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Leder

Der er nye toner på skolen: lærerne er gået i samar
bejde med eleverne. Ihvertfald er elevrådet gået i. 
samarbejde med redaktionen, således at redaktionen 
nu er blevet udvidet med 8. Det venter vi os meget 
af - 13 er et lykketal. Læseren vil kunne se, hvor
dan det har præget bladet denne gang.

I dette nummer bringer vi adskillige artikler om
kring et hovedtema: gymnasie- og HF-uddannelserne 
- og alternative uddannelser, hvadenten man nu fin
der dem i USA (DEN AMERIKANSKE MODEL) eller på Amag
er (SKOLEN FOR STJERNER). Vi får at vide HVOR ELEV
ERNE KOMMER FRA - OG HVOR DE GÅR HEN, hører noget om 
hvordan tidligere elever oplever statsskolen - på af
stand (HVEM HOLDER TIL PRESSET?), og vi får inside 
information såvel om kostskolen (KOSTSKOLEN - INSIDE) 
som om formning (HVAD ER FORMNING?).

Valget af tema er ikke uden sammenhæng med, at der i 
efteråret blev fremsat to seriøse forslag til reform 
af gymnasiet - den længe ventede reform. Det ene for
slag - UGP-rapporten - fremsat af et udvalg, nedsat 
af regeringspartierne. Det andet forslag fremsat af 
en gruppe embedsmænd (og lærere)- fra "direktoratet 
for gymnasieskolerne og HF", - et udvalg nedsat af 
undervisningsministeren.

Der er dog ikke tvivl om, at ministerens hjerte lig
ger UGP-rapporten nærmest. Det er hans folk, der har 
lavet den rapport, men for skams skyld - for debat
tens skyld - lod han også det andet udvalg arbejde. 
Og det er jo liberalt.

Så nu sidder vi her med de to forslag - se en kort
fattet oversigt s.7 - og skal forsøge at tage stil
ling til disse 12 mænd & 2 kvinders myreflid. Det 
haster, for i offentligheden har meningerne herom 
været så stærkt delte nu i flere måneder, at minis
teren sikkert - for at afklare situationen - vil 
fremsætte et lovforslag inden årets udgang.

Når der skal tages stilling til de to forslag - og 
i denne leder vil der kun blive taget stilling med 
håndkantslag - er det godt at vide, at gymnasiet 
historisk har udviklet sig fra at være en uddannelse 
for de få (procent) af en ungdomsårgang til i dag at 
være langt bredere søgt. Engang gik man i gymnasiet 
forat få mulighed for at fortsætte på en lang, vi
deregående uddannelse - men i dag, hvor ca. 40% af 
en ungdomsårgang kommer her, ser det helt anderledes 
ud; det viser oversigten s.5.

De to forslag er forsøg på'at tackle den situation, 
at gymnasiets struktur og fagrække ikke er fulgt med 
tiden - og med tilstrømningen af unge.

2



Forslag 1 (UGP-rapporten) forsøger med magiske be
sværgelser og ’opstramninger' at tvinge alle elever 
gennem den snævre port - hvad de næppe har brug for 
eller lyst til, hvorfor gymnasiet efter den model 
vil blive en helt anden og meget mindre skole. Og 
hvad skal resten af ungdommen så foretage sig? Skal 
de allesammen på efg? Har de ikke brug for noget af 
det, som gymnasiet kan tilbyde? Dette er spørgsmål, 
som UGP-rapporten ikke besvarer.-

Forslag 2 (direktorats-rapporten) lader alle elever 
starte på lige fod, i den fælles l.g, så de får lært 
gymnasiet - og sig selv - bedre at kende, førend de 
specialiserer sig. Den brede vifte af tilvalgsfag og 
-niveauer i 2.-3.g imødekommer den kendsgerning, at 
eleverne senere fortsætter på en bred vifte af uddan
nelser. Vi skal ikke alle sammen være cand. mag.'er 
- gud ske lov!

Så hvis man mener, at gymnasiet skal være en bred, 
almen uddannelse, som også giver mulighed for spe
cialisering med henblik på senere videreuddannelse 
- så skal man vælge noget, der ihvertfald ligner 
forslag 2. Dette forslag har såvel bredde som (mu
lighed for) specialisering.

Således står sagerne for os at se: den snævre port 
- eller den brede vej. løvrigt kan man så skændes om 
fagrækken og fagenes indhold.

Var der forresten nogen, der sagde: HF - jamen hvad 
med det?

UGP-rapporten har kun negative ord til overs for HF 
- og direktoratsrapporten er helt tavs.

Vi kan derimod fortælle, at HF lever og har det helt 
godt - læs blot HVOR ER KULISSERNE? og MEDBESTEMMEL
SE ELLER DOBBELTMORAL?

Men er du allerede helt træt af al den uddannelses
snak, - så spring straks frem til ØJEBLIKKET og se, 
hvad der er det vigtigste her i tilværelsen.

Red.
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Hvor kommer eleverne fra?

Ca. 60% af Birkerød Statsskoles 
elever kommer fra Birkerød Kom
mune , og fra Farum kommer de 
næste 10%. Næsten 90% af elev- ■ 
erne kommer fra de 5 kommuner, 
som på ovenstående kortskitse 
har fået angivet procenttal.

De sidste 10% kommer dels fra 
andre, nærtliggende kommuner og 
dels - men især - fra fjernere 
egne af verden. Således spiller 
det en betydelig rolle, at vi 
har en kostskole: mindre end 
halvdelen af kostskolens elever 
kommer fra Sjælland, mens res
ten fordeler sig bredt over 
verden, med 15 elever fra Grøn
land som en hoveddel.

Der findes ingen undersøgelser 
der' viser, hvor vore elever 

går hen, når de går ud, - men • 
undervisningsministeriet har 
lavet en undersøgelse på lands
plan, og den er ikke uden in
teresse, hvis man - fx - skal 
diskutere gymnasie- og HF-re- 
former.

På de følgende sider er af
trykt to oversigter, der uddan
nelsesvalget efter hhv. gymna
sium og HF. Meget praktisk er 
oversigterne kønsopdelte, så 
man umiddelbart kan se pigernes 
og drengenes forskellige valg 
af uddannelse. Af de 63.000 
elever i gymnasiet er 57% piger 
og af de 13.000 HF-kursister er 
ikke mindre end 72% piger.

Red.



- Og hvor går de hen?

•Fig. A.
Figuren besvarer spørgsmålet, hvad 100 piger hhv. drenge foretager
sig efter at have gået i 3.g.

19% af pigerne og 36% af drengene fortsætter efter 3.g på en lang, 
videregående uddannelse, men i gennemsnit er det lidt mindre end 27^ 
pct, fordi pigerne udgør den største del af eleverne i gymnasiet 
(57% mod 43%). (Kilde: Undervisningsmin./Økonomisk-statistisk kontor,'84)
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Fig. B.
Figuren besvarer spørgsmålet, hvad 100 piger hhv. drenge fore
tager sig efter at have gået i 2.HF.

Det gælder for både fig. A og fig. B at der er medregnet de 
elever, som gik ud af hhv. 3.g og 2.HF i årets løb. Dette kan 
forklare, at nogle elever tilsyneladende 'begynder igen'.(= om
gængerne i afgangsklasser).
Den store del af eleverne, der iflg. begge figurer går til OM
VERDEN, skal forstås i sammenhæng med, at der er tale om et 
øjebliksbillede; det betyder altså ikke, at de aldrig får no
gen uddannelse.
Ved beregning af gennemsnit på fig. B skal man huske, at 72% 
af HF-kursisterne er kvinder, og kun 28% mænd.
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Gymnasiereform?
På de følgende sider præsente
rer vi de to forslag til reform 
af gymnasiet, som er blevet of
fentliggjort sidste efterår - 
for. det første forslags vedkom
mende i et smukt koordineret 
samarbejde imellem Berlingske 
Tidende, Kristeligt Dagblad og 
Weekendavisen.
Det første forslag - UGP-rappor- 
ten - har navn efter formanden, 
rektor Uffe Gravers Pedersen, 
Helsingør Amtsgymnasium, som 
blev personligt udpeget af un
dervisningsministeren til at 
være formand for et udvalg, 
hvis medlemmer iøvrigt blev ud
peget af regeringspartierne (og 
ikke af regeringen - det er en 
politisk finesse).
Det andet forslag - direktorats
rapporten - blev udarbejdet af 
en arbejdsgruppe under 'direk
toratet for gymnasieskolerne og 
HF', formelt nedsat af under
visning sministeren.
Specielt for denne rapport er 
det, at den analyserer 5 tænke
lige gymnasiemodeller m.h.p. 
relation til gymnasiets formål, 
fagligt og pædagogisk indhold, 
økonomi, samfundsudvikling mv. 
- og at der på denne baggrund 
stilles forslag om, at gymna
siet bør være et tilvalqsgymna- 
sium (de fire andre gymnasie
modeller hedder: modul-, gren-, 
linje- og fællesgymnasiet).

Begge udvalg var sammensat af 
rektorer og lektorer samt - for 
direktoratsudvalgets vedkommen
de - af embedsmænd i ministe
riet. En af vore lærere, lektor 
og fagkonsulent Asger Sørensen, 
var medlem af UGP-udvalget.
Der var ikke repræsenteret elev
er i udvalgene.
Rapporterne fylder tilsammen 
små 300 sider, så de følgende 
oversigter er det mest nødtørf
tige sammendrag, som tænkes kan. 
Der er specielt ikke plads til 
at gøre rede for alle de over
vejelser omkring fagenes ind
hold, som man finder i begge 

rapporter; faget 'historie' er 
altså ikke nødvendigvis 'histo
rie' - som vi kender det nu.

Forslag 1 (UGP-rapporten) lig
ner mest det nuværende gymna
sium. Men det er skærpet i ret
ning af at skulle være et gym
nasium især for den fjerdedel 
af eleverne, som p.t. fortsæt
ter med en længere, videregåen
de uddannelse. Den nuværende 
grendeling ophæves, og linje
delingen (matematikere/sprog- 
lige) skærpes; udover den valg
te linje er der - næsten - kun 
mulighed for at vælge eet valg
fag. i 2.-3.g, men til gengæld 
kan der vælges fag, som man 
ikke kender i det nuværende 
gymnasium (exx: fiskerifag, 
teknologi).
Hvad fagrækken angår bemærkes, 
at oldtidskundskab og geografi 
er bevaret som fællesfag, og 
at de sproglige.stadig skal ha
ve latin.
Iøvrigt er rapporten fyldt med 
ideologiske betragtninger, som 
forekommer ejendommeligt gam- 
meldags-e.

Forslag 2 (direktorats-rappor
ten) foreslår at lade det nu
værende linjedelte gymnasium 
afløse af et tilvalgsgymnasium.
Der skal være fælles 'l.g, hvor
efter eleverne i 2. og 3.g får 
færre fællestimer, men i stedet 
kombinerer en række tilvalg på 
tværs af de traditionelle skel 
imellem matematikere og sprog
lige. Visse af tilvalgsfagene 
kan vælges på to niveauer, og 
det bliver muligt at sammensæt
te sine tilvalg, således at 
eksamen ikke giver kompetence 
til at gå i gang med en af de 
lange, videregående uddannelser 
(cand, med., cand. mag., o.l.). 
Tilvalgssystemet giver mulighed 
for tilsvarende utraditionelle 
fag som under forslag 1, men i 
større antal og på flere ni
veauer .
Hvad fagrækken angår bemærkes, 
at oldtidskundskab er væk, og 
at latin og geografi kun findes 
som tilvalg.

Red.



FORSLAG 1: UGP-rapporten.

NUVÆRENDE SYSTEM EFTER l.G

NYE SYSTEM efter 1G.

VALGFAG

SPROGUGE RETNINGSFAE FÆLLESFAG
tg 2g 3g1g 2g 3g

Engelsk 5 5 4 Religion 0 2 2
■Tysk 3 0 0 Dansk 3 3 4
Latin 5 0 0 ■ Historie 3 3 .3
Fransk/Latm 0 5 6 Oldtidskundskab 3 0 0
Nataurfag 3 4 0 Musik/Formning 5 0 0
Biologi/Samtundsfag 0 4 2 Geografi 

idræt
0 0 2
2 2 2

VALGFAG FOR SPROGUGE
ifl 2g 3g

VALGFAG FOR MATEMATIKERE

MATEMATISKE RETNINGSFAG

Matematik
1g 2g 3g
5 4 6

Kemi 4 (3f 0
Fysik 3 3* 0
Biologi 0 3* 0
Engelsk 
Russisk/Spansk/ •

4 3 0

Tysk/Fransk 0 5 6

Fransk 
Græsk 
Tysk 
Spansk 
«Russisk

1g 2g 3g

0 5 6

FORSLAG TIL TIMEFORDELING 

I FREMTIDENS GYMNASIUM

Musik 
Samfundsfag 
Edb-informatik 
Biologi 
Formning-kunsthist. 
Idræt 
Landbrugstag 
Fiskeritag 
Teknologi 
ANDRE VALGFAG

-O 5 6

Fysik T. 
Kemi J

Tg 2g 3g

— 0 5 6

Elever på den matematiske lin
je, der tager fysik eller biologi 
som valgfag i 2. og 3. g, får i 
2g den normale undervisning i 
dette fag erstattet med 3 ke
mitimer.

8



FORSLAG 2: Direktorats-rapporten.

Tilvalgsfag, der kun kan vægles i 3.g.
Time

Engelsk (A) 
Tysk/fransk (A)

To-årige tilvalgsfag:

tal pr. uge i 2.-3.g.

0-6

>5-6

l 4 - 4

Latin (A) 
Græsk (A) 
Fysik (A) 
Matematik (A) 
Musik (A)

Samfundsfag (A) 
Biologi (A) 
Kemi (A)

Fællesfaq, timetal pr. uge

S

idræt (A)

l.g., 2.g., 3.g

Dansk 4 - 3 - 3
Engelsk 4 - 4 - 0
Tysk/fransk 4 - 4 - 0
Historie 4 - 3 - 3
Religion - 
filosofi o - 0 - 4
Naturfag 5 - 0 - 0
Matematik 5 - 0 - 0
Kreafag 4 - 0 - 0
Idræt 2 - 2 - 2

32 - 16 - 12

Fransk (begyndersprog)
Tysk (begyndersprog)
Spansk
Russisk

Tilvalgsfag, der kan vælge

.5-6

s i 2. og/eller 3.g.

Matematik -s
Fysik
Geografi
Edb
Økonomi
Kunst
Film
Drama
Psykologi
Landbrug
Fiskeri
Erhvervsøkonomi
Mediefag
Litteratur -i

Latinkursus 3 -

6-0
eller
0-6
eller
3-3

r

0 eller 0-3
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De pæne meningers skole?
En kommentar af Peter Schäfer3 2y.

I anledning af vor undervis
ningsminister Bertel Haarders 
- (redaktionen fralægger sig 
ethvert ansvar, det var ikke 
vores idé) - korstog om fremti
dens gymnasium, og dermed frem
tidens samfund, er de ideolog
iske stridigheder eskaleret til 
førhen ukendte højder.
Foreløbig har to særlig kompe
tente grupper udarbejdet fyl
dige rapporter og forslag til 
fremtidens gymnasium. Men mange 
flere har blandet sig i debat
ten, der i avisartikler, kro-' 
nikker m.v. har delagtiggjort 
den samlede danske befolkning 
i lige netop deres synspunkt.
Det er vel unødvendigt at be
mærke, at eleverne ikke har få
et et ord indført i den anled
ning .

DE PÆNE MENINGERS SKOLE?

Hvis vi vælger at dele de strid
ende parter op i to grupper, 
har vi på den ene side en stor 
flok af den beundringsværdige 
observans, at man igen skal til 
'at lære noget1 i gymnasiet. 
Heri ligger naturligvis den 
velovervejede og uforskammede 
implikation, at eleverne i dag 
ikke lærer 'noget'. Og det er 
da også på sin vis rigtigt, 
hvis dette 'noget' er Johs. V. 
Jensens samlede værker, eller 
samtlige slag i 2.verdenskrig. 
Ingen tvivl om det.
Men at eleverne ikke gennemgik 
lige netop disse forhold, kunne 
man måske bære over med, hvis 
altså ikke det var således, at 
eleverne i stedet læste Vita 
Andersen og lærte om USA's ind
blanding i Vietnam og på Cuba 
samt om USSR's invasioner i Un
garn og Afghanistan. Den slags 
undervisning kunne jo ligefrem 
få eleverne til selvstændigt at. 
drage paralleller ind i nutid

en, fx til Polen, Nicaragua el
ler Grenada.

Denne stridspart i korstoget 
mener, at problemorienteret un
dervisning er af det onde, og 
at paratviden er at foretrække. 
Eller sagt på en anden måde: 
man ønsker ikke en kontrover
siel undervisning, der på visse 
områder kan stride imod 'den 
vestlige verdens' bærende idéer.
Undervisningsminister Bertel 
Haarder er den væsentligste 
bagmand for dette synspunkt, 
og han har uden om folketing 
m.m. gennemført flere udrens
ninger i læseplaner og bekendt
gørelser, eksempelvis i faget 
Dansk, hvor det fremover kun er 
anerkendt litteratur, der må 
anvendes.
Med andre ord: kun 'pæne' me
ninger i gymnasiet.

