BAGGRUNI)

tSJ-projektet:edb & uv. 1987-1989

I FANTASIEN: DEN
OPDAGELSESREJSER
italienskeforfatter Gianni Rodari har vendt
fuldstrndis oDos ned p[ vore forestillinserom hvad
til i undervisning.Vi brifrgerher et
edb kan UuTg.pinterviewmed ham,postmortem:

FANTASIENS
GRAMMATIK
'INTERVIEWER':
BACK
At sette et barn foran et
blankt srykkepapir eller
at sette detforan en
datamat beryder ikke den
storeforskel. Det er ikke
specieltkreativtfor
barnet at fd beskeden:
"Her er en maskine som
kan en hel masseting,
nu skal du bare gd i
gang!"
Jegkalder det kreativt nAr
barneter i en siruationhvor
det ikke betragtes som
forbruger (af viden, af
frerdigfremstillede
vardier, af traditioner, af
bgger, af andres opfindelser),men som virkelig
producent. I en kreativ
situation surttesbarnet i
stand til at opbygge sin

egen frihed.
Dette er et gmfindtligt,
tAlmodigt og langvarigt
arbejde.For at endre barnets liv er det ikke nok at
'du
sige
er fri', og for at fl
'fri'
det til at tegne en
tegning er det heller ikke
nok at sige 'tegn hvad du
vil'. De larere der bnrger
denvanskeligeteknik med
'fri
den
tekst', v6d noget
herom. Det at digte, at
finde p[ historier, er mere
vidtrakkende end den fri
tekst - men bestemtikke i
denforstandatdetovergfir
eller overflOdigg0rdenfri
tekst - i den fri tekst arbejder (og leger) barnet i
grunden med det samme
materiale,men nu ved at
sammensirnedetog skille
det ad, genforme det.
Barnet kan hengivesig til
ordene, metaforerne.Det

kan ladetilfaldetrAde. Det
kan konstant'genskabe'
verden for bedre at udforske den, bedre skabe
afstand mellem sandt og
falsk, reelt og imaginert,
muligt og umuligt.Detkan
grave betydninger frem,
vende og dreje dem.
Det fantastiske
Binomium
For at fd hul pd bylden
opererer du med noget
du kalder Det fantastiske
Binomiwn. Hvad er det?
Forestillingsevnener ikke
en hypotetiskevneadskilt
fra al anden tankevirksomhed- den er selveden
integrerede tankevirksomhedog fungererudfra
de samme principper,

uanset hvilken mental
aktivitet der er tale orn
Og tankningen fodes ud
af modsetninger,ikke ud
af stilstand.Tanker dannesparvis...
Begrebet'blgd' dannes
hverken far eller efter
begrebet 'hArd', men
samtidig,i et sammenstod
somer skabendeerkendelse.Tankensgrundelement
er denne binare struktur
og ikke deenkeltelementer
den er sarunensataf. Pardannelsen,parret,glr forud for det isolerede
element.
I begyndelsen var
modsretningen.
Et
begreb om kunst er
utankeligt uden sin
modsaetning.Der eksistererikke isoleredebegreber, men kun begrebsbinomier.
En historiefremkommer
af en tilsvarendebinomi,
'fantastisk
af et
binomium'.
Kan du definere det?
P[ samme mlde som der
skal to elektriskepoler til
for at f[ en gnist til ar
springe, skal der to ordeller begrebspolertil for
at fA fantasiensgnist til
det! Nu er det ikke ligegyldigt hvilke to ord man
valger. Der skal vipre en
vis afstandmellem dem de ml vicre fremmedefor
hinanden, og deres sammenstilling m[ virre sA
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efter eget ralg).
tilpas usadvanlig at fan- 2 . HundeskabetmA vare
en god idd til arkitektasien surttesi gang med
ter, designereeller
selv at opretteet slegtsandre som beskeftigskab mellem dem, skabe
er sig med hjemmets
en fantastisk sarunmenindretning. Skabeter
heng hvori de to elemenlavet til at opbevare
ter kan sameksistere.
hundenslille frakke,
Derfor er det en fordel at
alle dens mundkurve
velge det fantastiskebiog halsbend,de sml
nomium ganskevilkArli gt.
snet0fler,en haleLad to bgrn finde hver sit
kvast,
gummikgdben,
ord uden at kende hinant6jkatten,
en vejviser.
dens pAfund, lad dem
J
.
Hunden
i
skabet
velge pA mA og fA, eller
virker umiddelbart
lad dem gApl opdagelsei
mere lovende.Dr.
ordbogen med en pegePolyfem kommer
finger.
hjem, lbner skabet
for at tage
sin hjemmejakke og
finder en
hund derinde. Hunden er af ubestemmelig
race.MAskeer det en
trOffelhund,mlske en
blomsterhund.Eller
en rhododendonst0ver.Da den er
Md vi bede om et
venlig stemt,logrer
el<sempel?
den indladendemed
halenog lgfter hOfligt
Den enkleste mlde at
poten til hilsen,men
bringe de to begreber i
hvor godt dr.
kontakt med hinandenp[
Polyfem end lokker
er at forbinde dem med en
for den, er den ikke
preposition. Vi opnfu pl
til at f[ ud af skabet.
denne mlde en rakke
Dr. Polyfem gAr ud
figurer:
for at tage et brusebad
og finder endnu en
Hunden med skabet
hund i et lille skabi
Hunden pA skabet
badeverelset.Der er
Hunden i skabet
ogsfl en hund i grydeHundensskab
skabeti kokkenet,i
osv.
opvaskemaskinenog i
koleskabet,halvt
Hver af disse figurer
stivfrossen.Der er en
rummer kimen til en fanpuddel i kosteskabet,
tastisksituation.
en chowchow i
skrivebordsskuffen.
1. En hund kommer
Dr. Polyfem burde tilglende hen ad gaden
kalde vicevarten for
med et skab pl
at blive af med de
ubudneginster,men
ryggen. Skabeter
densseng.Den har
hanshundevenlige
det med sig overalt,
hjerte forbyder ham
ligesom en snegl har
det. I stedetlgber han
sit sneglehus.
ned til slagterenog
(Fortsattelse fglger
kober 10 kg oksefilet.
Ft

