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Hvordan ser vi verden



Mål og hensikt

Du har tilegnet deg en grunnleggende traumeforståelse, og har 
innsikt i barn, unge og foreldres ulike uttrykk og behov

Ved å fremheve traumeperspektivet ønsker vi å sikre at 
traumatiserte barn fanges opp tidlig og at barn, unge og familier 
får hjelp som er tilpasset deres behov.



ABUP Arendal DagsProgram
kl.0900-1500 (Lunch 1130-1215)

• Speeddate

• Nils Eide Midtsand- lekenhet

• Å ta lederskap for utvikling av hjernen

• Anerkjennende intervju

• Evaluering



Speeddate-HjemmeoppgaveRefleksjon

• Bruk/øv på et eller flere av Samtalekortene i møte med barn, 
unge eller familier

• Ta utgangspunkt i Circle of Courage og bruk dette på en aktuelt 
barn/ungdom i ditt team



Traumebevisste tiltak

• Tiltak som tilpasses emosjonelle tilstand gjennom stabilisering 
av følelser

• Tiltak  som reduserer stress i omgivelsene slik en kan beskytte  
mot stress de utsettes for

• Tiltak som tilpasses fungering ut fra utviklingsnivå, og som 
fremmer ny læring slik at nye koblinger i hjernen oppstår

• Tiltak som kan trene hjerne 



Traumebevisste tiltak

Traumeforståelse
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Den tredelte hjernen



LEK 
Å snakke sammen uten språk

« Vi er alle født til å delta i hverandres nervesystem»

(Daniel Stern)

«Hjernen utvikler seg i relasjon»



Sansehjernen



Sansehjerneutvikling



Sansehjerneøvelse



Hvordan kan vi støtte sansehjerneutvikling? 
Å ta lederskap

• Berøring, pust og puls

• Rytmer, rammer, trygghet og forutsigbarhet

• Oppmerksomhet

• Imitasjon

• Synkronisering

• Arousalregulering



Følehjernen



Å snakke sammen uten språk 



Følehjerneøvelse



Hvordan skal vi støtte følehjerneutvikling?
Å ta lederskap

• Lek, fryd og glede

• Tolke følelsesmessige ansiktsuttrykk

• Felles kontakt om «felles tredje»

• Utforsking av nye ting



Positivt avviks teori



«Organizations are, first and foremost, 
centers of human relatedness»

The appriciative organization. (H Anderson, D Cooperrider mfl. 2008)



Koordinerte 
handlinger

”Moralsk orden”, 
rådende diskurs

Standarder &
forventninger

Ritualer &
mønster

”Constructing a World”
Sheila McNamee (2015) Radical presence: Alternatives to the terapeutic state, 
European journal of Psychoterapy & counselling.





Anerkjennende forskning 
på egen praksis



Hvordan

• Definer hva slags område intervjuet skal fokusere på og formuler spørsmål ut fra dette.

• Det deles vanligvis inn i 3 hovedkategorier av spørsmål:

• Spørsmål der man utforsker hva det er den andre setter pris på ved seg selv, ved virksomheten, 
arbeidsstedet, kollegaer osv.

• Spørsmål som utforsker de beste erfaringene innenfor det valgte fokusområdet (ved prosjektet, ved 
arbeidskulturen, på et valg område osv). Det er her viktig at spørsmålene stilles på en slik måte at 
den som får spørsmålet får lyst til å fortelle en historie. Viktig å unngå generelt prat.

• Framtidsdrøm – Spørsmål som hjelper den som blir intervjuet til å se for seg hvordan det i beste fall 
”kan bli” når de forholdene som skaper liv og gjør at han eller hun lykkes på et område ”brer om 
seg”…

Kilder: Bjørn Hauger m-fl. (2008). Organisasjoner som begeistrer. Appreciative Inquiry. 

Slik skaper man innovative, effektive og attraktive organisasjoner.



Intervju

Gå sammen to og to

Intervju hverandre 20 minutter hver vei.

Intervjuer og informant, hold fokus på den andre 

(Lytte, opptatt av den andres «nyhet»)



Forskningsintervju

Gå sammen i grupper på 6-7.

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

Med bakgrunn i disse 6-7 forskningsintervjuene skal dere 
forberede en kort presentasjon (max 4 min) av hva dere har 
funnet til å være viktige faktorer for å lykkes i jobben...

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.



Presentasjon fra gruppene

• Momentene skrives ned



Programmets målsetting:

• At arbeidskulturen ved ABUP Arendal skal være preget av en 
traumebevisst tilnærming og forståelse

• at barn, unge og deres familier ved ABUP Arendal skal bli møtt av 
ansatte som forstår atferden og smerteuttrykkene de viser, med 
bakgrunn i moderne traumeforståelse



Hva har vi lært?



TAKK FOR OSS
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