DET SAMFUNDSRELEVANTE GYMNASIUM?

På den anden side har vi så 
fortalerne for det samfundsen
gagerede og politiserede gymna
sium. Stedet', hvor meninger er 
lige så vigtige som viden, og 
hvor undervisningen handler om 
det, der foregår udenfor gymna
siets lukkede døre - det sam
fundsrelevante gymnasium. • 
Denne form for gymnasium har 
åbenlyst den svaghed, at elev
erne har mindre af det, der 
kaldes paratviden eller konkret 
viden (konkret viden: 654 gange 
321 er lig med 209.034), men 
eleverne har så til gengæld en 
baggrund for at tilegne sig 
denne viden gennem metodekend
skab - evne til selvstændig 
stillingtagen (metodekendskab: 
hvordan man bruger en lommereg
ner) . Hvilket tilhængerne hæv
der er mindst lige så vigtigt 
og nyttigt, - og i alle tilfæl
de mere personlighedsdannende.

11



Og i en tid hvor sandheder 
kun har en begrænset holdbar
hed måske ligefrem at foretræk
ke.

HVILKET SAMFUND ØNSKER VI?

Fra elevredaktionens side kan 
vi se såvel positive som nega
tive følger af begge de skitse
rede .gymnasieformer.
Dog er det tydeligt, at vælges 
den første gymnasieform, vil 
samfundet blive gavnet betyde
ligt på kort sigt, i kraft af 
få, men dygtige, elever, som er 
godt rustet til en vanskelig 
videreuddannelse.
På den anden side vil et valg 
til fordel for den første gym
nasief orm - fremfor den anden - 
på længere sigt betyde en kol
ossal polarisering af samfundet 
imellem de få med videreuddan
nelse og arbejde, og de mange 
uden uddannelse og uden arbej
de. Og eftersom 'man' i samfun
det vurderer mennesker med ar
bejde højere end arbejdsledige 
- som- ganske vist også 'arbej
der' , men ikke har 'lønarbej
de' - må det betragtes som 
tvivlsomt, om det samfund, før
ste gymnasiemodel uundgåeligt 
vil medføre, kan bære i læng
den .
Men vi vil altså ikke tage en- • 
delig stilling til fordel for 
noget af de to forslag til 
fremtidig gymnasieform, blot 
bemærke, at de er fremkommet 
på et tidspunkt, hvor den nu
værende struktur er begyndt at 
fungere for alvor.

Hvis du er interesseret, i at 
drøfte forslagene til fremti
dig gymnasiestruktur, kan du 
tilmelde dig den studiekreds 
om emnet, som lige er gået i 
gang. Den ledes af rektor.
Snak med ham om det.- Eller med

Peter.

Fra "Frederiksborg Amts Avis" 
D. 26, NOV, 1984, BRINGER VI 

NEDENSTÅENDE

DOKUMENT

SOM TO AF VORE EGNE LÆRERE ER 

FÆDRE TIL!

Gymnasiet 
1984

SYNSPUNKT
Af
KJELD FLENSBURG og 
HENRIK LJUNGBERG 
adjunkter
Birkerød Statsskole

2.g har historietime. Elever og 
lærer har i fællesskab udarbej
det rammerne for den periode, 
vi har valgt at arbejde med i 
efteråret: Udviklingen i Eng
land, Nordamerika og Frankrig 
i det 17. og 18. årh. Vi er nået til 
de begivenheder, der førte til 
dannelsen af USA. Dagens tekst 
er Den amerikanske Uafhæn
gighedserklæring. Tråde skal 
trækkes tilbage til englænder
nes kamp mod enevælde hund
rede år tidligere, formuleringen 
om, at alle menneskers ret til 
»liv, frihed og stræben efter 
lykke« skal være grundlaget for 
statsmagtens virke, diskuteres. 
Timen går meget godt, læreren 
fornemmer, at hans egen forstå
else af periodens betydning for 
den vestlige verdens humanisti
ske tradition forplanter sig til 
eleverne.

Og pludselig afspores det 
hele. En elev spørger: »Hvor
dan kan vi stræbe efter lykke, 
når vi ved, at et tryk på en knap 
kan ødelægge os , allesammen?
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Jeg har hørt, at amerikanske 
Studenter vil have dødspiller 
udleveret for at undgå eftervirk
ningerne af en atombombe.« 
Inden læreren når at gribe ind, 
er klassen i en kaotisk diskus
sion. Næsten alle deltager, man
ge indlæg er dybt pessimisti
ske, nogle formulerer mere el
ler mindre »frækt«, at det gæl
der om at nyde livet, før bom
ben kommer, kun en enkelt 
taler om en kommende demon
stration mod a-våben.

Da det store flertal i klassen 
har en velformuleret, men helt 
resigneret holdning, prøver læ
reren sluttelig at kalde på »den 
tro på egne kræfter, der altid 
har været ungdommens kende
mærke.« Det ligger i luften 
efter dette indlæg, at læreren jo 
sagtens kan tale sådan, han har 
allerede haft mulighed for at 
leve sit liv.

3.g har dansktime. Det drejer 
sig om opsamling efter nogle 
ugers arbejde med »det moder
ne gennembrud«. Hvordan 
fulgte tidens forfattere opfor
dringen til at »sætte problemer 
under debat«? Vi har læst om 
darwinisme og ateisme, om æg
teskabet og kvindens stilling, 
om arv og miljø. Denne afslut
tende time får sat mange af 
teksterne på plads.

Læreren registrerer uro nede 
i hjørnet. Det viser sig, at 
litteraturhistoriens hyldest til 
dem, der bekæmper fortidens 
urimeligheder, har provokeret 
dem til at tænke på nutidens, 
som 3.g’ere står de overfor at 
skulle vælge uddannelse/er- 
hverv. Hvad skal de dog gå i 
gang med?

Ovenstående kan ses som 
eksempler på manglende kon
centration i timerne, men det 
kan også ses som vidnesbyrd 
om noget af det, der optager 
gymnasieungdommen, nej, 
ikke kun optager - spørgsmåle
ne griber så voldsomt ind i 
deres holdning, at vi lærere, 
som elsker positive, aktive, en
gagerede elever, kan komme 

galt af sted, hvis vi ikke er 
lydhøre over for den skepsis, 
som de seneste års udvikling 
har skabt. En skepsis baseret på 
deres bevidsthed om miljøøde
læggelse, den 3. verdens nød, 
egoisme i velhaverlandene, 
atomkatastrofe, beskæftigelses
problemer, familiestrukturens 
opløsning - og skam få den, der 
vil hævde, at denne bevidsthed 
skyldes indoktrinering i folke
skolen.

Vi kommer galt af sted d.v.s., 
vi får ikke eleverne i tale, hvis 
vi lukker øjne og ører for, at 
den verden, vi er ved at overla
de til dem, rummer større pro
blemer, større risiko end nogen
sinde. I denne situation kom
mer der en rapport om gymna
siet. På foranledning af Bertel 
Haarder har en række gymnasie
lærere kritiseret forhold i det 
nuværende gymnasium og stil
let forslag til ændringer.

Rapporten foreslår, at det 
faglige niveau skal hæves ved 
hjælp af »fastere rammer« og 
forøgelse af »mængden af obli
gatorisk stof«. For at sikre et 
fælles værdigrundlag bør »de 
kristen/humanistiske værdier 
og normer ... indgå i gymnasie
undervisningen«.

Kan gymnasiet forbedres ved 
dette forslag? Den skepsis, som 
eleverne demonstrerer over for 
samfundsudviklingen, motive
rer dem ikke til forøget indsats 
omkring »det obligatoriske 
stof«, og motivationen bliver 
næppe større af, at rapporten, 
når den beskæftiger sig med 
elevernes situation i 1984, kun 
peger på deres manglende »rea
litetsopfattelse«, manglende 
»arbejdsglæde«, manglende 
»ansvarsfølelse« etc. Lærerne 
vil nok kunne leve op til det 
efterlyste højere faglige niveau, 
men hvordan står det til med 
deres forhold til det kristent/hu- 
manistiske? Vor egen opfattelse 
er, at al god undervisning er 
»kristen/humanistisk«, men en
hver form for prædiken er af 
det onde.

Under en sammenkomst med 
nogle studenter fra i sommer 
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diskuterede vi deres erfaringer 
fra tre år i gymnasiet - og de 
havde megen, ofte berettiget 
kritik. På et tidspunkt blev den 
nye rapport taget frem. Studen
terne fra 1984 læste lidt højt for 
hinanden, og pludselig lød det 
fra en af dem: »Det må være 
skrevet ’før værdisammenbrud
det omkring 1. verdenskrig.«

Der er behov for en gymnasie
reform. Vi har slet ikke formået 
af skabe en dynamisk og spæn
dende skole. Vi har ikke fået 
afviklet forældede undervis
ningsformer og lærerroller. Un
dervisningens indhold og ele
vernes erfaringsverden har 

svært ved at frugtbargøre hin
anden. Men vi får - og det i 
stigende grad - vågne, kritiske, 
selvstændige og dygtige elever. 
De kan godt tilegne sig et stof, 
men de har en utrolig fin 
fornemmelse for, hvornår sko
lens lærdom bliver »hul« i 
forhold til den virkelighed, de 
selv står midt i.

Det er muligt, at der vedtages 
en gymansiereform efter de 
retningslinjer, som den meget 
opreklamerede rapport rummer 
- og så vil eleverne have fået 
endnu et argument for. at deres 
resignerede forhold til fremti
den er velbegrundet.

Den amerikanske model
Rundbordssamtale med fire elever, som har været på HIGH 
SCHOOL i USA: Alice Nielsen, la (Utah), Nicolai Holten, 
la (Oklahoma), Hanne Kirk, Iq (Pennsylvania) og Jesper 
B. Sørensen, 3y (Wisconsin). Jesper har gået i skole i 
USA hele sit liv - indtil i år.
Fra redaktionen: Frank, JJ og IV.
Allerførst beskrev Jesper det 
amerikanske skolesystem, som 
han har prøvet på sin egen krop.
Der er tre faser:

1) Grundskolen (fra børneha
veklasse til 5. klasse). 
Ofte en ret lille skole - 
på ca. 500’ elever.

2) Middle School: 6.-8. klas
se. En lidt større skole. 
Man begynder at få forskel
lige lærere og forskellige 
fag, skifter fra time til 
time.

3) HIGH SCHOOL (HS), fra 9. 
til 12. klasse. Store sko
ler, ofte på en 2.000 ele
ver. Ca. 90 % af ungdommen 
i USA gennemgår HS.

FLERE VALGMULIGHEDER.

Jesper: Generelt gælder for HS, 
at der de første år er en lang 
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række obligatoriske fag såsom 
engelsk, historie og biologi, 
men som årene går, bliver til
valgsmulighederne flere og fle
re .
Der er ikke noget gren-system 
som i det danske gymnasium 
(matematikere/sproglige). Man 
kan fx tage mange sprogkurser 
(engelsk, tysk, latin osv.) - 
men samtidig kombinere med en 
masse matematik i alle 4 år,- 
hvis man har lyst til det.
Det er altså en væsentlig for
skel imellem det danske og det 
amerikanske system, at man der
ovre har større frihed til at 
sammensætte sit studieforløb.
Alice: Hvor lærer man mest?
Jesper: Hvis det amerikanske 
system virker, som det burde,, 
har man mulighed for at lære 
mere dér, end man har her. I- 
hvertfald i et bredere omfang, 
end man har her.



RED: På hvor mange forskellige ni
veauer er der tilvalgsfag?

Jesper: Fra bunden og helt op 
til universitetsniveau. På min 
skole havde vi fx i engelsk 5 
niveauer: beginners, fundamen
tals, intermediate, advanced 
og creative. Men der er ikke 
noget om, at man også skal tage 
det højeste matematik-niveau, 
hvis man fx tager det højeste 
engelsk-niveau. Man kombinerer 
frit.
Er det også som det engelske system: 
et bestemt antal fag kræves på advan
ced niveau (for at man kan komme på 
universitetet)?

Jesper

KØRETIMER! ! !
Jesper: Det afhænger af univer
sitetet. Man søger om at komme 
ind, og de kikker ikke kun på 
karaktererne, men også på, 
hvilke tilvalg man har taget. 
Hvis man har 11 i snit, men i 
træsløjd o.lign., så ... Ligeså 
hvis man kun har taget de nemme 
kurser. Man kan godt gå 4- år i- 
gennem uden at tage andet end 
nemme kurser. Universitetet 
kikker i højere grad på hvilke 
kurser man har taget, og måske 
mindre på hvordan.
Man ved vel på forhånd, at man vil 
ind på et bestemt universitet og ind
stiller sig så efter de krav, man ved 
de stiller?

Jesper: Ja.

KARAKTERSYSTEMET.

Hvordan er karaktersystemet?
Jesper: Man får A, B, C, D el
ler F. A er det højeste, F er 
dumpet.
Det svarer ikke helt til det 
danske. Jeg har svært ved at få 
fornemmelsen af, hvad 13, 11, 
10 osv. betyder.
Dét danske system er der mere 
variation i, så man kan få det 
præcist. I USA kan man få A, AB, 
B, BC, eller A, A+, A- osv. Men 
det er svært at finde ud af, 
hvad der er forskellen på B+ og 
A-! 1

Alice, hvordan var din skolegang i 
USA?
Alice: Jeg gik på HS i Utah, og 
jeg var sophomore, dvs. gik i 
10. klasse. Jeg valgte alle mu
lige lette fag - jeg rejste med 
EF, og vi skulle tage ameri
kansk historie og engelsk. El
lers valgte jeg husgerning, 
gymnastik, spansk, køretimer og 
drama.
Køretimer! Kan man tage alt muligt?

Alice: Tjah, jeg var jo kommet 
derover for at opleve noget, 
ikke bare for at sidde og kikke 
ud ad vinduet, så derfor tog 
jeg de ting, som jeg ikke havde 
tid til herhjemme, som at gå 
til syning osv.

CREDITS.

Skal man have et bestemt antal timer 
pr. uge, for at man kan sige, at man 
går på HS, eller må man selv om det?

Jesper: Der er et minimum - 6 
timer om dagen.
Nicolai: På min skole - når man 
var freshman,(9. klasse) og 
sophomore, så skulle man have 6 
timer om dagen. Juniors (11. 
klasse) skulle have 5 og seni
ors (12. klasse) 4.
Jesper: Det varierer meget. I 
USA laver hver by sit eget sko
lesystem og også alle reglerne. 
Der er dog visse grundlæggende 
regler for hver stat.
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Alice: Det afhænger af, hvad 
man behøver, ikke? Hvis man har 
taget en masse timer som sopho
more og freshman, kan man slap
pe mere af senere.
Jesper: For at tage en eksamen 
skal man have 20 credits, som 
det hedder. For et kursus, der 
dækker 1 semester, får man 
credit; og det'får man, hvis 
man ikke dumper. Og når man har 
20 credits, er man færdig. Hvis 
man har 19 3/4 credits efter 3. 
år, kan man godt nøjes med 4 ti
mer næste år - man skal tage 
mindst 4 timer.

Nicolai: Hvis man ikke har dem 
efter 4 år, kan man gå på sum
mer-school i en måned og få de 
sidste 2-3 credits, man mangler.
Der er mange muligheder i forhold til 
det danske system?

Nicolai: Ja, og man kan ikke 
dumpe - så er man ihvertfald 
selv ude om det!
(Alle ler) .
Jesper: Jeg blev et år tidlig
ere færdig. Efter 3 år havde 
jeg 19 3/4 credits, og fordi vi 
skulle flytte, tænkte jeg, at 
jeg lige så godt kunne gøre no
get i min fritid. Så jeg hjalp 
nogen med at læse matematik, 
og det fik jeg så credit for.

SKOLEDAGEN.

Der ser ud til at være mange prakti
ske fag. Køreundervisning og hus
holdning, 'fx?
Nicolai: - og sport, masser af' 
sport. Jeg gik i tennis-klasse, 
hvilket jeg fik utrolig meget 
ud af - mange gode venner fx. 
Og hver weekend var vi til tur
nering rundt omkring i hele Ok
lahoma. Det var min yndlings- 
klasse!
Hvad havde du ellers?
Jeg startede om morgenen - jeg 
har det lissom Alice med at jeg 
skulle heller ikke sidde begra
vet i bøger hele dagen. Jeg be
gyndte med en klasse, hvor jeg 
skulle læse lektier - det får 
man altså ikke credits for - 

derefter en formningsklasse, og 
så amerikansk historie. I den 
sidste klasse skulle jeg lave 
en rapport til hver dag om hvad 
der skete i USA, så jeg brugte 
den første time til at lave den 
rapport i. Efter spisefrikvar
teret havde jeg engelsk, tysk 
og tennis.

LEKTIELÆSNING PÅ SKOLEN!

Hvordan fungerede det at lektielæs
ningen var indflettet i skoledagen?

Nicolai: Fint. løvrigt findes 
der 2 former for lektielæsning: 
1) En klasse, hvor man sad og 
læste lektier på egen hånd, og 
2) en klasse, hvor nogle af 
eleverne var medhjælpere.
Jesper: Den lektielæsning, jeg 
gav, var ikke organiseret i en 
klasse. Men alligevel fik jeg 
credits for det - og dem jeg 
hjalp fik.også!
Nicolai: Det virkede perfekt. 
Jeg sad på biblioteket hver 
morgen, og der var biblioteka
rer og andre tilfældige elever, 
der kom forbi. De hjalp. Det 
var dejligt at starte dagen på 
den måde. Og var man træt, kun
ne man få sig en lille lur.
(Latter)
Hvordan var din skole?

