KOLLISION
& DELMAN

SKOLETID

OBSERVATION

” Vær ﬂittig, Du Barnlille! brug Skoletiden vel!
Thi aldrig bør Du regne paa Lykketræf og Held!
Tænk aldrig, at Du haver din Bog fuldkommen lært:
Din strænge Skolemester vil med sit Risesnært
Dig vise, at Du stedse skal her i Skole gaae —
Saalænge som Du lever, Du ogsaa lære maae!”
- St. St. Blicher, En Skole, 1847
Kaptainens og min egen skoletid er for længst passeret revy. Men vi
suger stadig til os af den næring læring giver. Vi er her for at spå om
fremtiden, for at se forbi horisontens krumning, må vi folde historiens
stige ud og starte vores vandring på det laveste trin. Som børn, der tager
de første skridt.
Jeg har sat Kaptainen stævne i en fjern fortid, blandt Arkadiens hyrder.
Et in Arcadia ego. Jeg sætter mig ned og venter på ham, mens natten
synker stor og stille ned over jorden. Og i det fjerne gøer den traditionelle
hund.

TALE

Tohuvabohu. Øde og tomhed. I begyndelsen var Kaptainen. Så kom ordet
og han hørte det. Og det var Ôkay.
Kaptainen er kommet. Han har overladt sin oppakning til mig, mens han
sparer på kræfterne. Vi går efter lyset i det fjerne.
Vi sætter os omkring bålet sammen med de andre og de fortæller os om
jagten, om ilden, om stammen.
Andre kommer til: de taler i rim og remser, fremstiller ideer, helte,
skibe, bygninger.
Og det er for meget på én gang, for svært at huske. Og vi maner
hukommelsespaladser frem, konstruktioner i ord og billeder.

5434 F.KR., LEJRBÅ
L I ARKADIEN
Her har vi det. Det fø
rste rum, den åbne
himmel,
den sluttede cirkel om
kring bålet. De dans
er,
leger og kæmper på
skrømt.

594 F.K
R., EFTE
R
Vi rykk
er samm MIDDAG I ATH
EN
en på sc
i de lukk
enens tr
ede rum
i
n
.D
og inden
fører ind
fo
viklede d e argumenterer,
filosofer r,
ialoger.
er og

1711 F.KR., UDFLUGT TIL KNOSSOS
Langsomt udvides kredsen, der gøres plads til
flere. Bygninger skyder op. De rimer, digter og
remser op i strofer og vers.
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Børnene og de unge sidder blandt de voksne og lytter.
Åndeløst. Alt hvad de skal vide er: Hvor hurtigt bevæger
det sig? Er det farligt? Kan det spises? Hvad kan det
bruges til? De indvies i de voksnes rækker gennem
iagttagelse, efterligning – og gennem Prøven. Den første
eksamen.
Fra den åbne himmel til hulen – historien ændres
gennem fortællingen. Vi kan ikke stige ned i den samme
ﬂod to gange. Viden udveksles, udvikles og udviskes.
Drengen skal lære at kæmpe, ride og tale sin sag i

forsamlinger. Hans mentor skal lære ham at værdsætte
dramaet, komedien og den dybe tanke. Hånd, mund og
ånd går hånd i hånd.
Ungdommen samles under husslavens årvågne blik. En
labyrint af viden foldes ud for deres ører. De står på
forfædrenes skuldre, mens deres aner langsomt synker
ned i et dynd af tabte sentenser, forsvundne strofer og
glemte fortællinger. Så megen viden tabt, så megen
skabt.

