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Hvad er Den Kreative
Platform?
Hvorfor og hvordan er den et inklusionsværktøj?
Den Kreative Platform er et ’sted’, hvor man bevidst tager udgangspunkt i
den eksisterende viden om hjernen og hjernens kapacitet. Efter det er ble
vet muligt at scanne hjernen og dermed få indblik i processerne, er det vel
kendt viden, at spejlneuronerne eller nervebanerne i hjernen helst vil finde
sammen med kendte ’kolleger’ eller sagt anderledes, vi vil som mennesker
helst handle i kendte mønstre. At foretage radikalt nye handlinger er for
bundet med utryghed. Når helt nye tanker skal tænkes, kræver det, at ner
vebaner, der ikke tidligere har fundet sammen, skal finde sammen. Og det
er et spørgsmål om at vænne hjernen til at gå nye veje. Og mulighederne i
hjernen er uendelige. Hjernen er at sammenligne med en muskel, som kan
trænes som andre muskler i kroppen. Den forvitrer udelukkende, hvis den
ikke trænes. Den Kreative Platform er at sammenligne med et mentalt fit
nesscenter, hvor hjernen trænes i at gå nye veje.
I den systemiske
teoridannelse deler
man verden op i
tre domæner: produktionens domæne, refleksionens
domæne og æstetikkens domæne. I
produktionens domæne møder man
mennesker omkring enighed, beslutninger, hierarkier, regler, love og
bestemmelser. Her skal alle være enige,
her må ikke begås fejl, her findes ordet
nej, rigtigt og forkert. ’Fordi alting kun
eksisterer i kraft af sin modsætning’
– ingen nat uden dag - har produktionens domæne sin modpol: refleksionens domæne. Her mødes mennesker omkring tanker, overvejelser,

muligheder og ideer. Her findes ingen
enighed ud over enigheden om at være
enig/uenig eller forskellig. Her hyldes
mangfoldigheden og her er ideer ikke
farlige, for de er kun ideer og endnu
ikke blevet til beslutninger. Her findes
ordet Nej ikke. Kun et rungende Ja.
Det sidste domæne er en slags fødekasse for de to andre domæner: i æstetikkens domæne ’er vi dem, vi er, fordi vi
jo alt andet lige aldrig kan være andet’.
Hver med vores historie, baggrund,
tro, holdning og smag. Vi er hver især
unikke i vores personlighed, og det er
med denne vores helt egen profil, at
vi mødes med andre i produktionens
eller refleksionens domæne. I det virkelige liv fletter de to domæner sig
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ind i hinanden, her vælger vi bevidst
at skille dem ad for at anskueliggøre
forskellen mellem de to domæner og
dermed kunne bruge dem mere bevidst
i kreative processer.
Når vi mødes på den kreative platform, mødes vi primært i refleksionens
domæne, eller ideernes verden. Her
gælder en særlig etik og særlige regler.
Vi kalder dem den kreative platforms
Emma Gad:
1. Ideer er ikke farlige, de er kun
ideer og endnu ikke beslutninger
2. En ide er kun afsæt for en ny ide
3. Sig ja til næsten hvad som helst
4. Vi elsker fejl, jo flere jo bedre
fordi vi kan lære af dem.
5. Alt kan bruges.
Formålet med Den kreative platform
er at få uhæmmet adgang til viden.
Så at sige ’at lyne op for hjernen’ og
dele beredvilligt ud af al den viden,
der ligger i hver enkelts hjerne. Vi ved,
at mennekser typisk bruger max 40
% af deres hjernekapacitet. Det er de
sidste 60 % vi går målrettet efter at
få adgang til, når vi arbejder på den
kreative platform.

Hvorfor og hvordan er
Den kreative platform er et
inklusionsværkstøj?
Den kreative platform er et mødested
for mennesker. Et mentalt fitnesscenter, hvor der er enighed om, at her
mødes vi for sammen at udforske nye
muligheder. Alt kan bruges, intet er
mere rigtigt end andet. Når vi mødes
på platformen, arbejder vi ud fra fire
værdier eller inklusionsprincipper:
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1.
2.
3.
4.

