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Program for dagen

• 1330: Erfaringer siden sist.
• 1400: Dagens tema, introduksjon
• 1430: Pause
• 1445: Gruppearbeid
• 1545: Pause
• 1555: Plenum
• 1630: Slutt



Erfaringer siden sist:

• Tankekart – individuelt og i gruppe
• Hjerteøvelsen 
• Andre innspill



Et ønske for
Endring.

En OK 
opplevelse på 

jobben.

En 
utfordrende
/vanskelig 
situasjon

TANKEKART
Navn: Dato: 



Dobbeltlytning – parallelle historier

problemer initiativer
angst respons
trusler ferdigheter

skuffelser intensjoner
tap mening
svik verdier

Traumehistorien Aktørhistorien



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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Et sensitivisering-
program.

Brukt først og 
fremst med 

foreldre, men også I 
barnehage og skole.

Gode overførings-
Prinsipper.

 



Grunnleggende traumeforståelse

Vi vil forstå 
mennesker i 
lys av hva de 
har opplevd

Vi vil forstå 
mennesker i 
lys av hva de 

ikke har 
opplevd

Vi vil forstå 
mennesker i 

lys av 
hvordan de 

har det 
akkurat nå



Traumenes konsekvenser

Det traumatiserte er nærmest i 
konstant alarmberedskap, det 
vil si at han eller hun alltid er på 
vakt og forberedt på en ny fare, 
og vil hele tiden være rettet inn 
mot å flykte, slåss eller overgi 
seg



Utviklingstraumer er…..

…..kronisk traumatisk stress
+
…kombinert med sviktende reguleringsstøtte

(Nordanger og Braarud 2017)





Traumeminner



Traumepåminnere – det som stimulerer det 
implisitte minnet
Kroppen reagerer ikke bare på hendelser: den reagerer også på 
muligheten for at det skal skje noe vondt.

Kroppen reagerer automatisk på alle faresignaler den har kjent på før. 
tider på dagen eller i året, bestemte typer mennesker og steder, 
farger, lukter eller lyder, vær, stemme, kroppsspråk, misforståelser

Husk: Triggere vekker ikke eksplisitte minner, men implisitte, og 
gjenskaper opplevelsen av fare. Følelsen er "jeg er i fare", ikke "jeg 
husker fare" (Fisher, 2014)



Hvor er jeg i mitt Toleransevindu?



Gruppeoppgave

• Gå sammen to og to og intervju hverandre om hverandres 
toleransevindu. Gi et eksempel fra skolehverdagen hvor du  
opplevde å komme utenfor toleransevinduet.

• Hvilke følelser/tanker/kroppslige fornemmelser kjente du underveis.
Få fatt i erfaringer hos hverandre på hvordan du regulerte deg selv   
for å komme tilbake i toleransevinduet. ( 20 min.)

• Del erfaringene med resten av gruppa – hvor man formidler 
hverandres erfaringer.(A forteller om B og omvendt)(20 min)

• Hele gruppa (20 min.): Skriv opp på et  ark  situasjoner hvor dere har 
hjulpet elevene tilbake i toleransevinduet. Hva gjorde dere? 2-3 
grupper vil bli utfordret/ kan melde seg til å dele et eksempel i 
plenum etter gruppearbeidet.



Til gruppelederne:

• Ta ansvar for fordeling av tid til de enkelte områder. Juster noe 
hvis det er nødvendig, men den totale tid for øvelsen er på 1t .

• Minn deltakerne på å være konkrete når de snakker sammen to 
og to. 

• Når det gjelder erfaringsspørsmålet så er det igjen viktig å være 
veldig konkret.



Gode 
»reguleringsferdigheter» 

fremmer tradisjonell 
læring…..

Men kan læring og være å utvikle gode reguleringsferdigheter?



Regulering
gjennom

Tenkehjerne

“Ta deg
sammen”



Regulering
gjennom
Følehjerne

Samregulering



Regulering
gjennom

Sansehjerne

Aktivering av
kropp



Reguleringsstøtte



Reguleringsstøtte- traumefeltets viktigste terapi

• https://www.cactusnettverk.no/traumefeltets-nyttigste-terapi/

https://www.cactusnettverk.no/traumefeltets-nyttigste-terapi/



