
Dannelsen af en demokratisk gnom 
 
Skrevet af Nikolaj Egelund Mielche - den ene af tre forfattere til 
undervisningsbogen ”Troldtøj”. 

I en artikel i januar '17 
bladet, skriver John Aasted 
Halse om at børn skal have 
både Jeg-kompetencer og 
Vi-kompetencer. At de skal 
kunne vide hvad de selv vil 
og stå inde for det, men også 
kunne indgå i sociale 
sammenhænge og rette sig 
ind efter fællesskabets regler 
og behov. Her rammer John 
Halse lige ned i 
Kierkegaards 

dannelsesbegreb. Kierkegaard skriver om at dannelse er en 
todelt størrelse. Dels skal man lære sig selv at kende, og dels 
skal man lære verden omkring sig at kende. Halse skriver også 
at problemet i dag tit er med Vi-kompetencerne. Alle 
ønskebørnenes forældre er rigtigt ivrige efter at høre hvad 
børnenes behov er, men er tit ikke gode nok til at kræve at de 
indordner sig i forhold til forældrene selv – som jo er en 
primær bestanddel af småbørns ”vi”. 
 
Der har været et fokus, fra politisk side, på at højne de formelle ”fag-faglige” kompetencer efter 
diverse PISA-undersøgelser og lignende, specielt op til og i forbindelse med folkeskolereformen. 
Derfor synes vi at det var meget vigtigt at holde fast i de bløde værdier – i dannelsen. Og da vi hørte 
at Understøttende Undervisning – der ellers blev præsenteret som reformens plads til fokus på 
elevernes mere personlige udvikling – mange steder primært blev brugt til lektiecafe, altså at den i 
stedet understøttede de konkrete fag-faglige kompetencer, syntes vi vi skulle se om vi ikke kunne få 
andre boller på den suppe. 
 
”Vi” var (og er) to erhvervspsykologer, den ene med en teater-baggrund og en lang historie med 
mindfulness, den anden med en idrætsuddannelse i bagagen og så en uddannet spil-idemand. Vi 
kombinerede vores kompetencer og lavede en bog, primært rettet mod Understøttede Undervisning, 
der arbejder med emner som sammenstød mellem normer, ritualers betydning, kraftudtryks funktion 
og konsekvenser og meget mere. 
 

Fiktionen i vores bog er selvfølgeligt en væsentlig del af oplevelsen for 
ungerne, når de bliver udsat for øvelserne. Og det fungerer ikke bare den 
søde honning, der skal få den kedelige medicin til at glide ned, uden for 
mange protester. For det første kan det være vigtigt at kunne tale om 
problematiske emner med en vis afstand. Det er lettere – og tit mere 
frugtbart – at snakke om trolden Dynds problemer med at håndtere 
normerne i gnomernes snitteri, der fører til slåskamp og mobning, end at 
snakke om Sofie Amalias problemer med at håndtere normerne i 
pigegruppen i 0.b, der fører til slåskamp og mobning. Man kan diskutere 
Dynds problemer mere frit, og uden at pigerne i 0.b. har så stort et behov for 



at holde på den ene side af konflikten og ignorere den 
anden sides bevæggrunde. Og når man først har 
diskuteret Dynds problemer, så kan det være lettere at 
snakke om Sofie Amalias. 
 
Et andet aspekt af vores fiktions funktion er at skabe et 
univers, som øvelserne foregår i. Det er måske lidt 
tættere på honning-metaforen, for det er klart et ønske 
om at motivere børnene, der også ligger til grund for 
dette. Men det er også et spørgsmål om at opbygge en 
forventning om hvad det er, de skal i gang med, og vi 
håber selvfølgeligt også at der vil opbygges en goodwill 
overfor verdenen, som man kan få glæde af, hvis der er 
noget, der er hårdt at arbejde med. For at bruge Klafkis 
sprogbrug, så vil vi med vores verden åbne børnene for 
materialet og åbne materialet for børnene. 
 