SKRIFT

Og det står skrevet: Gud har fået monopol på viden.
Bag klosterets tykke mure, i et spejl, i en gåde. På universitetet, i
katedralskolen. Her håndskrives og afskrives stykkevist og delt. Her
indlæres og aﬂæres.
Guds mænd fra alle verdenshjørner ﬂokkes for en tid, lærer fra og suger
til sig. Og forlader igen celler, atrium, auditorier. Kaptainen følger
efter.
I vadsækken ﬁndes mængder af viden, bundet i blæk, på skrøbeligt
pergament.
De spredes mod øst, vest, syd, nord. Og de slår sig ned i centeret og
periferien og deres viden bindes til nye steder, bygninger, rum.
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Unge mænd står bøjet over pulten i hellig afskrift. De
gamles viden skal bevares, nedfældes og illustreres.
Kætterske tanker gemmes af vejen for såvel syndige som
sagesløse øjne. Garvede munke og proselytter rejser
verden rundt. På en hellig mission: At sprede Guds Ord,
pakket ind i gavnlig, gangbar viden.
Lad de små børn komme til mig. De arveløse børn. Lad
dem opdrages til klosterlivet – stuvet sammen i kolde
kældre og på vandlidende kamre. Præster og munke
observerer og eksercerer. På grove skamler, radbrækkede

over skrivepulte, terpes religiøse dogmer og pavelige
buller side om side med latinsk grammatik, aritmetik
og logik.
Her sankes lærdom. Her efterspørges sandheden.
Primum Mobile. I auditoriet forelæses om sekulære love,
kosmologi, anatomi og medicin. Minervas børn søger
viden, tager noter, disputerer og udveksler observationer
fra verden uden for murene. Universelle, kosmopolitiske,
en ny tids budbringere. Og viden akkumuleres, arkiveres
og udfordres.

TRYK

Grenene på kundskabens træ bøjes nedad, æblerne kan plukkes af snart
sagt Gud og hvermand. Kaptainen samler ét op fra jorden.
Monopolet er brudt, kirkens magt smuldrer. Lærdom bliver til almen
dannelse og bibliotekernes læsesale bugner. Kaptainen går rundt mellem
bordene og observerer.
I mørke kamre eksperimenteres med naturens mindste dele og naturlove
ændrer verdens gang. Akademier, konservatorier, societeter spreder lys i
mørket. Oplysning og revolution er dagens orden.
Viden fragtes til verdens afkroge, og på skolebænken er sagkundskaben
standardiseret. Trykken presser nyheder ud, politiske budskaber
spredes med papirets hast. Kaptainen stopper og læser teksten på en
trykt plakat.
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Af kærlighed til sandheden og af lyst til at oplyse den
der vil, udbredes trykte tanker til masserne. Kirken er
på retræten. Bøgernes bog masseproduceres, latin er
ikke længere det foretrukne sprog. Vi kan læse! Trykket
samles i store haller, tilgængelige for de søgende, side
om side, bøjet over papiret og de forunderlige tegn.
Matematikkens principper skæres for og monaderne
kæmper om pladsen med Guds Plan. Øjeæbler snittes
i ﬁne strimler, levende hunde sprættes op, substanser
blandes, dråber af kviksølv skælver i varmen fra blusset,

mens vakuumpumpen hvæser. Et mikroskopisk kosmos
åbner sig for vore øjne. En verden i et sandkorn, himlen
i en vild blomst.
Viden og lærdom ﬂyttes ud på gaden, i hestevogne,
på restauranter, på bænke og i parker. Den borgerlige
offentlighed tager fart, alle ved noget om alting. Ingen
ved længere alt. Avisen forsyner pøbel og borgerskab
med det nødvendige skyts i kampen om fremtiden. Det
er beruselsens time for tidens forpinte slaver! I rettens
krater buldrer torden.

