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Kreativt verksted 

– en læringsarena for utforskning 
av terapeutisk kompetanse 

Dette kapitlet presenterer et pedagogisk opplegg hvor ergoterapeutstudenter  
lærer å anvende kreative uttrykksformer i gruppe. Fokus rettes hen mot student- 
enes læringserfaringer om kreativitet og terapeutisk kompetanse gjennom å  
planlegge, lede og delta på kreativt verksted. Analyse av fokusgruppeintervju og  
individuelle skriftlige refleksjonsnotater belyser studentenes utforskningsprosess  
og oppdagelsesreise gjennom virkningsfulle aktiviteter. Studentene blir bevisst 
betydning av kreativitet og personlige dimensjoner ved terapeutrollen. De opplever  
å stå i utfordrende, men betydningsfulle læringsprosesser, som fordrer mot, kritisk 
refleksjon og praktisering i trygge omgivelser.

Introduksjon
 
Kreativt Verksted er en studentaktiv læringsarena som forfatterne har utarbeidet 
til bruk ved bachelorprogrammet i ergoterapi. Hensikten er at studentene, med 
oppfølging og veiledning av oss lærere, skal få kunnskap om og erfaringer med å 
planlegge og lede grupper. Studentene jobber her sammen i gruppe med utgangs- 
punkt i kreative uttrykksformer/aktiviteter, som for eksempel lyrikk, tegning og 
musikk (UiT, 2014). For å lede slike grupper må studentene tilegne seg relevant 
teori / forskningsbasert kunnskap om blant annet gruppeprosesser og aktiviteters 
terapeutiske verdi (Eklund, Gunnarsson og Leufstadius, 2010; O’Brien og Solomon,  
2013). God gruppeledelse fordrer terapeutisk kompetanse, noe som ikke bare tilegnes 
gjennom boklig læring. Studentene må gjøre seg bevisst på hvordan ens personlige 
væremåte, verdier og handlinger påvirker samhandling, og hvordan man kan 
bruke seg selv for å fremme innsikt og endringsprosesser hos andre (Taylor, 2008, 
s. 14). Dette er en form for dybdelæring som skaper forandring og påvirker ens 
identitet (Illeris, 2013). Det å gå i dybden fordrer at studentene bruker sin evne til 
å analysere og reflektere over egen læring, og til å konstruere forståelse om egen 
terapeutisk kompetanse.
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Planlegging og ledelse av grupper med bruk av kreative uttrykksformer er en 
kjernekompetanse innen ergoterapifaget (Creek, 2005). Det har en lang tradisjon 
spesielt innen psykisk helsearbeid (Hansen, 2013). Forskning viser at arbeid 
med kreative aktiviteter i gruppe har terapeutisk potensiale, og i særdeleshet for  
mennesker som trenger å bli bedre kjent med seg selv, sine egne verdier og ressurser.  
Det kan gi sosial tilhørighet, noe som har positiv effekt på helse og velvære 
(Bryant, Fieldhouse, Bannigan og Creek, 2014; Crouch og Alers, 2014; Gamborg, 
Madsen og Winther Hansen, 2013). Horghagen (2014, s. 70) viser gjennom sin 
forskning hvordan mennesker i sårbare livssituasjoner har fremmet sin deltakelse i 
hverdagslivets aktiviteter gjennom engasjement i håndverk og kreative aktiviteter. 

En rekke politiske styringsdokumenter som Morgendagens omsorg (St. meld. 29, 
2012–2013), Samhandlingsreformen, (St. meld. 47, 2009), Innovasjon i omsorg 
(NOU, 2011:11) og Utdanning for velferd (St. meld. 13, 2012–2013) signaliserer 
et perspektivskifte innen både utdanning og utøving av helsetjenester. Det er 
behov for en endring av helsefaglig kompetanse for å møte utfordringene som 
morgendagens helsevesen krever. Det er nødvendig med flere hender, men også 
en dreining mot ressursorienterte arbeidsmetoder med mer lærende, innovative 
og nyskapende tilnærming. Det bør skapes en kultur i praksis for utvikling og 
iverksetting av nye ideer og kreative løsninger. Dette perspektivskiftet er i tråd 
med grunnsynet i ergoterapi der ressursorientering og gode samarbeidsrelasjoner 
med brukerne er sterkt rådende. Det er derfor viktig å utdanne ergoterapeuter 
som kritisk reflekterer over hvordan deres terapeutiske kompetanse får betydning 
i arbeidet med å støtte brukernes aktivitet og deltakelse tross helsemessige 
utfordringer. Det er også et samfunnsansvar å tilby kvalitet gjennom effektive og 
forskningsbaserte helsetjenester.

I løpet av ti års erfaring med kreativt verksted har vi som lærere ofte fått tilbake-
melding fra studenter på at de opplever gjennom dette pedagogiske opplegget 
å bli satt i krevende prosesser, og de opplever å bevege seg ut i ukjent terreng. 
Samtidig er det interessant at de evaluerer opplegget som viktig for egen læring 
og utvikling. Vi har derfor valgt å utforske følgende problemstilling: Hvilken 
betydning har det å tilrettelegge, gjennomføre og delta i kreativt verksted for 
studentenes læring og utforskning av terapeutisk kompetanse?

Først gis noen teoretiske betraktninger om kreative aktiviteter og hvilke pedagog-
iske vurderinger som ligger til grunn for utforming av denne læringsarenaen.
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Kreativt verksted ved ergoterapeututdanningen

Utgangspunktet for kreativt verksted er ønsket om å lage et pedagogisk opplegg 
for både individuell jobbing og interaktiv samhandling. Oppmerksomhet rettes 
mot prosessen som skjer underveis og mulighet for å tilpasse opplegget til den 
dynamiske utviklingen som ofte skjer når man jobber i grupper (Atkinson og 
Wells, 2000; O’Brien og Solomon, 2013). Vi bestreber å legge til rette for at det 
faglige innholdet skapes av både studenter og lærere. Relevant teori knyttes til  
gjennomføring av det enkelte kreative verksted. Det gis ikke teoretiske forelesninger 
i forkant. Arbeid med kreativt verksted skjer over flere uker, og studentene får 
dermed mulighet til å jobbe i dybden over en lenger periode. 

Uttrykksformene som anvendes gjennom seks kreative verksteder er: papir og 
maling, kropp og bevegelse, leire og skulptur, lyd og rytme, lyrikk samt kreativ 
bruk av omgivelsene. Atkinson og Wells bok Creative Therapies (2000) gir inspi-
rasjon til bruk av ulike kreative aktiviteter. Det første verkstedet ledes av lærere 
med alle studentene i andre studieår til stede (<24 studenter) slik at de blir kjent  
med og får felles referanser for hva kreativt verksted kan være. Her får studentene 
stifte kjennskap med prosess og struktur i det pedagogiske opplegget, hva det vil 
si å jobbe kreativt og forhold rundt egen kreativitet. Lærerne vektlegger å ha en 
lekende, utforskende stil. Det understrekes at fokus er på selve læringsprosessen, 
og ikke det endelige produktet som skapes.

