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Barn som krenkes 
utvikler nega1ve 
kjerneoppfa5elser

• «Det er ingen der for meg»
• «Mennesker forlater meg» 
• «Det er ikke trygt å elske noen» 
• « Det er ikke trygt å være nær»
• «Jeg kan bare regne med meg selv»
• «Jeg er hjelpeløs»
• «Jeg er en ekkel person»
• «Jeg har ingen kontroll»
• «Jeg kan aldri bli lykkelig»
• « Jeg er ikke trygg»



Endringer i skjema etter traumer 
tilpasset fra Porges polyvagale modell

Umiddelbar respons 
Rop om hjelp

Fight/Flight
Hypotonshut down

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::

Langvarige endringer:
« Jeg er ikke bra nok»   «jeg er i fare»   «jeg er hjelpeløs» 
«det er min skyld»                                «jeg har ingen kontroll»

FARE



Fra fragmenter til mening 
og sammenheng-

”fra skam til overlever”

• ”den UNIKE meg”
• ”den POSITIVE meg”
• ”den SAMMENHENGENDE meg 
• ”MULIGHETENES meg”

Blaustein og Kinniburg (2010)



Den UNIKE meg
Mål: utvide opplevelsen av hvem man er
Eksempel på ak+viteter 

• Boka om meg

-Inkluder +ng barnet liker og ikke liker
-Få frem milepeler i barnets liv, hva barnet har 
oppnådd og nåværende erfaringer. 

• Min plakat: -lag en plakat der barnet får frem 
ulike sider ved seg selv ved hjelp av bilder og 
utsagn. -Inviter barnet +l å finne +ng som kan 
vise/symbolisere ulike sider ved seg selv.
-Plakaten kan være generell (”alt om meg”) eller 
spesifikk (”den hemmelige meg/den ingen andre 
ser”, ”meg på skolen” osv.). 

• Kunstnerisk u4rykk: Bruk materiale slik som 
musikk, maling, dans, leire, avis/magasin -Hjelp 
barnet +l å lage et kunstnerisk uIrykk som 
symboliserer vik+ge aspekt ved seg selv (dans, 
sang, poesi, bevegelse, skulptur).
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Den POSITIVE meg 
Mål: styrke positiv selvfølelse
Eksempler på ak,viteter 

• • Lag en bok om ”Min kra)”
Hjelp barnet med å dekorere boken og fremhev mulige 
styrker barnet har, eller som barnet trenger og ønsker seg. 
Barnet kan fantasere om en ”superkraB” som kan hjelpe 
barnet og gi kreBer som trengs (superhelt, dyr, 
idreDstjerne mm).
.

• Skrytekollasje. Dekorer en plakat med ulike ,ng som kan 
minne barnet om noe posi,vt. Det kan være bilder, farger, 
klistremerker, ak,viteter og ord som er gode for barnet å
bli minnet på.. 

• Min superhelt: UIorsk hvem som kunne være en superhelt 
for barnet. Hvilke kvaliteter er det superhelten har som 
barnet ville trenge (styrke, mot, utholdenhet m.m)? 
Hvilken superhelt kvaliteter ville barnet seDe pris på?  
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Den SAMMENHENGENDE meg
Mål: skape en opplevelse av 
sammenheng og mening

• Tidslinje 
• Album
• Boken om mi1 liv
• Drama/teater: dele historier, 
• Skrive historier
• Eksistensielle samtaler; hva er meningen 

med livet
• Narra@v eksponeringsterapi 
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«Hvorfor blir jeg så sint?» (Struik, 2014)



Lage en historie for barnet
Dette er din historie, Emma. 
Du ble født 29. april i 2004. 
Det var en nydelig 
sommerdag og du ble født 
tidlig på morgenen. Moren 
din syntes nok du var den 
mest fantastiske babyen hun 
noen gang hadde sett, men 
hun var også veldig trist fordi 
hun ikke klarte å ta vare på 
deg. Hun var veldig fattig og 
ville så gjerne at du skulle få 
det bedre enn hun hadde 
hatt det som liten. Hun tok 
deg med til Lar de Meninas i 
Fortaleza, en by i Brasil. Det 
var mange barn der og alle 
sov i små sprinkelsenger i et 
stort rom. Om natten var det 
veldig bråkete fordi mange 
barn gråt og var redde. ….



