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Anne Sofie Møller Sparre, psykolog, PPR Århus Kommune
( i kreativt samarbejde med Christian Hostrup, Helen Mors og Stine
Clasen.)

Hvordan ting kan vokse
op nedefra!
- en kreativ arbejdsmodel som redskab til at skabe nye tanker, idéer
og alternative løsninger i pædagogiske miljøer.

Jonas er elev i 6.d. Han pjækker meget fra skole og virker trist og
uoplagt. Lærerne synes ikke rigtig, at de kan gøre noget ved det
og har svært ved helt at finde ud af, hvad det er, Jonas er så tynget af. De oplever ind imellem, at Jonas tager godt fra fagligt, men
så pjækker han pludselig nogle dage i træk, og så føles det som
om, alt er tabt på gulvet, og man skal begynde forfra. Lærerne er
frustrerede og begynder at mærke, at de bliver opgivende over
for Jonas. Det tapper dem for energi, og de har brug for at finde
ny inspiration til arbejdet og nye idéer til, hvordan de kan komme
videre med Jonas.

Hvorfor arbejde med kreativi
tet i pædagogiske miljøer?
Vi er fire kvinder med forskellig fag
lig baggrund, der over nogle år har
arbejdet sammen i PPR-regi omkring
mediation, der er en metode til kon
fliktløsning. Vi oplevede i forbindelse
med dette arbejde, at mediationspro
cessen nogle gange førte til mere end

en løsning af en konflikt. Det skete
ofte, at mediationen udviklede sig til
en kreativ proces, hvor der opstod
helt nye løsninger og idéer til, hvor
dan parterne kunne komme videre
fremover. Vi blev med udgangspunkt
i mediationsarbejdet meget interesse
rede i, hvordan man som professionel
kan støtte en kreativ proces, hvor der
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skabes nye tanker, idéer og alternative
løsninger.
Vi blev optagede af at arbejde med
kreativiteten og begyndte at udvikle en
model, der kunne danne en struktur
for at arbejde med kreativ idéudvik
ling. Hvad skal der til for at man som
enkeltperson, som leder, som team
eller storgruppe kan skabe nye tan
ker, idéer, initiativer og alternative
løsninger? Hvordan kan man målrettet
fremme, at der udvikles nye tanker og
idéer?
Vi oplever, at det giver meget
mening at arbejde med kreativitet i
den pædagogiske verden, idet det er
en verden, der fordrer, at man som
professionel hele tiden finder på nye
og alternative handlemåder, løsninger,
tanker og idéer, der matcher den evigt
foranderlige verden, som vi lever i.
Vi har nu udviklet en kreativ arbejds
model, der kan anvendes til at arbejde
målrettet mod at skabe nye idéer og
alternative løsninger. Formålet med
denne artikel er at præsentere den
kreative arbejdsmodel og give inspi
ration og idéer til, hvordan man kan
arbejde med kreativitet i pædagogiske
miljøer.

Hvad er en kreativ
arbejdsmodel?
Når der skal udvikles nye tanker, idéer
og alternative løsninger er det hen
sigtsmæssigt at have en model, der
kan målrette den kreative proces. Der
er brug for en struktur, som man kan
følge, når man skal slippe de kreative
tanker løs, og som sikrer, at tanker
og idéer omsættes til konkrete til
tag. Vores erfaring er, at man, med
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udgangspunkt i den kreative arbejds
model, kan arbejde med stort set et
hvilket som helst emne inden for den
pædagogiske verden.
Modellen indebærer, at man arbejder
sig igennem en fremadskridende pro
ces bestående af fem faser, hvor man
fra et kendt udgangspunkt bevæger sig
henover gerne vilde idéer og tanker for
fremtiden og ender op med konkrete
nye aftaler, løsninger og handlemu
ligheder.
Modellen er et redskab eller en form,
mens selve indholdet kan være hvad
som helst, der måtte optage dem, der
anvender modellen i arbejdet. Modellen
er neutral i forhold til indholdet, og når
vi som udviklingskonsulenter arbejder
med at guide fx et lærerteam igen
nem modellens fem faser, så er vi også
neutrale i forhold til indholdet, som
lærerne alene har ejerskabet over. Vi
derimod er ansvarlige for at bringe
processen videre og bringe deltagerne
igennem modellens faser.
Skematisk kan den kreative arbejdsmo
del præsenteres således:
1. R ammesætning (hvad, hvem, hvor
længe, med hvilket formål).
2. Beskrivelse af situationen her-og-nu
samt af drømmene for fremtiden
(hvordan er situationen her og nu,
evt. inden for et allerede bestemt
emne, og hvordan kunne man ønske
sig situationen i fremtiden).
3. Tematisering af situationen her-ognu samt af drømmene for fremtiden
(ud fra fase 2 hvad er så det centrale
ved situationen her-og-nu og ved
drømmene for fremtiden).
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4. B
 rainstorming med udgangspunkt i
tematiseringen (vilde idéer, forslag,
løsninger, tanker).
5. Konkrete aftaler og ny rammesætning
(konkrete beslutninger og hvordan
kan man komme videre).

