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1. FLOW

Kilde: Ebbe Knudsen, John Bern & Søren Schandorf. KIDS - det kreative flow. Privat arbejdspapir. 

Lige som det i et menneskelegeme 
er blodets flow rundt i organismen, 
der holder det hele i gang, således
er det også et flow, der sørger for at er det også et flow, der sørger for at 
vedligeholde den gode leg eller det 
gode arbejdsklima på arbejdspladsen. 
For både lege og arbejdsklima 
repræsenterer levende, organiske 
systemer, der kun kan eksistere, når 
de er dynamiske og i bevægelse.

Den grundlæggende ”mekanisme”, der skaber det flow, 
der holder legen eller det gode arbejdsklima ved lige 
ligger i samspillet mellem tre menneskelige aktiviteter:



Se på din egen villighed til 
at skabe og være i flow.



2. VÆRDIER

Kilde: Jytte Abildstrøm. I Berlingske d. 4. december 2003. I Kultur, side 8.



Jeg har i mine hænder to bokse, som Gud gav mig. Han sagde, ”læg alle dine sorger 
i den sorte, og alle dine glæder i den af guld.”

                                                      Jeg ly ede til hans ord og lagde mine glæder og 
                                                       sorger i de to bokse, men til min forundring blev                                                                 
                                                        den af guld tungere og tungere for hver dag, der  
                                                         gik, mens den sorte forblev let. Nysgerrigt åbnede                                                            
                                                          jeg den sorte for at finde ud af hvorfor, og jeg så at                                                                                                                  jeg den sorte for at finde ud af hvorfor, og jeg så at                                                        
                                                         i bunden af boksen var der et hul, hvorudaf mine                                                      
                                                       sorger var faldet.

Jeg viste hullet til Gud og sagde, ”jeg undrer mig over, 
hvor mine sorger er henne.” Han smilede og sagde, 
”min kære ven, de er alle her hos mig.” 
Jeg spurgte, ”hvorfor så give mig de to bokse, den af 
guld og den sorte med hul i?” Han sguld og den sorte med hul i?” Han svarede, ”den af 
guld er for at du kan tælle dine velsignelser, den sorte
har du fået, for at du bedre kan give slip på dine sorger.”

Og så er der en tredie box 
- den har du ikke fået af nogen, 

den er helt din egen.

Hvad er der i den?

Kilde: Internetrundsending.

3. SELVVÆRD



En dialog mellem en topleder, ca. 45 år og en konsulent, i forbindelse med, at lederen skal 
iværksæ e en større organisationsforandring – der både vil indebære fyringer og give 
medarbejdere helt nye ansvarsområder. Konsulenten spørger: ”Hvilke funktioner har du 
lyst til selv at bibeholde inden for dit arbejdsområde, og hvilke har du lyst til at delegere?”
Tavshed…
”Lyst har ikke eksisteret i mit liv i mange år. 
Kun nødvendighed,” svarer lederen mat.
Konsulenten sKonsulenten svarer, ”lysten hænger 
også sammen med det, som du er god 
til – der hvor dine kompetencer er størst.”
”Jamen altså, hvis jeg tillader mig selv 
at mærke efter i maven, hvad jeg har 
mest lyst til, så ved jeg godt, hvordan 
organisationsforandringen skal se ud,” 

At have lyst er så stærk en følelse, at det smi er… 
Hvem vil du gerne smi e i dag og med lysten til hvad?
 

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

4. LYST



Du ledes gennem livet af en indre skabende kraft, det legende sjælfulde væsen, som 
er dit sande selv. Vig ikke bort fra en mulig fremtid, før du er sikker på, at du ikke 
har noget at lære af den. Du er altid fri til at skifte mening og vælge en anden                           
fremtid, eller en anden fortid.

I hvor høj grad er en ulykkelig barndom fængsel for fremtidige muligheder?
 

Kilde: Daniel Stern. Barnets interpersonelle relationer: Et psykoanalytisk og udviklingspsykologisk perspektiv. Hans Reitzel 
1995. ISBN: 87-91094-03-8.

