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Program

Speed-date 
 
To oppgaver til neste gang: 
- Veilede 
-  ”traumedrypp” 

Ulike perspektiv i veiledning og samarbeid 
Forberedelse til ”traumedryppet”  
 
 



Speed-date



Hjemmearbeid før 3. samling

•  Vis profilfilm i kollegiet (ligger på rvtssor.no) 
•  Refleksjon i etterkant 
•  Hva så vi? 
•  Hva kjente vi igjen? 
•  Hva tenker vi om utsagnet ”Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes 

barn som har det vanskelig” 

• Undervis en kollega ved bruk av permen OG/ELLER 
•  Veilede en kollega med fokus på TBO 

• Gå inn på rvtssor.no – bli kjent 



Den systemiske forståelsen av kommunikasjon  

•  Vi kan ikke ikke-kommunisere 

•  Alt vi sier og gjør, ikke-sier og ikke-gjør 
kan være potensielt betydningsfullt 

•  Den faktiske betydningen og effekten av et 
spørsmål bestemmes alltid av mottakeren 

•  Altså; enten vi gjør noe eller ikke, så gjør 
vi noe; vi kommuniserer 



Mangelspråk og ressursspråk

Mangelspråk….. 
 
Skaper situasjoner hvor mennesker: 

Ressursspråk…… 
 
Skaper situasjoner hvor mennesker: 



Balansen mellom bekreftende og utfordrende 
kommunikasjon
Kommunikasjon som bekrefter Kommunikasjon som utfordrer 



De seks tenkehattene 
En metaforisk metode for å utforske ulike perspektiver i veiledning 

  DeBono, 2008 



Formål

•  Bidra til økt forståelse for ulike perspektiver (view points) i veiledning/
samarbeid 

•  Forståelse av mitt foretrukne perspektivvalg 

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

•  Samarbeidende, ikke konkurrerende tenkning 



De seks tenkehattene

1)  Den hvite hatten: ren kunnskapsinnhenting. Utforske fakta, 
ikke personlige meninger. Ønsker fakta som er etterprøvbare 

2)  Den røde hatten: Følelser og intuisjon. Utforsker følelser 
3)  Den svarte hatten: Risikoanalyse. Identifiserer farer og 

problemer. Utforsker potensielt negative effekter, eller 
svakheter ved en ide 



De seks tenkehattene

4)  Den gule hatten: Solskinn og optimisme. Konstruktiv. Positive 
reformuleringer, opptatt av humøret i gruppen 

5)  Den grønne hatten: Fruktbarhet og vekst, kreativitet, tenke 
utenfor boksen. Hva har vi ikke tenkt på? Brainstorming og fri 
assosiasjon 

6)  Den blå hatten: Opptatt av hvilke konklusjoner vi kommer frem 
til, hva har vi oppnådd, har vi snudd alle steiner? 



Ren kunnskapsinnhenting. Utforske 
fakta, ikke personlige meninger. 
Ønsker fakta som er etterprøvbare. 
Ikke støttende eller anerkjennende 

Den hvite hatten



 
Følelser og intuisjon. Utforsker 
følelser. Anerkjennende, gir 
emosjonell støtte. 

Den røde hatten



 
Risikoanalyse. Identifiserer farer og 
problemer. Utforsker potensielt 
negative effekter, eller svakheter ved 
en ide. 

Den svarte hatten



Den gule hatten
 
Solskinn og optimisme. Konstruktiv. 
Positive reformuleringer, opptatt av 
humøret i gruppen. Positiv psykologi 
 
 
 



Den grønne hatten
 
Frigjøre kreativitet, tenke utenfor 
boksen. Hva har vi ikke tenkt på? 
Brainstorming og fri assosiasjon 
 
 
 



Den blå hatten
 
Hvilke konklusjoner har vi kommet 
frem til, hva har vi oppnådd, har vi 
snudd alle steiner? 
 
 
 



Hva hvis du har på den ……. hatten?

•  Jobb sammen i grupper på tre. To er i veiledningssamtale, en er 
observatør. Rollene rullerer.  

• Gruppene skal prøve alle hattene. Veiled i 5 minutter med en 
type hatt, reflekter sammen 5 minutter etterpå over hva som er 
bra/problematisk med denne hatten.  

 
• Kan det tenkes at hattene kan anvendes i en bestemt 

rekkefølge. Prøv dere frem og diskuter dere hva som fungerer/
ikke fungerer. 



Vi øver med case-veiledning

• Prøv å bruke ulike hatter/perspektiver i den casen dere får 
utdelt. 

• Tidsrammen er 45 minutter. To er i rolle, en er observatør. 
Rollene rullerer. Det betyr ca. 10 minutter veiledning og 5 
minutter refleksjon pr. pers. 

• Fellesrefleksjon etterpå, hva fungerer/ hva er utfordrende 



Traumebevisst skole
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Transforming	  care	  
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Trygghet 

• Fysisk trygghet 

• Emosjonell trygghet 

• Relasjonell trygghet 

• Kulturell trygghet 



Oppgave Relasjon �
 
Fight 
 
Flight 
 
Follow 
 
Fool 



Profilfilm 2



Refleksjon eller rollespill

Hva kan reguleringsstøtte være for...  
  
• Et barn i kamp-modus  

• Et barn i flukt-modus 
 
• Et barn i frys-modus 
 
• Et barn i underkastelse  



Lekse til 8. mars 2018
 
1. Gjennomfør en veiledning for et trinn/team eller led et samarbeidsmøte. 
Bruk gjerne ”tenkehattene”. 
 
2. Forbered et 10 minutters traumedrypp som du skal gjennomføre for dine 
kolleger. 
 
Mulige temaer for traumedrypp kan være: 
•  En av profilfilmene med refleksjonsoppgaver 
•  Psykoedukasjonspermen  
•  Andre ting fra vår nettside 
•  Øvelsene med trygghet, relasjon, følelsesregulering 