Den kreative arbejdsmodel
1. R
 ammesætning
2. Situationen her-og-nu samt drøm
mene for fremtiden
3. Tematisering
4. Brainstorming
5. Aftaler og ny ramme
Arbejder man i en gruppe med model
len, er det en god idé, at vælge
en tovholder. Tovholderens vigtigste
opgave er at være procesansvarlig.
Tovholderen skal indlede faserne og
afslutte faserne og bringe processen
videre. Tovholderen skal holde øje
med tiden og sørge for, at gruppens
deltagere bliver inden for det, der er
opgaven i den enkelte fase.
Som tovholder skal man forblive
neutral i forhold til indholdet og alene
have fokus på processen. Man kan
imidlertid godt beslutte, at man både
er tovholder og deltager i gruppen,
men da er det vigtigt, at man kan
skelne imellem, hvornår man er proce
sansvarlig, og hvornår man er deltager
i gruppen. Man kan med fordel have
valgt tovholder på forhånd, men man
kan også vælge tovholderen som noget
af det første i rammesætningsfasen.
I det følgende beskrives de fem faser
én for én og illustreres med et fiktivt
eksempel.

Ad 1. Rammesætning
Rammesætningen er den første fase i
arbejdsmodellen. Det er i denne fase,
at fundamentet bliver lagt for det vide
re kreative arbejde, og det er nu, man
laver en slags kontrakt for arbejdet
med de næste fire faser. Arbejder man
i en gruppe, er det nu, man vælger en
tovholder, hvis dette ikke allerede er
sket på forhånd.
Rammesætningen indebærer en kort
skitsering af de overordnede rammer
og udgangspunktet for arbejdet. Hvad
er det, der skal arbejdes med, hvilket
fx kan være et på forhånd valgt emne.
Hvordan vil man arbejde, herunder
evt. en kort skitsering af den krea
tive arbejdsmodel, så alle er bekendt
med modellen. Hvem er deltagerne og
herunder evt. en kort præsentation af
deltagerne, hvis ikke alle kender hin
anden på forhånd. Hvor lang tid er der
til arbejdet, og hvad er formålet med
arbejdet.
Fasen kan afsluttes, når man har
besvaret spørgsmålene: hvad skal der
arbejdes med, hvordan vil vi arbejde
med det, hvem er vi, hvor længe har
vi, og hvorfor eller med hvilket formål
skal vi arbejde?
Fase 1 kan afsluttes,
når følgende er besvaret
1. Hvad
2. Hvordan
3. Hvem
4. Hvor længe
5. Hvorfor
Eks: Et lærerteam mødes for at arbejde
med emnet ”Hvordan kommer vi videre
med arbejdet med Jonas, der virker trist
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og pjækker meget?” Indledningsvist
vælges der en tovholder til mødet.
Tovholder meddeler, at der er afsat 1
time til mødet, at udgangspunktet for
det valgte emne er Jonas´s bekymrende
store fravær, at man vil arbejde med
dette emne ved at anvende den kreative
arbejdsmodel, som alle i teamet kender,
og at formålet med at arbejde med
emnet er, at teamet kan ende op med at
lave nogle aftaler om, hvordan de bedst
muligt kan støtte Jonas i fremtiden.
Tovholder afslutter rammesætningsfa
sen, da det er tydeligt for alle, hvad der
er emnet, hvordan de vil arbejde, hvor
lang tid de har til mødet, og hvad der
er formålet med arbejdet.