STRØM

Vi vil ikke fejle eller snuble, vi vil ikke svækkes eller blive trætte. Giv
os de rigtige redskaber, så gør vi arbejdet færdigt. Kaptainens stemme
runger i æteren.
Og her er redskaberne, massemedier, propagandaværktøj, én til mange,
alle for én. Viden om verden helt ind i hjertekulen, ind bag hjemmets
ﬁre vægge. En ny statsmagt fødes.
Afstande mindskes, fællesskaber opstår på tværs af grænser, nye
fjendskaber skiller naboer ad. Politik kommer på dagsordenen omkring
middagsbordet, børn og voksne får ny identitet.
Generationskløfter, social arv, drømme og forhåbninger brydes i mediernes
prisme. Barndommen bliver kortere, ungdommen længere, voksenlivet
til livslang læring. Jeg tager noter, mens Kaptainen forklarer.
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1942 E.KR., 2. RÆKKE, MIDTFOR
Levende billeder vælter henover lærredet. Tid og
rum ophæves. En verden åbner sig for publikum,
krig og kærlighed strides om begrænset
opmærksomhed.
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Her er London: her er lyden af tro, håb & kærlighed. Her
er intet nyt fra vestfronten, her er tidens toner, hørespillet
og sprogundervisningen. Hjemmet bliver et videncenter,
diskussionen går fra privatsfæren til det offentlige rum,
familien tager ansvar, skaber (under)holdning.
I biografens mørke gyser ungdommen, der buhes af
ugerevyen og én kniber en tåre. Fantastiske steder og
store historier ﬂytter ind i bevidstheden. Billederne
ﬂyttes fra lærred til skærm, ind midt i stuen, ind mellem

mor og far, mellem børn, folk og fæ. Et fællesskab bliver
til, en bevidsthed om verden, en afstand til det nære.
Læring og underholdning brydes i den bedste sendetid.
De elektroniske medier ﬂytter ind i skolestuen,
fremviseren stilles op, projektoren rulles ind,
høretelefonerne hænger side om side i afskærmede båse.
Øjne løsrives fra bogen og ører fra lærerens stemme.
Og eleverne har meninger, kæfter op, stiller spørgsmål.
Rykker sammen, gør oprør.

BITS

Kaptainen og jeg er trådt ind i klasseværelset. Fra to plus to til cosinusrelationer. Verden bliver klogere på brugen af redskaber, deus ex
machina.
Moore’s lov erstatter alle andre naturlove. Kun hastigheden tæller.
Simulakrum og simulation. Kunstige verdener og intelligenser.
Er vi blot en strøm af informationer? Kaptainen ryster på hovedet. Vi
sætter os blandt børnene. De arbejder alene, i grupper, på tværs af
aldersskel, mure og grænser.
De taler deres eget sprog, i koder. Et medie for en skriftteknologisk
revolution. Eller er det noget helt andet, spørger jeg Kaptainen. Han
trækker på skuldrene.

1975 E.KR., I KLASSEN
ner tænker for
Kvadratroden af problemet, maski
g kommer til.
os, lærdom forsvinder, indlærin
Redskaber eller kundskaber?

T
1993 E.KR., PÅ BESØG I KYBERRUMME
Bits accelerer viden til nye niveauer.
e. Et
Videndeling, netværk, søg og du skal find
.
parallelt univers er skabt, kun ét klik væk

1981 E.KR., F
ORAN SKÆR
MEN
Elektronhjern
en får plads på
skrivebordet.
Hjemmearbejd
e, klip, slet, sæ
t ind. Behand
krævende bill
lingseder, tekst, stu
mper af lyd.

ING I SKOLEN
2005 E.KR., E-LÆR
vis
foran skærmen, trin
I grupper og enkeltvis
on og
, interaktion, asynkr
ck
ba
ed
fe
g,
rin
æ
dl
in
let.
ation. Spredt og sam
synkron kommunik

?!