Et tredie aspekt af vores bagtanker med verdenen er at vi 
gerne ville give børnene lidt kulturel klassisk dannelse. 
Med fantasys udbredelse i dag i alt fra billedbøger til 
Hollywood blokbusters, så syntes vi det ville være på sin 
plads med lidt indføring i den nordiske mytologi og 
folkesagn, som har haft så stor indflydelse på genren. 
Vores dværge går ikke i panser og plade, men i uldtøj, 
måske med et læderforklæde til at håndtere deres 
arbejde ved smedjen eller i minen. Vores nisser laver 
ikke julemandens gaver, men hjælper til med 
husdyrholdet på gårdene og vi har ikke en Legolas-elver 
med bue og sølvsværd, men dansende ellepiger med 
flagrende gevandter og hule rygge. Ud over at det giver en bevidsthed om at have en aktie i det, 
som er blevet en global mainstream genre, så er vores historier også en indføring i en dansk litterær 
tradition: Fra folkeeventyrene og senere en bevægelse, der er nok mest prominent blandt mange 
romantiske forfattere som H.C. Andersen, Heiberg og Oehlenschläger, men fortsætter med 
kunstnere som Holger Drachmann, Henry Heerup, Claus Deleuran, Ebbe Kløvedal Reich og 
(tegneserieskaberen, må man hellere skrive i denne tid) Peter Madsen. Og udbyttet af kunst, når 
man kender traditionen den bygger på – uanset om kunstværket er Elverhøj eller Pyrus – er større, 
både i forhold til underholdningsværdi og dannelse. 
 
Fantasi-universer er også som regel fyldt med ret klare arketyper – forstået i almen-sproglig 
forstand, ikke (nødvendigvis) jungiansk. Arketyper er smarte, fordi de er genkendelige og derfor en 
hurtig måde at få sagt en hel masse. Hvis man siger ”gnaven gammel mand”, så vil der komme en 
masse information med, ud over hvad de tre ord eksplicit fortæller. Arketyper er noget tillært, så 
man skal selvfølgeligt være påpasseligt med hvad man går ud fra børn opfanger, men de er jo som 
regel blevet til arketyper, fordi de let bliver opfanget intuitivt. 
 
Men vi har både brugt og brudt arketyperne. De fleste af vores karakterer bryder typerne på en eller 
anden måde – kvinde-dværg, gnaven nisse eller emo ellepige. Forhåbenligt sender det et signal om 
at man godt kan bruge ens fornemmelser for hvordan ting typisk er til at navigere verden, men man 
skal ikke have for stor tillid til de fornemmelser – for det er jo bare fordomme. 
 
En anden fordel ved at arbejde i et fantasi-univers, er at man som forfatter er fri til at definere 
verdenen. En troværdig historie, der foregår i elevernes verden, kræver at den giver mening for 



eleverne – de er jo eksperter på området, og en ”sådan ville han jo ikke gøre”-reaktion vil skade 
projektets troværdighed – og dets pointers gennemslagskraft. Men når vi snakker om hvordan en 
ung skovtrold vil reagere, så er vi forfattere eksperterne, og publikum er mere parate til at lade os 
definere hvad der giver mening i situationen. Man skal selvfølgeligt være påpasselig med hvor store 
friheder man tager sig, for som regel skal vores histories problemstilling kunne spejles i nogle 
tilsvarende problemer i deres verden, og hvis de ikke kan se pendanten, så står vi igen med et 
troværdighedsproblem, og dermed mindre påvirkning. 
 
En relateret fordel er at vi kan karikere mere frit. Bogens projekt er jo i vid udstrækning at vi gerne 
vil skubbe børnene i en omsorgsfuld og tolerant retning. Altså lave små politisk korrekte individer, 
der ikke lader sig styre af deres fordomme. Og det vil vi gøre bl.a. ved at vise nogle karikerede 
karakterer og kulturer i konflikt. Og karikaturer er jo groft sagt personificerede fordomme. Så for at 
undgå at fodre de fordomme børnene allerede går rundt med – eller måske endda grundlægge nye – 
om f.eks. bonderøve, ghetto-drenge og lærere, så bruger vi i stedet gnomer, trolde og rumpenisser 
(ikke at det skal forstås som at rumpenisser er vores stand-ins for lærere!). Risikoen for at der sidder 
en rumpenisse i klassen og føler sig udstillet af vores eksempler er til at overse. 
 
Vi håber vores bog kommer ud på landets skoler, og får sat gang i udviklingen af ungernes 
selvbevidsthed, sociale, sproglige og mange andre bevidstheder – og vi håber at opgaverne er så 
sjove, brugbare og lettilgængelige for lærere og pædagoger, som vi tror de er. God fornøjelse ude i 
troldeland! 
 
 