Studentene blir så delt i to grupper på ca. 10–12 studenter med hver sin lærer. 
Hver gruppe danner fire–fem lederteam på to til tre personer som planlegger 
og gjennomfører hvert sitt kreative verksted med en valgt kreativ uttrykksform. 
Ledelse av et kreativt verksted krever grundige forberedelser. Teori må tilegnes, 
opplegget planlegges, materiale fremskaffes og rommet må skapes. Hvert kreative 
verksted varer i tre klokketimer og inneholder ulike faser med gruppeprosess, 
refleksjon, undervisning og evaluering. Hver student er med på til sammen fem–
seks verksteder.

Gruppeprosessen innebærer oppvarmings-, hoved- og avslutningsaktiviteter. Opp- 
varmingsaktivitene er gjerne enkle og lekende der hensikten er å få gruppen 
til å jobbe sammen, bli trygge på hverandre, og kjent med uttrykksformen. 
Hovedaktivitetene gir erfaringer med å jobbe med de ulike uttrykksformene. I 
det første lærerstyrte verkstedet har vi ofte brukt papir og maling. En oppgave 
her kan være å utforske og tegne sitt kreative rom. Underveis i hovedaktiviteten 
oppmuntres deltakerne til å dele tanker og følelser omkring egne erfaringer og 
gruppeprosessen. Spørsmål som stilles, kan være: Hva er et kreativt rom? Hvordan 
ser det ut? Er det forskjellig fra de andres i gruppa? Hva er det egentlig å være  
kreativ? Hvordan er min kreativitet? Hvorfor kan det være nyttig å reflektere om- 
kring dette i gruppe? Avslutningsaktivitetene tar ofte utgangspunkt i avspenning, 
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kortvarige aktiviteter samt refleksjon. Hensikten er at studentene/deltakerne får 
avsluttet prosesser og temaer de har jobbet med, og knyttet disse til verden utenfor. 

Etter at prosessen med kreative aktiviteter er fullført, skriver deltakerne individ-
uelle refleksjonsnotater, inkludert tilbakemelding til lederne. Det kreative 
verkstedet avsluttes med at lederne av verkstedet ved hjelp av relevant teori, gir 
undervisning og begrunnelser for sentrale valg i gjennomføring av det kreative 
verkstedet. Deretter drøfter hele gruppen hvordan de ser for seg at verkstedet 
kunne vært brukt i klinisk praksis, for å gjøre læringen mere eksplisitt. Mange 
ulike aspekter løftes frem basert på de konkrete og praktiske erfaringene: Hvilke 
brukergrupper det kan være hensiktsmessig for, hvilke problemstillinger og 
målsettinger, hvordan begrunne opplegget og rekruttere deltakere? 

Dagens gruppeprosess evalueres også med tanke på læringsbehov som bør vekt-
legges på neste verksted. Forhold som har betydning for utvikling av terapeutisk 
kompetanse, gis særlig oppmerksomhet.

Kreativt verksted kan karakteriseres som en selvinnsiktsgruppe. Hensikten med 
en slik gruppe er ifølge Finlay (2005, s. 176) å høyne bevisstheten om egen person 
og egen terapeutisk kompetanse. Gjennom kreativt verksted gis studentene 
mulighet til å utforske og oppøve ferdigheter. Dette er en praktisk kunnskap som 
er sammenvevd med personen og de situasjoner hvor den blir lært og anvendt, 
som kommer til uttrykk gjennom personens handlinger, vurderinger og skjønn 
(Nortvedt og Grimen, 2004). 

Terapeutisk kompetanse og kreativitet
Terapeutisk kompetanse omfatter mange aspekter som er av betydning for å utvikle  
gode terapeutiske allianser i arbeidet med å støtte opp om brukerens endrings- og 
bedringsprosesser. Ved gjennomgang av engelskspråklig litteratur finner vi ikke 
noe tilsvarende begrep, men «Terapeutic use of self» er en viktig del av terapeutisk 
kompetanse, Freshwater (Bryant et al., 2014, s. 485) definerer det på følgende måte: 

Therapeutic use of self: The process of the therapist evaluating the effect of her charact- 
eristics, values and practice in interaction with others, and the extent to which this 
brings development and insight for the client. 

En viktig dimensjon i utvikling av terapeutisk kompetanse er studentens innsiktsfulle  
bruk av seg selv som et viktig personlig, terapeutisk redskap i arbeid med mennesker.  
Grunnlaget for utvikling av slik kompetanse skjer gjennom ergoterapeutstudiet, 
men trenger næring og kontinuerlig oppmerksomhet gjennom yrkesutøvelsen.  
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Ifølge Taylor (2008, s. 3–15) skjer det omfattende og nyskapende ergoterapifaglig 
kunnskapsutvikling på dette området, men det er fortsatt behov for kunnskap og 
tydeliggjøring av hvordan slik kompetanse kan læres.
 
Kreativt verksted er forankret i humanistisk og eksistensiell filosofi og pedagogikk.  
Grunnleggende her er tanken om at mennesker er frie og selvstendige individer 
med egne ideer, meninger og behov. Mennesket er ansvarlig for sine valg, de er  
konstant i en endringsprosess, og redefinerer seg selv gjennom dialog og samhandling  
med omverdenen (Barris, Kielhofner og Watts, 1988; Bryant et al., 2014; Dewey, 
1933; Pettersen, 2008). 

Kreativitet er noe som er iboende i alle, men den kan av ulike grunner trenge hjelp 
til å bli hentet frem. Studentene må først finne og bli bevisst egen kreativitet, 
før de kan hjelpe andre. Kreativitet i seg selv kan være en kilde til endring for 
eksempel når man står i en vanskelig situasjon der vante løsningsstrategier ikke 
virker og nye må skapes (Atkinson og Wells, 2000; Perrin, 2001). Marksberry 
(i Atkinson og Wells, 2000, s. 13) definerer kreativitet som en kombinasjon av 
tenkning og kroppslige ferdigheter, som gir individet mulighet til å jobbe med seg 
selv eller forhold omkring dem, til å uttrykke følelser og ideer ved bruk av verktøy 
som kritisk tenkning eller problemløsning gjennom refleksjonsprosessen.

Betydning og verdien av kreativitet er knyttet til målet med å skape et produkt og  
gleden man opplever gjennom skapelsesprosessen. Glede kan komme fra problem-
løsning, eller å la seg oppsluke av en kreativ handling og oppdage noe nytt om seg 
selv (Blanche, 2007). Ifølge Abraham Maslow (1974) og Zinker (2009) er tera-
peutisk virkning av kreativitet knyttet til dens kraft til å fremme transformasjon 
og forandring. Kreative aktiviteter er slik velegnet for å øke personens selvinnsikt.

