Dynamisk partnerseminar med go’ udsigt
35 deltagere trodsede sne og afstande og bidrog til en fremadrettet dag med fin stemning
og udsigt over Alsund.
Her følger en kort opsamling af de enkelte punkter i dagens program. Vi har tilladt os efter
opsamlingen på Tessa og Henriks indlæg, at prøve at formulere nogle relevante lol – kids
’n tweens problemstillinger. I kunne helt sikkert gøre det meget bedre – så hold jer endelig
ikke tilbage og hav endelige de ultimative formuleringer med næste gang vi/I mødes, eller
mail dem til lab-lederne.
Filer og slideshows fra dagens indlæg finder I under ”Viden og Værktøjer”.
Fremtidens læringsmiljø
Som svar på, hvad der karakteriserer et godt læringsmiljø, fremhævede Henrik Jacobsen
fra Universe Research Lab følgende faktorer; mening, positive emotioner, sociale
relationer og stimuli.
Som nedslående eksempel på det modsatte viste Henrik en kurve på elevers læseevne
over tid. Mod slutningen af grundskolen knækker kurven i mange tilfælde og falder ned
under linjen for ”funktionel analfabetisme” – dvs. at ca. 850.000 elever i Danmark faktisk
gennemgår en negativ udvikling m.h.t. læseevne (!). Læseevnen er direkte og ligefrem
proportional forbundet med engagementet.
Som mulige svar på spørgsmålet om hvordan vi fremmer et stimulerende
undervisningsmiljø, nævner Henrik (i stikordsform):
• Skolen ud i virkeligheden – ud af de lukkede, forlagte bygninger
• Relevansproblematikken – eleverne skal kunne relatere læring direkte til deres
egen virkelighed.
• Udbred ansvaret for læring. Giv forældrene en statsfinansieret ”skoleomsorgsdag”,
hvor de underviser deres børn sammen med lærerne. Idéen kan potentielt
imødekomme både relevansproblematikken og manglen på især
naturvidenskabslærere.
• Virksomhederne bør også i højere grad tage ansvar for undervisning af børn.
Potentielle problemstillinger:
- Kan vi – med ovenstående problemstillinger in mente, tænke et helt nyt koncept for
undervisning? (servicedesign)
- Hvordan ser fremtidens læringsrum helt konkret ud? Fysisk indretning,
redskaber/undervisningsmidler og -medier?
Børn som super-”branditter”
I sin undersøgelse ”Børns brug af brands” (10-12-årige tweens) har Ph.d. Tessa Gjødesen
i modsætning til tidligere undersøgelser, ikke interesseret sig så meget for hvilke brands
børn er forbruger af, men er gået skridtet videre ved at spørge - og hvad bruger de dem så
til?

Sammenfattende peger Tessas undersøgelse på, at børn bruger brands til:
• at understrege deres identitet – identiteten er i højere og højere grad direkte
forbundet med forbrug og brands
• at skabe relationer
• at skabe sig en position
• som afkoder – hvem er de andre, og hvor hører de til?
Påvirkningen af børn til superforbrugere løber nærmest direkte gennem moderens
navlestreng til det ufødte foster og fortsætter som en mere og mere bevidst mor – barn
påvirkning op gennem barndom og ungdom. Mor er med andre ord den afgørende
rollemodel i forhold til forbrug og brands – også i de tilfælde, hvor børn erklærer sig som
anti-”branditter”.
Endelig fremhæver Tessa geografien som en forskelsfaktor i forhold til hvilke brands,
børnene er optagede af. Men om børnene tænder på traktorer, deodoranter eller bare på
”at være sig selv” ændrer ikke ved det afgørende faktum, at alle grupper er super-bevidste
om udvalget af brands, og hvad disse står for.
Problemstillinger:
- Hvordan gør vi børn til ikke blot bevidste, men også kritiske forbrugere af brands?
- Hvis børns brug af brands er identitetsskabende, kan vi så inddrage brands som en
positiv drivkraft i læringsprocesser/skolen?
- Og kan vi evt. tænke nye undervisningsmaterialer, hvori brands indgår?
Velkommen til fire kapaciteter i laboratorierne!
De fire ny-ansatte lab-ledere demonstrerede både kommerciel drivkraft og faglig og
dannelsesmæssig pondus, da de præsenterede sig selv for de øvrige deltagere. Der blev
battlet på både ord og billeder fra deres professionelle liv og virke, og det skulle ikke
undre, om der blandt deltagerne fandtes flere, der ved det efterfølgende valg af workshop
(og lab-leder) gik imod både deres overbevisning og deres chefer.
Lab-ledernes medbragte eksempler gav den inspiration og skabte de billeder af, hvad og
hvordan vi konkret kan arbejde i projektet, som vi trængte til. M.h.t. det sidste, så gav Tina
Holm, leder af laboratorium for Interaktiv Arkitektur og Design alle deltagerne en
introduktion til designprocessen som arbejdsmetode, der vil være en relevant og
værdiskabende metode for alle tre laboratorier.
De kom i gang!
”Tynde” koncepter, gamle træsko og interaktivt affald
Som eksempler på partnere, der i den forgangne periode kom i gang med udviklingsforløb
indenfor leg og læring til kids’ n tweens, havde lektor Kätte Bønløkke medbragt et par
cases fra skolens forløb om forebyggelse af fedme blandt tweens. De ophængte,
gennemarbejdede og lækre plancher fra projektet med koncepter for fleksible klatretræer,
undersøiske ”jelly-beans”, hippe energimålere til kroppen, løbehjul m.m. gav inspiration og
konkrete billeder på fremtidige produkter og service-koncepter til børn og unge.

