
Traumebevisst 
barnehage 

i Lister
02.01. 2018

Odd Kenneth Hillesund
Ruben Gausdal



The sound of silence

• https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4



Mål for dagen

1. Du har fått en grunnleggende innføring i traumeforståelse og 
har blitt kjent med sentrale begrep.

2. Du har fått konkrete verktøy du kan bruke i barnehagen
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holdninger

KunnskapErfaring / 
ferdigheter
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Falender C.

Kompetanse
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teori

Kultur/Verdier



Er barn vanskelige?

• https://www.youtube.com/watch?v=Jfq6-nS65RY



tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Den tredelte hjernen



Den tredelte hjerne  
(Mc Lean 1970, 1990)



Experiences Build Brain Architecture

• https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws







Reflektere

Relatere

Regulere

Aksept, forståelse, ny mening, 
eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 
gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
somatosensoriske aktiviteter



Stress-respons systemet

https://www.youtube.com/watch?v=3C_dUrOJliE



Prefrontal cortex

Amygdala
Hippocampus

Trussel!

Utskilling av adrenalin m.m.

”Fight, flight og freeze” 
Binyrene Utskilling av kortisol

HPA-aksen

Stressrespons 
systemet

Hallo! Jeg sitter jo trygt her på 
forelesing med RVTS Sør. Det var 
visst bare ett litt sært pedagogisk 

virkemiddel! 

Falsk alarm!

Erfaringer fra tidligere i livet 
tilsier at slanger ikke utgjør noen 

trussel så lenge de er på film

Dag Ø. Nordanger, 2012



Vi reagerer instinktivt ved fare, eller når vi tror det
er fare på ferde…..

Da sloss vi Eller løper Eller stivner

Eller overgir oss Eller skriker på hjelp

(Ogden, Fisher 2015)



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Forklar for hverandre….



Erfaringer og minner lagres annerledes ved 
traumatisering
• Fragmentert, uorganisert
• Blander seg
• Husker følelsen, ikke hendelsen
• Triggere reaktiverer traumet
• Relasjon og tilknytning kan være farlig/vanskelig



Bevisst og ubevisst
hukommelse

Semantisk hukommelse

Automatisert 
hukommelse

Episodisk hukommelse



• Joakim    
• ben

• Marius

• Tilmann Furniss

bussulykke

bussulykke

Hendelser rammer ulikt
- tabuiserte traumer



Guttene tilbys hjelp….

• Joakim takker ja 

• Marius takker nei 

• Hvem trenger det antakelig mest?



Faktorer som påvirker hvor alvorlig det er?

• Antall potensielt traumatiske hendelser en er utsatt for
• Jo yngre jo verre 
• Menneskeskapte hendelser er mer traumatiserende enn 

naturkatastrofer
• Skadevirkningen er avhengig av graden på fysisk 

og psykologisk nærhet til hendelsen
(Helsekompetanse.no)



Removed

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0

Gå sammen i grupper på 2-3 
1. Hvordan ville denne jenta fungert i deres barnehage?
2. Hvordan ville du møtt henne uten å ha visst det du så i filmen 

her?
3. Hvordan ville du møtte henne hvis du visste?



Hjerteøvelsen 

• Er alle barna i deres barnehage i noens hjerte?



Smerteuttrykk

Vi kaller uforståelig atferd og følelsesmessige reaksjoner hos 
traumatiserte barn for smerteuttrykk

27



Ulike smerteuttrykk

• https://www.youtube.com/watch?v=Vcg2qkNFS8k



Historien bak….

• Tenk dere at dere er en av disse ungdommene. Fortell en mulig 
historie til denne ungdommen.

• Historien skal fortelles i jeg-form til de andre

• Hvordan kan vi hjelpe disse ungdommene å regulere følelsene 
sine?



Hvordan starter det?

• Filmklipp fra Innsiden ut



Følelser smitter
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Hvem kjenner seg igjen?

• Middagsscene fra Innsiden ut



Jeg er metoden

33

Voksen Barnet



Heine Steinkopf, RVTS Sør

T-F-S Analyse



Tanke – Følelse - Sanse
Tanke Hvilke tanker går gjennom hodet?

Følelse Hvilken følelse har/fikk jeg?
Når har jeg denne følelsen ellers?
Hvor kommer den fra? Følg den bakover i tid

Sansning/motorikk/
prosedyre

Hva gjør kroppen min? stresset, armbevegelser, begynner 
foten å riste, blir jeg kortpustet, får lyst til å gå, tar jeg på folk, 
legger jeg armene i kors… Hva skjer med musklene i ansiktet, 
begynner jeg å massere skulderen min, drar jeg meg i håret 
osv



Lekenhet er en indre sinnstilstand
”Motivasjonen til å fritt og gledelsesfullt engasjere seg i, 
og koble seg på, og utforske omgivelsene”

(Panksepp, 2004)



The primal power of play

• https://www.youtube.com/watch?v=3KanfLqKXYg





Traumebevissthet?

”Forstå det som ligger bak”
”Forstå følelser”
”Forstå som Smerteuttrykk”
”Dekke behov”
”Å gå fra refleks til refleksjon”
”Gå nærmere”
”Å jobbe med hjertet utenpå”



Mål for dagen

1. Du har fått en grunnleggende innføring i traumeforståels og 
har blitt kjent med sentrale begrep.

2. Du har fått konkrete verktøy du kan bruke i barnehagen



Avslutning

• https://www.youtube.com/watch?v=-Jp4FFVfXo0&list=PL-
g1bZoyN-I-gtjbLE2FIWpEiOhYCetiq