Transformativ læring medfører en omdannelse eller forandring som er noe 
annet og mer enn bare tilegnelse av ny faglig kunnskap ( Jentoft, 2009; Mezirow, 
1991). Illeris (2013, s. 67) knytter identitet til sin definisjon: «Transformativ 
læring omfatter all læring, der indebærer ændringer i den lærendes identitet.» 
Endring i selvoppfatning eller identitet avhenger av kritisk selvrefleksjon. Slik 
bevisstgjøring om egne verdier og holdninger tenker vi er grunnleggende for 
utvikling av terapeutisk kompetanse. Slik læring skjer gjennom handling og 
refleksjon i samhandling mellom studenter og med lærere. 

Deltakelse i aktiviteter foregår alltid i en kontekst (Polatajko og Townsend, 2008;  
Wilcock, 2011). Kreativt verksted er en tilrettelagt kontekst som gir studentene struktur 
for å utforske holdninger og oppøve ferdigheter, reflektere omkring erfaringer de 
får gjennom deltakelse i og ledelse av kreative grupper. 
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Materiale og metode

Deltakere og datainnsamling
For å belyse hvordan kreativt verksted har bidratt til studentenes læring og utforskning  
av terapeutisk kompetanse, har vi gjennomført og analysert to fokusgruppeintervju 
med to ulike studentkull, og analysert alle studentenes refleksjonsnotater gjennom  
ti år. I tillegg drar vi veksler på vår erfaring som lærer og deltaker på utallige student- 
ledede verksteder.
 
Alle studentene har gitt skriftlig samtykke til at vi kan bruke materiale fra kreativt  
verksted til dokumentasjon og forskning. Studentene som deltok i fokusgruppe-
intervju, ga skriftlig samtykke til dette. Studentenes utsagn i teksten er anonymisert. 

Refleksjonsnotater
Umiddelbart etter at selve gruppeprosessen med oppvarming-, hoved- og avslut-
ningsaktiviteter er avsluttet, skriver studentene et individuelt refleksjonsnotat. De 
bruker ca. ti minutter på å skrive ned umiddelbare tanker knyttet til følgende 
spørsmål: 

Hva erfarte jeg / oppdaget jeg / ble jeg oppmerksom på / lærte jeg gjennom min deltakelse? 
a) om meg selv (egenskaper, reaksjoner, relasjonen, samhandling med mer)
b) om andre (egenskaper, reaksjoner, relasjonen, samhandling med mer)
c) om tema/metoden. Hvilke metoder ble brukt?
d) om rommet og organiseringen av det

Refleksjonsnotatet inneholdt i tillegg en tilbakemelding til gruppelederne, som også  
var gjenstand for analyse. 

Fokusgruppeintervju
Styrken ved å bruke metoden med fokusgrupper er først og fremst å få produsert 
data om sosiale gruppers fortolkninger, samhandling og normer om et fenomen/
tema (Barbour og Kitzinger, 1999; Halkier og Gjerpe, 2010). Vi har gjennomført  
to fokusgruppeintervju for å få dypere forståelse av studentenes oppfatninger, 
følelser, holdninger og ideer om forhold som de opplevde som betydningsfulle 
ved å delta i kreativt verksted. Vi poengterte at vi gjerne ønsket bredde i oppfat- 
ningene av kreativt verksted, og at studenter med både glede over og skepsis til 
dette undervisningstilbudet var velkomne til å delta. De som var interessert i å 
delta, tok individuell kontakt med oss i etterkant. Den ene gruppen besto av fem 
studenter fra andre studieår som nettopp hadde avsluttet kreativt verksted, den 
andre av fire studenter fra tredje studieår som hadde hatt det året før.
 
Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført i et av våre undervisningsrom på utdan-
ningsstedet, med varighet på omtrent en time. Studentene ble spurt på forhånd og 
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ga aksept til videofilming av intervjuene. I fokusgruppeintervjuene delte studentene  
egne erfaringer og egen forståelse. Dette resulterte i at den sosiale samhandlingen, 
selve samspillet i gruppen, var kilde til data (Halkier og Gjerpe, 2010). Begge 
fokusgruppeintervjuene ble umiddelbart skrevet ut. 

Analyse 
Analysen ble gjennomført med temasentrert tilnærming (Thagaard, 2013) hvor 
målet var å få frem studentenes erfaringer og slik få kunnskap om hvordan 
læringsformen kan forstås som bidrag til utvikling av terapeutisk kompetanse. 
For å få økt troverdighet til analysen, valgte vi å lese både refleksjonsnotatene og 
intervjuene hver for oss. Dette gjorde vi for å få oversikt, forståelse av all tekst 
som helhet og starte prosessen med å identifisere temaer. Når vi møttes, hadde vi 
en felles forståelse for betydningsfulle temaer. Da vi kodet materialet, brukte vi 
studentenes egne ord, og begreper som kreativitet, terapeutisk, selvutviklende og 
utfordrende ble gjengangere. Disse begrepene ble videre analysert til å være knyttet 
til rollen som leder av og deltaker på kreativt verksted. 

Prosessen med å analysere datamaterialet har ikke vært en lineær prosess, men gått 
frem og tilbake. Gjennom vår deltakelse og ledelse av mange kreative verksteder 
har vi nærhet til empirien, noe som har fordret kontinuerlig kritisk refleksjon om 
hvordan vår forforståelse preger analysen (Thagaard, 2013). Vi har hatt jevnlige 
møter hvor vi har presentert nye fortolkninger av empirien etterfulgt av refleksjon  
og diskusjon, knyttet til rådataene. Tett samarbeid gjennom analysen styrker 
tolkingen og troverdigheten i gjennomføringen av analysen (Fangen, 2010). En 
gevinst ved å benytte fokusgruppeintervju er at flere diskuterer samme tema. En 
styrke i denne sammenhengen var at en fokusgruppe hadde tidsmessig avstand 
til kreativt verksted, og hadde et annet utgangspunkt med tanke på innsikt og 
refleksjoner. Dette har vi ansett som en styrke i analysen av materialet.

Analysen viser at studentene knytter læringen sin til to hovedområder: læring 
gjennom deltakelse og læring gjennom ledelse. 

Læring gjennom deltakelse: 
 a) bevisstgjøringsprosess – å utforske sider ved seg selv og andre 
 b) oppdagelsesreise – å tørre å la seg utfordre
 c) virkningsfulle aktiviteter 

Læring gjennom ledelse:
 a) å bli varm i trøya
 b) refleksjon og ordenes betydning
 c) utfordrende læringsprosesser
 d) å ha flere generalprøver før sceneteppet går opp
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Læring gjennom deltakelse

Gjennom arbeid med ulike kreative uttrykksformer i gruppe utforsker studentene 
både interessen for og den virkning aktivitetene gir til en selv og andre. Trygghet i 
gruppa har betydning for den graden studentene lar seg utfordre gjennom denne 
bevisstgjøringsprosessen og oppdagelsesreisen. 