Laboratorium for Interaktiv Arkitektur og Design vil blive forankret på designafdelingen ved
arkitektskolen, og projektet vil derfor også fremover kunne involvere studerende i
udviklingsforløbne og få gavn og glæde af deres idérigdom og professionalisme.
Museumschef fra Egeskov slot fremlagde sammen med Suzette Ascot fra Syddansk
Turisme et helt nyt attraktions-koncept for slottet ”En eventyrlig go’ historie på Egeskov
Slot”, der i sin essens handler om at involvere de besøgende direkte i slottets historiske
fortællinger og personer ved hjælp af rollespil og narrative strategier. Nutidens børn og
unge kan nu stille Kawasaki-støvlerne og hoppe i stalddrengens træsko fra 1800 tallet og
måske få et indblik i, hvad drenge og piger drømte om dengang brands var noget, der
befandt sig på måsen af en ko og børn noget, man solgte billigt.
Projektleder Agnes Conradi fra Økolariet i Vejle fortalte om centrets nyeste attraktion – et
interaktivt spil om (korrekt) affaldssortering for tweens, udviklet i samarbejde med
PlayAlive A/S. PlayAlive har leveret og videreudviklet deres eksisterende sattelit-funktion –
en interaktiv tryk-respons funktion til formålet. En kort film om, hvordan aktiviteten
fungerer, nåede frem til seminaret og deltagerne via cyber i sidste øjeblik. Filmen kan ses
på hjemmesiden om kort tid, ligesom man kan læse mere om de tre projekter under
menuen ”Nuværende projekter” i de tre laboratorier.
Kom så i gang!
Ansøgningsmateriale og vejledning ligger nu på hjemmesiden. Karen fra Syddansk
Turisme gennemgik kort ansøgningsmateriale og procedure for partnere, der ønsker at
komme i gang med et udviklingsforløb. Partnere med idéer til udviklingsforløb opfordres til
at gå i dialog med den relevante laboratorieleder for at kvalificere selve idéen, mens
projektledelsen står til rådighed med mere tekniske råd og vejledninger.
Information om projekt-partneres forpligtelse til at medfinansiere projektet med timer,
aflevering af tids- og timeregistrering m.m. plejer ikke at være nogen kiosk-basker, men
det er vores opfattelse, at der var go’ forståelse og ind i mellem direkte opbakning til den
form for projekt-prosa, da Karen gennemgik vilkårene. Godt arbejde, Karen.
www.kidsntweens.dk – ny hjemmeside
Lab-leder for Turisme og Oplevelser og kommunikationsansvarlig i lol – Kids ’n tweens,
Marianne Larsen gennemgik projektets nye hjemmeside, hvor partnere og interesserede
opfordres til at dele viden, nyheder og kontakter. Vi håber at sitet bliver en dynamisk
platform for projektets fortsatte udvikling og fremdrift. Brug den!
På opdagelse i laboratorierne
Som afslutning på dagen gik deltagerne ud i de enkelte laboratorier for at diskutere
ambitioner og konkrete problemstillinger. I lab for Krop og bevægelse formulerede man et
ønske om en ”road-trip” – en bustur (på jysk) for at se på institutioner og ”sites” for krop og
bevægelse.
I lab for Interaktiv Arkitektur og Design diskuterede man tiltag som ”et undervisnings-kit” til
at introducere virksomhedstanken i skolen.

I laboratoriet for Turisme og Oplevelser blev de 10 projekter, der ligger på tegnebrættet,
præsenteret, sammen med øvrige spændende opgaver, der ligger foran os, på kort og
langt sigt.