Nyt værktøj til nye tider. Kreativiteten sættes fri. Gamle
dyder aﬂæres. Børnene kommer til orde, har rettigheder,
ikke kun pligter. De deltager aktivt, tager ansvar. Har
frihed. De glider ned på stolen, stirrer ind i skærmen.
Farer op og ud. Til gruppen.
Problemer diskuteres og løses i fællesskab. Viden er
frit tilgængelig fra alle verdenshjørner, de tvinges til at
sortere, kvaliﬁcere, bedømme. De leger med identiteter,
tager roller. Spiller. Med Jeget som indsats. Opdager nye

sammenhænge, udfordrer sig selv, hinanden, læreren og
verden.
Deres beherskelse af værktøjet overgår de voksnes
forstand og formåen. Rollerne er byttet om. De visionerer,
taler i tunger, synker hen, glider ud, er væk for at dukke
op et andet sted med nye informationer, nye evner,
nye tanker. En verden vendt på hovedet, manipuleret,
simuleret og accepteret.

VISION

"I Haabet paa en Fremtid — gennem Morgensolens Blod,
har jeg lagt mig hen at hvile ved Nutidspalmens Rod.
Der stiger af Bølgen fra Nattens blege Vande
en Dag med Guld og Sejr omkring sin Foraarspande.
Du glatter saa sømmeligt Kjolens Bred
og spørger mig, Kvinde, om Ting, jeg ikke ved.
Jeg er en gammel Stamme, en sært forvreden Tjørn,
men for Fremtidens Aasyn er vi alle kun Børn."
- Sophus Claussen, For Fremtidens Aasyn, 1930
Vi har passeret grænsen, fortid og nutid fortaber sig i historiens tåger.
Vi er trådt ind i en ny tid, et nyt rum. Iagttagelsens blinde punkt er
som et sort hul, der suger lyset til sig. Fortiden står ikke til at ændre,
og alligevel har den magt til at skabe en verden på ny.
Kaptainen bryder ud, klatrer foran med raske skridt. Vi er på vej mod
stigens øverste trin og fremtiden folder sig ud for vores øjne. Men
hvordan beskrive det, som endnu ikke er? Hvordan kaste lys over en
tid, som endnu er henlagt i mørke. Kaptainen sukker og kaster sig ud
fra stigen. Jeg følger efter.

SKOLETASKE

Vi er kommet i skole. Solen skinner og børnene er netop ved at møde ind
efter weekenden. Noget mangler? Jeg ser på Kaptainen. Han nikker mod
ryggen af en forbipasserende elev.
Skoletasken! Alle børnene har glemt deres skoletasker. Jeg gør Kaptainen
opmærksom på problemet, men han ler bare. Det her er fremtiden, synes
hans latter at sige, intet er som før, og alligevel er meget det samme.
Vi følger efter børnene. Inden for døren bliver vi mødt af en stemme,
der spørger om vi har brug for hjælp. Stemmen kommer fra en lille
tingest Kaptainen har hevet op af lommen. En avatar, kalder han den.
Han takker ja.

KAPTAIN ÔKAY: Aulaen summer af liv. Børnene står i
grupper. Bag hver gruppe lyser klassens navn, 6B, 3A, 1C.
Alle børnenes navne står under klassen. Med grønt, hvis de
er her, rødt hvis de endnu ikke er kommet. Blåt, hvis de
har forfald. Overvågning eller sikkerhed?

AVATAR: Her på skolen starter vi hver dag med fælles
morgensang. Alle elever mødes i aulaen inden timerne
starter. På tavlerne bag klasserne kan I se børnenes
navne og dagens skema for den pågældende klasse. Jeg
vil foreslå, at I følger efter 6A – de har temadag i dag.

KAPTAIN ÔKAY: Vi hilser på 6A’s lærer og forklarer vort
ærinde over for børnene. En dreng, Anton, tilbyder, at vi
kan følges med ham dagen igennem. Høﬂighed og respekt
for ældre ﬁndes altså stadig.

AVATAR: 6A skal i dag arbejde med temaet MagDuggi’s
familierestauranter. Læreren deler eleverne op i seks
grupper ved at trække eleverne ned i det ønskede
arbejdsområde. Anton, som I skal følges med, kom i
miljøgruppen, som I kan se.