5. KUNDSKAB



Nyeste psykologiske forskning viser, at det er 
ikke så meget, hvilken form for barndom og 
eventuelle traumer og overgreb, vi er blevet 
udsat for, der styrer vores evne til at indgå i 
frugtbare relationer til andre. Det er snarere 
vores fortolkning heraf, vores evne til at 
tillægge vores historie positiv mening og 
betydning,betydning, der er væsentlig. Det er altså 
sandsynligt, at man kan komme over en van-
skelig fortid eller undslippe uheldige genta-
gelsesmønstre gennem det psykologiske 
arbejde, man gennemfører ved at forstå, pers-
pektivere og skabe sammenhæng i sin fortid. 
De e gælder især hvad angår vores oplevelse 
af at få moderlig omsorg.



”Jeg lader mig ikke let skræmme. Ikke fordi 
jeg er modig, men fordi jeg ved, at jeg har med 
mennesker at gøre, og fordi jeg må gøre, hvad 
jeg kan for at forstå alt hvad andre mennesker 
gør. Og det var det der i virkeligheden var det 
væsentlige her i formiddags: ikke at en mis-
fornøjet ung Gestapo officer råbte ad mig, men 
atat jeg ikke mærkede nogen harme, snarere 
ægte medfølelse, og gerne ville have spurgt: 
”Var din barndom meget ulykkelig, har din 
kæreste brændt dig af?” Ja, han så forpint og 
anspændt, sur og svag ud. Jeg ville gerne have 
begyndt at behandle ham på stedet, for jeg ved 
at ynkværdige unge mænd som ham er farlige 
ii samme øjeblik de slippes løs på menneske-
heden.”
 

”Jeg lader mig ikke let skræmme. Ikke fordi 
jeg er modig, men fordi jeg ved, at jeg har med 
mennesker at gøre, og fordi jeg må gøre, hvad 
jeg kan for at forstå alt hvad andre mennesker 
gør. Og det var det der i virkeligheden var det 
væsentlige her i formiddags: ikke at en mis-
fornøjet ung Gestapo officer råbte ad mig, men 
atat jeg ikke mærkede nogen harme, snarere 
ægte medfølelse, og gerne ville have spurgt: 
”Var din barndom meget ulykkelig, har din 
kæreste brændt dig af?” Ja, han så forpint og 
anspændt, sur og svag ud. Jeg ville gerne have 
begyndt at behandle ham på stedet, for jeg ved 
at ynkværdige unge mænd som ham er farlige 
ii samme øjeblik de slippes løs på menneske-
heden.”
 

Tænk på engang, hvor du har været udsat for en person, 
der krænkede der på en eller anden måde, fysisk 
eller psykisk. 

Hvad gjorde du? 

Var der noget, du i dag ville have gjort 
anderledes? 

Hvad tænker du om situationen og personen i dag?

Tænk krænkelsen igennem med et medfølende Tænk krænkelsen igennem med et medfølende 
objektiv, med en ikke dømmende bevidsthed.

 

Kilde: Etty Hillesum. Et krænket liv. Dagbog 1941-1943. Lindhardt og Ringhof, 1982.

6. MOD



”Da jeg mener, det er vores natur at finde glæde 
ved at give og modtage på en medfølende 
måde, har jeg størstedelen af mit liv været 
optaget af to spørgsmål: Hvordan går det
til, at vi mister kontakten med vores medtil, at vi mister kontakten med vores med-
følende natur, så vores adfærd bliver voldelig 
og vi udny er andre? Og omvendt, hvad er det 
der gør, at nogle mennesker bliver ved med at 
have kontakt med deres medfølende natur, selv 
under de vanskeligste vilkår?”

Mærk dit hjerte som en stor bankende muskel, der holder dig i live
- og som det sted i kroppen, der står som centrum for kærligheden

Kilde: Marshall Rosenberg. Ikkevoldelig kommunikation: 'girafsprog'. Borgen 1999. ISBN 87-21-00955-4.