”Ryggsekken” min er full av 
vonde minner . Å skrive gjør at de 
vonde minnene sakte men sikkert 
blir by:et ut med de gode 
minnene jeg opplever nå”

Amal Aden i ”Min drøm om 
Frihet”



MULIGHETENES meg: 
Mål: Fremme håp for fremtiden

Tips &l ak&viteter: 

• Fores&ll deg selv som voksen
Hvordan ser du ut? Hvordan vil du være? 
Hvem vil du ha i livet di8? Hva vil du gjøre?
For ungdom kan man utvide oppgaven og be 
personen se for seg hvordan han eller hun vil 
være 5 år frem i &d, Prøv å uCorsk hva som 
skal &l for å få &l de8e? Er det noen som kan 
være god hjelp for å få &l de8e? Hvilke 
kvaliteter har du i dag som vil hjelpe deg? 

• Kny1 for&d-nå&d- frem&d sammen
Ta i bruk ”boken om mi8 liv . Hvilke erfaringer 
har barnet som vil forberede han eller hun på
frem&den? Hvilke kvaliteter trenger barnet å
øve seg på for å få &l det som han eller hun vil? 

• Rolleby1e med seg selv som voksen
En stol representerer ungdommen i dag 
(”ungdomsstolen”), den andre stolen skal 
representere ungdommen i frem&den 
(”voksenstolen”). 

11



”All symptoms has a purpose”
(Ogden, 2014)

• Redusere skam, avmakt og 
forvirring
• Gi opplevelsene en mening og 

forklaring
• «Jeg har trengt å besky<e meg 

for å overleve»
• «Jeg reagerer raskt for å passe 

på at ikke noe farlig skal skje»
• «Jeg har normale reaksjoner på 

unormale hendelser»



De tre gode
hjelperne
• Etablere et språk/symboler om 

vanskelige 5ng
• Posi5v reformulering
• Styrke selvforståelse
• Få 5l et samarbeid med barnet og

omsorgsgivere
• Kjenne seg igjen i andre- du er ikke

alene
• Styrke selvregulering gjennom

refleksjon og øvelser
• Mo5vere og gi håp!



• Anton Alarm reagerer lynraskt og hjelper oss med å komme i 
sikkerhet (overlevelseshjernen/reptil hjernen)
• Sara Søke leter i minneboka etter erfaringer og finner følelser som 

passer (pattedyrhjernen/følelseshjernen)
• Tore tenke er god til å finne ut hva som er lurt å gjøre i vanskelige 

situasjoner, han er god til å ta valg (menneskehjernen/tenkehjernen)

Utviklingstraumer                  

de tre gode hjelperne har samarbeidsproblemer 



Mara og de gode hjelperne
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Mara og de 
gode
hjelperne
• Hvilke mestringsstrategier
bruker Mara for å håndtere
den  vanskelige situasjonen?

• Hvilken 9lstand er hun i? 
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Mara 
flykter
• Hva trenger Mara 
fremover?
• Hvilke ressurser har hun?
• Hva kan bli utfordrende 
fremover? 
• Hvordan kan vi som voksne 
hjelpe henne best mulig? 
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«Engler i soverommet»

18

Det å huske det gode er vel 
så vik8g som å huske det som var vondt.

Klarer omsorgsgiveren å gjenkalle gode 
minner eller blander ”spøkelsene” seg inn i 
bildet?  

Selma Fraiberg, 1980



Hjelpe foreldre til å ta fra 
barnet skyld/ansvar

«Jeg skulle passet på deg, men jeg klarte det ikke.
Jeg vet at jeg skulle reist fra pappa tidligere, men 
jeg var for redd til å gjøre det. Det er ikke din skyld. 
Jeg er lei meg for at det skjedde. Jeg skulle ønske at 
jeg hadde kunne beskytte deg, men jeg klarte ikke 
gjøre det. Jeg kan forestille meg at du kan være 
trist, sint og redd. Er du? Det har du rett til. Jeg 
visste ikke at pappa misbrukte deg og jeg kan forstå 
at du ikke turde å fortelle meg det. Likevel skulle jeg 
ha beskyttet deg, det skal mødre gjøre. Pappa er 
ansvarlig for det han gjorde og han skulle aldri ha 
gjort det. Men, du bodde hos meg også og jeg skulle 
passet på deg. Jeg kan forstå hvis du er sint på 
meg.»



