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Dagen i dag

Hovedfokus: Anerkjennelse. Om å se den andre.

• Narrativ praksis
• Å se den enkelte
• Dobbeltlytting, Tankekart, Livets tre og Hjerteøvelsen

• Veien videre…



Målsetting for Nore og Uvdal

Bygge en felles forståelse 
av barn/ungdom som gjør 
at de opplever å bli sett 
som personene de er, ikke 
adferden.  Skape trygge og 
uredde voksne som tør å 
møte barnet/ungdommen 
der de er. 



Hjemmegøy

• Hva tok dere med fra forrige samling?

• Har dere hatt nytte av modeller som Den tredelte hjerne 
og Toleransevinduet?

• Hvilke erfaringer har dere gjort med Trygghetsøvelsen 
og Circle of Courage?



Informasjon i dialog

«Spørge ind» 
Tilstedeværelse og sensitivitet (kontakt) og enighet om fokus, 
innhold og mål med mer (kontrakt).

• Har du forstått? 
• Gir det mening? 
• Hva tenker du om dette?
• Hva trenger du å vite noe om?
• Hva skal fortsettelsen være?



Dobbeltlytting – parallelle historier

problemer initiativer
angst respons
trusler ferdigheter

skuffelser intensjoner
tap mening
svik verdier

Problemhistorien Aktørhistorien
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Fortellingenes betydning

Narrativ = Fortelling

Mennesket er aktivt fortolkende vesener. 

Vi bruker fortellingen til:  
• å skape ramme for våre erfaringer
• å beskrive og fortolke/forklare våre opplevelser 
• å hjelpe oss til å forstå hva som skjer
• å huske begivenheter i vårt liv 
• å skape sammenheng og finne mening med livet 



Narratives and our lives

• Life is an ongoing story with ourselves as the writer and the
performer.

• There is a lot of stories we can tell about our lives.Our life is 
multi storied.

• Our stories are not only a representation of our lives. Our 
stories shape our identity and have influence on how we live.





TANKEKART - Spør inn!

Spør inn til hvert enkelt ord/begrep som nevnes. Poenget er å 
utdype begrepet og få fram en historie som gjerne belyser og 

berører.
Gode spørsmål som fremmer dialogen.



TANKEKART  - OM Å «Spørre inn»

Eksempel (Hva er bra i livet): 
«min gode venn»
Kan du si noe om hva dere gjør 
sammen? Hva betyr vennen din 
for deg? Kan du fortelle en 
historie som forteller noe om 
hvilken betydning han/hun har 
for deg og evt. du for han? Vet 
han/hun om hvilken betydning 
det hadde for deg? Kanskje du 
skal fortelle det til 
vedkommende?

(Utfordrende) "vanskelig å stole 
på noen»
Er det noe du opplever ofte? I 
hvilke situasjoner? Kan du 
fortelle meg om en situasjon 
hvor det var særlig viktig å ha 
noen å stole på? Hva skjedde? 
Har du et eksempel på at du har 
opplevd at du kunne stole på 
noen? Ser du for deg noen 
person i dag som du tar sjansen 
på å stole på? Hva kan være 
første skritt? 



Tankekart – «Spørre inn»

Eksempel (Håp og drømmer) «å 

være mindre ensom og alene»

Opplever du dette ofte? Er det 

særlige situasjoner hvor det 

dukker opp? Ser du for deg hva 

det første skritt skal være? Er det 

noen du tør å fortelle håpet ditt 

til? Hvem kan evt. støtte deg? 

Har du et eksempel på at noen 

kom til deg når du hadde det slik 

eller at du selv tok et initiativ for 

å få det bedre?

Bevitning:

Dersom Tankekartet gjøres i 

gruppe/med familier så er det 

viktig å få de andre deltakerne 

til å skrive/si noe om hva de ser 

den andre er god til, hvordan de 

møter utfordringer og hvordan 

de jobber for å nå målet sitt, 

f.eks. ved å bruke positiv lapper. 

Viktig å poengtere at det skal 

være bekreftende og 

anerkjennende.