Bevisstgjøringsprosess – å utforske sider ved seg selv og andre
Studentene fremhever betydningen av å oppdage og bli kjent med nye sider ved 
seg selv gjennom deltakelse i kreativt verksted. De stiller seg spørsmål som: Hvem 
er jeg? Hvem er jeg som begynnende ergoterapeut? Hvem er jeg som leder? Er jeg 
kreativ? Denne utforskningsprosessen blir ikke bare en privat oppgave, men noe 
de gjør i lag med andre. Dette sier de er betydningsfullt også fordi mange av dem 
har flyttet langt hjemmefra, noe som gjør at de har færre nære å snakke fortrolig 
med. Sammen med andre får de hjelp til å oppdage seg selv. Det som for mange 
oppleves som overraskende og betydningsfullt, er erkjennelsen av at de bærer på 
mange tanker og verdier som er felles. En av studentene formulerer seg slik: 

Jeg skjønte at jeg ikke tenker så annerledes enn andre. At vi tenker veldig likt. Familie 
og nære relasjoner betyr mye, ikke bare for meg, men også for medstudenter, og dette 
kom frem gjennom å prate om vår historie, oss selv, gjennom kunst. 

Erfaringer fra tidligere skolegang og utdanning blir diskutert som formgivende for 
den de opplever at de er i dag. En del studenter presenterer tidligere utdannings- 
institusjoner som så faktaorienterte og prestasjonsorienterte at det var lett å få en 
utilstrekkelighetsfølelse og dermed miste seg selv og sin kreativitet. De formidler 
at kreativiteten ofte stanser opp i ungdomsårene der rammene settes av skole og 
foreldre, av alle andre enn dem selv. Det var selve produktet som var viktig, nesten 
uansett fag. 

Gjennom prosessen med kreative uttrykksformer blir studentene bedre kjent med 
seg selv, og opplever det som selvutviklende: 

Når vi har kreativt verksted, så er rammene mer løse. Slik var det i alle fall i vår klasse. 
På et kreativt verksted er ikke resultatet så viktig. Man blir kjent med seg selv, man kan 
få andre roller, og man kan få opplevelsen av å lykkes. 

En annen følger opp og sier: «Alle trenger dette. Bli kjent med seg selv, få kontakt  
med seg selv, altså selvutvikling.» Studenten opplever å komme fra klare for-
ventningsstrukturer i skole. Gjennom kreativt verksted utfordres de til å utvikle 
en fleksibilitet i forhold til disse. Dialogen sier også noe om forutsetninger som 
studentene mener må være til stede for å føle at de lykkes: fleksibilitet innen klare, 
men åpne rammer. Ved å utfordre sin egen kreativitet gjennom musikk, drama,  
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fysisk aktivitet og maling, blir de utfordret til å finne ut hvem de er. Kjennskap til 
egen kreativitet gir betydningsfull læring og oppleves identitetsskapende. Men for 
å oppnå dette må de våge å gå utenfor sin egen komfortsone.

Oppdagelsesreisen – å tørre å la seg utfordre
Ved deltakelse på verkstedene blir studentene utfordret gjennom ulike temaer. 
Studentene forteller om et verksted med tema identitet: Hvem er du? «Bare temaet 
var nok til å skape uro i magen», og noen av øvelsene ble forklart å være så «heftige» 
at de som deltakere nærmest «gispet etter luft». Men gruppelederne her opptrådte 
rolige og virket trygge på seg selv. De forklarte hele veien hva hensikten med øvelsene 
var, og at deltakerne kunne stå over øvelser om de syntes noen var for vanskelige. 
Det var også god tid til refleksjoner underveis. Deltakerne følte seg ivaretatte, og 
lot seg utfordre. På avslutningsøvelsen sto de i ring, holdt rundt hverandre og ga 
seg selv og hverandre positiv tilbakemelding. En av studentene beskrev det slik: 
«Altså, det var jo sånn at jeg svevde ut døra fordi vi hadde fått så masse positive 
tilbakemeldinger på oss selv. Også fra læreren. Det var så betydningsfullt.» 

Studentene uttrykker at de tåler å bli utfordret. De verdsetter å lære å kjenne nye 
sider ved seg selv, også når de møter vansker i aktiviteter som de hadde ønsket eller 
trodd de skulle klare. Studentene har i etterkant stilt seg spørsmål som: «Hvorfor var 
dette så tungt for meg?» «Hvorfor reagerte jeg slik?» Denne studentens utsagn kan  
også tjene som eksempel: «Man lærer masse av de vanskelige situasjonene også. 
Faktisk lærte jeg mer i de vanskelige øvelsene enn jeg gjorde i dem jeg syntes var 
enkle.» De utfordrende øvelsene skapte også det som en student omtaler som «en 
gnist» å jobbe på. 

Studentene understreker at å ta opp noe veldig personlig, krever tid og en trygg 
setting, en sier det slik: «Jeg lærte også at jeg trenger tid, trygghet og frivillighet for 
å være med. Ellers kan jeg bli litt låst og vrien.» Klassemiljøet har stor betydning, 
men også forhold til lærerne og deres opptreden i gruppa. Lærerne leder alltid 
det første kreative verkstedet der vi tar studentene med på en oppdagelsesreise. 
Hensikten er å være rollemodeller, og gi studentene erfaringer med struktur og 
innhold for opplegget. Studentene anerkjenner vår opptreden: «Jeg følte det var 
greit å ha en med erfaring, som visste hvordan det skulle gjøres. Hun ble litt som en 
mal på en måte.» Med bruk av trygghetsskapende øvelser, sensitiv tilstedeværelse 
og en reflekterende holdning, søker vi å legge grunnlag for et utforskende og 
lærende kreativt verksted. 

Gjennom de påfølgende verkstedene er lærerne deltakere. Vår deltakende lærerrolle 
kan tilpasses ulike hensikter. Ved behov kan vi opptre som støttespillere for lederne 
eller se til at studenter blir ivaretatt om følelser flommer over. I andre sammen- 
henger opptrer vi mere lekende. Vi har blant annet hoppet som frosker med krone 
på hodet (agerte et eventyr), svevd i lag i gymsalen, uten helt å vite hvor vi skulle hen. 
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Studentene uttrykker at den nye rollen som lærerne inntok, var uvant, men også 
trygghetsskapende. En student sier: «Fint at dere var deltakende. Det var fint å bli 
kjent på en ny måte.» En annen sier: «Det var artig å se dere tørre å leke.» Fordi 
studentene opplever kreativt verksted som utfordrende, opptrer vi bevisst for å 
bidra til å etablere trygghet i gruppen. En student sier det slik: «Det går mest på 
hvem man er trygg på. Ikke så mye hvem som er ekstra gode på sånne ting. Jeg 
føler meg mer trygg på dere to enn noen andre.» 
En annen sier: «Hadde jeg ikke vært trygg på læreren, så hadde jeg vært usikker 
på meg selv både som deltaker og leder.»

