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”Lytt til oss. Vi leter hele tiden etter noen å dele våre tanker med” 
 

• Narrativ praksis 
• Å se den enkelte 
• Tankekart og Livets tre 
 
• Veien videre og hjemmegøy 



Refleksjon

• Hva tok du med deg fra dagen i går? 



Råd fra enslige mindreårige til voksne omsorgsgivere

1. Vær snill! 
2. Prøv å innta mitt perspektiv. 
3. Hjelp meg. 
4. Gi reglene mening. 
 

Hvis man prøver å oversette barnas råd til ”fagspråk” =  
TBO – trygghet, relasjoner og følelsesregulering. 

Skårdalsmo	  &	  Harnischfeger	  (2017).	  Vær	  snill!	  –	  Råd	  fra	  
enslige	  mindreårige	  asylsøkere	  og	  flyktninger	  El	  voksne	  
omsorgsgivere.	  



Makroregulering
Strukturell makroregulering - forutsigbare trygghetsskapende  

 rammer. Voksnes ansvar. For eksempel struktur på hverdagen, 
  
 ha regler… Dette er en forutsetning for: 

 
Relasjonell makroregulering - tilrettelegge for aktiviteter som skaper en  
følelse av samhørighet.  
 
Makroregulering er en forutsetning for å gå inn i mikroregulerende  
samspill. 

        (Susan Hart, 2016) 



Mikroregulering - ”Moments of  meeting”
Handler om å føle en tett og gjensidig forbindelse med en annen.

         (Hart, S., 2016) 

 
Mikroregulering er den viktigste drivkraften i utvikling av følelser.  
Gjennom mikroregulering, eller gode menneskemøter, vil  
ungdommen få opplevelse av samhørighet, omsorg og  
anerkjennelse, og også lære å være oppmerksom på andre og ta  
hensyn. 
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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  
 
  

 



Dobbeltlytning – parallelle historier 

 
 
     
 problemer          initiativer 

  angst         respons 
 trusler         ferdigheter  

  
 skuffelser         intensjoner 
 tap          mening 
 svik          verdier 
    

Traumehistorien Aktørhistorien 
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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 med dine kollegaer i boligen. 
Intervju hverandre på skift.  

 



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	  

h#p://www.dulwichcentre.com.au/tree-‐of-‐life.html	  



Stormer i livet

Hvilke	  farer	  kan	  trær	  utseKes	  
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?  
 





Hjemmegøy til neste samling 12. desember

• Tankekartet – med ungdommene. 
 Sett av et tidspunkt der dere bruker tankekartet i en 
 samtale med ungdommene 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 boligen/kommunen.  

 
• Hjerteøvelsen – i personalgruppen. 

 Hensikt: sikre at alle ungdommer i boligen er i noens hjerte. 
 
 
 
 

 




