
Fantasien er nem at få øje på hos legende børn, men hvad er der sket 

med os voksne? Har vi mistet den mellem arbejde, banklån og nystrøgne 

skjorter? Streaming-tv, smartphones og iPads har fået mange forældre og 

lærere til at frygte for legens vilkår og fantasiens frie færd. Men fantasien 

er en evolutionær drivkraft, som har været her længe. For cirka 40.000 år 

siden gik nogle tidlige mennesker rundt i klippehuler og forestillede sig 

løvemennesker. Det lyder måske ikke så nyttigt, men det er til gengæld 

fremsyn og evnen til at læse tanker. Og fantasiens byggesten i hjernen har 

vi stadig. Ellers kunne vi slet ikke forestille os, hvad vi skal have til aftens-

mad. Hvis vi voksne alligevel synes, at fantasien er langt væk, er der hjælp 

at hente i november måneds Tænkepause om netop fantasi skrevet af  

Andreas Lieberoth, adjunkt i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.

 

Hvad ville du svare, hvis jeg spurgte, hvad fantasi er? Alle 
forskere har deres eget bud. Hjernen har dog ikke et fanta-
sicenter. Alligevel kan vores sanser og hukommelse arbejde 
sammen om at forme dagdrømme eller planlægge ruten hjem. 
Mennesker er også det eneste dyr, der fantaserer. Det er der 
både kommet videnskab og verdenskrige ud af. Skal vi forstå 
fantasi, må vi også forstå vores arts historie, og hvordan vi er 
endt med en hjerne, der faktisk bruger halvdelen af sin tid på 
dagdrømme og tankevandringer. Vi lever op mod halvdelen 
af vores vågne tid i fantasiens verden. Også selv om vi måske 
bare tænker på leverpostej. 
– Andreas Lieberoth
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