Gruppeoppgave med Tankekartet

•Skriv på tankekartet noe du synes er bra i 
jobben din, noe du opplever som 
utfordrende eller vanskelig, og ønsker for 
framtida. Vær konkret.

•Gå sammen to og to. Intervju hverandre på 
skift. Velg en ting som er bra, en ting som er 
vanskelig og et ønske for framtida.



Å se barnet som person og medmenneske

• Dette betyr du vil oppleve barnet som et medmenneske med 
samme behov for anerkjennelse, respekt og kjærlighet som deg 
selv.
• Når barnet oppleves på denne måten, vil omsorgsgiver kunne 

identifisere seg empatisk med barnet og dermed oppleve dets 
tilstand og behov – dette er grunnlag for all omsorg.
• Når dette skjer, er omsorgsgiver naturlig sensitiv og emosjonelt 

og oppmerksomhetsmessig tilgjengelig for barnet.



Oppfatningen av barnet som nøkkelen til godt samspill

• Omsorgsgivers oppfatning av barnet er avgjørende for 
den omsorgen barnet får.
• Bruk av merkelapper på barn.
• Sonen for intimitet – inkludering og utstøting.





Hva er Livets Tre?

• Formålet med Livets Tre er å 
styrke deltakernes identitet og 
skape sammenheng i livet. Den 
dominerende vonde historien 
blokkerer ofte for å huske, være 
bevisst på alt det gode og viktige 
som en kanskje også har opplevd i 
livet. Ved å ta utgangspunkt i det 
gode, den man vil være og de håp, 
drømmer og verdier en har for sitt 
liv, så skapes også en trygg 
plattform for samtaler om det 
vanskelige og vonde som en har 
opplevd.
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Hva du har fått fra andre

LIVETS TRE

Personer som betyr noe

Håp og drømmer

Evner og ferdigheter

Det, du er glad for i hverdagen

Hvor du kommer  fra

http://www.dulwichcentre.com.au/tree-of-life.html

http://www.dulwichcentre.com.au/tree-of-life.html






Stormer i livet

Hvilke farer kan trær utsettes
for?
Hva kan skje med trær i sterke
stormer?
Opplever barn noen ganger 
stormer i livet?
Hva kan være stormer i barns 
liv?
Hva skjer med barn som
opplever slike stormer?



Hvordan komme gjennom stormene?
Konkret er vi opptatt av følgende:
• Hvilke stormer har dere opplevd?
• Hvem/hva hjalp dere i hver enkelt storm?
• Hvilke initiativer tok dere selv?
• Hvilke ferdigheter måtte dere bruke ?
• Hva var spesielt hjelpsomt og hvorfor?

Og mer generell ”livsvisdom” som:
• Hva kan man gjøre når det stormer i livet?
• Hva er godt å kunne når det stormer?
• Hvilke stormer står dere i nå? Hva kan være framtidige stormer?
• Fra hvem og hvor kan dere hente hjelp?





Muligheter for videre samarbeid

• Vivat – ”Førstehjelp ved selvmordsfare”
• To-dagers kurs

• ”Safe Talk/Oppmerksom på selvmordstanker”
• 1/2-dagskurs
• https://vivatselvmordsforebygging.net

• LINK  http://linktillivet.no

• RAN/Utveier    https://utveier.no/veien-ut/

https://vivatselvmordsforebygging.net/
http://linktillivet.no/
https://utveier.no/veien-ut/


Veien videre…
• Hva sitter dere igjen med etter dagene med oss? Og 

hvordan vil du ta dette i bruk i din daglige praksis?
Idéer til oppfølging:
• Tankekartet – med brukere (barn/unge/voksne).
Sett av et tidspunkt der dere bruker tankekartet i en samtale med 
om hva som er bra i livet her og nå, hva som er 
utfordrende/vanskelig nå, og hvilke ønsker og håp de har for livet 
i kommunen. 
• Hjerteøvelsen.
Hensikt: sikre at alle er i noens hjerte.