Ad 2. Situationen her-og-nu
samt drømmene for fremtiden
Næste fase er en beskrivelse af situa
tionen her-og-nu samt af drømmene
for fremtiden. I denne fase arbejdes
der refleksivt, hvilket vil sige, at man
genererer tanker og refleksioner uden
at vurdere, beslutte eller censurere
undervejs. Man tænker så at sige bare
højt. Idéen er, at man rent deskriptivt
formulerer, hvad man tænker om situa
tionen her-og-nu, samt om hvad man
kunne ønske sig for fremtiden i forhold
til emnet.
Hvis man er en gruppe, der arbejder
med modellen, er det vigtigt, at alle
kommer til orde, og at man i princip
pet taler, til emnet er udtømt. For at
sikre, at alle lytter til hinanden, kan
man benytte sig af en spiralsamtale.
En spiralsamtale er en samtaleform,
hvor man taler én ad gangen efter
tur. Man tager en runde, hvor alle får
taletid, mens de øvrige lytter. Enhver
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kan vælge at sige ”pas”, hvis man ikke
har noget at sige. Har man sagt pas i
en runde, kan man godt vælge at sige
noget i de følgende runder. Man tager
lige så mange samtalerunder, der er
behov for eller tid til, og optimalt set
slutter man først, når alle har sagt
”pas”.
Det er vigtigt i denne fase, at man
lægger vægten på fremtiden, håbet
og drømmene. Dette fokus på fremtid,
håb og drømme giver energi og lyst til
arbejdet, og det giver mulighed for at
se mulighederne og få øjnene op for
det, der endnu ikke er afprøvet.
Eks: Lærerteamet laver nu en spiral
samtale, hvor alle deltagerne beskriver,
hvad de oplever er situationen omkring
Jonas her-og-nu, samt hvad de hver
især kunne drømme om for Jonas i
fremtiden. Her kommer mange beskri
velser og tanker frem, og det bliver
til adskillige samtalerunder. Der kom
mer mange nyttige oplysninger frem
omkring Jonas´s situation, som ikke
alle kendte til tidligere, og lærerne har
også mange drømme for Jonas’s frem
tid. Nogle kunne blandt andet drømme
om, at Jonas blev gladere for skolen,
fik et mere fortroligt forhold til lærerne,
at Jonas kunne se skolen som et fristed
fra problemerne i hjemmet, at Jonas i
fremtiden ville kunne bruge sine evner
og ressourcer mere konstruktivt, og at
Jonas kunne blive så glad for at gå i
skole, at han kunne få lyst til at tage
en uddannelse på sigt.
At tale om drømmene for Jonas´s
fremtid oplevede lærerne, bragte en
lethed ind i samtalen, som gjorde, at
de blev klar over, at de havde mange
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håb og drømme for Jonas, og det gav
energi til gruppen til at arbejde videre
med sagen og tro på, at de kan være
med til at gøre en forskel.

Ad 3. Tematisering af situatio
nen her-og-nu samt af drøm
mene for fremtiden
I denne fase skal man arbejde pro
duktivt, hvilket betyder, at der nu
ikke skal nye refleksioner frem, men
man skal snarere indsnævre fokus. Der
skal produceres et tema. At der skal
produceres et tema vil sige, at der skal
laves en overskrift for situationen herog-nu og for drømmene. Hvad er det
mest centrale, hvad kan man trække
ud som det mest væsentlige af det, der
er blevet beskrevet i fase 2? Er der tale
om en gruppe, vil det være en god idé,
at tovholder ud fra et neutralt ståsted
står for at forhandle sig frem til, hvad
man kan blive enige om at vælge som
et fælles tema.
Tematiseringsfasen opleves af mange
som en udfordring, det tager tid at
arbejde sig igennem. Man skal her
målrettet skærpe fokus og træffe nogle
valg. Man skal vælge emner fra og
beslutte sig for hvilket tema, det vil
give mest mening at arbejde videre
med i næste fase. Tematiseringen er en
vigtig fase, da det er tematiseringen,
der skal danne udgangspunktet for nye
tanker og idéer i brainstormingen.
Eks: Tovholderen i lærerteamet går nu
ind som neutral forhandler og forsøger
at finde et fælles tema for situationen
her-og-nu og for drømmene for Jonas.
Det tager noget tid at indkredse emnet.
Der er flere relevante temaer, der kunne

vælges. Men efter nogen tids forhand
ling frem og tilbage med tovholder som
ordstyrer vælger teamet, at deres fælles
tema for Jonas´ situation her-og-nu
er, at Jonas ikke er glad nok for at gå
i skole, og temaet for drømmene for
Jonas bliver, at Jonas skal blive mere
glad for at gå i skole fremover. Mange
andre temaer var også oppe at vende,
men alle i gruppen kan blive enige om,
at Jonas´s skoleglæde er et tema som
alle kan finde relevant og meningsfuldt
for det videre arbejde.

