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Dagens program kl 13-16

1) Klasserommets kompleksitet

Vi belyser kompleksiteten som kan finnes i et klasserom

blant annet ved hjelp av ACE-studien og UngData

2) Hvordan møte det komplekse?

Vi blir kjent med og jobber med rammeverk/modeller:

• Cynefin

• De seks tenkehattene



Klasse-

bildet

2016

Ungdata 2016



7 av disse 
jentene er lite 
fornøyd med 
seg selv. 

Ung i Agder 2016



4 av ungdommene 
sliter daglig med 
fysiske smerter

Ung i Agder 2016



3 av 
ungdommene 
i klassen er 
mye plaget av 
depressive 
symptomer

Ung i Agder 2016



5 av ungdommene 
sier de i løpet av 
siste uke har følt 
seg ensomme

Ung i Agder 2016



2 av disse 
ungdommene 
blir mobbet 
minst en gang 
i måneden 

Ung i Agder 2016



4 av 
ungdommene i 
denne klassen 
sier de har hatt 
uønskede 
seksuelle 
opplevelser 

Ung i Agder 2016 



1 av disse 
ungdommene vil 
før fylte 18 år ha 
blitt utsatt for 
alvorlig vold fra 
foreldre

Myhre, Thoresen, 
Hjelmdal, 2015)



6 ungdommer i denne klassen har forsøkt å skade seg 
selv

Ung i Agder 2016



3 av ungdommene 
vil ha forsøkt å ta 
sitt eget liv innen 
utgangen av vg3 

Ung i Agder 2016



ACE-studien
Adverse Childhood Experiences 

“Krenkede barn blir syke voksne”

https://www.samhsa.gov/capt/practicing-effective-prevention/prevention-
behavioral-health/adverse-childhood-experiences



Hva regnes som ACEer:

Blant annet 

• Overgrep, omsorgssvikt / neglekt

• emosjonelle, fysiske og seksuelle former for 

overgrep

• emosjonell og fysisk omsorgssvikt

• Å leve i en særlig vanskelig familiesituasjon 

• leve i et hjem med familievold

• Psykiske lidelser og / eller ruslidelse

• Foreldre som gjennomgår separasjon / skilsmisse

• Et familiemedlem kommer i fengsel.



Jo flere ACE’er – jo flere 

utfordringer i skolen 

• Oppmerksomhet

• Utagering
• Internalisert oppførsel

Hanne Bekaak 2017, for Stine Sofies stiftelse

(Jane D. Lanigan, Christopher Blodgett
in School psychology Quarterly 2018, 

vol.33. no.1, 137-146)

ACE og skole





Forhandlingsrekker



Cynefin (utt. kenevin) 
utviklet av Dave Snowden

«Cynefin er et rammeverk som gir oss svært nyttige holdepunkter 
når vi skal fatte beslutninger og løse problemer. Modellen 
beskriver ulike nivåer av kompleksitet og sier at hvilken 
problemløsningsmetode vi bør velge, avhenger av problemets 
kompleksitet. 

De opplagte problemene løser vi på en måte, de kompliserte litt 
annerledes, for de komplekse må vi tenke helt ulikt og de 
kaotiske problemene trenger en fjerde tilnærming.» 









Når kan vi handle med 
opplagte løsninger? «Det er 
bare sånn»

Når er utfordringen mer 
komplisert?

Hvilke utfordringer er 
komplekse og ustabile?

Når skal vi ha kaos-
tilnærming? 

Hva vil min rolle være i de 
ulike utfordringen? 



Hvordan løse problemer av ulik kompleksitet

Fremgangsmåter Løsninger

Opplagte problemer
Forstå        Kategoriser       Responder

Utarbeide klare prosedyrer og 
rollebeskrivelser. Finne og benytte 
«beste praksis». Automatiser!

Kompliserte problemer
Forstå        Analyser       Responder

Sørge for tilgjengelighet av 
ekspertise, lytte til ekspertene, 
fatte beslutning basert på analyse

Komplekse problemer
Prøv       Forstå       Responder

Fokusere på verdier og visjoner, 
innføre «feiltrygghet» , dvs kultur 
der en kan feile uten for store 
konsekvenser

Kaotiske problemer
Gjør       Forstå        Responder/juster 

Gi klare og tydelige ordre. Delegere 
myndighet til de som er midt oppi 
situasjonen. 



Et verktøy for å utforske 
en problemstilling fra 
ulike perspektiver



Tenkehattenes formål

• Gjør oss i stand til å tenke utenfor de rammene vi er vant til, og bidrar til 
økt forståelse for ulike perspektiver i veiledning/samarbeid

• Utvikle nye ideer og bidra til å finne ut om ideene er gjennomførbare.

• Bli klar over eget foretrukket perspektivvalg

• Stimulere til parallell tenkning, bevissthet om hvilket perspektiv en velger

• Samarbeidende, ikke konkurrerende tenkning



Ren kunnskapsinnhenting 

Du utforsker fakta, ikke personlige 
meninger. Du skal ikke være støttende 
eller anerkjennende overfor den andre.

Den hvite hatten



Følelser og intuisjon

Du utforsker følelsene til den andre. Du 
opptrer anerkjennende, og gir emosjonell 
støtte.

Den røde hatten



Risikoanalyse

Du fokuserer på farer og problemer. Du  
utforsker potensielt negative effekter 
eller svakheter hos det den andre 
forteller.

Den svarte hatten



Den gule hatten

Solskinn og optimisme 

Du er opptatt av å se det positive i 
den andres fortelling. Du er 
konstruktiv og styrkefokusert, og 
bidrar med positive reformuleringer. 



Den grønne hatten

Kreativitet og fri assosiasjon

Du bidrar til å frigjøre kreativitet og 
tenke utenfor boksen. Du hjelper den 
andre til å tenke alternative løsninger. 
Hva har vi ikke tenkt på? 



Den blå hatten

Måloppnåelse og kontroll

Hvilke konklusjoner har vi kommet 
frem til så langt? Du hjelper den 
andre til å se hva som er oppnådd, og 
fokusere på neste steg. 



Oppgave - hva skjer når vi bytter hatter?

Gå sammen to og to.

• Den ene ber om en samtale fordi det er kommet en ny elev i klassen, 
og det er ganske krevende av mange grunner…

• Den andre lytter og responderer ved å bruke de ulike tenkehattene

• Bytt roller etter 10-15 minutter

• Reflekter sammen; hva er din foretrukne hatt? 



I skolehverdagen

Kan dette verktøyet brukes i 
deres arbeidshverdag?
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«I’m taking pictures of things I find beautiful»


