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Vi trenger en filosofi

• Kids do well if they can
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Hvem hører du bruke navnet ditt?
Hvilket tonefall, hvilket navn, hvem 
blir du...?





Andre

Jeg  





Kenneth J. Gergen 2009 – Relational being – Beyond Self and Community



”Det finnes ikke en psykologi, 
bare dialogisk musikk”.

Colwyn Trevarthen



”Subjekt – ”bøye seg for”



ro, anerkjennelse stress, kritikk

Stress modell



”Symptomer som depresjon og lignende 
er fantastiske uttrykk for integritet, 
de sier dette virker ikke…“

Stephen Gilligan

Curage to love self and others (Gilligan 1997)



Hva er det dere vil 
med 

barna og 
ungdommene i 

Skien 
kommune?

Hva skal det dere vil gjøre, gjøre med dem?

modnes ?
bli voksne ?

......?



Kvalifisering
Sosialisering

Subjektivering

”Lære noe – perspektiver” ”være med andre, inngå i fellesskap”

”blir mer seg selv”

Pedagogikkens Oppgave



Mulige veier i 
møte med strev... 



Voksen

”Middelground”

Ikke-voksen 

Selvødeleggelse Verdensødeleggelse



Heine Steinkopf, RVTS Sør

En modell til hjelp



Når vi blir redde….

Eller sloss Eller løper

Vi stivner Eller overgir oss

(Ogden, Fisher 2015)

Vi søker andre mennesker



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Stress-respons systemetHallo! Jeg sitter jo trygt her i 
Ibsenhuset. 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

Trussel!



Toleransevinduet



Fagøvelse

Hvilke assosiasjoner får du når du hører begrepet 
traume?



Type 1 Traumer Type 2 Traumer

PTSD

Symptomer:

1. Gjenopplevelse av det som skjedde

2. Unngåelse av det som kan minne 

om

3. Negative tanker/humør 

4. Hyperaktivering og reaktivering

(DSM -5)

Komplekse traumer

Kompleks PTSD

Utviklingstraumer
Relasjonstraumer

Tilknytningstraumer

Hjernens organisering 

og utvikling



Grunnleggende traumeforståelse

Åforstå
mennesker i 
lys av hva de 
har opplevd

Å forstå 
mennesker i 
lys av hva de 

ikke har 
opplevd

Å forstå 
mennesker i 

lys av 
hvordan de 

har det 
akkurat nå



Hjernen er bruksavhengig



Traumespesifikke
behov

Rammeverk –
Traumebevisst praksis



Å jobbe med «ulike nivåer» i hjernen

Aksept, forståelse, ny mening, 
eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, gode 
opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
somatosensoriske aktiviteter



Tilhørighet en 
følelse av å 
være 
forbundet med 
andre, elsket 
”Jeg hører til”

Mestring
Av ferdigheter og 
oppgaver,
selvfølelse
” Jeg kan”

Raushet
mulighet til å dele viktige 
ting med andre
” Jeg har en oppgave i 
livet”

Universelle vekstbehov Circle of Courage ( Brendtro, Brokenleg & van Bockem)

Selvstendighet
Ta ansvar for egne
handlinger, og vise
respekt for andre
mennesker
”Jeg kan ta selvstendige valg”



Traumeforståelse
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Trygghet

1. Fysisk - omgivelser
2. Emosjonell - tanker, følelser og oppfatninger 

erkjennes, aksepteres, respekteres og regnes med
3. Sosial/relasjonell - ærlig, åpen, pålitelige, 

konsistente relasjoner
4. Kulturell - forståelse av den enkeltes livsverden, 

re-spekt

NB! Den subjektive opplevde tryggheten



Relasjon og tilhørighet i samfunnet

”Gode relasjoner er 
agenter for endring” 

(Perry & Szalavitz, 2006)



Bruce Perry, Schizofrenidagene i Stavanger



Lekenhet…
”Motivasjonen til å fritt 
og gledelsesfullt
engasjere seg i, og koble 
seg på, og utforske 
omgivelsene”

(Panksepp, 2004)



Lekens betydning 

Lek og kreativitet er 
motorveien til gode 
relasjoner og god 
utvikling

Daniel Siegel 2016



Lek vil si…

….å ha lyst til
….å være tilstede i øyeblikket
….å ha lite fokus på seg selv
….å improvisere
….å ha en følelse av kontroll og mestring
….å være påkoblet, være en del av noe
….å være glad



Fagøvelse - tilstedeværelse



Å endre det fundamentale spørsmålet…

Spørsmålet er ikke:
Hva er galt med deg?
MEN:
Hva har skjedd med deg? OG

OG
Hvordan håndterte du det som skjedde?



Barbara L. Fredrickson

Positivity (2005)

Love 2.0. (2013)

Kjærlighet 2.0 = delt positiv følelse, 
synkronisert biokjemi og atferd, og et 
gjensidig motiv for å investere i hverandres 
velvære. 



Jeg Den andre

Den andre

Den andre

Jeg 

Jeg 

Før intervensjon/etter nøytral 
intervensjon

Etter negativ 
intervensjon

Etter positiv 
intervensjon