Ad 4. Brainstorming
Centralt for fase 4 er, at man så at sige
lukker op igen og arbejder refleksivt.
Alle idéer skal frem også de vilde,
fantasifulde og helt urealistiske. Når
man brainstormer, skal man forsøge
at slippe alle de vante antagelser og
skyde frit fra hoften, uden at der tages
stilling til, hvad der er realistisk at
gennemføre i praksis.
I en god brainstorming tager den ene
association den næste med sig, lysten
kommer til udtryk, og kreativiteten
slippes løs. Her er det kvantiteten frem
for kvaliteten af idéer, der er i højsæ
det. Man skal med andre ord ikke tage
stilling til om idéerne er gode eller ej,
men blot komme med så mange idéer
som overhovedet muligt.
Hvis man har lyst, kan man lave en
inspirationsøvelse, der hjælper de lidt
mere vilde idéer frem. Denne øvelse
går ud på, at man hver især tænker på
en inspirator, som man synes er meget
kreativ, idérig eller inspirerende. Det
kan være en kunstner, en slægtning,
en filosof, en komiker, en god ven eller
lignende. Så ”inviterer” man så at sige
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vedkommende med ind i brainstormin
gen, idet man stiller spørgsmålet: hvad
ville min inspirator kunne finde på, at
komme med af vilde idéer i forhold til
temaet? Dette sætter ofte gang i nogle
alternative tanker og kan bringe lidt
liv ind i brainstormingen, hvis der er
brug for dette.
Mange oplever, at brainstormingen
er dejligt forløsende og energiska
bende. Det er en god idé også at give
de helt skøre idéer plads, da de kan
sætte tanker i gang og være med til,
at der skabes nogle rigtigt gode og
alternative idéer. Når man brainstor
mer, kommer man ofte til at trække på
smilebåndet over alle de skæve tanker,
der kommer på banen, og det giver
ofte en god stemning til at arbejde
videre med at lave mere konkrete og
realiserbare aftaler.
Eks: Nu styrer tovholder en brain
storming, hvor alle vilde idéer kastes
på bordet. Der tales nu ikke i nogen
bestemt rækkefølge, men alle kan byde
ind med hvad som helst. Tovholder skri
ver alle idéerne ned i stikord. Nogle af
de idéer, der kommer frem er følgende:
- Jonas skal hver dag have en præmie
for at komme i skole.
- Lærerne skal hver dag være klædt ud
som Anders And, som Jonas elsker.
- Jonas skal hver dag have en fortrolig
snak med klasselæreren omkring, hvor
dan Jonas har det her-og-nu.
- Når Jonas har været i skole i 30 dage,
skal hele klassen præmieres med en
biograftur.
- Jonas skal på landsdækkende tv
udnævnes som den mest betydnings
fulde elev på skolen.
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- Hvis Jonas en dag ikke kommer i skole,
skal han hentes af klasselæreren.
- Samtlige elever i klassen skal hjælpe
til, at Jonas bliver gladere for at komme
i skole ved at være en god ven for
Jonas.
- Jonas får en kontaktperson, der kan
hjælpe og støtte Jonas med hensyn til
at få lavet sine lektier.
Nogle af de idéer, der bringes frem
er lige til at tage fat på, mens andre er
vilde og urealistiske og mere et udtryk
for, hvad man kunne tænke sig, hvis alt
var muligt. Lærerteamet syntes, at det
var meget befriende at skyde løs med
alle idéer og oplevede en idérigdom og
en lyst til at arbejde videre med sagen.

