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Faglig presentasjon
Jørn Martin Steenhold, cand.phil. fremtidsforsker ved Instituttet for fremtidsforskning, hvor han
forsker i - "Børns og unges drømme og forhåbninger om fremtiden" - kendt gennem medierne som
”Danmarks eneste legetøjsforsker” - forsker i leg. læring og rollespil. Udsagn:
”at legen vil blive den væsentligste faktor i fremtidens samfund og vil i hverdagen påvirke
opdragelse, uddannelse, familieliv og erhvervsliv” (1991).
”at børn og unge til enhver tid sagtens selv kan sortere mellem holdninger, etik og moral,
især når de først har erfaret, hvordan ærlige og oprigtige voksne ”prøver på” at løse problemerne”
(1994).
”at læring altid tager sit udgangspunkt i leg, eksperimenter, efterligning, drømme og
håbefulde forventninger, foruden meningsfuld syslen, når især de voksne både gider holde sig på
afstand og samtidig være nærværende - totalt og absolut nærværende, når børnene og de unge
selv spørger dem til råds” (1996).
Han er både konsulent, rådgiver og ide udvikler på mange forskellige formidlings- og kulturprojekter
for både private virksomheder, institutioner og forvaltninger – og udvikler af kreativ innovative
synergi. Har skrevet 46 bøger og mere end 600 artikler - holder ca. 50 foredrag om året om børns
nysgerrighed, leg, legende læring, foruden kurser, præsentationer, oplæg og dialogprocesser.
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Børn og klogskab - Klog på 100 måder
Den kreative udfordring - Essays om den kreative viden
Sanser og sanselighed - Essays om den sansede viden
Legens kendetegn - Essays om legens semiotik
Leg og dannelse - Essays om dannelsens kendetegn
Børns leg med kundskab
Den rene leg
Børns leg og drømmeuniverser
Legetøj og klogheder
Legen i tiden og i fremtiden