KAPTAIN ÔKAY: Anton åbner sin taske for os. Her er alle
hans personlige redskaber, hans projekter, hans skoleliv.
Foldet sammen, udfoldet, lag på lag og uden udstrækning.
Der et projekt, der en stump tekst, der et redskab.

AVATAR: Børnenes skoletasker er et arbejdsrum, de kan
tage med hjem og dele med andre, når de har lyst.
Eleverne bestemmer selv, hvordan de vil organisere deres
skoletaske. Antons roder lidt, men sådan kan han bedst
lide det.

KAPTAIN ÔKAY: Eleverne mødes om bordet. Den naturligste
ting i verden. Det sociale rum genskabes på bordet og viden
deles med nogle få håndbevægelser. Men hvad nu?

AVATAR: Arbejdsrummet er opdelt i elevens private rum,
et grupperum og et offentligt rum, hvor alle har adgang.
6A samlede allerede i går materiale om MagDuggi’s materialet kan de nu dele ved at trække det fra skoletasken
ind i grupperummet.

FORSKELLE

Vi er alle afvigere. Kaptainen og jeg er ikke én, men to. Vi ser verden
forskelligt, hæfter os ikke ved de samme ting, husker ikke ens, lærer
ikke på samme måde. Jeg tager billeder, Kaptainen skaber dem.
Men vi har ligheder, overlap, griber ind i hinanden. Og vi interagerer
med hinanden, med verden, observerer, suger til og skubber fra os.
Børnene er individer, en gruppe. Stykkevist og helt.
De fordeler sig omkring bordene, vi følger efter Anton. Kaptainen stiller
sig ved bordet, mens jeg står bagved og observerer.

KAPTAIN ÔKAY: Fællesskabet visualiseres, de er en gruppe.
Avataren vokser til ﬁrdobbelt størrelse. Repræsentation,
mentor og assistent – tre-i-en!

AVATAR: Alle elever har også en avatar som mig. Når de
arbejder I grupper samles deres avatarer i én, som alle kan
drage nytte af. Se! Nu smelter de sammen. Avataren hjælper
eleverne dagen igennem og tilpasser undervisningen til
den enkelte elev.

KAPTAIN ÔKAY: Billeder, lyd, tekst, ﬁlm, tale! Avataren tager
dem i hånden, tager hensyn. I mens går læreren rundt
mellem arbejdsrummene. Observerer, kommenterer, giver
gode råd.

AVATAR: Som I hørte skal Antons gruppe arbejde med
miljøkonsekvenserne af MagDuggi-koncernens måde at
drive restaurant på. Men først giver avataren eleverne den
nødvendige baggrundsviden om opgaven.

KAPTAIN ÔKAY: Børnene retter opmærksomheden mod deres
fælles avatar. Det er legende let at lære, selvom opgaven er
kompleks. De lytter, ser, spørger, taler sammen, taler om.
Aftaler.

AVATAR: Avataren præsenterer eleverne for detaljerne i
dagens opgave. Nu skal børnene prøve deres nye viden af
gennem en simulation. De skal f.eks. prøve hvor mange
køer der skal til, hvis MagDuggi’s udvider med 100
restauranter.

KAPTAIN ÔKAY: Arbejdsrummet bliver spillebord, en
regnskov vokser frem for øjnene af os. Køer græsser
i udkanten, ﬂere kommer til. Skoven må vige for
fremskridtet.

AVATAR: Ved at ﬂytte kundebrikken over til ko-brikken og
skubbe ko-brikken over i skovområdet, kan eleverne se,
hvor mange hektar skov der skal bruges. Diagrammerne på
bordet viser altså hvilke konsekvenser de nye restauranter
har for den omgivende regnskov.

MEDIATEK

Kaptainen og jeg følger efter Anton til skolens Mediatek. Et samlingssted
for eleverne, et udspring, en kilde støbt ind i læringsrummet. Ad fontes,
ad fontes!
Viden bundet til tiden og rummet, sat i system, i kontekst. I magasin
og på hylder. Her er historien levendegjort, her er fakta, der ikke kan
benægtes.
Jeg står på sidelinjen og følger med, mens Kaptainen trænger sig på, i
forreste række. Som altid observant og interesseret.