Og fra dennedag at
regne kgber han hver
dag en tilsvarende
mangde kga. Dette
kan ikke undgAat
vakke opmerksomhed. Slagterenbliver
mistanksom. Snakken glr. Der opstfu
ubehageligerygter...

Et herligt eksempelpl
en kreativ fejl findes i
eventyret Askepot; det
drejer sig om skoen, der
oprindelig skulle have
virret af grlverk(vair pL
fransk),menved et lykkeligt uheld blev ril glas
(verre)i stederEn glassko
er langt meredragendeog
fmgtbar for fantasienend
pelstpffel,selvom den
en
Nok om wovlehistorier.
er
affodt
af et ordspil eller
Det ve sentligeer at vi nu
en
slcrivefejl.
har en teknik som born
Enhver sprogfejl rumkan have stor glede af,
mer
kimen til en historie.
hvilket jeg har haft
Engang
foreslog jeg er
lejlighed til at konstaterei
barn
der
havde skrevet
adskillige italienske
k^mand
i steder for
skoler...
'kpbmand',
at digte en
Og teknikkens underholdningsvardi bor ikke historie om en mand der
overses.Der grinesalt for altid std i kg. De andre
lidt i skolen.Det er [ben- bgrn kastede sig begejban meget vanskeligt at strede over dette tema.
fA bugt med den forestil- Indenlenge blevdettil en
ling at opdragelsen af megetlanghistorieom alle
tankevirksomheden skal deting kgmandenikke var
vicre et humgrforladt fore- interessereti at kObe.N[r
hanaltid std i kOskyidtes
havende.
det at han hellere ville
snakkemed andremenneDen kreative fejl
sker.

Du lwr et tnget
tnadvanligt syn pd
'fejl'!

Man larer af sine fejl,
lyder detgamlemundheld.
En ny versionkunnelyde:
man bliver opfindsom af
stavefejl!

Hvis jeg kommer til at Du'bruger' eventyr
skrive lamland p[ min meget.Hvordan?
maskine i stedet for l-apland, opdagerjeg i samme Folkeeventyret er altid
nu et nyt land beboet af gdt som rlstof. Man kan
blode lam, og det ville fx fortalle en historie forviEresynd at udviske dette kert: 'Der var engangen
mulighedernesland med lille pige der hed Gulet viskelader - sl hellere h a t t e . . . '
udforske det som turist i
soeB f
fantasiensrige.

FANTASI
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Man kan ogsAgive eventyret en drejning p[ en
andenm[de: Jegharvaret
vidne til den fplgendeleg
p[ en del skoler. Bprnene
fAr opgrvet en rakke ord
som de skal opbygge en
historie af. Det kan fx vere
fem ord der anslflreventyret om Rgdhretteog ulven: pige, skov, blomster,
ulv, bedstemor.Men det
sjette ord bryder rrkkefglgen, det kan fx vare
'helikopter'.
Og hvad skete der si?
sp0rger bOrnene nlr
fortellingen ger i sd.
Selv nAret eventyr er slut
er der altid mulighed for
et 'og s['. Personerneer
parat til at handle, og vi
kender deres adferd og
deresforhold til hinanden.
Blot der tilfOjes et nyt
element settes mekanismen i gang igen, som
enhver v6d der har forestillet sig eller forsggt at
skrive en fortsattelse af
Pinocchio.
En gruppe born i en 5.
klassefandt sAledesp[ at
indfpre dette ny elementi
hajensmave. Den dag Pinocchio bliver en rigtig
dreng, kommer Geppetto
i tanke om at han s[ en
skjult skat under sit
fangenskabi uhyretsvom.
Pinocchio ive rkse tter
straksenjagtpl bAdehajen
og skatten...
Der findes en beromt
'fortsettelse' p[
Askepot... Askepot bliver gift
med prinsen,men endrer
ikke sine vaner af den
grund, hun passerstadig
ildstedetog ovnen,hun er
kost og k6kken, altid i
forklede, sjusketog uredt.
Prinsen begynder at kede
sig efter et par ugers
forlob. Stedsostrene er
langt mereunderholdende
og tiltrekkende, de elsker
at danse, g[ i biografen