Ingen fordømmelse
Parallel tænkning
Opgavefokus
Horisontal tænkning

1. Ingen fordømmelse
På platformen giver det ingen mening
af fordømme eller kvalitetsbestemme,
da en ide kun er en ide og dermed kun
afsæt for en ny ide. Og intet er bedre
end andet. Alt kan bruges. Derfor siges
der ja til det input, der gives. Som i
jazzmusikken, hvor en musiker måske
har forventet at få et a at spille videre
på men faktisk får et c. Musikeren vil
naturligt fortsætte på det input, der er
givet. På samme måde på platformen,
hvor der kontinuerligt bygges ovenpå.
At arbejde uden fordømmelse skaber
tryghed, hvilket er den første forudsætning for at turde gå nye veje.

2. Parallel tænkning
Alle følges ad. På platformen gør alle
det samme på samme tidspunkt i
samme tempo med samme hensigt.
Alle arbejder parallelt. Ingen er mere
med end andre. Alle er ligeværdigt med
,uanset hvem og hvad de er.
Når alle følges ad, skaber det en kollektiv koncentration, som understøtter
oplevelse af fællesskab og nærvær.
Sammenligneligt med at synge en fællessang.

3. Opgavefokus
Alle arbejder med fokus på opgaven.
Kreativitetsfascilitatoren har det fulde
ansvar for rammen, helt ned til mindste detalje som for eksempel, hvem
der arbejder sammen med hvem, hvor
der stås op, og hvornår der siddes ned,
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hvor længe øvelsen varer, og hvad der
skal arbejdes med. Der er intet fokus
på personerne, der indgår i ideudviklingen, al opmærksomhed er på opgaven. Derfor kan alle være med.
Når der er tryghed og koncentration
til stede og alle har fokus på opgaven,
næres motivationen til at turde gå nye
og andre veje og dermed lyne op for
hjernen og given noget mere af vores
60 %’s uudnyttet potentiale.

4. Horisontal tænkning
På den kreative platform søger vi viden
fra helt ukendte vinkler. Vi spørger
gerne de fagpersoner, der ved mindst,
hvis vi har brug for en radikal ny ide.
For de er ikke bundet af tidligere viden
og erfaring. Sandsynligheden for at
de bidrager med en radikal ide, som
måske kan vise nye veje, er størst ved
at kigge i ukendte retninger. Det er
således ikke den lineære, traditionelt
tænkte vej vi går, men den uforudsigelige, horisontale viden, vi søger. Eller
sagt med et enkelt ord: serendipiteten
(’at finde uden at søge – som Klods
Hans).
Når al viden, også den, der måske
eller helst ikke er fagrelevant og måske
anderledes og uventet, inviteres med
ind, er der større sandsynlighed for, at
hjernen tømmes for traditionel vanetænkning og dermed giver plads for
helt nye kombinationer. Som at sætte
toner og noder sammen på nye måder.

Etikken og værdierne, der er gældende på den kreative platform, er
omsat til handling i form af 3-D-cases
eller øvelser, som en forudsætning
for egentlig ideudviklingsmetodikker
som for eksempel omvendt brainstorm.
3D øvelserne kan sammenlignes med
maskinerne i det fysiske fitnesscenter.
3D står for 3 dimensioner: holdningen, sproget og kroppen. Holdningen,
fordi det er en forudsætning, at man
overholder reglerne efter Emma Gad og
bidrager med det, man har og accepterer, at facilitatoren har det fulde
ansvar for rammen og derned ’stiller
en hjernelynlås til rådighed’, sproget
fordi man kobler sig på de sproglige
input, man får og kroppen, fordi kroppen husker på en anden måde end
hovedet gør.
Formålet er at træne mønsterbrydning, forlade vanetænkning og at
turde bruge første indfald.
Hvis man skulle sammenfatte svaret
på spørgsmålene, hvad den kreative
platform er og hvorfor og hvordan, den
er et inklusionsværktøj i få ord, kunne
det være i følgende udsagn:
'En opgave, en deadline’.
For yderligere information om den
kreative platform herunder anvendelse
fra børnehave til arbejdsplads, se krealab.aau.dk og denkreativeplatfom.dk
n
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