Virkningsfulle aktiviteter
Studentene uttrykker at deltakerne i kreative verksteder opplever ulike temaer 
og uttrykksformer veldig forskjellig. For noen fremkaller det gode minner å la 
seg føre inn i barndommen ved hjelp av musikk og barnesuller. For andre har det 
bragt frem såre minner fra en vanskelig barndom. Ved å bli utfordret kommer de 
nærmere egne følelser, sympatier og antipatier, som her beskrevet av en student:  
«Det var en aktivitet. Jeg fikk den til, men jeg ble så sint at jeg holdt på å sprekke!!!» 
En annen student forteller om egne følelser og reaksjoner: 

Jeg følte det var enkelte ting som ikke egnet seg for meg, som jeg ikke hadde tenkt 
på forhånd. Jeg husker at lyrikk, det følte jeg at jeg ikke mestret i det hele tatt, men at 
alle de andre verkstedene syntes jeg var artige å utføre, og klarte å slippe meg løs. Men 
akkurat lyrikk. Det mestret jeg ikke. Jeg klarte ikke å forme et dikt på 20 min. Det var 
en negativ følelse! Det var ingen god følelse. Jeg husker at jeg hadde klump i halsen da 
jeg skulle fremføre diktet. 

Dette står i kontrast til følgende:
 

Tenker jeg tilbake, så må det være lyrikk som sitter i hukommelsen. Det var slik ro … 
så koselig, helt annerledes enn jeg hadde trodd. Jeg syntes lyrikk hørtes råkjedelig ut, 
men det ble det ikke. 

Studentene uttrykker at de blir overrasket over hvor forskjellig de ulike kreative 
uttrykksformer virket på den enkelte, her eksemplifisert: 

Det å skulle være kreativ, syntes jeg hørtes sært ut. Men opplevelsen med å få den erfaringen 
var egentlig ganske positiv. Underveis hadde jeg ikke dype tanker når jeg malte, men når 
jeg skulle sette ord på det i ettertid … ja, da var det en ny måte å gjøre det på. For meg 
var det en … positiv opplevelse. 

Nettopp at folk opplever like aktiviteter så forskjellig, gir viktig erfaring som det 
er vanskelig å lese seg frem til i en bok. Etter gjennomføring av en aktivitet opp- 
lever noen positive følelser, mens andre er i en følelsesmessig berg- og dalbane. 
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Lederne opplever det som utfordrende hvordan de skal møte de vanskelige føl- 
elsene, og har vansker med å finne de rette ordene. Det samme gjelder når det 
grenser til det som studentene oppfatter som personlig og privat. De uttrykker 
også redsel for å begynne å gråte selv. Dette er temaer som de ønsker å diskutere 
med lærerne. 

Det gir viktig læring å bli klar over hvordan ulike kreative aktiviteter virker på 
den enkelte slik det fremgår i eksempelet med lyrikk. Noen uttrykker begeistring,  
andre ubehag eller ambivalens med samme aktivitet. De erkjenner at aktivite-
tene har en virkningsfull kraft. En student sier det slik: «Kropp og bevegelse er 
bra, for da blir jeg ekte fysisk sliten. Jeg får kuttet ut hodet, for å si det sånn.» 
Mange sier de har opplevd «energiutbrudd, ladning av batteri og påfyll». Kreative 
aktiviteter gir avkobling og påvirker igangsetting av egen kreativitet. Oppdagelser 
om hvordan fysisk, lekende uteaktiviteter kan bidra til å dreie tankene vekk fra 
kaos og stress, synes betydningsfull. Deling av slike erfaringer, sier studentene, 
er bevisstgjørende for terapeutrollen, da man ofte kan glemme at dette også kan 
være veldig viktig å oppleve for pasienter. 

Gruppetilhørighet og trygge rammer sier studentene er en forutsetning for at de 
tør å la seg utfordre og utforske egen kreativitet gjennom de ulike uttrykksformene. 
Det handler om å gi seg hen i opplevelsen, om å la seg oppsluke og glemme tid  
og sted. Dette fordrer ledere som har kunnskap, evne og blikk til å jobbe prosess-
orientert med kreative uttrykksformer i gruppe. 

Studentene opplever at kreativt verksted påvirker klassemiljøet underveis og i 
ettertid av kreativt verksted. En student oppsummerer klassens erfaringer slik: 

Vi erfarte jo også hva det gjør med klassemiljøet. At vi ble mer sammenspleiset, visste 
mer om hverandre, følte mer trygghet. Vi har opplevd økt sosialt fellesskap i klassen og 
skaperkraft som har inspirert på tvers. 

Gjennom kreative uttrykksformer har studentene blitt bedre kjent med hverandre 
og styrket samholdet i klassen.

Læring gjennom ledelse

Studentene erfarer at ledelse av kreativt verksted krever grundig planlegging, og at 
planlegging avhenger av egen deltakererfaring og refleksjoner omkring kreativitet. 
De anvender aktivitetsanalyse og tilpasser aktiviteter til gruppen og det de ønsker 
å oppnå. De oppdager ordenes betydning i instruksjonene som gis. Praktisering 
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i trygge omgivelser er nødvendig for utforskning og utvikling av kreativitet og 
terapeutisk kompetanse.

Å bli varm i trøya
Ledelse gjennom et kreativt verksted krever grundige forberedelser og mange 
aspekter som skal gjennomtenkes på forhånd. Det omfatter både å tilegne seg 
kunnskap om å bruke kreative aktiviteter og å lede grupper. Ulike aktiviteter skal  
planlegges, materialer skal skaffes til veie og rommet skal møbleres. Lederne opplever  
denne læringsfasen som svært utfordrende. En student uttrykker det slik: 

Dette krever planlegging! Å planlegge kreativt verksted tar ikke en halvtime! Det er 
mye å tenke på. Tidsmessig, at det skal engasjere, og så fikk man ingen mulighet til å 
prøve det ut, før finalen. 

God ledelse bygger også på deltakererfaring. Studentene synes det er betydningsfullt 
å få utforske egne følelser og få egenerfaring med å lede kreative grupper i trygge 
omgivelser, før de prøver seg i klinisk praksis. For å anvende kreative aktiviteter 
i gruppe bør man selv ha kjent på følelser som kan dukke opp gjennom bruk av 
slike uttrykksformer. De understreker at når man skal ut og lede grupper, er det 
viktig at man har vært i deltakerrollen først. 

Etter at lederne har ønsket deltakere og lærere velkommen til kreativt verksted, 
starter de med oppvarming. Gjennom oppvarmingen introduseres dagens tema og 
den kreative uttrykksformen som skal anvendes. Gjennom fokusgruppeintervju  
og refleksjonsnotater kommer det entydig frem at studentene mener at oppvarmings- 
øvelser er særdeles viktige for å hjelpe den enkelte til å komme i posisjon, legge 
travle hverdagsrutiner til side og samle gruppen. 

Lederen må finne gode oppvarmingsøvelser og tenke igjennom hensikten med 
disse, hva de krever, fordrer og muliggjør. De anvender aktivitetsanalyse for å 
tilpasse dem til hva de ønsker å oppnå gjennom valg av aktiviteter og hvordan 
lederne presenterer dem. Oppvarmingsøvelsene som har hatt elementer av det å 
bli kjent med seg selv og hverandre, blir fremhevet som positive. Oppvarmingen 
er viktig for å få til en god atmosfære for videre hoveddel og avslutning. Dersom 
gruppen ikke er tilstrekkelig oppvarmet, fokusert og relativt trygg, kan lærings-
prosessen videre forbli lekende og morsom, men overfladisk.

