egenskaper der søker etter hos en ny kollega.

Legges fram på neste samling 