Ad 5. Konkrete aftaler og ny
rammesætning
I fase 5 bevæger man sig ind i produk
tionens domæne igen. Her indsnævrer
man og producerer med udgangspunkt
i idéerne fra brainstormingen konkrete
aftaler. Det kan være, at man laver én
eller flere fælles aftaler, eller det kan
være, at hver enkelt deltager laver en
aftale med sig selv og orienterer de
øvrige deltagere om, hvordan netop
han eller hun vil arbejde videre. Det er
disse konkrete aftaler, der skal danne
det nye fundament for det videre
arbejde.
Nogle gange finder man flere afgø
rende og anvendelige aftaler, som man
kan arbejde videre ud fra. Andre gange
er det blot en enkelt lille ting, man
kan blive enige om. Det afgørende er,
at man finder et nyt udgangspunkt for
arbejdet fremover, og at der via arbejdet
med modellen er sket en kreativ bevæ
gelse fra et udgangspunkt til et andet.
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Det er vigtigt, at den eller de afta
ler, der indgås, bliver helt konkret
formuleret, og at de er umiddelbart
realiserbare. Det skal aftales, hvem der
gør hvad, og hvordan det skal gøres.
Det er en god idé at skrive aftalen ned,
og i nogle tilfælde kan det være hen
sigtsmæssigt, at alle deltagerne helt
bogstaveligt skriver under på aftalen
og dermed forpligter hinanden på det,
der er blevet besluttet.
Endelig afslutter man med at lave
en ny rammesætning, det vil sige nye
konkrete aftaler for, hvordan der skal
følges op på emnet. Der tages stilling
til, om der skal laves et opfølgende
møde, og hvornår dette møde skal
finde sted.
Fase 5 kan afsluttes når man har
været omkring følgende
1. Hvad er der blevet aftalt?
2. Hvem skal gøre hvad i forhold til
aftalen?
3. Hvordan skal det gøres?
4. Hvordan skal der følges op på
emnet?
5. Hvor og hvornår skal man mødes
igen?
Eks: Tovholderen i lærerteamet tager nu
alle de vilde idéer én for én og læser
dem op. Der diskuteres, hvorvidt det er
noget, man kunne overveje at gå videre
med i praksis og i givet fald hvem, der
skal gøre hvad og hvordan. Teamet er
omkring mange ting, og man bliver
enige om, at der er flere gode idéer
fra brainstormingen, som man kunne
have lyst til at gå videre med. Teamet
beslutter sig imidlertid for at vælge
følgende tre ting ud, som de gerne vil

arbejde videre med for at øge Jonas´s
skoleglæde:
1) D
 et skal foreslås for Jonas, at han
én gang i ugen skal have en samtale
på tomandshånd med klasselæreren.
Samtalen skal handle om, hvordan
Jonas har det, og formålet skal være
at skabe et mere tillidsfuldt forhold
til Jonas og vise ham, at lærerne
gerne vil støtte og hjælpe ham så
godt de kan.
2) Der skal indkaldes til et netværksmø
de med familien, PPR og socialfor
valtningen med henblik på, at Jonas
får en kontaktperson, der kan være
en støtte for Jonas til lektielæsning
og desuden kan være et bindeled
imellem Jonas, skole og hjem.
3) Der skal laves en synlig fraværsliste
for alle i klassen. Når klassen som
helhed har fået bragt sit fravær ned
med 20 %, skal klassen på en selv
valgt heldagstur.
Alle tre aftaler skrives ned og skrives
under af samtlige i teamet. Det aftales
hvem, der skal gå videre med hvad.
Man tænker generelt, at det er nogle
gode veje at gå i det videre arbejde
med Jonas. Teamet beslutter til sidst at
mødes en måned efter til et nyt møde
omkring Jonas for at evaluere på effek
ten af de aftaler, der er blevet lavet.
Man håber på, at en øget skoleglæde vil
kunne ses helt konkret ved en formind
skelse af Jonas´ fravær.
Alle i teamet er enige om, at det har
været et godt og konstruktivt møde.
Det har været en let måde at tale om
en svær problemstilling på, og det har
været godt at opleve, at man kunne
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blive enige om nogle helt konkrete
aftaler for fremtiden. Alle går fra mødet
med positive forventninger til fremtiden
og synes, at de sammen har gjort et
godt stykke arbejde.

bærer, at man får bredden af idéer med
samtidig med, at der skabes fokus, en
retning og et konkret produkt.

Hvad er det særlige ved den
kreative arbejdsmodel?