Refleksjon og ordenes betydning
Gjennom oppdagelsesreisen må lederen skape trygge rammer og underveis i pro-
sessen gi deltakerne tid og rom til refleksjon knyttet til oppdagelser, utfordringer 
og samspill med andre. Flere studenter understreket at de ble klar over at det må 
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skapes rom for å lære av deltakelsen. Andre legger til at det kan være krevende 
å få til et samspill med andre. Dette fordrer gode ledere som hjelper i gang med 
prosessen.

Studentene lærer betydningen av å bruke god tid til refleksjon i smågrupper underveis: 
«Hva jeg erfarte om meg selv, og samspill med andre.

Det etableres åpenhet i gruppa etter hvert som studentene får erfaring fra flere 
verksteder. En student sier: «Det krever erfaring å få til slik at man tør dele.» 
Ordene i instruksjonen har betydning: «Man må få beskjed om hva som egentlig 
skal deles.» Studentene lærer at ord og instrukser bør være gjennomtenkte og 
tydelige, her eksemplifisert ved avspenning: «Til dette blir ordvalg viktig. I stedet 
for å si: «dere skal slappe av!» Lederen bør si: «prøv å slappe av.»

Basert på erfaring med kreative aktiviteter gjennom ulike verksteder erkjenner 
studentene at refleksjon underveis i prosessen er betydningsfullt for en dypere 
læringsutvikling. Det var spesielt nyttig når de inntok rollen som leder, slik en 
student utdyper her: «Man går mer inn i seg selv. Så var det også erfaringsrikt når 
man skulle lede.» Gjennom de kreative verkstedene lærer studentene av hverandre 
og bygger lag på lag med innsikter, kunnskap og ferdigheter, slik studenten her 
formidler: «Man så jo progresjonen fra de som var først, til de som var sist. Man 
tok etter hverandre. Det hadde vi jo kjempeutbytte av når vi skulle lede.» Gjennom 
å dele og reflektere over egne og andres erfaringer får studentene innsikter som 
kan forbedre læringsprosessen i neste verksted. 

Utfordrende læringsprosesser 
Lederne opplever det som svært utfordrende å skulle ha et øye både med tilrette- 
legging av aktivitet og å gi oppmerksomhet til prosessene som skjer i gruppa. 
En sier det slik: «Jeg ser at jeg må jobbe mer med å gi slipp på at alt må skje i et 
system og rekkefølge.» Studenten uttrykker her vansker med å slippe kontroll og 
som leder tåle at prosessen kan ta uante veier. De føler seg usikre på hvor mye de 
skal tørre å utfordre i lederrollen, slik studenten her formidler: 

Jeg merket noen ganger at vi ledere var veldig fokuserte på selve prosessen og ikke 
på produktet, men andre ganger var det motsatt. Det ble ikke tatt så stort hensyn til 
de store følelsene og reaksjonene i gruppen. Jeg tror det handlet om at vi til tider var 
usikker på hvor langt vi skulle gå inn på følelsene og tankene til en person. Jeg tror vi 
kunne fått en bedre forståelse av hvordan det var å jobbe med, og være i en nær gruppe 
hvis vi hadde gått dypere inn på disse områdene.
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Kreativt verksted er en gruppebasert læringsarena med aktivitetsfokus hvor lederen 
noen ganger kommer tett på studentene og deres følelser. De lærer gjennom 
ledererfaring å opptre varsomt og utvise sensitivitet, slik studenten her formidler: 
«Noen har erfaringer som man ikke vet om. De som man tror takler disse tingene, 
har vanskeligheter med det.» Noen ganger må lærere og medstudenter hjelpe del-
takerne med å sette grenser og ivareta seg selv. 

Studentene i lederrollen uttrykker usikkerhet knyttet til hvordan de skal takle at  
noen begynner å tolke andres bilder. At noen maler lyse farger, trenger ikke bety 
at alt er bra på innsiden. Flammer og ild trenger ikke bety at noen uttrykker vold-
somme følelser. Noen ganger fornemmer de at en medstudent har ressurser han/
hun ikke var klar over selv. Hvordan kan de formidle det til medstudenten? Slike 
øvelser og innsikter fører til diskusjoner om hvordan bruke dette i senere klinisk 
arbeid i samhandling med klienter.

Å ha flere generalprøver før sceneteppet går opp
Studentene fremhever at det har vært veldig betydningsfullt å få erfaringer med å 
både delta i, og lede grupper i utdanningssammenheng. En sier det slik: 

Jeg er kjempeglad for at vi har hatt kreativt verksted på skolen. Det er noe som vi får 
bruk for som ergoterapeuter. Man vet hva det innebærer, aktiviteter, medier, alle disse 
tingene. Det er så bra at vi har vært gjennom det. I utdanningen så må man få lov til å 
vise følelser, selv om det er skremmende. En plass må man begynne, en plass man føler 
seg trygg. 

Deltaker- og ikke minst lederrollen opplevelses utfordrende, men også trygghets- 
skapende: 

Man føler mer trygghet i seg selv gjennom å ha gjort det. Jeg hadde ikke vært så trygg 
som nå dersom jeg ikke hadde gjort dette. Nå har jeg den ballasten. 

Studentene fremhever viktigheten av at dette har vært en langsgående prosess. 
Innledningsvis bærer verkstedene preg av at de som enkeltpersoner og student-
gruppe følte seg veldig frem i dette nye de var blitt presentert for. Mange sier de var 
litt nervøse de første gangene, og brukte mye av energien på å få tak i hensikten,  
hvordan det var bygd opp, og hvordan de skulle gjøre de ulike aktivitetene. Det  
understrekes at det krever nok øvelse og tid til å få inn under huden hva kreativt  
verksted egentlig går ut på. Underveis setter de seg personlige læringsmål som 
beskrevet her: «Jeg har behov for å utfordre meg selv i terapeutrollen, stille gode  
spørsmål og møte motgang.» Gjennom de siste verkstedene klarte de å ha fokus på  
hvordan de kan bruke kreative verksteder som middel for å oppnå egne læringsmål. 
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Drøfting  

Gjennom læringsarenaen kreativt verksted bevisstgjøres studentene om hvilken 
betydning kreativitet har for utvikling av deres terapeutiske kompetanse. Dette 
fordrer et læringsmiljø som gir mulighet for refleksjon og tillater prøving og feiling. 