Nicolai: Den var stor - en 1600 
elever. I Oklahoma, det tidlig-' 
ere indianerland - men jeg så 
nu ikke mange indianere. Deri
mod så jeg mange sorte. 60% af 
skolens elever var sorte.
Hvordan fungerede det?

Nicolai: Væsentligt bedre end 
■for blot 5 år siden, hvor der 
var slagsmål med knive og re
volvere. Nu var det meget af
slappet, og.jeg fik mange gode 
negervenner. Overhovedet ingen 
problemer.
Min første historie-time - dér 
var jeg den eneste hvide, tror 
jeg, så jeg var meget forskræk
ket - - åh nej, hvad er det her 
for nogle fyre! Men det var al
letiders guttermænd.
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Hanne, hvordan var din skole?
Hanne: Jeg gik på 2 forskellige 
skoler i Pennsylvania. Begge 
meget små - en 250-300 elever. 
Dels fordi byen, som var meget 
lille (800 indb.) lå langt ude 
på landet, og man så samlede 
elever fra omegnen. Dels fordi 
Pittsburg lå i nærheden - og 
•der var så utroligt mange sko
ler der.
Der var ikke så megen selvbe
stemmelse til at vælge fag, for 
der var- nogle kurser det blev 
forventet, at man tog.
Nicolai: Den første dag blev 
brugt til at vælge skema. Nogle 
klasser var obligatoriske i de 
4 år, men man kunne selv vælge 
sit skema - og seniors vælger 
først! De kom tidligt om morge
nen og valgte sig ind på klas
ser. Og så kom juniors, sopho
mores og freshmen. De måtte ta- - 
ge resterne.
(Latter)
Hvor store var klasserne?

Alice: En 30 stks., hvis det 
ikke var specielle klasser.
Jesper: Der er ingen regler om 
klassekvotient, som i Danmark. 
Man kan fylde helt op, alt hvad 
klasseværelset kan rumme.

Alice

LÆRERSTYRET UNDERVISNING.

Alice: Undervisningen er ander
ledes, så man kan være så man
ge. Det er meget lærerstyret. 
Læreren taler, og skriver nota
ter på tavlen, og eleverne 
grifler ned og er koncentrerede 
hele timen. Og så er der tit 
prøver - meget tit.
Jesper: Læreren stiller spørgs- • 
mål, som man skal svare på. Der 
er ikke diskussion som i Dan
mark
Undervisningen er lærerstyret, disci
plineret, koncentreret?

(Alle nikker i enighed).
Alice: Sådan er det bare!
Nicolai: Eleverne har utrolig 
lidt at skulle have sagt på sko
len. Hvis rektor har TALT, så 
er der bare ingen ting at gøre.
(Alle nikker)
Nicolai: Og hvis læreren har 
sagt, hvad vi skal lave i en 
time, så er der ikke noget med: 
"Nej, det gider vi altså ikke!"
Alice: Nej, tværtimod!
Nicolai: Ikke noget med at sæt
te sig ned og diskutere det med 
læreren.
Jesper: Det er slet ikke det 
samme forhold man har til læ
rerne som herovre. Det er altid 
"Mr. Smith".
Nicolai: - Efternavn hele vej
en! Og hvis man ikke siger-"Mr." 
- så er det op til rektor med 
det samme!

Jesper: Nåeh, det kommer an på 
læreren.
Nicolai: - Det var jeg ude for 
en enkelt gang!
Er der slet ingen disciplinære pro
blemer?

Hanne: Hvis eleverne ikke ret
ter sig efter læreren, bliver 
de virkelig set ned på - de 
bliver anset for nogle rødder 
og dumhoveder.
Alice: På Utah - det er jo hos 
mormonerne - er de meget gam
meldags i deres opdragelse. Men
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det var alligevel en meget hyg
gelig lille skole. Jeg kendte 
alle.

INGEN FRIKVARTERER.

Hvilke ordensregler var der?

Jesper: Fx måtte man kun ryge 
uden for skolen.
Hanne: Og der er ingen frikvar
terer - så man har slet ikke 
tid til det.
Jesper: 2-5 minutter mellem 
hver time, afhængig af hvor 
stor skolen er. Man skal ikke 
piske afsted - men der er ikke 
tid til at drikke kaffe.
Nicolai: Den første uge - jeg 
kom for sent til alle timerne!
(Der grines og samtykkes)

PRØVER HVER UGE!

Der er altså faglige fordele (evt. 
højere niveau) - men også bagdele 
ved systemet (strengere regler)?

Alice: Hvis man virkelig vil 
lære noget, så kan man også.
Er der så ikke noget som man ikke læ
rer i USA, som man lærer her i Dan
mark?

Alice: Man lærer nok at tage 
mere selvstændig stilling her 
- men det er jo ikke hos alle 
lærere!
I USA kan lærerne give prøver 
hveranden uge, og så ser de, 
hvad eleverne har lært.
(Der samtykkes)

Jesper: Eleverne har siddet og. 
taget notater, eller lavet for
søg, og ved hyppige prøver får 
lærerne et konkret indtryk af, 
hvad de har lært. De har talle
ne fra prøverne, og i timerne 
bliver man trods alt også 
spurgt om noget.
Og så i Danmark, hvor der ikke 
er nogen prøver, er der rappor
ter. Ja, hvornår afleverer man 
en rapport? Jeg synes, det er 
sjældent, folk afleverer til 
tiden. Det er mit indtryk,

Så er det mon ikke for løst i 
Danmark. Lærerne ved ikke præ
cist, hvad deres elever har 
lært.
Er det prøver af en times længde? 

(Alle): Ja.
Hanne: Vores prøver i matema
tik og historie var sådan, at 
det bare var ting, man skulle 
lære udenad. Og efter prøven 
glemte man det bare igen.
En del blev vel hængende, men 
det. meste var kun. noget man 
skulle kunne den dag. Du behøv
ede-dårligt nok kikke på 
spørgsmålene, for du kunne dem 
i rækkefølge. Som det var gen
nemgået.
Når vi afleverer en rapport 
herhjemme, har man været en hel 
masse igennem og skrevet en 
masse notater for sig selv.
Jesper: Hvor meget husker du 
af det efter % år?
Hanne: Jo det synes jeg, for du 
har de her notater og skal selv 
sætte dine ting sammen. Det hu
sker man mere af og lærer mere 
af. Og du diskuterer tingene 
med dine kammerater.
Alice: Det sidder bedre fast, 
hvis man har diskuteret en ting.
Min historielærer var vældig 
god. I begyndelsen var det bare 
noget med at vi skulle huske en 
hel masse ting. Vi skulle lave 
to rapporter om måneden, og vi 
havde prøve hver uge. Men sene
re blev det virkelig spændende 
- han var min sjoveste lærer, 
og jeg havde ham også i drama, 
og han var også sådan en lærer, 
man lærte godt at kende. Han 
diskuterede ... Han ville godt 
høre om, hvordan det var i Dan
mark .
Til sidst blev det sådan, at 
når man skulle skrive en rap
port, var det ikke bare noget 
man skulle skrive, men noget , 
man selv kunne arbejde med.
I engelsktimerne skulle man læ
re en hel masse fremmedord. Så 
man gik bare hjem og lærte dem 
lige i rækkefølge. Det blev man 
nødt til.



FACTS - OG DISKUSSION.

Ligner fagene de danske? Engelsk, fx 
(hhv. dansk)?

Alice: Det gør de vel nok. Vi 
læste Shakespeare - og lærte 
en utrolig masse'grammatik, u- 
trolig meget. Måske fordi jeg 
var sophomore. Juniors og se
niors laver ikke så meget af 
det. Men det har hjulpet mig 
udmærket, at jeg har været det 
igennem.
Men i dansk herhjemme er der 
meget mere med at man diskute
rer - en novelle, fx. Derovre 
mere facts: Sådan er det!
Jesper: Man kan nu også tage 
kurser, fx i amerikansk litte
ratur, der foregår ligesom 
dansktimerne her, med diskus
sion. Man læser 30 sider til 
timen, og så går læreren i gang 
og folk kommer med deres ind
læg .
Alice: Jeg synes som regel bare 
det bliver en prøve, en lille 
quiz. 5 spørgsmål først, og så 
diskuterer I lidt.
Vi skulle også aflevere noget 
hver time - så der var points 
hele tiden! Hvis man havde over 
et vist antal points, fik man 
A, havde man lidt mindre, fik 
man B, osv.

ELEVSAMMENHOLD?

Hvordan havde I det med hinanden - I 
gik jo hele tiden i forskellige klas
ser ■ Hvad var de positive og negative 
sider ved det?

Alice: Joh, men min skole var 
jo lille, så vi lærte hinanden 
at kende alligevel.
Jesper: Ja, der er både gode og 
dårlige sider. Man lærer flere 
at kende, når man har 7 for
skellige klasser hver dag. Så 
er der større sandsynlighed for 
at man kan finde een virkelig 
god ven blandt de 200. Men der 
skal jo held til.
Der er til gengæld ingen sam
menhold i klasserne. Folk tæn
ker mest på sig selv.
(Alice nikker)
Hanne: Ja, der var mange kli
ker. Enormt svært at finde ud 
af det system, - folk gik mest 
i kliker.
Jesper: Ja - helt klart - folk 
går i kliker.
Hanne: - og tænker mest på sig 
selv.
Jesper: Kliker, ja, men det. 
svarer vel til en klasse her. 
Og vi har jo også kliker, i 
klasserne.
Alice: Det er værre herhjemme, 
fordi man er sammen i klassen 
hele tiden, og så kommer der 
inden for klassen en masse små 
kliker.
Men som Jesper siger: man lærer 
flere at kende, bliver blandet 
mere imellem en hel masse og 
behøver ikke gå rundt mellem 
de samme 2-3 stks. altid.
De nye fag vælger man så, i 2.-3. se
mester, sammen med sine venner?

(Der samtykkes, stort set).

TØJET.

Lærerne har 30 elever, de er mere au
toritative, og der er prøver hele ti
den. Hvordan er lærerne ellers?
Hanne: Tøjet er utrolig vigtigt
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Nicolai, folder sig .ud .1..

- de går allesammen med slips, 
jakke og pæne bukser og skjor- . 
te. .
Der var en uge, hvor vi måtte 
komme i 'mærkeligt' tøj, og så 
havde vi sådan en udflippet dag, 
og så var der en af vores læ
rere, som kom i cowboybukser og 
T-shirt, og så sagde jeg til 
ham jeg syntes han så så sød 
ud i sådan noget almindeligt 
tøj, og det var sådan noget tøj 
en almindelig lærer i Danmark 
gik i.
Han så helt forfærdet ud. Han 
havde et lille hul på knæet 
af bukserne og syntes selv, at 
det var grænsen af udflippet
hed!
(Latter)
Gik I selv i pænere tøj?
Alice: Jeg blev mere og mere 
amerikansk præget, med lange, 
kjoler og højhælede sko.
Hanne: Jeg gjorde ikke, men 
følte mig ikke godt tilpas. .
Jesper: Man kan selv bestemme. 
Og det er også afhængig af kli
ken.
Alice: De fleste på min skole 
havde tøj på. som os.
Men lærerne mere jakke-agtige?

(Alle): Ja.
Alice: Men hvis der var noget 
på skolen - og det var der tit 
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- skulle man helst være - - 
fin! Jeg har aldrig gået så me
get i kjole, som derovre, for 
der var altid-noget.

SCHOOL-SPIRIT.

Alice:'Der er mange aktiviteter 
uden for skoletiden. Sport, fx. 
Der er meget mere for at få 
folk til at kunne li' skolen 
- school-spirit!
Jesper: De der sportskampe, der 
er mellem forskellige skoler i 
byen, er der en vældig stemning 
omkring, med heppekor osv.
Hanne: Jeg syntes det var helt 
fantastisk.
Alice: Ja, meget spændende at 
opleve. Som de gik op i det, 
med cheer-leaders der stod og 
heppede og hoppede foran.
Lavede I teater?
Jesper: Man bruger skolen og 
dens faciliteter i meget højere 
grad end herhjemme: Teater, en 
"masse sport, kor, orkester...
Hanne: Lidt ligesom en.ungdoms
klub .
Alice: Og man bruger det i un
dervisningen. Fx opførte min 
drama-klasse teater, deltog, i 
konkurrencer osv.
Var atmosfæren på skolen mere afslap
pet end her?



Alice: Lidt stresset, uden fri
kvarter .
Jesper: Man finder som regel 
nogen at gå til næste klasse 
med, og så går man og snakker 
de minutter. Men det er et hur
tigere liv, ikke så afslappet 
som 'her, hvor man kan nå at 
falde ned i en blød stol.

INGEN GRUPPEARBEJDE.

Hanne: Også helt utænkeligt, at 
man gik uden for klassen i en 
time og lavede gruppearbejde.
Jesper: Ja, det eksisterer ikke.
Alice: Man kommer i hvert fald 
ikke uden for klassen. Slet ik
ke så meget som her.
Hvordan med fri- og mellemtimer?
Hanne: I- eventuelle mellemtimer 
skal man gå i study-hall og la
ve lektier. Der går nogen og 
passer på, at der ikke larmes.

KARAKTERRÆSET VÆRST I DANMARK.

Hvad koster det at gå i skole i USA?

Jesper: High School er offent
lig og gratis. Statsuniversi
teterne koster 2.000 $ om året 
- det er de billigste. De (bed
re) private universiteter, som 
fx Harvard University, koster 
op til 14.000 $ om året.
Kan i opsummere? Fordele og bagdele?

Hanne: Vi har et mere afslappet 
forhold til lærerne og til hin
anden, og der er mere samarbej
de mellem eleverne, og det er 
mere spontant, når man fx her 
laver et skuespil.
Alice: Der er nu ikke nok af 
den slags - teater, mv. - her; 
det er blevet bedre på det sid
ste, men ...
Jesper: Det er en fordel med 
det bedre forhold til lærerne 
og eleverne, det bedre sammen- 

Jesper: På min skole havde vi 
den ordning; at havde man gode 
nok karakterer, behøvede man 
ikke gå i study-hall. Man havde 
fri. Man kunne sidde i biblio
teket eller gå hjem i mellemti-, 
men.

FORSØMMELSER.

Hvordan er forsømmelsessystemet?
Jesper: Strengere end her. For
ældrene skulle ringe til skolen 
hvis man var syg. Og var man 
ikke mødt på skolen, uden be
sked, ringede skolen til hjem
met kl. 10. På den måde véd 
forældrene, om børnene kommer 
i skole.
Man bliver smidt ud, hvis man 
forsømmer for meget uden rime
lig grund - grænsen vel ved en 
20%.

Alice: Man får karakterer 4 gan
ge om året, - hver 9. uge. Hvis 
man er dumpet i en klasse, skal 
man tage den om i resten af se
mestret. Den første karakter i 
et semester er bare vejledende 
og gælder ikke i den officielle 
karakterbog, som universitetet 
kikker på. Drømmer Hanne om USA?
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hold. Men der er mere karakter
ræs her. I USA ser de ikke kun 
på karaktererne, når man skal 
ind på en videregående uddan
nelse - og der er også kun 5 
karakterer i karakterskalaen.
Når man skriver en ansøgning 
om optagelse, er den som regel 
4 sider lang, - det er et stør
re arbejde. Man skal fx skrive 
hvilke' bøger man har læst in
den for de sidste 12 måneder.
Det er en meget stor forskel 
fra det danske system, at de 
vil have et mere bredt indtryk 
af ens person end bare karak
tererne.

Lærerne skal også skrive noget om 
elevens person!

Jesper: Ja, to lærere skal 
skrive noget - om elevens selv
stændighed, initiativ osv.
Og hvorfor skal man her have 
en god fysikkarakter for at 
kunne blive dansklærer?
I USA skal man heller ikke be-_ 
stemme sig så tidligt, som man 
skal her, - det er også en for
del. Man kan prøve forskellige 
ting. Det danske system med 
sproglige og matematikere er 
for stift. Det virkede måske 
godt for 20 år siden, men nu 
kræves der større smidighed.

IV, JJ & Frank

Kostskolen - inside
Af Stina Vang Bruin, 3.a.

Der er to gange før i "Birke
rids" blevet skrevet om kost
skolen. De gange er kostskolen 
blevet beskrevet af henholdsvis 
en lærer (ikke en kostlærer) og 
af en 40 års jubilar. På grund
lag af det (og af andre grunde) 
vil jeg som kostelev forsøge at 
give mit indtryk af, hvad kost
skolen er og var. Med ca. 2^ 
års erfaring med det embede vil 
jeg forsøge at give hvad JJ kal
der en inside-rapport.

TVANG ELLER FRIHED?

Da jeg flyttede ind på kostsko
len i august 82, anede hverken 
mine forældre eller jeg hvad 
det at bo på kostskolen var. Vi 
fik tilsendt en 'brochure' om 
kostskolen ca. to måneder før 

jeg flyttede ind. Den brochure 
gav mig det indtryk, at der var 
en del regler, man skulle ind
ordne sig under. Det var ting 
som: tidspunkter for, hvornår 
man skulle være til stede, etc. 
Alle historier om kostskoler 
kom frem i mit lille hovede: 
streng disciplin, tvungen lek
tielæsning, tyranni af nye ele
ver (i dette tilfælde mig). Der 
var også ordet 'oldfrue', som 
jeg ikke forstod.