eller tage pe krydstogt i
Middelhavet. Selv stedmoderen er ganske tiltalende, hun er ungdommelig og levendeoptaget
af sine interesser, hun
spiller klaver, glr til moder
om den tredje verden, er
medlem af en laseklub.
Herefter fglger et jalousidrama efter alle kunstens
regler.
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madrasser.Det er forbudt
at brykkehinandeni henden! Hflrdt fysisk arbejde
erbandlyst.Byenslage er
glarmesteren.
Glaskanmales.Glaskan
vaskes.I mit leksikon er
der fire siderom glas,og i
n&sten hver eneste linje
stgderman p[ ord der kan
brugesi historienom glasmenneskene.Her, sort pA
hvidt, kan man finde en
hel masseord om glassets
Glasmanden
kemi, fysik, industrielle
fremstilling og historie,
Du taler om'Iogik' i
der udenat anedeter sikret
eventyretsverden.
en plads i vores eventyr.
En tremand skal passe
Hvad enten man tager pAikke at stille sig for tat
udgangspunkti en virke- p[ lben ild...
lig figur (fx Tommeliden)
En mandafis eller smor
eller i en imagtnar (som m[ leve i kgleskab hvis
Glasmanden,et spontant han ikke vil smelte...
indfaldi dettegjeblik), kan
deres eventyrlige oplevFantasi,kreativitet og
elser udledes logisk af
deres sarlige kendetegn. skole
Henviser 'logisk' her til
en fantastisk eller en lo- Hvorfor er det sd vigtigt
grsk logik? Jeg ved det at fantasi og kreativitet
ikke. MAskeerdertaleom bliver en integreret del
beggedele.
af skoleru hverdag?
Men lad os se lidt pl
Glasmanden.
DermAvrere Skabende fantasi er en
overensstemmelse
almentmenneskeligevne
mellem det stof han er som kendetegner blde
gjort af og hanshandling- manden p& gaden,
er, bev&gelser,hans for- videnskabsmanden og
hold til andre,de ulykker teknikeren, den er en lige
han uds:Dttesfor, og de s[ npdvendig forudhendelserhaner lrsag til. satning for videnskabeHvis vi analysererglas, lige opdagelser som for
kan vi finde de regler som kunswarker, og den er
m[ gelde for dennefigur. ogsl en npdvendig forGlas er gennemsigtigt. udsetning forden daglige
Glasmanden er gen- tilvrerelse.
nemsigtig. Man kan lese
Den menneskeligelnd
hanstanker. Han behover udgor et hele. Dens
ikke tale for at meddele kreativitet bgr opdyrkespl
sig. Han kan ikke lyve, for alle omrflder.
det kan straks ses, medHvis bgrn snmulerestil
mindre hanharhatpl. Det at brugederesfantasi til at
var en megetsgrgeligdag finde pl nye ord, kan de
i glasmenneskenes
by da anvende denne evne p[
man indforte hatten, dvs. alle andre omrlder hvor
den skik at skjule sine der er brug for kreativitet
tanker.
Alle kan vere kreative,
Glaser slcr0beligr.Glas- hvis kreativiteten ikke
mandens hus skal altsi undertrykkes i familien,
v&re gdt pakket ind. skolen, eller samfundeti
Fortove m[ polstres med det hele taget.En opdrag-

else til krearivitet er pA
ingen mAdeutankelig.Hvad er lererens rolle
hvor kr eativ iteten si dder
i hqjsadet?
Lareren er at betragtesom
en igangsurtterfor lcreativiteten.Han skalikke blot
levere en bid skraddersyetfardigviden hverdag,
hans opgave er ikke at
dressereborn. Han er en
voksen der er sarnmen
med bgrnene for at give
dem det bedsteaf sig selv
og for at udvikle sin egen
fantasi og kreativitet gennem en lang rekke aktiviteter som er lige
betydningsfulde - billedproduktion, formning,
dramatik, musik, vejledningi fplelsesmassige
og moralskeverdier, regler for samliveti gmppen,
videnskabelige,sproglige
og sociologiske norrner,
teknologi, leg - ingen af
disseaktiviteterb6r opfattes som tidsfordriv eller
adspredelseog vurderes
lavere end andre.
Der b6r ikke vuprenoget
hierarki i fagene.Der findesi virkelighedenkun dt
fag: virkeligheden, anskuetfra alle vinkler, men
fgrst og fremmest den
foreli ggendevirkelighed,
skolefallesskabet, samvicret,denmAdemanlever
og arbejdersammenp[. I
en sldan skole er barnet
ikke kun forbruger af kultur og vuerdier,men skaber
selv beggedele.
Den afgorende forskel
p[ en dOd og en levende
skoleer netop at den dgde
skole er en skole for
'forbrugere',
mens den
levende,ny skolekun kan
virre en skole for 'skabere'. Man kan hverken
brugeden som 'elev' eller
'l&rer',
men kun somhelt
menneske.
A