Kreativitet og terapeutisk kompetanse  
Gjennom deltakelse i kreative aktiviteter blir studentene bevisst hvordan enkelte  
uttrykksformer gir dem glede og gode følelser, mens andre kan gi motsatte reaksjoner.  
De opplever glede ved å være i en skapende prosess. De lar seg oppsluke, kobler 
av, glemmer verden rundt seg og blir bevisste på hvordan de takler stress. De 
erkjenner at kreative aktiviteter har en virkningsfull kraft. Studenter som ikke 
trodde de var kreative, blir kjent med sin kreative kapasitet. Kreativitet finnes i 
hver enkelt deltaker som engasjerer seg med kreative uttrykksformer (Atkinson  
og Wells, 2000). Kreativitet støtter aktivitetsutførelse, gir selvinnsikt og har  
betydning for god samhandling mellom klient og terapeut (Bryant et al., 2014;  
Gamborg et al., 2013). Når studentene oppdager og verdsetter egen kreativitet, gir 
det dem styrke til å stå i det uferdige, til å slippe kontroll og være til stede i situasjonen.  
Kreativitet er derfor selve kjernen i læring om terapeutisk kompetanse som handler  
om å oppdage seg selv, utvikle selvinnsikt og identitet både som person og kommende  
samfunnsorientert ergoterapeut. 

Ifølge Atkinson og Wells (2000) er kreativitet innebygd i den terapeutiske endrings- 
prosessen. Det fordrer at man tar sjanser og åpner opp for at en kreativ prosess 
kan skje. Studentene blir bevisst betydningen av å gi oppmerksomhet til prosessen  
og slippe kontrollen med at alt må skje i et system og en rekkefølge. De lærer å 
by på seg selv og være oppmerksomt til stede i situasjonen. Ved bruk av kreative 
aktiviteter fremhever Marksberry (i Atkinson og Wells, 2000, s. 13) at det må gis 
mulighet for at uferdige ideer kan tre frem. Det må tillates frihet fra konformitet,  
noe som innebærer fokus på individuell tenkning og utforskning. All atferd har en 
mening. Drømmer, fantasi og kreativitet kan uttrykkes når opplevelser og erfaringer  
vektlegges, ikke det endelige produktet. Når studentene skriver, tegner, maler 
og beveger seg til musikk, gir de avtrykk av seg selv som de får respons på av 
medstudenter og lærere. Gjennom nært samspill med andre får de tilbakemelding 
på seg selv, noe som hjelper dem til å justere utøvelsen av for eksempel leder- og  
senere ergoterapeutrollen. Det er nettopp gjennom samspill med andre at 
mennesker får mulighet til å verne om sin identitet, men også skape en ny identitet, 
og dette skjer gjennom samhandling (Illeris, 2013). Det er gjennom andres blikk 
man ser seg selv, og på denne måten får man anledning til å bruke andre som et 
speil på hvem man selv er (Cooley, 1964). 
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Helsefagenes overordnede siktemål er å lindre lidelse og fremme helse. Da ens 
personlige opptreden ligger implisitt i all samhandling mellom mennesker, er 
det viktig å bli denne bevisst. Personlig opptreden handler om evne til å være 
oppmerksomt til stede i situasjonen, både i forhold til selv, sin personlig væremåte, 
tilegnet kunnskap og ferdigheter. Det fordrer også oppmerksomhet rettet hen 
mot egne og andres refleksjoner (Nortvedt og Grimen, 2004). 

Terapeutisk kompetanse utvikles og skapes i samhandling mellom personer, noe 
som fordrer kritisk selvrefleksjon. Gjennom kontinuerlig selvrefleksjon i kreative 
verksteder blir studentene bevisst på hvordan deres egne verdier og holdninger 
spilles ut i relasjonelle situasjoner. Selvrefleksjon muliggjøres i en prosess hvor 
studentene stopper opp og uavbrutt vender oppmerksomheten mot seg selv. Slik 
får studentene mulighet til å bli kjent med, og skape, en personlig identitet som en 
integrert del av terapeutrollen. De får økt bevissthet på hvordan deres holdninger og 
verdier formidles og oppleves av medstudentene gjennom en empatisk opptreden. 
Empatisk handling skapes i møtet mellom mennesker og er mer en måte å opptre 
på, enn en iboende egenskap i personen (Taylor, 2008). Gjennom sin opptreden 
i for eksempel lederrollen, får studentene tilbakemelding fra medstudenter og 
lærere på sin terapeutiske kompetanse. Opptreden i denne sammenhengen 
handler blant annet om hvordan studentene introduserer aktiviteter, støtter og 
utfordrer underveis, stimulerer til selvrefleksjon, får til konstruktive diskusjoner 
mellom gruppemedlemmene underveis, og hvordan de avslutter prosesser.

Selvrefleksjon er viktig for å utvikle sensitivitet og en kritisk holdning til hvordan 
ens egne verdier og holdninger påvirker relasjonelle situasjoner. Gjennom 
refleksjon blir ens evne til å organisere og strukturere tanker, vurdere forskjellige 
fremgangsmåter og kontinuerlig utforske og inkludere andre muligheter, både 
utfordret og styrket. Dette er utfordrende prosesser som krever kontinuerlig 
problemløsning og refleksjoner omkring egen væremåte og holdninger med 
spørsmål som: Var dette den beste måten å gjøre det på, eller skulle jeg handlet 
annerledes? Når studentene gjennom slik selvrefleksjon finner mening i en 
erfaring, skjer det en transformativ læring (Illeris, 2013; Jentoft, 2009). Dette 
krever kreativitet, initiativ og hardt arbeid både fra studenter og lærere.

Studentene formidler at kreativiteten ofte stanset opp i ungdomsårene, noe de 
relaterer til skolens produktorientering i alle fag. Gjennom grunnskolen ble 
de formet etter lærernes og foreldrenes påvirkning. For at studentene skal få 
en transformativ læring, må de gjøre opp med egne innsosialiserte fordommer 
(Illeris, 2013). Dette har betydning for å bli bevisst egen kreativitet og utvikle sin 
terapeutiske kompetanse. 
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Utforskingsprosessen med å finne ut hvem man er, og hvilken leder man vil være, 
finner sted i kreative verksteder. Dette skjer gjennom utforskning av lederrollen 
med dens ansvar og autonomi. Gjennom kreativt verksted blir studentene bevisst 
på at de som leder må ta en aktiv rolle. Ledelse betyr å involvere seg. Dette er 
en viktig erkjennelse, siden terapeutisk arbeid i gruppe baserer seg på skjønn og 
dømmekraft (Nortvedt og Grimen, 2004).

Selv om kreativt verksted bygger på en stram struktur med oppvarming, hoveddel  
og avslutning, så erfarer studentene at det er mange prosesser og detaljer å holde 
rede på. De erfarer også at til tross for hvor forberedt de har vært på sitt plan- 
lagte opplegg, så skapes de enkelte kreative verkstedene der og da, i en kontekst.  
Mangel på erfaring med å lede grupper med bruk av kreative aktiviteter, gjør  
at studentene ofte føler seg usikre på hvordan de skal møte følelser som kommer til  
uttrykk. Det er vanskelig å finne de rette ordene. Studentene blir her bevisst hvordan  
ordene og instruksjonene som anvendes i øvelsene, får betydning, noe som er en 
viktig ingrediens i skjønnsutøvelse og opparbeidelse av dømmekraft for senere 
bruk. Slike førstehandserfaringer læres gjennom å være oppmerksomt til stede i 
situasjonen og kritisk refleksjon.

