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Hva husker du fra sist?

Reis dere opp og hils på sidemann – snakk om:

”Hva husker dere fra sist?”

Når jeg sier fra går dere og finner en annen partner og snakker 
om det samme:

”Hva husker dere fra sist?”



Ungdata-undersøkelsen i 
Iveland 2016

Nøkkeltall
(ungdomsskolen)

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

• Tidspunkt: Uke 9

• Klassetrinn: 8. – 10. trinn 

• Antall: 48

• Svarprosent: 85



UNGDATA

• Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale 
spørreskjemaundersøkelser.

• NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret 
for undersøkelsene, mens kommunene står for den praktiske gjennomføringen.

• Ungdata finansieres over Statsbudsjettet, gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet, Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskaps-departementet og 
Kunnskapsdepartementet.

• Alle data som samles inn i regi av Ungdata lagres i en nasjonal database som forvaltes 
av NOVA.

• Hvert år lages det nasjonale tall basert på alle gjennomførte Ungdata-undersøkelser 
foregående år.

• Tallene gjengitt under merkelappen «Norge» i denne rapporten er basert på 283 
kommunale og tre fylkeskommunale undersøkelser gjennomført i perioden 2012-2014.

• Mer utfyllende informasjon kan finnes på www.ungdata.no.



DEFINISJONER:
• Fornøyd med helsa:

Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på 
spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di?

• Trener ukentlig:
Andel som svarer «minst ukentlig» på spørsmålet: Hvor ofte er du så 
fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?

• Plaget av ensomhet:
Andel som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på 
spørsmålet: Har du vært plaget av ensomhet i løpet av sist uke?

• Depressivt stemningsleie:
Andel som i gjennomsnitt har vært «ganske mye plaget» eller 
«veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Følt at alt er et slit, 
hatt søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, følt 
håpløshet med tanke på framtida, følt deg stiv eller anspent og 
bekymret deg for mye om ting.

• Daglige helseplager:
Andel som daglig plages av minst én av følgende helseplager: 
Hodepine, nakke- og skuldersmerter, ledd- og muskelsmerter, 
magesmerter, kvalme, hjertebank.

• Mobbing:
Andel som svarer «minst hver 14. dag» på spørsmålene: Blir du 
utsatt for plaging/trusler/ utfrysing av andre unge på skolen eller i 
fritida? eller Blir du selv utsatt for plaging eller trusler fra andre unge 
via Internett eller mobil?

HELSE OG TRIVSEL
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RISIKOATFERD OG VOLD
DEFINISJONER:
• Nasking:

Andel som minst én gang siste 12 måneder har «tatt med seg varer 
fra butikk uten å betale».

• Innbrudd:
Andel som minst én gang siste 12 måneder har «brutt seg inn for å 
stjele noe».

• Tagging:
Andel som minst én gang siste 12 måneder har «sprayet eller tagget 
ulovlig på vegger, tog, buss».

• Slåssing:
Andel som minst én gang siste 12 måneder har «vært i slåsskamp 
(uten våpen)» og/eller «vært i slåsskamp hvor de har brukt våpen».

• Utsatt for trusler om vold:
Andel som minst én gang siste 12 måneder har «vært utsatt for 
trusler om vold».

• Skadet pga. vold:
Andel som minst én gang siste 12 måneder har «fått sår eller skade 
på grunn av vold uten at de trengte legebehandling» eller «blitt 
skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling».
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C.2 Selvskading:
(Andel «Ja»)
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Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath	2015)



Toleransevinduet

• film



Øvelse: tre og tre ”Når det klikker for Robin”

• Robin sitter med 
mobiltelefonen i timen. Du 
prikker ham på skuldra, ber 
ham legge den vekk. Robin 
spretter opp, velter stolen, 
springer ut av klasserommet, 
smeller døra igjen.



Gå sammen tre og tre – diskuter!

• Hva er din umiddelbare reaksjon som lærer?

• Hva kan være årsaken til reaksjonen til Robin?

• Hvordan følger du opp?



Forståelse og omsorg

• film



Forståelse og omsorg

• film



Link til livet –et verktøy

• http://linktillivet.no



Et verktøy

• Alle trenger å ha verktøy for å takle livsutfordringer. Alle trenger 
å kjenne seg verdsatt, og alle trenger å oppleve seg selv som 
en del av et fellesskap. Alle trenger livskraft. Derfor er LINK TIL 
LIVET for alle elever. 



