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RauseRelasjoner�
Livsmestring og folkehelse



Endringstrekanten

tiltak 

metode 

teori 

Kultur/Verdier 



Besvärjelsen – Oscar Danielson



Endringstrekanten

tiltak 

metode 

teori 

Kultur/Verdier 



Verdier / 
holdninger

KunnskapErfaring / 
ferdigheter

Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



Hvordan utvikles hjernen?

• Klipp fra Innsiden ut 



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Den tredelte hjernen



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Den tredelte hjernen



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Stress-respons systemet

• Klipp med slange som angriper kamera 



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Stress-respons systemetHallo!	  Jeg	  si,er	  jo	  trygt	  her	  på	  
forelesing	  på	  Fevik	  skole.	  Det	  var	  
visst	  bare	  e,	  li,	  sært	  pedagogisk	  

virkemiddel!	  	  

Falsk	  alarm!	  

Erfaringer	  fra	  @dligere	  i	  livet	  
@lsier	  at	  slanger	  ikke	  utgjør	  noen	  
trussel	  så	  lenge	  de	  er	  på	  film	  

Trussel!	  



Vi	  reagerer	  ins*nk*vt	  ved	  fare	  	  

     

Da 
sloss vi 

Eller stivner 

Eller overgir 
oss 

Eller 
løper 

Eller 
skriker 
på hjelp  



Traumefeltets viktigste ”terapi”



Refleksjonsoppgave

• Gå sammen to og to 
• Del egne eksempler på situasjoner hvor dere har: 

•  Klart å være en reguleringsstøtte for en elev utenfor toleransevinduet 
•  Blitt dysregulert selv gjennom samregulering 

• Hvordan kan dere bruke disse eksemplene for å håndtere 
lignende situasjoner som vil oppstå 



Jeg er metoden

24

Voksen	   Ungdom	  



 Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	  
behov	  

Individspesifikke	  
	  behov	  

Traumespesifikke	  
	  behov	  



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse	  

Tr
yg
gh
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(Bath	  2015)	  



Trygghet 

• Fysisk trygghet 

• Emosjonell trygghet 

• Relasjonell trygghet 

• Kulturell trygghet 



Oppgave 
 
Hva er fysisk trygghet for ……….? 

Hva er emosjonell trygghet for ……..? 
 
Hva er relasjonell trygghet for meg ……..? 
 
Hva er kulturell trygghet for meg……..? 



2. Relasjon

• Gode relasjoner er nødvendige for sunn 
utvikling og vekst 

•  Traumene kan ødelegge for slike livgivende 
relasjoner 
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Oppgave �
 
Fight 
 
Flight 
 
Follow 
 
Fool 



 Reguleringsstøtte�
 



Oppgave



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 