Men da jeg så havde boet på 
kostskolen i ca. 3 dage fandt 
jeg ud af, hvad Birkerød Kost
skole er: der er næsten total 
frihed til at gøre, hvad man 
vil. Det er meget vigtigt at 
vide, for det har stor betyd
ning for, hvordan kostskolen 
kører. ,

Der er sket en forandring på 
kostskolen fra '82 til '84, sy- 



nes jeg. Det kan selvfølgelig 
være det er mig, der har foran
dret mig, men jeg tror det er 
noget generelt. Det jeg mærker 
er at alle - mig selv incl. - 
ikke er engageret i det sted vi 
bor.

Der er-mange ting der overhove
det ikke fungerer mere. Det 
gælder telefonvagten - man har 
telefonvagt ca. 2 gange om å- 
ret, fra kl. 16 til kl. 17.30. 
Eller bakkevagten - en vagt på 
hver gang, der rydder op på 
gangkøkkenet. Der er en hel 
del andre praktiske ting, der 
heller ikke fungerer, men een 
ting er ihvertfald forandret, 
og det er - at baren ikke fun
gerer overhovedet.

Baren var et samlingssted - og 
ikke kun for at drikke - men 
det var et sted, hvor man kunne 
snakke sammen uden at blive 
forstyrret af fjernsynets kvær
nen - - samtidig var det selv
følgelig et sted, hvor der var 
gang i den. Den fungerer altså 
ikke, og det ændrer meget - 
ihvertfald for mig.

KOSTSKOLEN OG BYEN

På kostskolen får du opfyldt 
dit behov for at se mennesker 
på din egen alder - hele tiden. 
Nogle gange er det lidt for me
get, jeg føler tit at jeg går 
fra eet forvirret sted - stats
skolen - til et endnu mere for
virret sted. Tit savner jeg en

Stina
familie, som man kunne stresse 
lidt af med. Derfor har jeg 
nok søgt lidt væk fra kostsko
len og fundet mig nogle steder 
her i byen, hvor jeg kan komme 
når jeg er træt af kostskolen. 
De familier, jeg kan komme hos, 
har nok været grund til, at jeg 
stadig bor her. Min årgang har 
også haft et stort frafald, og 
der er kun ca. 7-8 tilbage.

Det bringer mig ind på ANDRES 
opfattelse af kostskolen:"Kost
skolen er det sted hvor man 
drikker og ryger meget mere end 
andre, og halvdelen af eleverne 
går ud."

Jeg kan nok ikke modbevise dis
se påstande, for her er mere 
pjæk, druk o.s.v. end i en nor
mal familie.



Men er det egentlig ikke natur
ligt? 60-70 mennesker i aide- . 
ren fra ca. 16 til 20 år har et 
andet syn på tilværelsen■end en 
almindelig familie. Det er let 
at blive hevet med på at "nu 
skal der ske noget!”, det er 
let at gå fra skolen hjem og 
sove, hvis man ikke gider mere 
eller har mellemtime. Det er 
urimeligt at tænke sig, at 
kostlærerne skulle kunne holde 
øje med det, derfor kan de hel
ler aldrig få funktion af Far 
& Mor.

DU BLIVER MERE ANSVARLIG.

Der er mange gode ting ved at 
bo på kostskolen. Du bliver be
stemt mere ansvarlig. Overfor 
dig selv, - for det er op til 
dig selv om du skal gå i skole, 
have rent tøj på, lave lektier, 
gå til tandlæge - - og andre 
ting du bare selv skal ordne. 
Der er ingen der ordner det for 
dig eller tvinger dig til det. 
Det er derfor nok også lidt svæ
rere for os at tage os sammen i 
skolen, bl.a. med hensyn til 
lektier.

Du oplever også en masse ved 
at bo sammen med så mange andre 
mennesker på din egen alder. Fx 
oplever man:

- At blive vækket til Foot
loose kl. 02.00 om natten. 
Eller værre: kl. 6.00 om mor
genen.

- Ikke at være genert over for 
(i mit tilfælde) drenge, for 
man deler badeværelse med . 
dem. .

— At få taget sit fjernsyn i 
14 dage (en restriktion fra 
kostlærernes side). Dvs. NO 
DOLLARS to søndage!

- Kun at have forskellige 
strømper.

- At kun den dårlige frokost 
er tilbage, fordi alle an
dre har hamstret det gode. •

- Kostfester, som i det sto
re og hele er sjove.

- At tage på tur, hvor det he-' 
le også er ret sjovt. .

- At tage mindst 2 kg på, for
di der hele tiden er målti
der, og fordi man æder.

KOSTSKOLEN ET SPRINGBRÆT.

Der er en masse fordele ved at 
bo her. Det er bare svært at 
pege på dem. Det lyder lidt for 
søgt at skrive: socialt samvær, 
vi kart hjælpe hinanden med lek
tier, altid nogen at snakke med 
- og alt det der. Noget af det 
er rigtigt, andre ting de rene 
fraser. Det er lettere at fin
de de dårlige sider.

Og måske har jeg beskæftiget 
mig mest med de dårlige sider, 
- men det kan siges meget let 
hvorfor: Jeg skulle kun have 
boet her i 2 år, jeg er træt af 
det.
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Hermed vil jeg ikke sige, at 
man skal holde sig væk fra 'in
stitutioner' som kostskolen. I 
det store og hele er det rart 
og befriende at flytte hjemme

fra til en kostskole. En kost
skole kan vel betegnes som et 
springbræt fra hjemmet til egen 
lejlighed, o.lign.

Stina

Hvor er kulisserne?
Et forsøg på at snakke med 
Ved JJ.

2.p om deres danskopgave.

Når 2p bliver engageret i en 
sag,, skal man holde fast i hat 
og briller, for de taler i mun
den på hinanden, - nogle mere 
end andre. En dag i december 
vovede redaktionen dog at samle 
et udsnit af klassens hårdtslå
ende kvinder & stilfærdige mænd 
omkring et frokostbord, for 2p 
havde opført en CABARET for he
le skolen, og denne cabaret var 
ikke hobbyvirksomhed, næh, det 
var regulært arbejde, - klas
sens DANSKOPGAVE.

Alle HF-elever skal lave en 
danskopgave, og den er i offi
cielle skrivelser defineret som 
"en større skriftlig opgave, 
som fortrinsvis er orienteret 
mod en problemstilling udenfor 
undervisningssituationen". Og 
så videre, og så videre. Sæd
vanligvis bliver det til en 
række individuelle eller kol
lektive opgaver om emner fra 
"Chilenske flygtninge i Dan
mark“ til "Incest". Men 2p la
vede altså en CABARET, som blev 
opført til lydelig fornøjelse 
for alle skolens elever.

HVORDAN GIK DET TIL?

Hen over scenen dansede halv
nøgne piger, mens en sprech

stallmeister i sort og hvidt 
enten nikkede bifaldende eller 
afbrød med en politifløjte.
Scene fulgte på scene: om golf
spil (og andre spil), kvinde
snak i den højere middelstand, 
kærlighedsscene m/stige og Hø
je Ord, banandrama i tv-avisen. 
Til sidst blev instruktøren 
skudt, een dansklærer færre 
- det var Henrik Ljungberg - 
lyset tændt, og tilskuerne 
klappede begejstret (det er så 
sjældent, man får en kugle i 
en lærer). "Og husk nu at sætte 
stolene pænt på plads!" Jah, 
Jah.

Red: Lad mig høre nogle spontane re
aktioner på, hvordan...

- (2p, i munden på hinanden): 
Det var helt spontant, at vi 
gik i gang med at lave teater.
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Vi fandt ud af det før sommer
ferien og besluttede os for en 
cabaret.

Havde I set filmen "Cabaret" på for
hånd?

- Nej, nej -først senere. Alt
så, vi satte os i grupper og 
skulle hver komme med et oplæg 
til DANSKOPGAVEN. Og 4 af OS 
fandt frem til et oplæg, som de 
andre sprang på, - et andet op
læg (bananscenen) fik vi efter
hånden flettet sammen med vo
res .

Øh, hvad drejede stykket sig egent
lig om?

- (Udbredt latter): Den har vi 
også'hørt bagefter: "Det var 
sjovt, det var godt, - vi havde 
fri - men hvad handlede det om?" 
Altså, det var samfundskritisk, 
med en rød tråd gennem absurde 
og usammenhængende scener. Den 
røde tråd var en kritik af, 
hvordan samfundet fungerer og 
en kritik af, at der er tabu
emner, som man snakker udenom: 
kærlighed, politiske emner osv. 
Sprechstallmeisteren var den- 
gennemgående figur, som afbrød 
med en politifløjte, hver gang 
vi kom for tæt på et tabu. De 
smukke, dansende piger - piger 
i en traditionel rolle - var OK 
for ham, men KÆRLIGHED og andre 
varme emner afbrød han med po
litifløjten.

Var det ikke svært at lave teksterne 
i fællesskab?

- Jo, selv for os, som var eni
ge i udgangspunktet - altså det 
kritiske. Vi var tit i vild dis
kussion. Og så skulle vi endda 
samarbejde og blive enige med 
dem i klassen, som så anderle
des på det. Men det er meget 
svært at få den RØDE -tråd frem, 
det kunne vi jo høre på folk, 
bagefter. Specielt den sidste 
scene - HENRETTELSEN - den hav
de vi aldrig fået gjort færdig, 
så meningen blev tydelig. "Det 
når vi nok!", ikke? Men vi nåe
de det ikke.

DET TOG TID, TID, TID... .

Brugte I megen tid på det?

- Ja, ja, konstant siden sko
len begyndte efter ferien. Ef
terhånden blev det til aftenmø
der osv. Vi gik vildt op i det. 
I begyndelsen tog vi det jo ro
ligt og -tænkte: Der er masser 
af tid. Tekstgruppen skulle la
ve teksterne færdige, og de an
dre grupper - tekniker- og kos
tumegrupperne - lavede ikke en 
skid. For teksterne skulle være 
færdige først.

- Men det kunne have været bed
re uddelegeret ...

- (Afbryder): Det var det jo. 
Der er bare folk, NOGEN, der' 
ikke havde den samme enthusi- 
asme for ideen, og ikke den 
samme kritiske holdning som os.

- (Supplerer): Der er nogen, 
der aldrig har nogen form for 
enthusiasme i klassen- aldrig 
i noget fag.

- Det var.lige før Henrik (Lj) 
blev uvenner med nogle af dem, 
skældte ud.osv.

Ja, læreren - lavede han noget?

- Ja da, han var fx med til af
pudsning af teksterne. Og sam
tidig med at vi lavede danskop
gaven havde vi jo nogle drama
grupper kørende, som arbejdede 
med ‘rigtige’ tekster: Ibsen, 
Brecht, Beckett,-Lean Nielsen 
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- og som lavede tillidsøvelser 
osv. for at træne op til det at 
stå på en scene. Det var fak
tisk smaddergodt.
- Men det var et kæmpe ansvar, 
dér lå på lærerens skuldre. Og 
der var nogle, der svigtede her 
og der - fx var' der én, der hop-? 
pede fra lige før generalprøven, 
stygtl - men det er jo det sæd
vanlige i en klasse, det er ik
ke alle,.der er lige enthusias- 
tiske og engagerede. Det var 
bare synd, at det skulle gå ud 
over Henrik.

- Men lige så" snart der var no
get, der ikke bare kørte, så 
begyndte vi at råbe: HENRIK! 
HENRIK!

"MAN GIK HJEM OG SKÆLDTE UD...".

Var der andre negative oplevelser?

- Der var jo enkelte episoder 
undervejs, som skabte negative 
vibrationer. Somme tider kunne 
det være sådan, at man også gik 
hjem og skældte ud.

- Men klassen blev sparket mere 
sammen, selv om vi skændtes af 
og til. Man lærer hinanden at 
kende på en ny måde, snakker 
med andre mennesker end dem, 
man plejer. Men når man kommer 
tættere på hinanden, er der jo 
også nogle, man biir skuffede 
over.

Var det ikke svært at stå halvnøgne 
på'scenen?

- Jo, jeg var ved at dø af 
skræk. Men - da der var .helt 
fuldt af elever, så - OK!

- (I munden på hinanden): Og 
reaktionerne fra publikum - det 
var sjovt!

- Mine forældre sagde bagefter: 
Ih, hvor var I søde. ÅRH! ÅRH! 
- det var jo komplet misforstå
et!
(Latter)

KONKLUSION

Hvordan var det alt i alt?

- Set i sammenhæng har det væ
ret en smadder positiv oplev
else og en god måde at lave en 
danskopgave på.

Og det var smadderskægt at se 
det, endeligt, at det kunne la
de sig gøre. Vi troede faktisk 
ikke på det, før vi opførte det 
første gang. Ved prøven 2 dage 
før var der totalt kaos, vi 
råbte og skreg vildt. Og ved 
selve opførelsen var der også 
lidt kage i det - fx svigtede 
spotlyset - men publikum oplev
ede ikke noget af det som fejl
tagelser.
Det var bare helt fantastisk, 
at der kom dét ud af det, - vi 
havde det færdige produkt, det 
var så positivt-, og bagefter 
kender vi hinanden bedre.

"JEG GIK UD AF KLASSEN ET ØJEBLIK...",
Samtale med Henrik Ljungberg om 2p's danskopgave,

Red: Hvordan har du tidligere 'lavet' 
danskopgaven?

Henrik: På den traditionelle 
facon. Altså, man fremlægger 
projektet: "Nu skal vi lave en 
danskopgave fra sommerferien og 
frem til efterårsferien, der er 
mulighed for gruppearbejde, for 
store projektarbejder og for 
individuelle opgaver." Og så 

vælger de fleste individuelle 
opgaver.
Men da jeg fremlagde det for lp 
i foråret 84, gik jeg ud af 
klassen et øjeblik - for at 
ordne noget andet - og bad dem 
snakke om det med individuel 
løsning eller gruppe-projekt, 
og da jeg kom tilbage, havde de 
allerede vedtaget at de ville 
lave et samlet projekt, og at



det skulle være teater, og de 
var allerede langt inde i de
tal Idiskuss ionen.
Efter ferien gav jeg dem en 
række dramatekster, som skulle 
sætte gang i overvejelserne om
kring 'dialog' og 'dramatisk 
spænding'; det legede vi med 
et stykke tid. Næste fase var 
gruppearbejde omkring en mulig 
struktur på 'teaterstykket', 
og en aktiv gruppe fik meget 
hurtigt lavet udkast til, hvad 
cabaret'en skulle have af stof 
og form, mens en anden gruppe 
var gået mere i dybden med ud
arbejdelsen af en enkelt scene. 

tiden taget til hjælp, - aften
møder osv. Mange små detaljer 
tog fantastisk lang tid: hvem 
der skulle gøre hvad hvornår, 
osv. Og prøverne var vanskelige 
at gennemføre, fordi folk ikke 
kunne komme på de samme tids
punkter.

Hvordan vurderer du processen og re
sultatet?

De har lavet det selv, og jeg 
vil mene, at det bedste ved 
stykket var det antal gode ide
er der lå, og den overlegenhed 
hvormed de planlagde en caba
ret, som ikke nødvendigvis 
skulle være særlig skematisk i 
sin tematik. De havde en fore
stilling om, at teater godt 
kunne være et udtryk i sig selv, 
en oplevelse i sig selv - i or
dets bedste betydning — nemlig 
at man kan lave noget med en 
scene og noget lys og nogle 
skyggespil og nogle lysbilleder 
og musik og travesti på klas
sisk cabaret-dans.Og at tilsku
erne selv må arbejde med på at 
skabe den røde tråd inde i ho
vedet.
Teatermæssigt var det selvføl
gelig ikke gennemarbejdet nok, 
der var kiks på flere ledder, 
men den røde tråd har altså no- 

Så der var allerede gang i de 
dårlige vibrationer, for den 
gruppe, der syntes de havde la
vet et godt indslag, følte sig 
snydt af, at der var nogen som 
havde lavet en hel struktur, og 
hvordan passede så deres ind
slag ind i strukturen, og hvem 
skulle i det hele taget bestem- 
me, osv.
Beslutningsdiskussionerne tog 
en del tid og var præget af 
personlige modsætningsforhold, 
men vi brugte i gennemsnit et 
par timer om ugen til at arbej
de videre med det, t fik os 
delt op i skuespiller- og tek
nikergrupper osv. - og arbejde
de iøvrigt ved siden af med 
nærlæsning af dramatekster i 
mere regulære dansktimer.
Sådan gik tiden, og da det be
gyndte at brænde på, blev fri- 2g Et udsnit af 2p i en rolig stund



get at gøre med iscenesættelse’ 
over, for virkelighed, løgn over 
for sandhed, magt over for svag
hed, styring over'for ikke-sty- 
ring - - og sådan noget.
For klassen som helhed har det 
været gavnligt, selvom det i 
perioder var et dårligt forløb 
-de røg i totterne på hinanden.

Nogle lærere mener, at man ikke lærer 
nok af projektarbejdsformen?

