
Traumer set med 
et barns øjne

Bettina Lauge Karlsen



Program

 Præsentation af mit arbejdsliv

 Traumer – hvad er det?

 Nervesystemet kort fortalt

 Barnet i en udsat familie

 Hvordan støtter vi bedst?

 Aktiviteter med børn/unge

 Naturen heler barndomstraumer
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Mit arbejdsliv
 Uddannet pædagog i 1998

 Fritidspædagog og leg og læring

 Souschef i børnehave i 11 år

 Psykoterapeutuddannelse vikariater: 
børnehjem, 0. klasse, børnehave, UU vejleder

 Ansat som familiekonsulent i Mariager Fjord 
Kommune: Familiehus, udekørende

 Gruppeterapeut Frivillig i TUBA

 Uddannelser: Familieterapeut, parterapeut, 
kropsorienteret traumeterapeut, NADA 
behandler, neurofeedbackbehandler
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Et traumeer en psykologiskefterreaktionpå
en belastendehændelse. Hvorét barn bliver
traumatiseret, bliveret andetbarn stresset og
påvirket, men ikketraumatiseret. Det enkelte
barns individuellemådeat reagere er 
afgørende.

Traumer sidder I kroppen og ikke I hændelsen!



Fysisketraumer: 
Fald, slag, operation

Choktraume:
Enkeltståendeoplevelse (
ulykke, jordskælv,overfal
d)

Udviklingstraumer:
dysfunktionelfamiliemed 
alkohol, vold, seksuelt
misbrug

Typer af traumer:





Hjernens 
opbygning

Reflekterende og sproglige hjerne

Følehjernen, til fælles med pattedyrene

Krybdyrhjernen primitive reaktioner

Paul Macleans treenige hjerne



Centralnervesystemet
går automatisk i forsvar
med en af de tre strategier
for overlevelse

"Vi er alle kodet 
instinktivt til at 
forsvare os mod 
udefrakommende 
farer"

Kamp Flygt Frys



Nervesystemet består af 
to dele

Perifere system: Nerver 
der går fra hjernen og 
rygmarven ud til resten 
af kroppen

Autonome:
Ikke bevidst kontrol
Indre organer
blodkar
blodtryk
kropstemperatur

Parasympatiske

Bremser

Ro på kroppen, 
blodtryk falder, 
kroppens 
funktioner lukker 
op igen

Sympatiske

Speeder

Klar til kamp, muskler 
spænder op, blodtryk 
stiger, automatiske 
funktioner skrues ned



Tolerancevinduet
 Midt I billedet har vi 

hverdagslivet.

 Øverst har vi de voldsomme
oplevelser, traumerne med 
vulkanen.

 Nederst har vi isbjergene.

 Arrousal / vågenhed stiger
opad.

 Med for meget arrousal kan vi 
ende I frys/ kollaps.



Barnet i en 
rusfamilie

Klovnen: afleder ubehagelige 
stemninger med humor, 

fjolleri og lethed. De negative 
følelser gemmes væk. Savner 
at blive taget alvorligt og at få 

lov at udtrykke alle følelser.

Helten: overansvarlige som 
kan blive dominerende i 

familien, ofte det ældste barn 
i familien. Perfektionistisk. 

Savner at lege og muligheden 
for at begå fejl.

Drømmeren: Gør sig usynlig 
og dagdrømmer ofte, for ikke 
at belaste familien yderligere. 
Savner opmærksomhed og at 

indgå i relationer.

Rebellen flytter fokus fra 
familiens problemer ved at 

skabe problemer med 
udadreagerende adfærd. 
Ender med at få skylden. 

Savner støtte og bekræftelse.

Har antennerne ude, 
og tilpasser sig 
forholdene i 
familien. Barnet 
indtager en rolle

Tegn på alkoholproblemer i børnefamilier SFI



Bomben 
springer
øvelse

Tag sko og gerne strømper af.

Gå stille rundt i lokalet imellem hinanden

Udvælg en anden person, uden at sige noget højt.

Forestil dig nu, at denne person har en tikkende bombe på sig.

Læg mærke til hvordan det føles i kroppen

Gå til sidst hen imod bomben, og mærk hvad det gør ved dig.

Tænk på noget der gør dig glad og rolig.