KAPTAIN ÔKAY: Viden er lagt for vore fødder. Helt
bogstaveligt. Børnene samles om et lysende felt på gulvet,
hvor informationer trænger sig på. Tekst, diagrammer og
billeder toner frem. Hvad skal vi vælge? Vi stemmer med
fødderne.

AVATAR: Gruppens avatar har bedt dem ﬁnde oplysninger
om oksekødsproduktionens udvikling fra 1970 til i dag. Se,
nu har Anton fundet en bog. Gulvet viser i hvilken retning
de kan ﬁnde den. Og på hylderne lyser dioder ud for den
valgte bog.

KAPTAIN ÔKAY: Vi går i andres fodspor, på gulvet. Andre
elever, til andre tider i andre rum har efterladt sig spor,
trampet stier i vildnisset, som vi kan følge i jagten på
kundskabens træ.

AVATAR: Når gruppen har fundet én bog om emnet, er det
let at ﬁnde ﬂere. Mediatekets kollaborative ﬁltre fortæller
dem med det samme, hvilke informationer om emnet andre
har hentet frem.

KAPTAIN ÔKAY: Historiens brødkrummer tager form, viden
anmeldes, stumper af lyd og billeder peger os i den rigtige
retning. Vi er en del af en gruppe, en stamme med fælles
mål og viden.

AVATAR: I mediateket ﬁndes også andre elevers kommentarer
til de valgte informationer. Der er ﬂere kommentarer til
den bog, Anton fandt. Og der er også en lille ﬁlm, en anden
gruppe har knyttet til emnet.

KAPTAIN ÔKAY: Bogen springer i øjnene, folder sig ud og
bryder bindets grænser. Et bibliotek i sig selv, en biograf,
et spil. Med vores vante forestillinger.

AVATAR: Anton ﬁnder bogen frem fra hylden. Som I kan
se, indeholder bogen ikke kun tekst, men også levende
billeder og lyd. Og den er interaktiv, dvs. at den lærer af
den måde eleverne bruger den på, ligesom eleverne lærer
af bogen.

CELLE

Elever spredes og samles. Stjerner, planeter, kometer og konstellationer
på læringshimlen. Vi følger efter dem. Tilbage til udgangspunktet.
Her er snak, råb, leg, løben. Er der plads til fordybelse? Kaptainen
stopper op og observerer. Hvem skal han følge?
Vi har brug for et pusterum, et stillested hvor ideerne frit kan løbe
omkring. Kaptainen følger efter, mens jeg forholder mig afventende i
begivenhedernes centrum.

KAPTAIN ÔKAY: Vi er tilbage omkring bordet. Børnene
fordeler den nye viden mellem sig, i arbejdsrummet.
Gruppen splittes, nogle vil i dybden, andre holder sig til
de store linjer.

AVATAR: Eleverne har nu fundet de informationer, der
er brug for til at planlægge dagens videre forløb. På
arbejdsbordet kan de fordele dagens opgaver – nogle
elever skal ud i byen for at samle information, mens andre
bliver hjemme for at koordinere.

KAPTAIN ÔKAY: Rummet lukker om os. Roen sænker sig fra
loftet. Det er tid til fordybelse, eftertanke, bearbejdning. Vi
trækker benene op under os og sætter tankerne i gang.

AVATAR: Anton er en af de elever der skal ud i byen. Men
inden da skal han have set nærmere på de informationer,
gruppen allerede har fundet. I cellen kan han arbejde
uforstyrret, mens de andre snakker omkring bordet.

KAPTAIN ÔKAY: Verden omkring os forsvinder,
informationsrummet udvides og snævres ind. Bogen
er centrum for et helt univers, der svøber sig om os i
mørket.

