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Kreative børn er fremtidens 

Som led i rækken af Kloge 

Fredage, arrangeret af 

Capital of Children, slog 

professor Lars Geer Ham-

mershøj fast, at det i dag 

ikke er nok at være skarp 

rent bogligt, den vigtigste 

evne er kreativitet.

Af Anette

Grønholt Andersen

Professor påpeger kreativitetens nødvendighed i børns dannelsesproces, hvis de skal rustes til fremtidens arbejdsmarked.

Det er ikke længere nok at være skarp rent 

bogligt. Børns vigtigste evne er i dag deres 

kreativitet. Børn, der kan udforske, skabe og 

samarbejde, er bedre rustet til fremtidens ar-

bejdsmarked.

Det slog professor Lars Geer Hammers-

høj overbevisende fast ved et spændende, 

inspirerende og tankevækkende foredrag på 

Børnenes Hovedstads kontor fredag den 18. 

maj, hvor man som fagperson, forælder eller 

ud fra anden interesse havde mulighed for at 

få et indblik i, hvorfor kreativitet er så vigtig, 

og også "k mulighed for at deltage i diskus-

sionen undervejs.

Kloge Fredage

Foredraget var et led i rækken af Kloge Freda-

ge, arrangeret af Capital of Children, Billund.

- Tanken er løbende at invitere til oplæg og 

workshops fredage efter arbejdstid. Det skal 

give folk mulighed for at blive klogere og lade 

sig inspirere og dele viden og ideer med hin-

anden, siger Charlotte Sahl-Madsen, direktør 

for Capital of Children, om initiativet Kloge 

Fredage.

Lars Geer Hammershøjs budskab er helt 

i tråd med Børnenes Hovedstads vision om 

Skabende verdensborgere gennem leg, læ-

ring og kreativitet.

I min forskning har jeg forsøgt at forstå 

kreativitet, som er en del af børns dannelses-

processer. I dagtilbud har de dominerende 

dannelsesprocesser karakter af leg og i skolen 

af humor. Det sidste synes at være et overset 

potentiale.

Det første understreger, at leg ikke kun 

bør tænkes som et middel til læring, siger Lars 

Geer Hammershøj i indbydelsen. 

For Lars Geer Hammershøj hænger krea-

tiviteten ikke nødvendigvis sammen med, 

hvem der tegner bedst, men at børnene er i 

stand til at skabe nye ideer og bruge sig selv 

på en legende måde i processen.

Humor – et overset potentiale

At skabe børn med disse egenskaber kræver, 

at endnu mere undervisning er baseret på 

Hands on-øvelser og -projekter, hvor de får 

mulighed for at tage stilling undervejs og ikke 

mindst gøre brug af deres humor (indbydel-

sen).

- Humor er overset i skolen – det er sådan, 

børn er kreative, siger Lars Geer Hammershøj.

Han peger i den sammenhæng på behovet 

for at tage humor alvorligt og ikke blot be-

tragte det som noget, der forstyrrer læreren 

og undervisningen. 

- Humor er det største potentiale hos børn, 

siger han og fordyber sig i at forklare, hvorfor 

en joke vækker latter. 

Lars Geer Hammershøj breder sine be-

tragtninger ud, og tilhørerne er levende op-

taget og engagerede. Der bliver sat ord på 



1717

n er fremtidens vindere!

Kilden til kreativitet er truet, mener Lars Geer Hammershøj: Børn leger mindre i 

dag, medierne har ændret legevanerne, samtidig er fokus gået fra fjernsyn til digi-

tale medier – leg erstattes af spil.

Professor påpeger kreativitetens nødvendighed i børns dannelsesproces, hvis de skal rustes til fremtidens arbejdsmarked.

Leg og læring

- Kreativitet bliver vigtig, siger Lars Geer 

Hammerhøj med henvisning til fremti-

dens beskæftigelse, hvor også praktiske 

og kognitive jobtyper er i risiko for at 

blive overtaget af computere og robot-

ter.

Ifølge Frey & Osborne (2013) vil der 

ske en automatisering af op til 47 % af 

alle eksisterende jobtyper.

De mest fremtidssikre jobtyper er i 

den sammenhæng jobtyper, der kræver 

kreativitet og innovation; hvor man ska-

ber nye ideer og fører nye kombinatio-

ner ud i livet, og jobtyper, der kræver 

social intelligens; hvor man skal forstå 

andre, forhandle og overtale og udøve 

dømmekraft.

Robotter og computere muliggør 

forandring, men kan ikke skabe eller 

håndtere forandring, de forudsætter 

regler eller data, der ophæves ved for-

andring, og kreativitet og innovation er 

at skabe forandring.

- Hvilke evner karakteriserer kreative 

mennesker?, spørger Lars Geer Ham-

mershøj tilhørerne i løbet af foredraget.

Der er #ere bud, men bred enighed 

om, at det, man kan karakterisere som 

barnlige træk, en evne til at lege, er en 

vigtig og væsentlig faktor. 

Politisk fokus

- Vi overser potentialet for kreativitet 

i leg og gør ikke forsøg på at begribe, 

hvad leg er eller at fremme leg, konsta-

terer han.

Kilden til kreativitet er truet! Det er 

præcise iagttagelser og beskrivelse af 

processer. En kreativ proces er ligesom 

en joke er en overskridelsesproces, der 

kombinerer elementer, der sædvanligvis 

eksisterer adskilt.

Det ubevidste valg

Vi overraskes! Vi udfordres, og vi forun-

dres! Og vi får ikke mindst nye indsigter. 

I den kreative proces følges overskridel-

sesprocessen af smagsafgørelsesproces-

ser, der afgør, om de nye kombinationer 

er relevante. Her kommer mavefornem-

melsen ind.

Der sker samtidig et stemningsskift 

fra foruroligelse til begejstring. I forhold 

til joken er den fysiske reaktion latteren, 

i andre kreative sammenhænge er det 

AHA-oplevelsen, den nye pludselige 

indsigt, der fylder.

Da der ingen regler er, der guider 

valget – de er sat ud af kraft, da der 

tænkes helt uden for rammerne – er det 

det ubevidste selv, der udøver – og er i 

stand til at udøve – dømmekraft, ofte i 

en semi-hypnotisk tilstand.

Med andre ord: De kreative ideer op-

står, når man slipper koncentrationen, 

det kan f.eks. være, når man er i bad, 

i sengen om aftenen, eller når man er 

på tur (kursiv: citeret fra Lars Geer Ham-

mershøjs PowerPoint), og de er derfor 

ikke et resultat af rationel tænkning.

Det giver stof til eftertanke, blandt 

andet i forhold til skolens nuværende 

ekstreme fokus på læringsmål og på 

lærerens ditto forpligtigelse til at opnå 

og dokumentere et ganske bestemt læ-

ringsresultat. Men ER kreativitet overho-

vedet vigtig?