Det er noget fis. Projekter har 
noget at gøre med den konkrete 
situation og kan derved komme 

til at trække modsætninger op, 
som er ægte. ,1 dette tilfælde: 
personlige modsætninger elever
ne imellem, hvem styrer og hvem 
styrer ikke, hvem kører med og 
hvem ikke, er vi resultatorien
terede eller procesorienterede, 
hvad er teater for noget, - alt 
det"finder man-i-højére grad ud 
af ved at forsøge at lave det 
selv i en gruppe, end hvis man 
sidder alene derhjemme under 
den grønne lampe og læser tea
ter.

JJ

Nu skrider det...
'DEN RØDE PIMPERNEL er på trapper
ne. I de sidste, måneder har 40 e- 
lever og en håndfuld'lærere(ar
bejdet hårdt, og stemningen er 
nu ved at blive dirrende, for der 
er premiere den 7. februar.

Der spilles torsdag den 7. og fre
dag den 8. kl. 20.00, og lørdag 
den 9. kl. 19,30. Endvidere er der 
matiné-forestilling om lørdagen 
kl. 15.00, hvor det er meningen, 
at også 'folk fra byen' - foræld
re o.l. - kan være med.

Billetterne koster kr. 20, og der 
er ikke billetsalg ved indgangen; 
billetterne skal købes i forvejen, 
løvrigt sluttes der måske af med 
en fest lørdag aften - til forhøj
et billetpris.

Midt i den dramatiske forestil
ling er der pause, hvor kantinen

holder- åbent og serverer tea
termad og -drikke.

På næste sider er der billeder 
og skitser fra forberedelserne; 
det er Sir Percy man ser i mid
ten.

Red. glæder sig til at se fore
stillingen. Vi kan ikke få tea
ter nok på skolen.

Red.
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Øjeblikket
Af Bo Funder/ 2.u.

Enten er livet mange forskel-, 
lige ting, eller også er det 
kun få øjeblikke i ens liv. 
Øjeblikke, man måske slet ikke 
når at opleve. Måske kun meget 
korte øjeblikke. Til gengæld 
øjeblikke man vil huske resten 
af sit liv.
Et øjeblik som dette kan ople
ves på mange forskellige måder. 
Det kommer an på den enkelte 
person hvordan dette øjeblik 
opfattes.
For mit eget vedkommende var 
det et meget kort øjeblik, hvor 
jeg virkelig følte at, jeg havde 
1 levet1.
Jeg havde prøvet den måde at 
'leve' på før, men det her var 
højdepunktet. Det hele varede 
måske 30 sekunder, men det var 
alligevel 30 sekunder jeg sik
kert aldrig vil glemme.
Hvis der er (og det ved jeg der 
er) nogle, der endnu ikke har 
prøvet det, vil jeg kraftigt 
opfordre til at man prøver det.
Måske er man ikke så heldig at 
'øjeblikket' kommer, men der 
er store chancer.
Skal 'øjeblikket' komme, er der 
mange ting der skal falde sam
men på samme tid. Temperaturen, 
solen, blæsten og mange flere 
ting.
Også skal man være parat til 
at nyde hvert sekund når 'øje
blikket' melder sig. Når 'li
vet' er der.
I mit tilfælde passede faktisk 
alt sammen. Temperaturen, so
len o.s.v. Alt var, som det 
skulle være.

MAND OG TYR

Vi havde snakket om dét dagen 
før: - "Nu må der da snart kom
me noget sne." Og nu var det 
sandelig også begyndt at sne.
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Store, bløde, hvide snefnug 
væltede ned fra den sorte him
mel. Den kulsorte franske him
mel, der de forrige aftener og
så havde været sort, men ikke 
som nu. De forrige aftener hav
de der været stjernerne og må
nen til at oplyse den. Nu var 
himmelen helt dækket af skyer, 
og fra disse faldt de der små 
pæne hvide krystaller man kal
der sne.
- "Så kan der. måske blive en 

offpist tur imorgen?", nok et 
spørgsmål vores rejseleder hav
de hørt før, eller ville høre . 
senere, den aften.
Vi havde omringet ham. Os tre 
mod ham. Vi havde ham nu. 
Trængt op i en krog, som en 
tyr i tyrefægtning. Han var ty
ren, vi de tre med alle odds'- 
ene. Nu ville vi have et svar. 
Helst et ja. Hele ferien ville 
være reddet, hvis vi bare den 
ene gang kunne komme på off- 
pisttur. Ud i dybsne. Køre i 
helt uberørt puddersne.
Fik vi et nej, ville vi spidde 
ham med vores spyd og lade ham 
ligge tilbage i krogen og for
bløde .
Blev svaret derimod ja, ville 
vi skåne ham og een af os vil
le sikkert give en omgang. Ty
ren ville have overlevet og 
være parat til næste omgang. 
Næste omgang skienthusiaster, 
der ville udspørge ham. Spidde 
ham.
Det blev ja. 'Tyren' havde o- 
verlevet. Lars gav en omgang. 
Jeg gav en omgang. Senere havde 
alle givet. Nogle nok flere end 
andre.
'Tyren' begyndte at sige at der 
jo selvfølgelig ikke var noget 
der var sikkert. Det hele kom 
an på vejret, og om vi overho
vedet kunne få fat på en guide, 
der kendte til bjergene, lavi
ner og den slags.
Så havde 'tyren' taget sine 
forholdsregler. Nu kunne vi ik
ke komme og spidde ham hvis det 
ikke blev til noget. Et træk 
der senere viste sig at være 
klogt.

FORSPIL

De dage, eller dén dag, hvor 
man skal opleve 'livet', kan 
man ikke krydse af i kalende
ren på forhånd. Det kommer 
spontant.
Jeg vågnede af telefonen og 
forbandede den stakkels dame, 
der havde været så flink at 
love at vække os kl. 8, langt 
væk.
Endnu inden jeg havde trukket 
gardinerne fra havde jeg en 
følelse af, at idag skulle der 
ske noget specielt. Jeg vidste 
bare ikke hvad det var. Ingen 
vidste det. Bare at et eller 
andet skulle ske.
Det hjælper dejligt at stå un
der en bruser. Lydene udefra 
bliver ligesom filtreret, og 
man hører kun det man vil høre.
Lars var vist stået op nu. Jeg 
var ikke helt sikker. Kunne 
ikke høre det ordentligt. Jo, 
nu havde han tændt for båndop
tageren. Melodier kom boblende 
til mine trommehinder. Jeg 
prøvede at identificere musik
ken, men det var umuligt. Først 
da bruseren var slukket kunne 
jeg igen synge med på sangene.
Følelsen af at der skulle ske 
noget idag blev stærkere mens 
jeg ventede på Lars, der nu var 
i bad.
- "Skynd dig nu, Lars."
Han skyndte sig og vi kom hur
tigt igang med at indtage mor
genmaden.

PÅ SNEEN ______

Solen varmede dejligt gennem 
vinduerne og glimtede i sneen 
udenfor. Sneen. -En halv meter 
ny sne. Helt frisk og luftig. 
Uberørt og stille. Kun nogle 
få fodspor, der førte ned til 
supermarkedet og tilbage igen, 
havde ødelagt den.
- "Vi må skynde os, hvis vi 
skal være nogle af de første 
ved liften", sagde Lars, der nu 
også havde opdaget at liften 
var begyndt at køre. Den havde 



ellers været igang de sidste 
tre minutter, men han havde 
været optaget af at få smørret 
smurt på, uden at croissant'en 
smuldrede.
Vi regnede med at være afsted 
hele dagen, så vi pakkede ryg
sækkene med de sædvanlige ap
pelsiner og colaer.
Da tøj og støvler sad ordent
ligt, gik vi over til Christian 
der boede på samme hotel. Vi 
havde mødt ham ude. på pisten 
nogle dage før.
Der var allerede kø ved liften. 
De første zig-zag spor var ble
vet sat i den nyfaldne sne, så 
vi måtte skynde os op i terræ
net, hvis vi ville have noget 
dybsne for os selv.
- "Nåh, I er kommet op", det 
var Olav, rejselederen.
Christian var hurtigst: "Bliver 
der noget offpist-kursus?“
- "Nej. Guiden er blevet syg, 
og jeg kan jo ikke rigtig tage 
jer med ud i bjergene. Mit 
kendskab til området udenfor 
pisterne er ikke særlig godt og 
mit skiløb heller ikke."
Noget slukørede tog vi liften 
op og kørte ned ad pisten mod 
hotellet. Den var ikke særlig 
lang og den dybe sne var snart 
ved at være kørt væk.
Her tilbragte vi det meste af 
formiddagen.

PÅ SEORET

Der var kommet nogle skyer fra 
syd og sneen var ikke nær så 
flot nu, som den havde været i 
morges.
Vi havde kørt en del i dybsne, 
men det havde ikke været det 
helt store for mig. Skiene vil
le ikke rigtig som jeg, og så 
frøs jeg. om tæerne. Det hele så 
ud til at blive en mindre hel
dig skidag.
Ved halv tolvtiden, tidligere 
end de andre dage, foreslog jeg 
at vi spiste frokost. Tidspunk
tet var måske slet ikke så dår
ligt, for der var næsten ingen 

mennesker på den restaurant vi 
fandt.

Dejligt. Varm cacao. Støvlerne 
af. Fødderne tæt på pejsen. Ny
de udsigten. Spaghetti bologn- 
aise og en kold cola. Det hjalp 
altsammen.
Lars foreslog at vi tog en tur 
ned til nabobyen Tignes og prø
vede at finde noget ordentlig 
dybsne. Ideen blev vedtaget.
Sneen var lækker nu. Tilpas 
tilkørt og stadig helt ren.
Jeg kunne mærke at det begyndte 
at køre bedre end i formiddags.'

Fra Tignes tog vi op mod noget 
der blev kaldt Nåleøjet. En 
klippe der af vind og vejr var 
blevet slebet hul i.
Dybsneen var der ikke meget 
tilbage af, men vi fandt et 
lækkert hop, som vi kørte på 
nogle gange.
Klokken var henimod halv to da 
vi bestemte os for at tage til
bage mod Val d'Isére. Solen var 
nu kommet frem igen, og det be
gyndte at stramme og brænde i 
kinderne og på næsen.
Vi nåede igen ned til Tignes og 
tog æggeliften op til La Tovié- 
re, hvor vi havde spist frokost.
Christian syntes at vi skulle 

. køre ned mod La Daille, hvor 
hotellet lå, og finde noget 
dybsne inde i skoven. Vi stod 
lidt og snakkede om hvor vi 
skulle køre hen, og det endte 
med at det istedet blev Lars' 
forslag der blev vedtaget.
Vi kørte ned mod venstre, ca. 
200 m. ned, og drejede så 
skarpt til højre.
- "Vent!", jeg var stoppet og 
ville have de andre til at gø
re det samme.
- "Vi kan køre til venstre her. 
Ligesom dem der kører der hen
ne. "
Jeg havde opdaget en gruppe på 
ca. 5, der var kørt ind et sted 
hvor man først skulle køre 
langs med bjerget, og senere 
kunne man så køre mod La Daille 
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i dybsne.
De andre fulgte efter. Der var 
et spor vi kunne køre i. Et 
spor, der desværre tydede på 
at der havde været flere før 
os. Mange flere. Vi kom ud ved 
enden af sporet, som her for
grenede sig i zig-zag spor ned 
ad bjergsiden.
Der var ikke meget ved at køre 
i den slags dybsne. Man kunne 
ikke se sit eget spor for alle 
de andre. Det skulle helst væ
re sådan, at man kunne se sit 
eget spor langt væk, men det 
havde der været for mange men
nesker til.
Da vi kom til nærmeste lift, 
bestemte vi os for at tage tu
ren een gang til. Det var 
trods alt sjovere end at køre 
på den præparerede pist.
Oppe og halvt ude af sporet i- 
gen så vi to skiløbere komme 
kørende ned imod os oppe fra 
bjergkammen. De kørte i helt 
uberørt sne. Puddersne. De 
stoppede op nede ved os, og .vi 
spurgte dem hvordan de var kom
met derop, for såvidt vi kunne 
se førte der ingen lift op til

-bjergkammen .■
De var heldigvis svenskere, så 
vi kunne forstå dem. De forkla
rede, at de var klatret op ad 
bjergkammen, og det havde taget 
dem godt halvanden time.
Vi grinte, men de mente bestemt 
at det var det værd.

DEN UBERØRTE SNE

Vi stod igen på toppen, og 
Christian og jeg syntes det 
kunne være helt sjovt at prøve 
det samme som de to svenskere.
Forberedt på halvanden times 
vandring med skiene på nakken 
kørte vi de 200 meter ned til 
venstre, og lige før vi skulle 
dreje til højre standsede vi og 
tog skiene af.
Hos skienthusiaster er det at 
kunne se sit eget spor i dybsne, 
flere hundrede meter væk, i må
ske flere dage, noget af en 
drøm. Måske ved andre ikke hvem- 

der har lavet det, men bare det 
at. man selv ved det er een selv, 
der har kørt der. Det er en dej
lig selvtilfredsstillelse. Og 
man vil for alt i verden ikke 
at andre skal ødelægge det.
Sådan må de to svenskere også 
have haft det. De har ihvert- 
fald helst ikke set, at vi 
skulle ødelægge deres spor el
ler bare lave nogle andre spor 
ved siden af deres. Det tog 
nemlig kun 20 minutter at nå 
toppen. Det var altså ikke så 
hårdt, som vi havde regnet med. 
De 'halvanden time' skulle bare 
have skræmt os væk.
Men det var hårdt. Hele tiden 
sank vi i til knæene, og under
laget vi gik på var heller ik
ke ligefrem vandret.
Helskindede og godt svedte stod 
vi nu på toppen og havde flere 
kilometers udsigt til hver si
de. Mod syd havde' vi et ca.
200 meter langt stykke med en 
halv meter dybsne, som vi vid
ste vi havde fortjent hver en 
centimeter af.

ØJEBLIKKET.

Colaen læskede dejligt. Klokken 
var lidt over tre, men solen 
varmede stadig helt utroligt.
Vi smurte lidt solcreme på kin
derne, og læberne fik også no
get beskyttelse.
- "Nå, skal vi springe ud i det 
inden vi bliver alt for kolde", 
sagde Lars og tog sine handsker 
på.
Da vi alle var klar, stampede 
vi lidt i sneen for at få stiv-



heden, efter at have siddet ned, 
ud af benene.
Jeg skulle køre først, hvilket 
jeg er meget glad for nu, bag
efter .
Jeg satte stavene i for at få 
fart på skiene. Jeg tog de før
ste sving og mærkede, hvordan 
jeg næsten fløj gennem sneen.
Nu var det der. Øjeblikket. So
len stod lige på bjerget og fik 
sneen til at glimte som tusind
vis af diamanter. Det begyndte 
at kilde og suge i maven. Far
ten blev større. Spændingen 
steg. Jeg fik den rigtige ryt
me ind i kroppen. Sneen stod 
mig op i ansigtet og smeltede 
kølende. Det. føltes som fløj 
jeg gennem en sky. Blødt og 
løst. Skiene kunne ikke ses. 
Stavene blev hele tiden begra
vet foran mig. Skiftevis højre 
og venstre.
Det hele var eet. Sneen, solen, 
skiene, den blå himmel, mig.

Det hele flød sammen til en 
helhed, der kunne fortsætte i 
uendelighed. Jeg havde oplevet 
øjeblikket. Mit livs højde
punkt.

"ALT LIV UNDER 1.000 M. ER
VÆRDILØST..."

Jeg standsede ved stien vi hav
de kørt.ad tidligere. Kikkede 
op på mit spor. De andre kom 
ned een efter een. Der stod vi 
så og beundrede hver vores spor. 
Hver vores drøm.
Lars var den første der brød 
tavsheden ved at nævne en sæt
ning fra en skibrochure, han 
havde set: - "Alt liv under 
1000 m. er værdiløst!"
Vi satte stavene i og kørte ned 
mod hotellet. Alle en oplevelse 
rigere. Alle med en ny opfat
telse af, hvordan livet skal 
leves.

Bo Funder.

Hvem holder til presset?
Af Esben Kjær og Peter Schäfer, 2.y.

Hvem holder til presset? I dis
se tider, hvor betydningen af 
gode karakterer, der skal stå 
mål med de stadig højere ad
gangsbegrænsninger, sætter sit 
præg på undervisningen og vores 
bevidsthed som elever, er det 
interessant at se på gymnasiets 
behandling af forskellige elev
typer. Vi har valgt at fokusere 
på to gymnasieskæbner - Ulf og 
Troels - der begge har fået 
gymnasiet lidt på afstand.

ULF OG TROELS.

Begge de herrer har gennemlevet 
en tid som elever på Birkerød 
Statsskole, og gennem et inter

view har de fortalt os om de
res syn på såvel statsskolen 
som uddannelsessystemet.

Troels blev student i sommer og 
kan nu smykke sig med titlen 
stud., med. Ulf forlod skolen 
for et par år siden, tre måne
der inden den afsluttende eksa
men. i 3.g. Han tog senere eksa
men på studenterkursus, og idag 
er han dybt engageret i videre
gående datalogistudier.

GYMNASIET SKABER MENNESKER.

