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Vi kan løfte kreativitetsdagsordenen
Næsten alle danske børn går i vuggestue og børnehave. Det giver os en enestående mulighed for at arbejde
strategisk med børns kreativitet og lægge kimen til det innovationssamfund, alle snakker om. Men hvad ved
vi overhovedet om dannelsen af børns kreative evner? Og hvilken rolle spiller kommunerne i en virkeliggø-
relse af visionen om Danmark som hele verdens kreative værksted?

Vi kan ikke abonnere på øget kreativitet i samfun-
det. Politikerne kan ikke beslutte, at vi skal være
mere kreative, ligesom vi ikke uden videre kan gøre
os forhåbninger om, at børn bliver mere kreative
gennem traditionel katederundervisning i skolen.
Kreativitet – forstået som evnen til at frembringe
noget nyt ved at kombinere eksisterende ideer,
forestillinger, tanker og materialer på nye og ukon-
ventionelle måder – bliver grundlagt i barndom-
men gennem legen.
Danmark har det bedst tænkelige udgangspunkt
for at højne kreativiteten og dermed innovationen

med udgangspunkt i netop legen. For intet andet land har samlet
så stor en andel af børnene under samme tag, som vi. Stort set alle
1-5-årige går i vuggestue eller børnehave, og et stort flertal af de
6-9-årige har deres daglige gang i en fritidsinstitution. Det giver os
ikke blot en særlig forpligtelse, men også en helt unik mulighed for
at arbejde strategisk med børns kreativitet på det tidspunkt i livet,
hvor vinduet står på vid gab for påvirkning.
Og her kommer det pædagogiske arbejde for alvor ind i billedet. For
pædagogen er kreativitet jo ikke bare et modefænomen, der passer
godt ind i tidens innovationsdagsorden. Pædagogen har gennem
sin uddannelse og erfaring viden om, hvordan man skaber rammer,
som netop inviterer til at tænke anderledes og utraditionelt. Ram-
mer, som pirrer børnenes nysgerrighed og aktiverer deres sanser,
fantasi og kreativitet.

K VA L I T E T GØ R BØ RN K LO G E R E
Pædagogisk arbejde virker. Vi kan dokumentere, at den tidlige ind-
sats gør en forskel. For eksempel ved vi fra amerikansk forskning, at
børns leg øger deres kreative evner – også senere i livet. Vi ved også
fra en forskningsopsamling foretaget af SFI i 2009, at højkvalitets-
børnehaver øger børnenes intelligens og skoleparathed. Ja, faktisk
kan der spores en sammenhæng mellem kvalitet i daginstitutioner
og karaktererne i 9. klasse. Men hvad er høj kvalitet?
I SFI’s forskningsopsamling sidestilles høj kvalitet med gode norme-
ringer, forstået som antallet af pædagoger i forhold til antallet af
børn. Gode normeringer skaber mere tid, overskud og ro til at lære
det enkelte barns behov at kende og giver dermedmulighed for at

støtte op om dets udvikling i et
positivt miljø. Både internatio-
nal og dansk forskning peger
samstemmende på, at når
uddannet personale tager sig
af børnene, har det en positiv
effekt. Uddannelse og efterud-
dannelse gør personalet mere
støttende og stimulerende,
hvilket ifølge forskningen har
en effekt på både barnets so-
ciale og kognitive udvikling.
Men selvom vi allerede ved
meget om effekten af det pæ-
dagogiske arbejde, er der behov
for yderligere viden. Hvad
betyder de fysiske rammer?
Hvad gør andre sammenlig-
nelige lande for at styrke krea-
tiviteten? Hvordan overføres
kreativiteten i barndommen

mest effektivt til andre dele af livet, herunder arbejdslivet? Og hvilke
kompetencer efterspørger erhvervslivet? BUPL søger lige nu svar på
disse spørgsmål ved at sætte relevante forskningsprojekter i gang.