Forestillingsevn
en

Tænk på noget rart, og mærk hvad der sker i 
kroppen.

Kig dig rundt i lokalet, og find dig noget, som 
giver dig en god fornemmelse i kroppen.

Mærk efter om der er noget, som du får 
impuls til at gøre.

Forestil dig at du gør det.

Hvordan kan jeg bruge 
den positivt?



Rum og miljø

UDERUMMET: HØJT TIL LOFTET, IKKE-
KONFRONTERENDE, STØRRE BEVÆGELSESFRIHED, 

LYDE FORSVINDER UD I LUFTEN, LUGTE FORSVINDER 
UD I LUFTEN, SANSERNE SKÆRPES AUTOMATISK 

UDENFOR ( VIND, REGN, BØLGESKVULP, VIND I 
TRÆERNE, DRÅBER OG BLÆST I ANSIGTET, DUFTE OG 

LYDE.

INDENFOR: MULIGHED FOR HYGGE, FINMOTORISKE 
AKTIVITETER, FORDYBELSE, RO OG NÆRVÆR. SVØBE 

I TÆPPER, BEROLIGENDE MUSIK, BARE TÆER, 
FORUDSIGELIG STRUKTUR OG GENKENDELIGHED. 

HUMØRBAROMETER. MULIGHED FOR AT TRÆKKE SIG 
(HÆNGEKØJE, SÆKKESTOL, HØRETELEFONER, 

STILLERUM)



Naturen er 
nervesystemets 
ven

I naturen er vi en del 
af noget større, bare 

fordi vi er.

Vores sanser bliver 
vakte i naturen af 

vinden, solen, 
vandet.

Vi kan spejle livets 
energi og op og 

nedture med 
årstiderne .

Med symboler i 
naturen kan vi snakke 

om det svære på en 
ufarlig måde.

Naturen er for alle, 
og vi kan koble os på 
den døgnets 24 timer

Inspirationshæftet: 
Naturen heler 

barndomstraumer.



Lege som er 
blide for 
nervesystemet

Lege hvor der er tydeligt start/ stop.

Lege hvor alle ender med at vinde

Lege med mulighed for at kunne trække sig, hvis 
man bliver overvældet.

Lege hvor man skal bruge sine sanser og sin 
krop

Lege med alderssvarende stimulering



Vygotskys tre 
zoner

Mestringsområde: Det barnet i forvejen 
kan.

Nærmeste udviklingszone: Det barnet 
fatter interesse for at kunne.

Uden for mestringsmuligheder: Noget 
som barnet på nuværende tidspunkt, ikke 
ville kunne mestre.



Forskellige 
lege

Lege som stimulerer speeder: Lege som stimulerer bremse:

Boldspil Balloner

Pulsen op aktiviteter Finmotoriske aktiviteter

Præstationslege Sanselege

Ukendte nye aktiviteter Genkendelige aktiviteter

Vigtigt med pauser Bevægelse i roligt tempo





Afslapningsøvelse med 4 minutters ro til kroppen

Sæt dig godt tilrette og luk øjnene eller kig nedad mod gulvet

Vend opmærksomheden indad og mærk nu langsomt hver en del af 
kroppen

Fra fødderne og op til toppen af hovedet

Hvis du har steder, der er ømme eller spændte, så giv dem særlig 
opmærksomhed

Læg mærke til din vejrtrækning uden at forsøge at lave den om

Bare lad den være som den er

Slut af med at mærke dine fødder, og tænk så på et ord, som du vil 
tage med dig



Lege og 
aktiviteter

Grænseøvelse med tov

Tryghedssol

Krukke med følelser

Kikkerter/ toilet eller køkkenruller/ orientering

Tyngdetæppecafe

Sanselege, kims lege, lugte- smage mærke lege

Labyrint med snor, bind for øjnene.

Dyrelege skifte imellem at være et farligt dyr og et lille ufarligt dyr. Mærk forskellen.

Legocafe – fokusering -

Spil til at få arrousel/ vågenheden op

Tegnepause- fordybelse- input/ output.

Fodbold/ Ballon spil



Somatisk intelligens
Eugen Gendlin

Enhver dårlig følelse er potentiel energi mod en mere rigtig måde at 
være på, hvis du giver den plads til at bevæge sig hen imod sin 
retfærdighed.