7. TILLID



   straks behøve at rejse sig op igen og se sig om efter et andet 
     sted at sidde. Sad man der, så kunne man se hele verden  
        liggende bredt ud foran sig, lige til den nåede himlen".

tres træer i en rundkreds; Jakob vidste, at det var fortryllet, 
fordi ingen nogen sinde havde været i stand til at tælle, om der 
var seksogtres eller fireogtres, selv ikke når han bandt et stykke 
sejlgarn rundt om hvert træ efterhånden, som han talte det. 
Fordi stedet var fortryllet, så var skovbunden ikke som andre 
steder i skoven med bregner og lyng, men dækket af lu er tæt, 
fint græs, der var glat og blødt og grønt. Det var det eneste sted 
i i skoven, hvor man uden videre kunne sæ e sig ned og ikke 

             "Sammen gik de videre og tænkte på så mange   
     forskellige ting, til de kom til et fortryllet sted dybt inde 
  i skoven, som hed "Kæmpernes Hal", hvor der stod nogle og 

Kan du huske, om du som barn havde et magisk sted?
Hvor er dit magiske sted i dag? 

Kilde: A.A. Milne. Peter Plys. Gyldendal, 1991. ISBN 87-00-09287-8.

8. OPMÆRKSOMHED



Sprog er noget forunderligt noget

     - man kan sige så meget med det.

Fra Alice i eventyrland

”Når jeg anvender et ord,” sagde 
Klumpe-Dumpe temmelig hånligt, 
”så betyder det lige netop hvad jeg 
vil, det skal betyde – hverken mere 
eller mindre.” 
Men spørgsmålet er,” sagdeMen spørgsmålet er,” sagde Alice, 
”om du kan få ordene til at betyde 
vidt forskellige ting.” ”Spørgsmålet 
er,” sagde Klumpe-Dumpe, ”hvem 
det er, der bestemmer – det er det, der 
er det afgørende.”

Kilde: Lewis Carroll. Alice i Eventyrland. Klematis, 1999. ISBN 87-7905-182-0. Udkom første gang i 1865.

9. RAMMER



Sproget danner en vigtig ramme 
for vores udfoldelse.

Læg mærke til, hvad du bruger dit 
sprog og din tale til.



               ”Mor, jeg drømte at en cowboy tog    
              min sørøverkikkert ud af min lomme,  
            uden at jeg opdagede det. Det var ikke 
         rart”, sagde Sebastian.

     Mor svarer beroligende, ”så var det godt,   
    det kun var en drøm.”

    Sebastian s    Sebastian svarer lidt indigneret, 
    ”jamen det skete virkelig i drømmen!”

Hvad er virkeligt for dig lige nu? 

Hvad nu hvis det er en drøm?

Hvad er så virkeligt? 

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf

10. LEG



                                                                                           En person, der har levet
                                                                                             væsentlig længere tid med 
                                                                                           kræft, end det var blevet 
                                                                                         prognosticeret, fortæller 
                                                                                  hvordan hun i processen må e 
                                                                         dykke ned i selve re en til at leve.
                                                                  I en trancetilstand ople                                                                  I en trancetilstand oplever hun, at der 
                                                        bliver sagt til hende: ”Hvordan kan du tro, at  
                                               du kan blive rask, hvis du ikke selv synes, at du                                     
                                    fortjener at leve?” Hun fortæller, at efter denne oplevelse
                                tog hun livet på sig på en kvalitativt ny måde.
                    En anden person med kræft, har ligeledes været gennem en proces 
           af ”at tage livet på sig”, mere fuldt og helt end tidligere: ”Jeg tror nok, 
   at hvis jeg    at hvis jeg var gået dybt nok på et tidspunkt, så havde jeg ikke syntes, at jeg  
var værdig til at være her. Jeg spillede en helt anden rolle.” 
 

Hvis du synes, at du hele tiden 
bliver distraheret til at være en 
anden - så husk i dag at hele 
verden går og venter på 
at du er dig.
                             

Kilde: Mette Kold Jensen. Døden er ikke en fiasko her i livet. Side 165. Ph.d. afhandling, 2003.