Mål for link

Mål	

LINK	TIL	LIVET	har	to	hovedmål

Å	styrke	elevenes	selvbilde
Å	skape	gode	relasjoner	i	gruppa



Vennskap

• film



Problemløseren



Engelsklæreren

• film
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Rammeverk. Traumebevisst praksis
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REGULERING

Utviklingspsykologien:
Det	er	sannsynligvis	den	viktigste	funksjonen	ved	
den	tidlige	omsorgen

Nevrobiologisk	forskning:
Reguleringsstøtte	er	helt	avgjørende	for	en	normal	
hjerneutvikling.	

Traumepsykologien.
De	mest	skadelige	traumene:	De	som	skjer	i	barndommen,	
og	hvor	barnet	er	overlatt	til	seg	selv,	og	selv	må	regulere	seg	i	forhold	til	intens	frykt
F.	eks	vold	i	nære	relasjoner.

D.Ø.	Nordanger	2013.

Regulering



Triggere og traumeminner

• film



Prosedural (automatisert) 
Hukommelse (sanse-motorikk)

Episodisk 
hukommelse

Semantisk 
hukommelse

Eksplisitt

Implisitt



Heine Steinkopf, RVTS Sør



Smerteuttrykk filmsnutt

29



Smerteuttrykk

3 og 3 sammen:
Fortell historien til en av de dere så på filmen?

Hvordan vil du møte følelsen til barnet/ 
ungdommen?





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	Sanctuary model







Relasjonens betydning



Relasjon

• Forskning viser tydelig at kvaliteten på relasjonen er avgjørende for 
tilhelingen. (Norcross &Lambert 2011)

• Mye mer avgjørende for utfallet enn f.eks terapeutiske 
teknikker/metoder

• Hovedutfordring overfor krevende barn/ungdom:
• Hvordan unngå at grensene og intervensjonene man bruker virker 

ødeleggende på den relasjonen barna er avhengig av!” 



Coping - Følelseshåndtering

• Evnen til å være en del av et større hele
• Barn trenger hjelp til å være en del av sosiale situasjoner hvor 

de kjenner at de mestrer de sosiale kodene
• Traumatiserte barn trenger mye støtte av voksne for å mestre 

sosiale koder



Affektregulering- ødelagt termostat!

• Feiltolker ting som farlig som ikke er det

• Tolker farlige situasjoner som ufarlige

• Blir overveldet av emosjoner og fysiologiske aktivering. 

Dette fører igjen til at de reagerer impulsivt og fører videre 

med seg dysregulering

• Reaksjonen passer ikke til situasjonen.



Å jobbe på flere plan – kjenn deg selv

Å arbeide med traumatiserte barn og unge innebærer at vi også må jobbe med 
oss selv!

• Hvordan reagerer jeg i ulike situasjoner?
• Hva gjør jeg når jeg blir såret, er redd eller fortvilet. Hva er jeg mest sårbar 

på?
• Hvordan kommer mine reaksjoner til uttrykk?



Ved frykt stopper leken

Grad av
lek

Tid



Lek  er å være til stede
• Traume- inablility to be alive in the present 

(Bessel Van der Kolk 2015)

• Pre sense- «before you sense» 
(Dan Siegel 2015)

• «If the therapist can`t play, he can`t be a 
therapist» 

(D. Winnicot) 1971)



Hva er lek, 
og hva er vitsen?
• Lek er en tilstand, ikke spesifikke aktiviteter- ”Playfulness”

• ”We are designed to play through life” (Stuart Brown, 2015)

• Å leke er å utforske, oppdage og eksperimentere 
(Jaak Panksepp, 1999, 2012)

• Lek tillater en sømløs Right Brain-Left Brain kontakt; fra 
Present til Re-present (Siegel, 2013)



”FunFacts” om Lek

• Lek stimulerer nevronvekst i amygdala (prosessering av 
emosjoner) og dorsolateral prefrontal cortex
(Beslutningstaking) (Panksepp, 1999)

• Mengde lek korrelerer med utvikling av prefrontal cortex (Byers, 
1999)

• ”Playfulness” nødvendig for å ”skru på” the social
engagement system (Porges, 2004)



• Frykt stopper lek, uten lek, ingen utvikling (Brown, 2010)

• Traumatiserte barn slutter å leke, utviklingen hemmes 
(Kestly, 2015)

• ”Playfulness… is being present” (Cozolino, 2015)







Menneskemøter

• film