Læringsmiljø for utvikling av terapeutisk kompetanse 
Utdanningen har et samfunnsansvar for å utdanne terapeutisk kompetente ergo- 
terapeuter som er seg bevisst sin personlige opptreden, opptrer forpliktende 
overfor brukere og bruker sine ressurser på en formålstjenlig måte. Grunnlaget 
formes gjennom bachelorstudiet. St. meld. nr. 13 (2012) Utdanning for velferd: 
samspill i praksis påpeker at det er behov for en kraftig fornying og forbedring av 
velferdsutdanningene på alle nivå for å utdanne helsearbeidere som kan jobbe mer 
samhandlende, kreativt, problemløsende og innovativt. Dette fordrer pedagogiske 
metoder der studentene kan lære gjennom praktisk handling og av hverandre. 

Fordi samfunnsforholdene de senere år er blitt svært kompliserte og endrer seg så 
hurtig, må studentene utvikle god mental kapasitet og fleksibilitet. Fleksibilitet er 
personlig definert og utvikles ved at man våger å utfordre seg selv. Transformative 
læringsprosesser kan bidra til dette. Samtidig er det nødvendig med en viss stabilitet 
med gjenkjennelser for at man skal evne å være fleksibel (Illeris, 2013). Kreativt 
verksted fordrer balanse mellom stabilitet og fleksibilitet. Strukturen i kreativt 
verksted med oppvarming, gjennomføring, avslutning, refleksjon og undervisning 
gjennomføres i flere omganger, noe som gir gjenkjenning og stabilitet. Samtidig 
må studentene håndtere ulike situasjoner de ikke bestandig er forberedt på, som 
ikke kan følge en oppskrift. De må handle fleksibelt, og de må by på seg selv, noe 
som er grunnleggende i terapeutisk kompetanse. 
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Kreativt verksted er en serie planlagte handlinger som inkluderer mange inter-
aksjoner mellom lærere og studenter. Vi resonnerer i lag og etterspør begrunnelser 
og forklaringer i tilknytning til de gjennomførte verkstedene. Holdbarheten og 
gyldigheten i studentenes resonnementer og forklaringer utfordres for å øke deres 
kompetanse. Slik blir studenter og lærere hverandres rollemodeller. Studentene gir  
hverandre motivasjon til å lære mer, og de gir læring til hverandre. De utfordrer 
hverandre gjennom de forskjellige rollene de utøver i kreative verksteder, og 
alle de ulike kreative uttrykkene. Sammen med studentene reflekterer vi over 
det presenterte opplegget og bestreber å gi konstruktive og konkrete spørsmål 
og tilbakemeldinger. Dette involverer å stille åpne spørsmål for å stimulere til 
refleksjon: Hva gjorde du nå? Hva skjedde nå? 

Deling av erfaringer og refleksjoner omkring aktivitetene som er gjort i gruppen, 
krever læring og pedagogisk modenhet. Det å engasjere andre, utfordre andres 
muligheter, evner og ressurser, krever involvering, sier de Witt (2014). Når andre 
får lov til å berøre dine tanker og ideer, da får du hjelp til å åpne kreativiteten din. 
Dette fordrer en trygg base i studentgruppen, og lærere som kunnskapsrikt kan 
vise veien. Vi praktiserer terapeutrollen, deler personlige tanker og refleksjoner 
som kjennes bekvemme og fremviser lekenhet og kreativitet.

Studentene oppfordres til å bruke alle ressursene sine, til tross for sin engstelse om 
egen kapasitet. Killen (2007) sier at forutsetningen for at studenter skal utvikle 
faglige etiske holdninger, er at de har lærere og veiledere som de kan identifisere 
seg med, som reflekterer over holdningene sine og viser dette i sin undervisning. 
Identifisering spiller en vesentlig rolle i integrering av normer og verdier (ibid., s. 
101). Når det er samsvar og konsistens mellom det veiledere sier og gjør, fremmes 
læring. Spesielt vil graden av interesse og entusiasme som lærer viser, både for 
faget, læringsarbeidet og studentene bidra til å fremme studentens motivasjon og 
læring (Pettersen, 2005). 

Læring kan være smertefullt, læring er å våge det ukjente, noe som krever en trygg 
base. Lærerne må bidra til trygghet og mestring på den ene siden, og utfordring og 
krav på den andre siden. Det handler om å balansere mellom å støtte studentene 
på læringsveien og evaluere deres prestasjoner, noe Samaras og Freese (2006, 
s. 115) beskriver slik: «We must walk on a fine line in terms of assistance and 
assessment.» 

Studentenes læring om terapeutiske kompetanser ved bruk av kreative aktiviteter, 
hviler på deres engasjement og mot til å utforske og kritisk reflektere over egen 
og andres væremåte og handlinger. Slik utvikler de større selvinnsikt knyttet til 
egen person til nytte for fremtidig ergoterapeututøvelse. Dette verdsetter de som 
betydningsfull læring gjennom kreativt verksted. 
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Kreativt verksted er et pedagogisk opplegg som hjelper studentene til å bli bedre 
kjent med seg selv både som person og kommende ergoterapeut. Studien som 
dette kapitlet baserer seg på viser at studentene blir oppmerksomme på hvordan 
kreative uttrykksformer kan fremme læring om egen kreativitet og bidra til å 
utvikle studentenes terapeutiske kompetanse. I løpet av de kreative verkstedene 
utforsker ergoterapeutstudentene betydningen av kreativitet, de finner sin egen 
kreativitet, og blir bevisst på hvordan de kan bruke kreativitet i terapeutisk arbeid. 
Slik kan man si at kreativitet er kjernen i den terapeutiske prosessen for endring. 
Basert på handling og refleksjon oppøver studentene personlig praktisk kunnskap. 
Med det menes at når studentene leder grupper, står de i situasjoner og prosesser 
der de ikke har full kontroll. De blir utfordret og bevisstgjort omkring personlige 
dimensjoner ved terapeutrollen, de blir bedre kjent med seg selv og styrker sin 
selvinnsikt. Gjennom samspill og utforskning i rollen både som deltaker og leder, 
utøver de selvrefleksjon, noe som gjør at de kan lære av prosessene de står i. Hvor 
dypt de vil la seg utfordre, påvirkes av trygghet og modenhet i studentgruppa og 
god relasjon med lærerne. 

Takk til

Vi ønsker å takke våre studenter som deltok i fokusgruppeintervjuene, for inn-
siktsfulle meningsytringer og dialoger, og alle studenter som uten unntak har gitt 
tillatelse til at vi kan bruke refleksjonsnotater til kunnskapsutvikling. Takk for at 
dere har latt oss få delta på utallige kreative verksteder, og at dere har delt deres 
kunnskap, erfaringer og nye innsikter med oss. Mange av bidragene har vært høyst 
personlig, og vi føler oss privilegert som har fått tatt del i deres oppdagelsesreise. 
Kreativt verksted er en læringsarena som gir oss påfyll og overskudd, et frirom til 
å leke og slik bli bedre kjent med dere og oss selv.
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