11. SELVTILLID



Arbejde er åbenbaret kærlighed. Og kan I ikke arbejde i kærlighed, men kun 
med ulyst, da er det bedre, om I vil forlade arbejdet og sidde ved templets 
indgang og tage imod almisse fra dem, der arbejder med glæde. Thi ligesom 
I bager brød med ligegyldighed, bager I et bi ert brød, der kun halvt 
stiller menneskets sult.  Og presser I 
druerne med uvilje, drypper jeres
uvilje en gift i vinen. Og synger uvilje en gift i vinen. Og synger 
I end som engle, men elsker 
ikke at synge, da døver I 
menneskenes
øren for
dagens 
og for 
na ens na ens 
stemmer.

Lyst og ulyst er 
grundtoner i alt 

hvad vi foretager os.

Eksperimenter med at 
lægge lyst og leg til en aktiv-

itet, du ellers sædvanligvis
har ulyst på.

Kilde: Kahlil Gibran. Profeten. Side 29. Lindhardt & Ringhof, 1998. ISBN 87-7560-863-4.

12. LYST



En kryds og tværs kan 
bruges til at slå tiden ihjel 
med, eller til at få et rigt 
liv med, fordi det er en 
spændende udfordring. 
Den forskel er vigtig at 
lære.

    Kan du i din bevidsthed
 transformere en kedelig 
rutineopgave til en øvelse i 
    noget, du er i gang med at
        blive bedre til.

                      Selv den opgave du synes
          ikke er værd at blive bedre til, kan 
du blive bedre til at udføre...  
                                         
                                            men hvordan?

Kilde: Mogens Lund, psykiater.

13. KUNDSKAB



En kvinde sagde til Profeten:
Tal til os om børn. Og han
svarede: Jeres børn er ikke 
jeres børn. De er sønner og
døtre af livets længsel mod
sig selv. De kommer ved jer,
men ikke af jer, og selvommen ikke af jer, og selvom
de er hos jer, tilhører de jer 
ikke. Jeres kærlighed kan I 
give dem, men ikke jeres 
tanker; thi de har deres egne
 tanker. Deres legemer kan I yde husly, men ikke deres sjæle; thi deres sjæle  tanker. Deres legemer kan I yde husly, men ikke deres sjæle; thi deres sjæle 
dvæler i huset af i morgen, som I ikke kan besøge, end ikke i jeres drømme. I 
kan stræbe efter at blive som de; men søg ikke at danne dem i jert eget billede. 
Thi livet bevæger sig ikke baglæns og dvæler ikke ved det forgange. I er 
buerne, hvorfra jeres børn udsendes som levende pile.

Det kræver mod ikke at kontrollere sine omgivelser, 
uanset relationens karakter. Det kræver rummelighed
                                   ikke at ville have, at de andre 
                                    skal være på en bestemt måde
                                   og synes lige som én selv. 

Prøv idag at udvise det mod, der skal til for at
anerkende dine omgianerkende dine omgivelser, som de er, og dig selv 
                                                         som du er.

Kilde: Kahlil Gibran. Profeten. Lindhardt & Ringhof, 1998. ISBN 87-7560-863-4.

14. MOD



En forsker, der studerede børns opvækst på nærmeste hold ved at tage lang-
varige ophold hos forskellige børnefamilier, fandt, at små børn på 2-3 år så 
godt som altid viste ”spontan godhed”, inden nogen havde krævet det af dem.
Det ser altså ud til, at kærlighed (og gaver) kan gives af et godt hjerte og kan 
være udtryk for en ægte trang til at glæde andre blot for de andres skyld.

Opdag 
spontan godhed 
omkring dig og i dig i dag.

Kilde: Thomas Nielsen. Psykologiske forklaringer. En artikelsamling om dagliglivets følelser, adfærd og 
sanseoplevelser. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN 87-7706-186-1.

15. TILLID



Hvad står i vejen, inden i dig og mellem jer, når der ikke ly es?
Hvor meget ansvar kan du tage for, at den du taler til, ikke kan høre dig?