Gennem samtalen med de to blev 
vi klar over, hvor forskelligt 
de havde oplevet gymnasiet.
Mest iøjnefaldende er deres me-



get forskelligartede opfattelse 
af klimaet i deres respektive 
klasser. Ulf beskriver sin 
klasse således: "Vi startede 
alle 28 elever i l.g som gode, 
sociale og hjælpsomme mennesker, 
men i løbet af de tre gymnasie
år udviklede store dele af 
klassen sig til egocentrerede, 
selvbevidste individer, der u- 
delukkende koncentrerede sig 
om lektierne." Ulf opfattede 
den tilspidsede situation - al
les kamp mod alle - som et ud
tryk for umodenhed og forkert 
livsforståelse. Nu, et par år 
efter at han har forladt gymna
siet, er han blevet klar over, 
at denne umodenhed og manglende 
livsforståelse blot var en fase 
som mange gennemlevede i gymna
sieårene, og som de senere har 
taget afstand fra.

Troels har en ganske anden op
levelse af sin klasse. Vi cite
rer: "I klassen var der selv
følgelig enkelte stræber-spirer, 
men klassen formåede at bekæmpe 
illoyale tendenser, så alle fik 
mulighed for en behagelig og 
udbytterig skolegang."

Ulf og Troels har altså to vidt 
forskellige opfattelser af sam
arbejdsviljen i deres klasser. 
Men ét er samarbejdsviljen - ét 
andet er undervisningsmiljøet. 
Her har de nogenlunde den samme 
oplevelse, - begge har de følt 
koldsved og angst for lærere, 
når disse i perioder op til en 

karakterafgivning har oppustet 
undervisningsniveauet og derfor 
skabt en unaturlig undervis
ningssituation, der påvirkede 
alle elever i en asocial ret
ning. De er altså enige om, at 
karaktersystemet er medvirkende 
til at skabe et urimeligt pres 
for eleverne - et pres, der ik
ke er nødvendigt for indlæring
en, men som Troels dog mener er 
en forudsætning for et højt ni
veau.

LÆRERNES ROLLE I GYMNASIET.

Da vi i samtalen kom ind på læ
rernes rolle og hele betydning 
for undervisningen, kunne vi 
konstatere, at Troels og Ulf 
stort set var enige. En fælles 
vurdering af lærerne som altaf
gørende for undervisningen og 
en dertil hørende advarsel mod 
visse lærertyper. Især advarede 
de mod. een lærertype - •læreren, 
der ikke skabte en undervisning 
for alle klassens elever men 
derimod ensidigt satsede på og 
dyrkede de dygtigste elever.
De mente begge, at denne lærer
type er svær at undgå., da så
danne lærere jo blot handler i 
overensstemmelse med gymnasiets 
formål, idet gymnasiet jo netop 
skal honorere faglig kunnen og 
'parat-viden'.

GYMNASIET SOM UDDANNELSESINSTI
TUTION .

Troels mente, at'gymnasiet ude-
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lukkende har en studieforbered
ende funktion, men gymnasiet 
lever ikke op. til denne funk
tion af den simple årsag, at 
kun en trediedel af dem, der 
forlader gymnasiet, fortsætter 
med et videregående studium. 
Ulf var enig i, at gymnasiet 
udelukkende er en studieforbe
redende institution, men mente 
at det ville være fordelagtigt, 
hvis gymnasiet i højere grad 
inddrog flere praktiske emner, 
så man undgik den snævre, bog
lige linje gymnasiet står for 
i dag. Troels var enig i tanken 
men mente, at der burde opret
tes en institution for mere 
praktiske elever, fuldstændig 
på linje med gymnasiet og med 
samme adgangsgivende kompetence.

NON SCHOLAE, SED VITAE.

Troels gav udtryk for, at når 
man frivilligt har valgt at gå 
i gymnasiet, er man forpligtet 
til at interessere sig og ar
bejde for alle fag. Heri gav 
Ulf ham ret, men han mente dog 
ikke, at han havde haft over
skud til at praktisere dette og 
mente heller ikke, at hovedpar
ten af alle gymnasieelever kun
ne gøre det. Tanken om at lære 
for livet og ikke for skolen er 
smuk, men urealistisk, mente 
Ulf.

Vi tolker Troels og Ulfs udsagn 
ud fra den kendsgerning, at de 
begge har fået- gymnasiet lidt 
på afstand. Mens man befinder 

sig i gymnasiet, er det nok de 
færreste, der har en så afkla
ret holdning til spørgsmålet, 
for livet eller for skolen? Og 
endelig kan det vel også disku
teres om Ulf og Troels har ret 
når de hævder, at undervisning
en i gymnasiet er for livet og 
ikke kun for skolen.

SAMARBEJDE - FREMTIDENS NØGLEORD

Når Troels og Ulf skal beskrive 
deres visioner om et 1 fremtid
ens gymnasium', er det for beg
ge parter SAMARBEJDE, der er 
vejen til bredere forståelse. 
Begge begrunder de det med de
res nuværende uddannelses- og 
arbejdssituation. Samarbejde og 
fælles menneskeforståelse er de 
vigtigste elementer i begges nu
værende liv - til tider eneste 
godkendte arbejdsmetode - og de 
efterlyser begge, at man i gym
nasiet tager højde herfor.

DER ER OGSÅ ET LIV 
- EFTER GYMNASIET.

Om vi kan lide det eller ej, må 
vi erkende, at vi engang skal 
forlade gymnasiet, og livet 1 u- 
denfor' byder os helt andre 
pres og udfordringer, end gym
nasiet nogensinde vil kunne gi
ve os. Hvis dette er en fejl - 
hvor ligger den så?

Troels holdt til presset i gym
nasiet - Ulf gjorde ikke - de 
holder begge til presset i li
vet.

Esben og Peter.



Hvordan man forsøger at blotlægge gymnasiets inderste.

Lige fra skabelsen havde mennesket vinger 
og siden har man af angst fyldt dem med sten.

XXX

Allerede ved fødslen skrev jeg: 
Den dårlige samvittighed, 
produktet af al socialisation, 
bedes hermed forlade mig straks 
og lade mig i fred og ro.

Klicheerne om gymnasiets krise er virkelig virkelige: 
De stille, naive piger findes 
og stadig sidder elever på kondicykler for at få en plads.

Dilemmaet for jer og mig er nu:
Selv det forsømte forår læses i gymnasiet. 
Skal samme skæbne overgå dette?

Samlebåndet som gymnasiet er forandret til fra drivhus 
masseproducerer konforme individer.
Alle taler som politikere.
Logik og analyse skaber ikke de nye veje og fremdriften.

Husker: 3 års stemning: venten på
Forventedes ved eksamen, men skuffelsen kom: 
alt glimrede ved sit fravær.

Lærerne var de gode venner, de stædige æsler og de 
omvandrende hævnmotiver.
Vennerne, fjenderne, dommerne. 
8 = mit liv.

Hvor blev vi af?

Konklusionen om gymnasiets hjerte: tjaa, hm hm

Nu hvor 1/3 af mit liv er levet skriver jeg: visnende 
Den dårlige samvittighed er nu visnende 
Men ordene må atter brydes op til hjælp 
og tillægges deres egne værdier uden for klicheer.

(jeg har problemer med at stave, bare fordi jeg søger mit éget 
udtryk - eksamensstress sagde lægen) 
Ja, ja, vi overlever...............Jamen vi lever jo.

XXX

Menneskets urgamle drøm om at flyve kan realiseres, 
men det kræver tid at lade vingerne vokse sig stærke nok.

Charlotte P. (pseud, for student '84).
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En fagpræsentation:

Hvad er formning?
Af Bodil Høyer.

Formning er i høj grad en ak
tivitet, der udtrykker en over
ensstemmelse mellem tanke og 
handling. Dog er det ikke lige
gyldigt, hvordan man tænker, - 
nogle tankemønstre fremmer ak
tiviteten bedre end andre.

TO TANKE- OG HANDLEMÅDER.

En bogligt domineret undervis-r 
ning favoriserer en bestemt 
måde at tænke på. Nemlig den 
teoretiske, den målrettede, 
den logisk forudsigelige, hvor 
de enkelte tanker får værdi i 
kraft af de forudgående.

Ved at tænke sådan opbygges e- 
tablerede mønstre, og den tænk
ning kaldes konvergent. Konver
gent tænkning er et system, der 
bygger på det princip, at man 
ikke må tage fejl, og tager en 
elev fejl, bliver karakteren 
derefter.

Men kan man alligevel bryde i- 
gennem frygten for at tage fejl 
kan man forholde sig langt fri
ere til tanker og associationer 
og vil således kunne tænke di
vergent.

Heldigvis gives der ikke karak
terer i formning, for det kræ
ver divergent tænkning at ar
bejde med kunstneriske udtryk.
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I den divergente tænkning ned
brydes etablerede mønstre, så 
adskilt viden bliver frigjort 
og samles i genopbygning af 
nye og måske bedre mønstre.

ET BILLEDE HAR INTET FACIT.

At lave billeder er altid et 
eksperiment. Det er umuligt på 
forhånd at sige om et billede 
bliver godt eller dårligt. Og 
mange elever er bange for at 
prøve, fordi de er bange for 
at dumme sig. Men de skal dum
me sig for at få de erfaringer 
om materialer og billedsprog 
gennem hvilke indre billeder 
kan kanalisere sig, og ydre 
billeder (virkeligheden) kan 
gennemskues. Det skal være en 
vekselvirkning mellem at for
bedre sin teknik, så man bedre 
kan udtrykke sig, og en iagt
tagelse af virkeligheden på en 
ny og mere intens måde.

F.eks. er det at tegne at ud
vikle sin evne til at se.

At tegne er en metode, man kan 
meddele sig ved, men det bli-, 
ver også til en måde at erfare 
på ("Hvad er det jeg ser?"), 
bg en tilstand at opleve i 
("Det havde jeg ikke seti").



Jeg vil kalde det en kreativ 
metode, fordi den giver nye, 
anderledes tanker og udvider 
forståelsen.

Selvfølgelig skal man lære no
get om streg, tone og størrel
sesforhold for at kunne tegne, 
men disse begreber er kun red
skaber for den individuelle 
meddelelse.

Formning er altså ikke kun at 
arbejde med materialer, æsteti
ske udtryk og kunsthistorie, - 
det er også en proces, som ger
ne skulle give nye indfalds- og 
udfaldsvinkler og gøre tvivl og 
fejltagelser til et nødvendigt 
gode

Et synligt udtryk for en tanke 
kan blive ufuldstændigt og end
da grimt, men i det øjeblik 
tanken bliver synlig, kan for
ståelsen ændre sig og give bag
grund for nye iagttagelser og 
meddelelsésmetoder, som ellers . 
ikke ville være blevet fundet.

TO HJERNEHALVDELE.

I stedet for at tale om .konver
gent og divergent tænkning kun
ne man tale om venstre og højre 
hjernehalvdel. I de sidste 15 
år har man ved forskning i de 
to hjernehalvdeles- forskellige 
virksomhed konstateret, at hver 
hjernehalvdel har sin egen måde 
at opfatte virkeligheden på.

Venstre hjernehalvdel analyse
rer, abstraherer, tæller, mar

kerer tid, planlægger, udtryk
ker sig verbalt og giver ratio
nelle konklusioner, der er ba
seret på logik.

Højre hjernehalvdel er ikke eg
net til at gøre tingene i en 
bestemt rækkefølge. Den kan be
gynde et hvilket som helst sted 
eller omfatte det hele på en 
gang, - den er subjektiv,_tids
uafhængig og intuitiv.

Den konvergente tænkning næres 
af venstre hjernehalvdel, den 
divergente af højre hjernehalv
del .

Sådan som vi har det med de to 
former for tænkning kan det 
billedligt sammenlignes med, 
at vi konstant træner venstre 
ben og kun sjældent det højre 
ben - med det resultat at vi 
må gå etbenet eller humpe os 
igennem tilværelsen.

HELE MENNESKER.

Ud fra den betragtning handler 
formning også om at harmonise
re og udnytte vore mulige vær
dier, for formning har vist 
sig at være en effektiv måde, 
hvorpå man kan få adgang til 
og styrke højre-hjernefunktio
ner.

Det kan vi godt have brug for. 
Faktisk er 'det normale' en så 
dominerende og enerådende ven
stre hjernehalvdel, at den 
skal narres for at give plads 
til makkeren: F.eks. ved ud- 
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mattelse, hvor tankerne kommer 
på afveje og skaber 'lyse ide
er'. F.eks. ved oplevelsen af 
ensformig gentagelse, som skil
te er det under en lang køre
tur, hvor tankerne lige som 
falder ned bag i hovedet, så 
man i stedet for skilte ser 
drømmelignende billeder for 
sit indre øje. Hvilket netop 
er en af højre hjernehalvdels 
forunderlige evner, der kan 
arbejdes med i formning. Dels 
fordi materialerne kan appel
lere mere til højre, end til 

venstre, hjernehalvdel, og 
dels fordi iagttagelse og ind' 
levelse kan aktivere højre 
hjernehalvdel.

Billederne er der. De kommer 
ude fra, fra maven, rygmarven 
armene, benene o.s.v., men de 
kræver en speciel behandling 
for at blive synlige, og det 
hårde slid er at lære det bil
ledsprog, som gør dem forståe
lige.

Bodil Høyer

pu, FRWKUN, HAR W LAST FET KAPITEL 
CM VENSTRE OG HØJRE HJERNE MUMIE?

JE6 TROR JEG ER "VENSUZE-HJERNET 
... JE6 ER SSPAtJ ANALYTISK 06 KAN
L1‘ TAL 06 MATEMATISKE SWEOtfE...

JE6 ER NOK SNARERE 
*HØJRE-HJERNET"

JEÖ ER 60' TIL PUSLESPIL, HOL
DER AF MUSIK 06 MlN FANTASI Eg 
PER IKKE NOGET 1 VEJEN MEP«.

06 SK ER PER SEFØL! 
pc "nul-hjernepe'



Medbestemmelse eller dobbeltmoral?
Samtale med Birgitte Dam om temalæsning- i dansk på HF.. 
Ved JJ.

Det er en velkendt floskel, at 
eleverne såvel i gymnasiet som 
på HF skal have udstrakt ind
flydelse på, hvad de undervises 
i, og hvordan det skal foregå.

Men er det andet end en floskel? 
Er det ikke den gamle historie 
om igen om.de smukke ord (i be
kendtgørelsen) og de anderledes ■ 
barske realiteter?

Herom har vi talt med Birgitte 
Dam som er dansklærer, og som 
i efteråret forsøgte at leve op 
til de smukke ord.

Birgitte
egentlig medindflydelse? Og 
hvad er det for problemer som 
gør, at der egentlig sjældent 
bliver tale om en særlig vidt- 
straks medbestemmelse.

DET GREB OM SIG...

Ja, siger Birgitte, i min HF - 
klasse greb det simpelthen om 
sig i langt højere grad, end 
man er vant til. Altså ikke 
blot noget med at sige: "Her 
har I et forslag til tema - er 
der andre?". Og så vælger man 
eet, og så er det slut med den 
medbestemmelse.
Her blev det til en lang ind
ledning, hvor vi diskuterede 
medbestemmelsesbegrebet i det 
hele taget, - hvorfor det op
træder i bekendtgørelsen, og 
hvad det er for nogle interes
ser der ligger.bag; og går jeg 
måske ind for det som lærer, 
og hvad er mine motiver hertil.
Hertil en omfattende diskussion 
af, på hvilket niveau medbe
stemmelse kan fungere. Hvad kan 
man have medindflydelse på? Ma
terialer, arbejdsproces - eller 
bare emnet? Og hvilke problemer 
opstår der inden for de forskel
lige områder, når man har en

EMNE OG ARBEJDSMÅDE

Emnet valgte vi heller ikke på 
den sædvanlige måde. Normalt 
stilles der forslag i klassen, . 
og så foretager man en afstem-. 
ning. Men vi besluttede, at dem 
der havde et forslag skulle la
ve en skriftlig begrundelse for 
’forslaget, og endvidere skulle 
de forelægge det mundtligt for 
klassen. Jeg gjorde det samme.
Slutrunden kom til at stå mel
lem Kvinder og Krop og sjæl, - 
og det blev Kvinder, der vandt 
- - ikke efter afstemning, men 
efter drøftelse af, hvilket 
emne der kunne rumme mest mu
ligt af alle de ønsker, der var 
blevet fremsat. Det var ikke 
mit forslag, der vandt, så det 
var helt tilfældigt, at det 
blev et emne, der også passede 
mig.
I grupper drøftede vi dernæst 
arbejdsmåden, og vi fandt i 
fællesskab frem til en tre-led- 
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det model: 1) Læreroplag, 
2) gruppearbejde, og 3) Under
visning v/grupperne. Alle tre 
faser defineret på antal timer.

INGEN BUNDEN OPGAVE.

Jeg tog mig'altså af lærerop
lægget, hvor jeg antydede en 
historisk udvikling i temaet og 
gav inspiration til, hvilke 
problemstillinger man kunne gå 
ind i undervejs.
Herefter skulle man vælge sig 
ind i grupper, som arbejdede 
med hver sin periode - i tema
læsning skal man jo følge et 
tema gennem hele det historiske 
forløb. Og det gruppearbejde 
skulle være-bærende element i 
projektet.
Det var ingen bunden opgave for 
grupperne. Idéen skulle være, 
at man selv fandt ud af, hvad 
der var interessant og proble
matisk i perioden mht. emnet. 
Naturligvis skulle alle have 
begreb om, hvordan kvindens si
tuation var i perioden, og 
hvordan kvindelige forfattere 
udtrykte sig - hvis der overho- 
vedet var sådanne - det var så
dan et par grundpiller, som vi- 
gerne ville, at.alle tog stil
ling til. Men hovedvægten skul
le ligge på det, som grupperne 
selv fandt interessant.