Man kan bruge den kreative arbejdsmo
del til at målrette den kreative proces i
mange forskellige sammenhænge, hvor
der skal udvikles nye tanker, idéer og
alternative løsninger. Der kan være
flere forskellige udgangspunkter for at
vælge at arbejde ud fra den kreative
arbejdsmodel.
Udgangspunktet kan være en kon
kret problemstilling, hvor der er brug
for, at der tænkes nye tanker i for
hold til problemstillingen, som det var
tilfældet ved eksemplet med Jonas.
Udgangspunktet kan også være en
krise i en gruppe, hvor der kan være
behov for at ”lade krisen ligge” for en
stund og i stedet arbejde med at finde
frem til gruppens interesser, drøm
me, håb og engagement. Endelig kan
udgangspunktet være, at en gruppe
oplever at være gået lidt i stå, hvorfor
der opstår et behov for at finde frem
til, hvad der ville kunne give mening
for gruppen at arbejde videre med.
Som udviklingskonsulenter har vi
arbejdet med modellen i mange for
skellige sammenhænge. Vi har eksem
pelvis brugt den internt individuelt
eller som gruppe, når vi har villet
udvikle et nyt kursus, skrive en artikel
eller har haft behov for at finde ud af,
hvad vi kunne have lyst til at arbejde
videre med i fremtiden. Vi har endvi
dere anvendt modellen eksternt, når
vi har afholdt møder med lærerteam,
forældre, netværk eller ledere. Vi har

Centralt ved modellen er, at den er
neutral og kendt i sin form og struk
tur, mens selve indholdet og dermed
også det endelige produkt ikke ken
des af nogen fra start. Dermed giver
arbejdsformen mulighed for, at der kan
opstå nye og kreative løsninger. Man
kan med andre ord sige, at modellen
både sikrer en proces og et produkt.
Processen er via modellens fem faser
veldefineret på forhånd, mens produk
tet er de konkrete aftaler og løsninger,
der skabes via processen.
Modellen indebærer et væsentligt
fokus på fremtiden, på håb og på
drømme, hvorimod fortiden levnes for
holdsvis lidt plads. Denne vægtning af
det fremtidige fremmer kreativiteten,
idet fokus ligger på det ukendte, det
mulige og det, vi endnu ikke kender.
Man tvinges til at fokusere fremad og
orientere sig imod det, man kunne
ønske sig og har lyst til, hvilket brin
ger positiv energi og optimisme ind i
arbejdet.
Endelig er der indbygget i modellen
en vekselvirkning imellem det reflek
sive domæne, hvor man lukker op for
alle idéer og frit kan lade tankerne
flyde og produktionens domæne, hvor
fokus indsnævres, og man bliver kon
kret og målrettet. Denne vekselvirk
ning er med til at sikre, at der skabes
en optimal kreativ spænding, der inde
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guidet team igennem modellen, og vi
har arbejdet med en storgruppe på 70
mennesker, som vi guidede igennem
modellens 5 faser.

Hvorfor anvende den kreative
arbejdsmodel?
Vi håber, at nærværende artikel har
givet inspiration til at arbejde med den
kreative arbejdsmodel.
Som nævnt indledningsvist oplever
vi, at det giver rigtig god mening at
arbejde med den kreative arbejdsmo
del, hvad enten man er lærer, pæda
gog, konsulent, leder, forælder eller
barn. Det vigtige er, at man har lyst
til at arbejde med en fast struktur,
hvor man kan slippe kreativiteten løs.
Hvis man er en gruppe, er det endvi
dere vigtigt, at man er indstillet på at

lytte til hinanden og give alle plads
og taletid.
Når man arbejder med den kreative
arbejdsmodel, gives der plads til inspi
rationen, lysten og kreativiteten. Det
er det, der giver mening, der arbejdes
videre med, og som til sidst bliver til
nye idéer og alternative løsninger.
Modellen giver mulighed for, at ting
kan vokse op nedefra. At give dette
plads i det pædagogiske arbejde mener
vi er nødvendigt, dels for at den
enkelte medarbejder kan finde tilfreds
stillelse og glæde i sit arbejdsliv, men
også for at skabe alternative løsninger
og fortsat udvikling og kreativ bevæ
gelse i den pædagogiske verden. God
arbejdslyst!
n
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