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf

16. OPMÆRKSOMHED

Mor siger til Sebastian, "det er  
irriterende, at du lukker ørerne,  
   når jeg siger noget til dig" 
    (pause).

    "Hvad sagde jeg lige nu?"

 "Du sagde, at jeg tager ørerne fra  "Du sagde, at jeg tager ørerne fra 
dig. Det er uhyggeligt for mig", 
svarer Sebastian.



Sebastian får læst højt af mor.  
Malte Pøs er på vej ud i den store 
vide verden.

Mor spørger Sebastian, ”har du 
nogen sinde har været ude i den 
store vide verden”

Sebastian sSebastian svarer, ”jamen mor, vi er 
i den store vide verden. Jorden er 
jo rund, så alle steder er den store 
vide verden”.

Tag en typisk dansk gråvejrsdag…
ikke megen sol, ikke meget lys, ikke megen af noget som helst.

Prøv i dag at gøre lille grå Danmark 
til den store vide verden.

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf

17. RAMMER



Kathrine på 6 år pludrede løs, mens   
Mor havde brug for arbejdsro.
 
Mor siger irriteret, "nu må du altså 
være stille. 

Kathrine pludrede bare videre.

"Nu må du altså lige være stille, min "Nu må du altså lige være stille, min 
snor er lidt kort i aften", svarede mor 
vredt.

Kathrine pludrede ubekymret videre 
og sagde til sidst, "her mor, jeg har et 
stykke, du kan få."

Her er lidt ekstra snor 

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

18. LEG



Sebastian, 4 år, kom hen til sin mor og 
sagde boblende glad, nærmest syngende:

”Jeg tisser hele tiden i dag. Jeg er en rigtig 
tisse – mand.”

Hvad er du for én?

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf

19. SELVVÆRD



”Lystprincippet er den primitive 
stræben efter øjeblikkelig til-
fredsstillelse.”  

”En uhæmmet og øjeblikkelig lys-
topnåelse er på en række punkter 
ikke mulig og endda ikke ønskelig.” 

”Lystprincippet hersker i drømme og 
ønskefantasier, der som bekendt ikke 
kender nogen grænser, men har und-
draget sig realitetens love.”

”Lyst er oplevelsen af udsigten til værdiforøgelse, 
hvorimod ulyst er oplevelsen af, at ens værdier ikke 
forøges eller måske ligefrem bliver truet.”

”Barnet viser med sit første smil, at det har lyst til at 
være til og lyst til at være sammen med os.”

”At have lyst er så stærk en følelse, at det 
smi er. Lystfølelse er selve drivkraften i det 
kreatikreative flow.” 

Kilde: Billede 1: Små citater fra Sigmund Freud. Billede 2: Ebbe Knudsen, John Bern & Søren Schandorf. KIDS - det kreative 
flow. Internt arbejdspapir.

20. LYST



Sig ordet lyst for dig selv... 
gentag det nogle gange.

Hvad fortæller din krop dig om ordet lyst.?



Log ind i din dagbog -  tænk over og skriv, 
i forhold til de 3 kundskabsniveauer:

     -  hvad er du i gang med at lære?

     -  hvad ved du, at du kan?

     -  hvad er du i stand til at påminde         
        andre om?

Kilde: Richard Bach. Illusions, The Adventures of a Reluctant Messiah, side 46. Pan Books 1977. ISBN 87-595-0074-3.

21. KUNDSKAB



Kilde: Astrid Lindgren. Brødrene Løvehjerte. Gyldendal, 1973. ISBN 87-00-92252-8.

22. MOD





 og Jens vidste, at han forstod, selv 
om han ikke kunne tale. For der var 
det samme skær i deres øjne, det 
samme smil om deres mund og den 
samme glæde inden i dem begge. 
Der var ikke spor af forskel.”