ELEVERNE UNDERVISTE...

Til slut fik hvér gruppe to ti
mer, hvor de underviste klassen 
i deres periode. Dels skulle de 
levere almene facts om kvindens 
stilling i juridisk, politisk 
osv. henseende - grundpillerne! - 
og dels gøre rede for, hvad de 
havde fundet særlig relevant 
for klassen, særlig typisk for 
perioden.
Der er naturligvis et eksamens
aspekt i det - enhver kan risi
kere at komme til eksamen i en 
tekst fra en anden periode end 
den, hun selv har arbejdet med.’ 
Men mere vigtigt var det, at 
eleverne blev tvunget til at 
arbejde med pædagogiske problem
stillinger. >.i.

Hvordan kan man overhovedet læ
re folk noget? Det var det pro
blem, de blev stillet overfor. 
Hvordan' holder man sammen på ■ 
klassens opmærksomhed? Hvor
dan gør man det spændende, og 
nok varieret? Skal klassen have 
et oplæg på forhånd, nogle 
spørgsmål til overvejelse, - 
eller måske en 'tekst1?
Jeg tror nok alle syntes, det 
var den del af arbejdet, de fik 
mest ud af. Det var uvant, og 
udfordrende, og de skulle plud
selig spille en anden rolle end 
den sædvanlige.
De fik et indtryk af, hvordan 
lærere ns situation er til dag
lig, og måske også en fornem
melse af, at rolleopdelingen 
er både formel og kunstig. De 
var ikke længere 'børn', der 
blev 'undervist' - de skulle 
selv.

EEN LÆRER ER FOR LIDT.

Gruppearbejdet strakte sig over 
en måned, og da_det kom i gang_ 
viste det sig snart, at een læ
rer egentlig ler for lidt til 
projektarbejde af den art.
Det var mit mål, at jeg ikke 
selv skulle sætte dem i gang, 
men alligevel inspirere i det 
rette øjeblik. Og det er meget 
svært med så stor en klasse. På 
den anden side er det værdi
fuldt, at de selv finder frem 
til relevante tekster og pro
blemstillinger.
Hver gruppe skulle læse et VÆRK 
fra perioden, men især for de 
ældre perioder var det vanske
ligt at finde noget, som de u- 
middelbart kunne gå- til med 
glæde, og som ikke var for om
fattende. For 1700-tallet endte 
Öet med at jeg selv måtte 'la
ve' et værk, dvs. sammenstille 
en række, tekster omkring pige
opdragelse i perioden, + en 
forfatterinde (Charlotte Doro
thea Bihl) - det var et større 
arbejde, og jeg brugte ufor
holdsmæssig megen tid på de 
grupper, som havde ældre perio
der .



Så jeg følte mig ofte utilstræk
kelig i gruppefasen; selv om de 
andre grupper bad om hjælp el
ler støtte, kunne jeg simpelt
hen ikke altid' nå at komme hen 
til dem, før timen var forbi.
Tilmed får man let som lærer 
den fornemmelse, at "de laver 
jo ikke noget!" - især da når 
man ikke kan nå at få snakket 
med dem. Og det går een på. Men 
dér skal, man simpelthen være 
stærk og sige til sig selv: 
"Jamen, så må de lære noget af 

■det; de må selv finde ud af det 
selvom det går trægt."

DET KUNNE MANGE LÆRERE HAVE
GODT AF AT OPLEVE...

Den egentlige oplevelse for mig 
som lærer lå i den fase, hvor 
eleverne underviste hinanden. 
Mange af de frustrationer, vi 
havde følt undervejs, faldt til 
jorden - for de fik faktisk la
vet nogle gode timer. Der blev 
lavet oplæg til klassen, og 
nogle grupper kom med helt fan
tastisk gode'igangsættende 
spørgsmål^
Det kunne mange lærere have 
godt af at opleve. Det var 
klart for enhver, at aktivi
teten i klassen var langt stør
re, end.når jeg normalt under
viser. Indimellem selvfølgelig 
også dårlige timer, hvor der 
blev spurgt for halvvejs at ge
nere den, der sad på podiet, 
osv., men stort set syntes jeg, 
det var en stor oplevelse for 
mig som lærer.
Hvis jeg bare kunne holde min 
kæft - og det er jo svært - så . 
blev de relevante problemstil
linger rejst, og de blev rime
ligt belyst. Det rent faglige 
udbytte var glimrende, målt med 
hvis jeg selv havde lavet det 
hele.
Som faglærer bekymrede det mig 
noget, at de snævert faglige 
interesser - kunstneriske ud
tryksmidler, stil, litterære 
aspekter - blev underpriorite
ret med større elevstyring. Men 
det kan man lære noget af som

lærer. Elevernes interesser går 
ikke i en snæver akademisk ret
ning - raffinerede former for 
tekstlæsning, o.lign. - men me
re i retning af den bredere, 
kulturhistoriske indsigt. Og 
det har de vel også mere brug 
for, som mennesker. De skal ikk 
ke primært opdrages til univer
sitetet.
Men selvfølgelig lavede jeg op- 
;samling efter grupperne, hvor 
jeg fik understreget det dansk-, 
faglige, hvis det ikke stod 
helt klart.

DOBBELTMORAL.

Det er slående, og tydeligt for 
enhver, at bekendtgørelsen læg
ger op- til elevmedbestemmelse. 
Men egentlig elevmedbestemmel
se tager megen tid, så hvis man 
skal dække fagets områder har
monisk, tvinges man til at 
skøjte hen over andre områder, 
på den meget lærerstyrede facon.
Det er en kedelig dobbeltmoral. 
For mine erfaringer viser, at 
eleverne bedst udvikler selv
stændighed og metode, hvis de 
har en vidtstrakt medbestemmel
se. De får ægte erfaringer, som 
har overføringsværdi. Og de læ
rer mindst lige så meget - 'snæ
vert fagligt' - som ved almin
delig undervisning.

VI SKAL- UDNYTTE ELEVERNES RES
SOURCER. .' .

Vi lærere tager alt for meget 
for givet - også fordi vi er 
stressede og pressede: Det er 
os, der skal finde teksterne, 
det er os, der skal rejse pro
blemerne, det er os, der skal • 
være forberedte, og dit og dat.
Jeg tror, vi i langt højere 
grad skal lære at udnytte elev
ernes ressourcer, lade dem lave 
oplæg, lade dem sætte det i 
gang. Det tror jeg.
Men det krævede meget mere af 
mig som lærer. Til-gengæld sid- 

■ der jeg også tilbage og har 
lære noget selv, såvel pædagog- 
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isk som fagligt. jeg nok ikke haft kræfter til
HstMen det var anstrengende. Og

havde jeg haft 7 klasser, havde

Skolen for stjerner
En stemningsfuld reportage af Leslie Krivaa, Frank Pe
tersen og Peter Schäfer, 2.y.

Tirsdag formiddag. Vi sidder i 
et S-tog med en knugende for
nemmelse i mellemgulvet. Vi 
skal besøge nogen vi ikke ved 
hvem er, knap nok har hørt om, 
cg vi er slet ikke sikre på, at 
der er nogen til stede, når vi 
når frem. Alt hvad vi har er en 
lille, laset lap papir, hvorpå 
Frank med gnidrede bogstaver 
har skrevet: Amagerbrogade 62, 
1. tv. Dette skulle meget gerne 
være adressen på Mickey Fredie 
Pedersens Show- og Teaterskole.

SHOW- OG TEATERSKOLEN.

For et par måneder siden star
tede Danmarks første Show- og 
Teaterskole. Initiativtageren 
til dette var Mickey Fredie Pe
dersen, der sammen med kendte 
kunstnere - heriblandt Gene 
Nettles - ville undervise i 
dramatik, sang og dans. Efter 
en optagelsesprøve med næsten 
400 ansøgere blev 60 udvalgt, 
og. de fik således chancen for 
at blive de første privatuddan
nede i kunstarterne dramatik, 
sang og dans.

MODTAGET MED ÅBNE ARME.

Alle vore mismodige forventnin
ger blev-gjort kraftigt til 
skamme, da vi efter at have 
trasket de 36 trin op igennem 
en dunkel trappeopgang, og gen
tagne gange var stødt på lysre
klamer der annoncerede, at vi 
var på rette spor, blev modta
get af en smilende, veltilpas, 
dog noget forbløffet Fredie Pe
tersen. "Hvad får vi ud af det?"



var hans svar da vi spurgte, om 
vi må-tte interviewe et par ele
ver og tage en stak, billeder. 
Men da han hørte, at Birkerids 
udkom i ca. 1.000 eksemplarer, 

■som landsdækkende blad i Birke
rød, var der ingen problemer.

DET ER IKKE FAME.

Vi må indrømme, at vi blev en 
kende skuffede da vi erfarede, 
at ingen tricot-klædte piger 
dansede vildt og inderligt på 
bordene, og det hjalp heller 
ikke, da Leslie vendte en skral
despand om og trommede et par 
disko-rytmer i bunden. Alt han 
opnåede var et par undrende an
sigtsudtryk fra elever, og et 
kærligt slik fra den tililende 
hus-hund Charlie.

Lejligheden, vi befandt os i, 
havde ikke meget til fælles med 
de berømte lokaler som den lige 
så berømte Fame-skole har til 

2 huse i. Her var ca. 150 m til 
60 elever. Dog var der aldrig 
60 elever i lejligheden på een 
gang - undtagen når den måned
lige fest blev afholdt - for 
undervisningen var tilrettelagt 
således, at eleverne var delt 
op i. 3 hold - et morgen-, mid- 

2 dags- og aftenhold. De 150 m 
fordelte sig på et sang- og 
dramatikrum, et stort danselo
kale, badefaciliteter, en re
ception, et administrationslo
kale (der ville få rektors kon
tor til at blegne) og en lang, 
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Charlie
smal gang, der snoede sig igen-- 
nem hele lejligheden.

Sammenligningen med Fame-skolen 
var i det hele taget ikke noget 
som hverken Fredie Petersen el
ler eleverne brød sig om.

EVONNE, LEIF, JYTTE, NADEA, 
TROELS OG CHRISTIAN.

Da Fredie havde givet os mulig
hed for at interviewe nogle ele
ver, regnede vi med at finde 
elever i fuld aktivitet, men til 
dette var vi desværre for sent 
ude. Men halvt ude i omklæd
ningsrummet fandt vi nogle end
nu sveddryppende elever. Vi 
ventede pænt til de havde taget 
tøj på, hvorefter de velvilligt 
tilbød at blive en time eller



to, for at snakke-med os.

Vi fandt en.hyggelig krog - 
midt på gangen - hvor vi slog 
os ned, siddende på gulvet og 
lænet op af en cacao-automat. 
Meget hyggeligt. De seks elever 
vi havde fået fat på osede alle 
langt væk af selvsikkerhed og 
viljestyrke, og de svarede på 
vores spørgsmål med oprigtig og 
energisk vilje.

SHOW-SKOLEN - TILLÆG OG AL
TERNATIV.

I en afslappet atmosfære gav de 
seks elever os et indblik i de
res form for uddannelse, og 
derved slettede de mange af de 
indgroede fordomme, vi mødte op 
med. F.eks. var det en overrask
else for os da vi erfarede, at 
så godt som alle elever havde 
forskellige sociale og miljø
mæssige baggrunde, Eleverne 
havde for størstepartens ved
kommende heller ikke nogen sær
lig kunstnerisk baggrund. Ta

lent, samarbejdsvilje og åben
hed var de eneste forudsætning
er, der krævedes.

Dette afspejledes også i al
dersfordelingen - der lå melleir 
13 og 34 år - hvilket igen be
tød, at eleverne havde vidt 
forskellige uddannelsesmæssige 
oplevelser. Nogle havde sågar 
studentereksamen, andre igen 
havde forsøgt sig med gymnasiet 
men foretrukket Show-skolens 
kunstnerisk baserede uddannelse 
frem for gymnasiets meget snæv
re, boglige rammer. Show-skoler 
er således både et tillæg og et 
alternativ til de traditionelle 
uddannelser.

FREMTIDEN.

Hvis man ønsker at tilbringe er 
del af sit liv på Show- og Tea
terskolen, må man være forbe
redt på, at det koster - i øje
blikket - 12.000 kr. om året, 
og at hele uddannelsen varer 4 
år. Efter de fire år.er det så 
op til eleven selv at skaffe 
sig engagementer. En usikker 
fremtid - hvilket alle på sko
len er klar over - venter for
ude, men det er netop det, der 
driver eleverne til at yde mak
simale præstationer. Som alli
gevel ikke altid er nok, for i 
show-bizz er konkurrencen hård, 
og jobbene få.

ALBUER OG SAMARBEJDE.

Som de seks elever samstemmende 48



gav udtryk for, eksisterer både 
albuerne og samarbejde på deres 
skole. Hvilket vi som gymnasie
elever kan nikke genkendende 
til. Men til forskel fra gymna
siet er både albuerne og samar
bejdet ønskværdigt og uundgåe
ligt. For at opnå en rolle skal 
man være den bedste, og for at 
bevise dette må man nødvendig
vis- fremhæve sig selv.-på bekost
ning af de andre, - men når man 
så har fået rollen er det nød
vendigt, at man samarbejder po
sitivt med medskuespillerne. Og 
dette er alle klar over, så når 
albuerne benyttes, er der ingen 
sure miner.

klaver, har du gode chancer in
denfor musikken.

Men for at klare dig skal du 
helst ligge inde med en drøm om 
at blive stjerne - for det er, 
hvad det hele drejer sig om. 
Men inden nogen når så langt, 
ligger der mange års hård træ
ning- og koncentration bag.

"Bliv ved", "hold fast”, får de 
aspirerende'stjernes at vide, 
for hvis du går ned, følger en 
anden bare efter.

The show must go on.

Leslie, Frank og Peter.

THER'S NO BUSINESS 
LIKE SHOWBUSINESS.

I de sidste to timer har vi 
fuldstændigt levet os ind i den 
hverdag, som eleverne på Mickey 
Fredie Petersens Show- og Tea
terskole udsættes for. Vi glem
mer helt omverdenen, for den 
stemning, der hersker på ste
det, er bare så betagende. Kun 
to gange brydes den harmoniske 
idyl - første gang da Peter 
spørger efter telefonnr. på en 
af de kvindelige elever, og an
den gang da han forsøger at 
skaffe sig kontakt med Charlie.

Vi har også lært meget. Farmand 
behøver ikke at hedde Astaire 
til efternavn for at du kan 
blive en god danser, og selvom 
du ikke kommer fra et hjem med

- Kommer du allerede fra skole, er læreren syg?
- Nej, den er meget finere, han er død.

49



Elevrådet arbejder
Af Frank Petersen, 2.y.

Elevrådet her på skolen har i 
de seneste år levet en tilbage
trukket tilværelse. Dette fak
tum skyldes specielt to ting: 
1) for lav deltagelse fra elev
side, og 2) for dårlig informa
tion fra elevrådets side til 
eleverne om dets eksistens og 
dets mål.

Derfor er der på det sidste 
blomstret en del fordomme op 
omkring elevrådet. Det er disse 

forhold vi (bl.a.) med denne 
artikel vil komme til livs, og 
vi vil ved denne lejlighed spe
cielt behandle to vigtige em
ner, der skal få statsskoleele
verne til at troppe op på de 
fremtidige elevrådsmøder. Dels 
vil vi fortælle hvor vigtigt 
det er at netop du giver din 
mening til kende ved de næste 
elevrådsmøder (hvor du selvføl
gelig kommer), dels vil vi be
skrive elevrådets arbejdsområ
de, arbejdsopgaver og fremtid
ige mål.



DU ER GOD NOK.

Vi lever i et demokratisk land, 
derfor er det vigtigt at alle 
over 18 år tropper op ved valg
stederne hver gang der er fol
ketingsvalg. Det er noget de 
fleste har fået fortalt af de
res forældre. .

Denne filosofi vil vi gerne o- 
verføre til elevrådet.

Det er så vigtigt som muligt at 
alle elever, eller deres klas- 
serepræsentant/-suppleant, kom- 
ker til møderne, så de beslut
ninger der tages på elevråds
møderne bliver vedtaget af så 
mange elever som muligt. Da det 
er en praktisk umulighed at 
stuve 750 elever ind i D 11, 
hvor møderne afholdes, ville 
det være mest praktisk at hver 
klasse (HF- som gymnasieklas
ser) nøjedes med at sende deres 
repræsentant/suppleant. Er I 
ikke sikre på, om I nu har så
danne to fiduser, så brug en 
fællestime i klassen til at 
vælge dem. Det har I lov til.

Nu er der bare den sørgelige 
kendsgerning, at mange sådanne 
glimrende initiativer ofte lø
ber ud i sandet hver gang klas
serepræsentanterne skal vælges.