L E G EN E R UND E R P R E S
Børnene opholder sig i daginstitutionerne en stor del af deres vågne
tid – og pædagogerne sørger hver dag for at skabe netop de rammer,
der bedst understøtter børnenes kreative udvikling.
Hvad er problemet så? Der er to problemer. For det første har bespa-
relser gennem årene vanskeliggjort udviklingen af kvaliteten. Det,
der skulle være legepladser, ligner mange steder snarere holdeplad-
ser. Altså opbevaring frem for udvikling. Og pædagogikken reduceres
dermed ofte til brandslukning frem for sammenhængende forløb
med en bærende pædagogisk idé. For det andet er barndommen og
legen under pres. Skoleforberedelsen og læringsdagsordenen fylder
mere og mere. Tiden til legen for legens egen skyld – kernen i den
kreative proces – bliver stadigt mindre. Og det samme gælder pæda-
gogernes tid til at understøtte og bygge videre på legen.
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E N P O S I T I V UDV I K L I N G KO S T E R I K K E M I L L I A R D E R
Den udvikling skal vendes. Og det kan faktisk godt lade sig gøre
uden at belaste de offentlige budgetter meget. Det er for eksempel
gratis at justere dagtilbudslovens formålsbestemmelse, så målet om
at understøtte børns kreativitet og fantasi står mere klart, ligesom
det ikke koster noget at øge fokus på børns kreativitet i pædagog-
uddannelsen. Det belaster næppe heller de kommunale budgetter
voldsomt at styrke fagligheden med en gradvis stigning i andelen af
ansatte med en pædagoguddannelse. Det er muligt – selv i en krise-
tid – at prioritere høj faglighed i arbejdet med børns udvikling.
Men vi kommer ikke uden om, at det på længere sigt også er
nødvendigt med en egentlig ressourcetilførsel til daginstitutio-
nerne, som gør det muligt at skabe gunstige fysiske rammer og
den nødvendige tid mellem pædagogen og børnene – for eksempel
med en passende minimumsnormering. Det vil også koste penge at
sikre pædagogerne den nødvendige adgang til efter- og videreud-
dannelse, som skal ruste dem til at omsætte den nyeste viden om
børns kreative udvikling til handling.

E T FÆ L L E S KOMMUNA LT K R E AT I V I T E T S P RO J E K T ?
Kommunerne kan og bør gå forrest. Helt konkret kan kommu-
nerne starte med at sætte børns kreativitet på dagsordenen. For
eksempel med en analyse af, hvordan de kommunale institutioner

i endnu højere grad end i dag kan være med til at styrke børnenes
kreativitet. Hvilke muligheder er der i børnehaven? Hvad med
fritidsordningen og skolen? Hvad gør de andre kommuner? Og kan
de gode eksempler i kommunerne tjene som inspiration for andre
kommuner samt videreudvikles yderligere?
Måske kunne kommunerne gå sammen om et ambitiøst “fæl-
leskommunalt kreativitetprojekt” med fokus på at skabe bedre
betingelser for en styrkelse af børns kreativitet i børnehaver, fritids-
ordninger og skoler. Det vil sætte et landspolitisk aftryk og aftvinge
respekt, hvis kommunerne sammen gør en ambitiøs indsats for
at løfte den yderst vigtige, men også udfordrende og indtil videre
meget abstrakte kreativitetsdagsorden.
Jeg håber, kommunerne tænder på tanken. For en ting er krystalklar:
Vi kommer ingen vegne med snak alene. Der er brug for handling. Og
når skiftende regeringer har så svært ved at formulere og forfølge
en sammenhængende globaliseringsstrategi, må kommunerne vise
handlekraft. Det har kommunerne gjort før – for eksempel med det
fælleskommunale kvalitetsprojekt. Og kommunerne kan træde i
karakter igen med et fælleskommunalt kreativitetsprojekt. <

Kronikken er et rum for debat og vidensdeling. Der er plads til 7.500 enhe-
der inklusiv mellemrum. Teksten sendes sammen med et portræt til redak-
tør Tom Ekeroth på tek@kl.dk, som også kan kontaktes på tlf. 33 70 32 94.
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