Jens sidder og kigge ned i vuggen til sin nye lillebror.
”Medens han stirrede, fik han en følelse af, at hans øjne rørte ved den lilles, og i det 
samme mærkede han en forandring i sine egne, en forandring, som gjorde godt. 
Noget fra Lillebrors øjne var kommet ind i hans og fik dem til at vide sig ud på en 
dejlig måde. De blev glade. Munden var også bleven glad…” ”Da smilede Lillebror, 

23. TILLID

Kilde: J.Anker Larsen. De vises sten. Side 29-30. Gyldendal, 1923. Genudgivet 1983 på Sankt Ansgars Forlag, 
Visdomsbøgerne. ISBN 87-875-05495.

Tænk over de relationer 
hvor forskel og afstand er uden betydning



”Vågen kalder jeg den, der med forstand og bevidsthed kender sig 
selv, sine inderste instinktive kræfter, drifter og svagheder og 
forstår at regne med dem. At du lærer de e er den betydning, som 
mødet med mig kan have for dig. Hos dig, Guldmund, er ånd og 
natur, bevidsthed og drømmeverden, meget langt fra hinanden. Du 
har glemt din barndom; fra dybet af din sjæl søger den at vinde dig. 
Den vil lade dig lide, lige til du hører den.”

Tænk på hvilke tanker og 
beslutninger, du traf i din 
barndom og ungdom, der 
i dag styrer din retning.

Kilde: Herman Hesse. Sol og måne. Gyldendal, 2000, 5.udgave. Første gang på dansk 1936. ISBN: 87-00-45908-9.

24. OPMÆRKSOMHED



at se, høre, mærke sig selv

at kendes ved det hele at føle sig anerkendt

støj
tomhed
stilhed

tid til at være

betingelse for at se 

at blive set
 

Hvad er virkelig dig?

Skriv 3 ting du virkelig synes 
karakteriserer dig.

Kilde: Mette Kold & Søren Schandorf.

25. RAMMER



LEG                         

26. LEG



Meget selvaktualiserede mennesket har mange såkaldte højdepunktsopevelser. 
Højdepunkternes indhold kan være alt lige fra oplevelser af naturen, af kunst, af 
personlig kreativitet, af seksuel forening, af at sæ e et barn i verden eller af 
religiøs og mystisk indsigt. Øjeblikket har så stor værdi og fylde, at det gør hele 
livet værd at leve. Det lykkelige nu skal ikke begrundes ud fra noget formål, men 
er bærende i sig selv; man er selvforglemmende og overskrider sin egen jeg-
bevidstheds grænser. Man                         føler sig måske udenfor sig selv og uden 
for tid og rum. Erkendelsen                   bliver  mere  åben  og  accepterende.                                
Derved adskiller den sig                                fra den dagligdags erkendelse, som 
er behovsbestemt og                              derfor opdelende og kritisk. I højde-
punktsoplevelsen                                            kan  man  opfa e,  elske og være ét 
med væren som                                              Maslow kalder det B-erkendelse                                                            
(being = væren)                                                       i modsætning til D-erkendelse
(deficiency                                                                = mangeltilstand). 

Hvilke oplevelser 
motiverer det dybeste i dig? 

Kilde: Abraham Maslow. På vej mod en eksistenspsykologi. Nyt Nordisk Forlag, 1970. ISBN 87-17-01269-4.

27. SELVVÆRD



- mig -- os -

Det fælles mødepunkt for gruppen (os) og den enkelte (mig) er de fælles værdier. De 
er omdrejningspunket for den gode leg, den gode stemning, det gode arbejdsklima.  
Den gode leg er ny ig og vigtig for den enkelte og for hans forhold til gruppen. 

- mig -- os -

selvværd lyst

kundskabmod

Der er fire dynamiske elementer der 
holder den enkelte (mig) inde i et 
positivt flow:

       selvværd
       lyst
       kundskab 
       mod

Kilde: Ebbe Knudsen, John Bern og Søren Schandorf. KIDS - det kreative flow. Internt arbejdspapir.

28. OPSUMMERING



- os -

tillid

rammer leg

opmærksomhed

Der er fire dynamiske elementer 
der holder gruppen (os) inde i et 
positivt flow:

       tillid     
       opmærksomhed     
       rammer     
       leg     

- mig -- os -

selvværd lyst

kundskabmod

tillid

rammer leg

opmærksomhed