Mange vil måske inderst inde 
gerne, men tør ikke: "Jeg er 
ikke klog nok til at være med 
i indviklede diskussioner." 
"Jeg kan ikke fremmedord nok", 
eller "jeg tør ikke tage et så 

stort ansvar, tænk hvad jeg kan 
blive rodet ind i", osv. osv. 
tænker mange. Andre igen tæn
ker: "Nul mand, det er kun for 
kommunister/konservative/so- 
cialdemokrater", eller "det ra
ger mig en papand hvad elevrå
det laver, det hjælper allige
vel ikke mig" ..

Mange af os har nok tænkt på 
een af disse måder, og de er 
alle lige forkerte. Det er de 
føromtalte fordomme, der her 
kommer frem.

Man behøver ikke være superin
tellektuel for at deltage i 
elevrådsmøderne (du kan selv 
komme ned og se ved næste møde) 
eller tage et enormt ansvar som 
vil gå ud over lektielæsningen. 
Ingen får presset noget ned o- 
ver hovedet mod deres egen vil
je. Derfor er det også vigtigt 
at mange flere deltager, så dem 
der vil tage et ansvar får min
dre at lave.

Jo flere deltagere, jo mindre 
arbejde. For arbejde er der jo, 
men tro ikke der vil udvikle 
sig en lektiepukkel, fordi man 
engagerer sig i elevrådet.

BEDRE RINGETIDER, FX.

Hvis du tror, at elevrådet kun 
består af en bestemt politisk 
overbevist gruppe (kommunister, 
konservative, socialdemokrater 
eller andre), eller kun er for 
medlemmer af politiske ungdoms-
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bevægelser, så er det et klart 
bevis på, at du intet ved om 
elevrådet. Elevrådet er ikke 
nogen partipolitisk diskussions
klub, derfor er al sådan snak 
bandlyst.

Det, der diskuteres på møderne, 
er alle de aktiviteter, proble
mer osv. som eleverne her på 
skolen kan komme i tanke om. Og 
et typisk ikke-politisk emne, 
som elevrådet har diskuteret, 
er ændrede ringetider (der er 
nogle, der ikke kan nå deres 
tog og bus).

Det har været et tilbagevenden
de problem hvert år, men indtil 
for nylig havde det aldrig kun
net gennemføres, fordi lærerne 
var imod. Når emnet skulle de
batteres på et lærerrådsmøde 
(og. evt. vedtages), har elever
nes indlæg på dette møde været 
så svagt, at lærerne stemte i- 
mod, fordi det blev opfattet 
som noget, der kun var i enkel
te elevers interesse.

Nu er det blevet gennemført, og 
selvom eksemplet måske er taget 
fra småtingsafdelingen giver 
det alligevel et godt indtryk 
af, hvordan elevvenlige sager 
kan gennemføres med et stærkere 
elevråd. Så hvis du tror, at 
elevrådet ikke kan hjælpe dig, 
er du dum!

Der er selvfølgelig begrænsnin
ger for hvad og hvor meget vi 
kan hjælpe. Vi er ikke nogen 
arbejdsformidling, der kan an

vise dig et arbejde (desværre), 
men vi kan hjælpe til at gøre 
din tilværelse her på skolen 
bedre. Eksempler: Emneuge, sti- 
pendieansøgning (penge!)', m.m.

Men det kunne jo også være at 
du har en idé, du synes det 
ville være lækkert at få gen
nemført. Dette kan elevrådet 
også hjælpe med.

De mere heavy sager (heavy = 
tung), som ikke kun vedrører 
vores skole, behandler elevrå
det også. Det vil f.eks. sige: 
færre elever -i klasserne, nej 
til nedskæringer af grenhold, 
bedre transportgodtgørelse, 
flere penge til skolerne osv.

Alle disse ting er noget vi som 
studerende og som elever her på 
skolen kan være enige om. Der
for må vi som elever tage stil
ling og vise vores holdning, 
når politikere pusler med tan
ker vedr. ændringer i vores ud
dannelse - og så er det lige
gyldigt om vores statsminister 
er Anker, polledrengen eller 
Gert med de røde seler. Dette 
gør vi bedst i fællesskab og. 
gennem elevrådet.

Frank, 2y.

Bloksalg
fra kantinens kiosk - til dig.
Det kan betale sig: kun 6 kr. 
for en blok, m/linjer el. tern.
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Datamat og menneskesjæl
En anmeldelse af Tracy Kidder: "Maskinen", 1983.
Af Christian Brøbeck, 3.z.

Tracy Kidders "Maskinen“ er en 
af de mest spændende bøger, jeg 
har læst inden for de sidste år.
Tracy Kidder er journalist og 
fik Pulitzer-prisen for sin re
portage om konstruktionen af 
datamaten EAGLE i firmaet Gene
rel Data. Der er tale om en 
indfølende form for reportage, 
der får bogen til i et vist om
fang at ligne en roman. Men det 
er faktiske kendsgerninger, der 
fremlægges, ligesom firmaerne 
benævnes ved deres rigtige nav
ne.

HANDLINGSFORLØB.

Tidspunktet er 1979-80. Det er 
et kritisk tidspunkt i det 10 
år gamle datafirma General Data 
der er bange for at se sig ud
konkurreret på markedet af en 
ny computer, der kan mere end 
General Datas model. Der bliver 
nedsat en 'officiel' arbejds
gruppe, der skal konstruere en 
ny 32-bit mini-computer, men 
som et alternativt projekt får 
datalogen Tom West lov til at 
etablere sig i en afsides lig- 
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gende barak med 30 mand under , 
sig. Også dette team skal kon
struere en konkurrencedygtig 
maskine. Den får kodenavnet 
"Eagle". Og gennem Tracy Kid
ders beretning følger man så 
faserne i dette udviklingsar
bejde.
Først skal der ansættes folk. 
Her vælger Tom West at satse 
på nyuddannede, der dels er 
sultne efter at prøve i praksis 
hvad de har arbejdet teoretisk 
med i mange år, dels endnu ikke 
har lært at sige: Det' kan ikke 
lade sig gøre. De skal endelig 
også have mindre i løn. Barak
ken, det hele skal foregå i, 
bliver indrettet meget nødtørf
tigt, med arbejdskabiner til de 
enkelte. Kun chefen har et rig
tigt kontor.
Næsten et år kører gruppen på, 
i perioder næsten i_ jløgndrif t. 
Der bliver tegnet og konstrue
ret og programmeret og afprø
vet. Arbejdsgruppen kører mere 
eller mindre isoleret fra res
ten af firmaet, men også næsten 
uden kontakt med deres familie 
og almindelige hverdag. Det 
bliver midnatsseancer og døgn
lange forløb med fejlfindinger 
og kontrolforanstaltninger. 
Mændene bliver blege og udmat
tede, men også i perioder mani
ske. Det skal lade sig gøre. . 
Under dette stærke pres, som de 
frivilligt har påtaget sig u- 
den at de får mere i løn for 
det, bliver de kreative. De ser 
muligheder og sammenhænge, som 
ikke før er prøvet.
Og'eksperimentet lykkes. Den 
'alternative' maskine bliver 
først færdig og kan markedsfø
res med succes. Tilbage sidder 
team'et med en fornemmelse af 
tomhed og meningsløshed. De 
skilles, får stillinger andre 
steder. Men det forløb, de har 
været igennem, vil nok præge 
dem for livet.

TEMATIK.

I en eller anden forstand gen
nemspiller bogen, der jo fore
går i Amerika, en western-myte.

Det er det hårde, seje team me 
den utroligt udholdende og me
get krævende leder, der til 
sidst når frem til målet, uden 
at man kan'sige, hvem af dem, 
der som enkeltperson har haft 
størst indflydelse på det ende' 
lige resultat.
Det, der satses på i et sådant 
kapløb, er altså sejhed, udhol
denhed, flid og et vist mål af 
fantasi. Disse egenskaber op- 
dyrkes i en særlig mandeverden 
hvor privatlivet næsten helt e: 
skåret fra. Der er på foretag
endet en kvinde ansat, der på
tager sig 'moderpligter' for 
'heltene', og som da også til 
sidst får en medalje!
Noget af det, der tiltaler da
talogerne og ingeniørerne på 
projektet, er deres frihed, vej 
at mærke inden for projektets 
rammer. De må selv om, hvordan 
de når frem til resultaterne,' 
blot de når dem. Der er ingen 
kontrol på, hvornår de kommer 
eller går. Var der det, skulle 
de nemlig have haft store sum
mer i overarbejdspenge. Der er, 
som det ses, tale om en ejen
dommelig form for 'frihed' til 
at slide sig selv op for et 
firma, der udnytter ens arbejds 
kraft.
Og hvordan kan firmaet så gøre 
det? Det kan det i kraft af der 
fascination, der for den enkel
te medarbejder ligger i et så
dant udviklingsarbejde. Det er 
selvstændigt skabende arbejde 
henover hidtil satte grænser. 
Der er den samme udfordring 
gemt i det, som der i Amerikas 
fortid lå i begrebet "Go West". 
Men.der er egentlig noget for
kert i at bruge ordet 'team' on 
de 30 mænd, for de arbejder al
le som enere. Korpsånd er der 
kun, når det er strengt nødven
digt.

MASKINE OG MENNESKE.

Adskillige af de ansatte har 
arbejdet fra de var ganske små 
med datamaskiner og anden tek
nik. Og mange af dem har op 
gennem deres uddannelsesforløb



HB. HYST

været meget eenøjede i deres 
målsætning. Deres menneskelig
hed er ikke blevet særlig ud
viklet. Nogle af dem er gift, 
har endda børn, men familien 
vil altid komme i anden række 
for dem.
Der er, -som nævnt, heller ikke 
tale om noget egentligt kamme
ratskab mellem- mændene. Men der 
sker det mærkelige, at hvad men
neskene mangler i menneskelig
hed, det lægges over på maski
nen. Den får et kælenavn, "Gol
lum", der er en ækel, slimet 
og slesk person i Tolkiens 
"Ringenes herre". Når bogen i 
sin engelske titel taler om 
"The soul of a new machine" er 
det meget præcist. Maskinen får 
den sjæl, konstruktørerne står 
i begreb med at miste!
Et forhold, man uvilkårligt 
lægger mærke til i bogen, er, 
at mændenes sprog er blevet et 
datamat-sprog. De taler om at 
'loade', at 'runne' og så vide
re. De snakker sammen i Basic, 
der er et overordentlig fattigt 
sprog på ca. 200 ord, der for
trinsvis rummer korte ordrer. 
Det er ikke et sprog, der kan 
udtrykke nuancer, følelser el
ler tanker ud over de rent ma
skinelle .
Et andet gennemgående træk er 
konstruktørernes barnlighed. 
Når maskinen skal have sine 
funktioner afprøvet, bruger man 
gerne et computerspil, der hed
der "Adventure". Spillet udsæt
ter den spillende for en lang 
række valgsituationer, som re

gel er der kun to veje at gå, 
den rigtige og den forkerte, og 
vælger man for mange gange for
kert, er man død. Derefter kan 
man dog straks starte forfra på 
et nyt forsøg. Det tilsynelad
ende så fantasifulde spil træk
ker på nogle i virkeligheden 
meget indskrænkede bi-nære tan
kegange. Men det kan altså 
fængsle dette hold af højt be
gavede voksne mennesker.
Mændenes kropsbevidsthed bliver 
ringe. De bliver blege og spi
ser ikke ordentligt. Da yngste 
mand på holdet besøger et land
brugskollektiv, får han øje på 
en ung kvinde med nøgen over
krop: "Hun var et mirakel af et 
biologisk ingeniørarbejde ... 
Jeg blev så lammet, at jeg gik 
direkte ind i en lukket dør. 
Blodet løb ned ad næseryggen på 
mig, men det opdagede jeg først 
langt senere." (s. 244f). De 
investerer hele deres følelses- . 
liv i arbejdet med maskinen og 
bliver;derved fremmede for næ
re, naturlige og virkelige ting.

KONKLUSION.

Bogen beskriver et ekstremt 
forløb. Ikke alle, der kommer 
til at arbejde med EDB vil kom
me til at opleve lignende til
stande. Men samtidig er det ka
rakteristisk for udviklingsar
bejdet omkring "Eagle", at det 
er fremadrettet, kreativt og 
personligt tilfredsstillende 
arbejde for den enkelte. De her 
beskrevne personalegrupper er 
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spidserne, som under sig vil 
have et stort personale, hvis 
arbejde ingenlunde har de sam
me muligheder for personlig 
udfoldelse. Ej heller de mange 
mennesker, som den nye "Eagle" 
sætter i sving ude på andre ar
bejdspladser, vil kunne se på 
deres arbejdsdage som særlig 
kreative. Ikke desto mindre 

tror jeg, deres 'erhvervsska
der' vil kunne blive ganske de 
samme som de ovenfor beskrevne. 
En form for fremmedgørelse i 
forhold til hverdagsliv og 
hverdagstanker, som heller ikke 
fritiden vil kunne rette noget 
særligt op på.

Christian Brøbeck.

Skred

Statsskolen er bygget i 1967. 
Det står fast, det er sikkert. 
Men indenfor murene skrider det, 
på flere måder.

Der er fx kommet et ekstra vin
due ved siden af indgangen. Og 
bagved det, i det lille, røg
fri rum, sidder blege lærere og 
arbejder tyst. Engang - for 
år siden - var her et forvirret 
depot for dansklærere. Nu er 
der stille og rent, og op til 5 
lærere ad gangen - hvis de kan 
tåle hinanden - kan få ro til 
at rette stile og drikke kærne
mælk til.

Og LÆRERVÆRELSET ligner ikke 
mere sig selv: møblerne er skif
tet ud, de tunge, skønne teak
træsmøbler med det turkisfarve
de betræk. De er væk. Og døre
ne, de tunge, smukke teaktræs
døre - de er blevet malet - - 
GRØNGRÅ! Jamen, - hvor blev 
tresserne af? Tressernes teak- . 
træsdanmark?

Solgt til spotpris. Vi har skaf
fet 20 ekstra pladser og sidder 
omkring Piet Heins superellip
seborde på Arne Jacobsens bal
levenlige koncertstole - de er 
så gode at vippe på. Hertil 
lidt lænestole, til de ældre, 
- Arne Jacobsens SVANEN.

Det rene D.S.B., er der nogle 
der siger. Rødt og sort.

For ikke ganske at ligne en IN

STITUTION er vi gået i gang mec 
at få sat farveklatter på læ
rerskabene, - ,en vanskelig op
gave, som vi siden vil give Bo
dil Høyer det fulde ansvar for.

Det var på tale at male en man
gefarvet DRAGE hen over skabene 
- men dragens tid er forbi, nu 
gælder det blot om at finde en 
kulør, der kan passe - - helt i 
tidens ånd: skabene er der sta
digvæk, men de er blevet MODER
NISEREDE.

Så det var kr. 100.000 til læ
rerværelsets forskønnelse, - 
men det var heller ikke let at 
få den sag igennem lærerrådet. 
Det tog små to år - selvom det 
er til lærernes eget bedste. 
(Og når lærerne har det godt, 
har eleverne det også godt. Li
gesom på arbejdsmarkedet iøv- 
rigt, ikke?).

Men det tog altså 2 år, hvoraf 
man kan lære, at lærere er u- 
selviske. Eller konservative. 
Hvorfor dog lave om på det tun
ge og smukke lærerværelse, som 
ganske vist kun var designet 
til 36 lærere - og efterhånden 
var vi blevet 70. Folk kunne jc 
bare holde sig væk, ikke?

Men nu er det sket. Og der er 
sket mere endnu.

For PÆDAGOGISK VÆRKSTED - det 
er dér, lærerne sidder og klip
per og klistrer - er blevet 
flyttet - - til A23 (hvad en 
del forvirrede elever er blevet 
klar over efter nytår). 

Gudskelov. Vi sad på nakken af 
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hinanden i det tidligere værk
sted ved siden af lærerværel
set. Men nu har vi fået plads 
nok til at rode for alvor. Her
ligt..Og måske holder de irri
terende, yngre lærere sig så 
borte fra lærerværelset.

Sagen er jo den, at vi skal ha
ve en PARTNER. Det er det hyg
gelige navn på en datamat, som 
Regnecentralen markedsfører - 
altså et helt igennem dansk 
produkt fra ITT. Alle statssko
ler skal have en Partner i år, 
og når vi har fået den, kan vi 
få lavet autoritative edb-ud- 
skrifter af alle de banale op
gørelser, som vi tidligere flik
kede sammen, på skrivemaskine. 
Det er fremskridt.

Og en Partner skal have et rum 
- det er jo en maskine. Så vi 
måtte splitte det gamle pæd. 
værksted i to rum, - det ene 
til partneren, og det andet til 
en af skolens sekretærer. For 
også i ADMINISTRATIONEN har de 
siddet på nakken af hinanden nu 
i flere år.

Men nu sidder de altså mere 
hver for sig. Går vi ind ad 
administrationsdøren, har vi 
i rækkefølge:

1) de skr. inspektorer;
2) økonomiinspektor og AV- 

inspektor;
3) rektors sekretær, Dorte;
4) rektor;
5) økonomisekretær Jytte;
é) økonomisekretær Birthe, 

og
7) vores allesammeris PARTNER.

Så - det skrider altså, rundt 
omkring på skolen - - på flere 
måder. Også blandt lærerne er 
der skred i den, og nogle skri
der mere end andre.

TAGET skrider vel også snart, - 
det er pilråddent. Men det la'r 
vi ligge - til amtet overtager.

JJ

Fremtidsstilling