Hvilken forutsetning har 
barnet for å endre 
mening?

• Hvem kan ta fra barnet 
ansvar/skyld/skam?

• Bruk av trusler
• Arbeid med omsorgsgivere



Mara får
hjelp
• Hvordan fungerer de tre
gode hjelperne nå? 

• Hvilke mestringsstrategier
fortsetter hun å bruke?

• Hvordan kan vi hjelpe Mara 
til å forstå egne reaksjoner, 
plassere ansvar og bearbeide
erfaringene hun har? 
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• Forstå det som har skjedd
• Tåle det som har skjedd/ eksponering
• Bli kjent med følelsene- tåle dem
• Dele det som har skjedd- ha et vitne
• Merke at det som har skjedd er over
• Kny?e og endre mening @l hendelsene
«jeg har en verdi» 
• Se?e sammen biter; fra fragmenter @l 

helhet og sammenheng

Hva er bearbeiding? 



Ulike former for bearbeiding 

Spontan bearbeiding 
Skjer i naturlige situasjoner (lek, 

samtaler, handling) 

Uttrykkes verbalt og ikke verbalt

Gradvis integrering og aksept 

Har støttepersoner som tåler 

historien

Må ikke nødvendigvis snakke om 

det- men tåle det

Strukturert bearbeiding 
Planlagt og målreBet arbeid med 

traumeplager 

Spesielle metoder for å jobbe 

gjennom de vondeste minnene

Hjelp Dl å avsluBe «uavsluBede 

handlinger»  

Eksponering for vonde følelser og 

tanker 

Endre uhensiktsmessige skript 

f.eks: «jeg har ingen verdi»



Tips til samtaler om vonde hendelser

• Du kan all(d orientere (l her og nå 
hvis det blir for vanskelig

• Ta pauser ved behov
• Ikke stopp på det vondeste punktet
• Prøv å få ungdommen (l å komme 

gjennom det vondeste. Hør på 
historien (l det farligste er over.

• Avslu@ med å orientere (l her og nå. 
• Hva skal skje videre i dag. 



Vektlegge at det er over –
integrere i her og nå

• Hva kan du si 5l deg selv for å minne deg om at det er over?
• Hvordan kan kroppen merke at det er over?
• Kan du tegne at det er over? 
• Kan du se for deg at du kommer deg i trygghet
• Fokus på overlevelse og mestring 



Fremheve mestring og kontroll 

• Er det noe du skulle ønske du kunne gjort?
• Er det noe du skulle ønske du kunne sagt?
• Hvem burde vært der 
• I dag kan jeg si i fra
• Det er ikke lov- retten til å si i fra
• Hva skulle du ønske at 
• Gjøre en handling, mestringshandling 



Trenger barnet strukturert bearbeiding?

• Husker eller gjenopplever barnet traumeminner?
• (mareri8, fantasier, flashbacks?)
• Kan barnet forholde seg @l det som har skjedd? 
• Fortse8er barnet med sine utviklingsoppgaver?
• Virker barn repeterende/ mekanisk i sin lek?
• Kan omsorgsgiverne forholde seg @l det som har skjedd?
• Virker ikke spontan bearbeiding @lstrekkelig? 



Mara 
øver seg 
”fra skam til overlever”

• ”den UNIKE meg”
• ”den POSITIVE meg”
• ”den SAMMENHENGENDE meg 
• ”MULIGHETENES meg”



Test: Er traumene bearbeidet?

• Kan barnet forholde seg til hendelsene på en 
overfladisk måte? 
• Er barnets fysiologiske reaksjoner håndterbare?
• Tåler barnet følelsene forbundet med traumet?
• Er hendelsene en del av en sammenhengende historie?
• Er selvfølelsen re-etablert?
• Er de viktigste relasjonene gjenopprettet?
• Er det utviklet en mening og tro knyttet til det som 
skjedde ?



Hva trenger hjelperne på «innsiden» fra oss på 
«utsiden»?
• Anton trenger tilstedeværende og trygge voksne –slik at han kan tørre å 

slippe de andre hjelperne til
• Sara trenger kjærlige voksne som kan gi passe nærhet slik at hun kan 

finne frem i mappen og tåle følelsene som kommer
• Tore trenger å få vite hva som skjer og hvorfor,  han trenger håp om at 

ting kan bli OK


