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Bakgrunn for prosjektet

• Fra utfordring til endring

• Aksjonsforskning – VID og EFF
• Tre grunnbegreper i TBF

• Resultater 
• kapittel om TBF og miljøterapeutisk arbeid –
• kapittel om TBF og medborgerskap

• Veiene videre derfra



• Tilknytning 
Og relasjonelle erfaringer

Hva vet vi om 
Tilknytningsmønster
og relasjonelle 
erfaringer personen
har med seg?



• Regulering
Og reguleringserfaringer

Hva vet vi om
reguleringserfaringer 
personen har med 
seg?



Reguleringsutvikling

Du er 
dum!

Fuck 
you

Kan jeg 
snakke 
med 
deg?



Hvis man ikke
erfarer og 
håndterer 
egne følelser
gjennom livet
vil uttrykket
se veldig
likt ut –
men kan ha
veldig ulik 
virkning
på omgivelsene



U
tv

ik
lin

g
sr

e
tn

in
g

R
e

g
u

le
rin

g
sre

tn
in

g

Hjernens struktur og utvikling – et miljøterapeutisk 
handlingsgrunnlag

En sentral 
utviklings-
linje

En sentral 
utviklings-
linje



TBF i miljøarbeid

• Konflikter og regler

• Stemmer mot bevissthet

• Mot til kvalitet

• Anerkjennelse av beboernes emosjonelle og fysiske 
uttrykk



TBF som anerkjennelse 
av kroppslige uttrykk

• Kroppen husker – kroppen snakker

• Tidligere erfaringer kommer til uttrykk i dag –
i relasjonen

• Hva er det som viser seg?



TBF som felles 
kommunikasjon
• TBF gir faglige, pedagogiske briller til å se og anerkjenne 

erfaringer og emosjonsuttrykk

• TBF som handlingspraksis

• TRE-modellen (TBF 2)

• Veileder for gode helse- og omsorgstjenester
• «Trygghet, deltakelse, livskvalitet, funksjons- og 

mestringsevne, utvikling på egne premisser, læring og 
motivasjon»

• Medborgerskap i praksis



TBF som levd 
medborgerskap

• Småskala forskningsprosjekter som grunnlag for ny 
kunnskapsbasert praksis

• Nærhet til brukeren og dens levde liv
• Utfordring – tid, engasjement, ledelsesansvar

• Personer med utviklingshemming – med sine levde, 
erfarte kropper

• Språket og kommunikasjonen skapes i relasjonen –
i anerkjennelsen og forståelsen av den andres uttrykk



TBF - en utvidet forståelse

Allmenne og generelle
utviklingsprinsipper

Sunn utvikling er 
forebyggende 

Håndtering av 
komplekse saker
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