AVATAR: Inde i cellen kan Anton hente sit arbejdsrum
frem på væggene. Han kan også fremkalde alle de lag af
information, der er knyttet til den bog, gruppen fandt på
mediateket.

KAPTAIN ÔKAY: Uden for cellens vægge går skolen sin gang.
Byrummet hentes ind og vores videre færd aftegnes som
lysende stier.

AVATAR: De andre elever i gruppen går i gang med at
planlægge turen gennem byen. De henter et bykort frem
og plotter en rute ind, som deres kammerater skal følge.

BY

Vi er på vej ud under åben himmel. Strækker benene, plasticsolen gløder
over vore hoveder. Kaptainen går med raske skridt, børnene stikker fra
os. Hastværk!
Vi følger et kort over byen i én til én. En håndbåren rejsefører leder vore
skridt. Kaptainen følger ubesværet efter, jeg sakker bagud.
Børnene er på skattejagt, spor er lagt ud for os alle at følge. De færdes
hjemmevant med Kaptainen og jeg på slæb.

KAPTAIN ÔKAY: Vi står foran de store vinduer, børnene
snakker sammen. Noterer antallet af besøgende, regner
gennemsnitsforbruget ud. Årsag og virkning.

AVATAR: Anton og en af hans kammerater skal ud i byen
for at ﬁnde ud af, hvor mange kunder der kommer på
MagDuggies restauranter. Deres arbejdsrum ﬁndes nu på
mobiltelefonen, som de let kan have med sig.

KAPTAIN ÔKAY: De aﬂæser skriften på væggen. Lag af
information i byrummet, vigtig information og reklamer,
et hemmeligt sprog, kun for de indviede.

AVATAR: Antons telefon genkender et mønster fra en anden
gruppe, der fortæller, at der indtil nu har været 113
kunder på restauranten. Anton printer et mønster ud fra
sin egen telefon, der oplyser den næste gruppe om hans
observationer.

KAPTAIN ÔKAY: Byens skala afspejles på kortet. Vi genkender
hinanden som lysende prikker. Vejen aftegnes i rummet, og
vi følger efter i behørig afstand.

AVATAR: For at ﬁnde vej til den næste restaurant, kalder
Anton et kort op på en infostander vha. de informationer
han har fået fra gruppen derhjemme. På skærmen kan de
også se, hvor i byen de andre grupper er.

KAPTAIN ÔKAY: Vi er tilbage. Gruppen er samlet, klassen
under tag. Jagtens bytte deles, alle får en luns. Alt pakkes
væk, gemmes i skoletasken. Afskedens time er oprunden.
Vi siger farvel til børnene i 6A.

AVATAR: Tilbage på skolen lægger eleverne deres data ind
i arbejdsrummet og præsenterer deres resultater for de
andre. Ved at ﬂytte rundt på de fysiske brikker, kan de
vise informationerne på den store skærm. Inden Anton går
hjem, pakker han alle informationer ned i sin skoletaske.

Jeg kan se på Kaptainen, at rejsen har tæret på hans kræfter. Han sidder sammensunken på trappen. Med ét rejser han sig og
nikker. Der er ført bevis for alle observationer og visioner. Alt er dokumenteret. Vi er færdige med skoletiden for denne gang. Jeg
hjælper Kaptainen nedad trappen. Vi følges ad mod udgangen; med apparatet på selvudløser for at indfange vores afsked med
skolen. Vi vender tilbage i tidens fylde.
"Og nu er Dagen for Afsked kommen.
Hej op, I Svende, læg Gjord om Hest,
Min Ransel paa Sadlen, og glem ikke Kappen,
Pistoler i Hylstret, og Sværd over Knappen,
Nu ville vi ride af Gaarde i Fred,
Men kommer der en os i Vejen,
Vi rider ham ned!"
- Holger Drachmann, Afsked i Høst, 1877
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