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Bliver den nye 
læreruddannelse 
god nok?

AKTUELTS KRONIKSERIE FRA SEPTEMBER 1965



AKTUELT har i september bragt en række kronikker, der behandlede under
visningsminister K. B. Andersens forslag om en ny læreruddannelseslov. — 
Forslaget blev i foråret fremsat i Folketinget og kommer om kort tid til ny 
behandling.

Det var undervisningsministerens tanke, at den lange pause mellem de to 
folketings-behandlinger skulle benyttes fil en offentlig debat om forslaget. 
Det må vel erkendes, at hans håb er blevet delvis beskæmmet. Ordvekslinger
ne om uddannelsesforslaget har nærmest haft karakter af spredt fægtning.

AKTUELT har bragt de seks kronikker i håb om, at de kunne medvirke til 
at gøre debatten bredere og mere principielt betonet, men også fordi vi har 
ment, at også andre væsentlige detaljer burde diskuteres end dem, somme
rens skærmydsler har koncentreret sig om.

Kronikørerne er - med en enkelt undtagelse - ikke medlemmer af lærer- 
uddannelsesudvalget eller organisationsfolk, der i øvrigt for en væsentlig del 
er de samme mennesker. Vi har det indtryk, af deres synspunkt er dækket ind 
gennem publiceringen af betænkningen og lovforslaget om den nye lærer
uddannelse, hvis de da ikke er gået deres egne veje for at få deres me
ninger bragt frem for offentligheden.

AKTUELT har som kronikører valgt en række pædagoger, der står for syns
punkter, som måske ikke uden videre akcepteres på bjerget. Deres indlæg 
kan bidrage til at markere de modsætninger, der er nødvendige i enhver 
debat.

Lige så naturligt har det været at lade forslagets fader, undervisningsmini
steren, afrunde kronikserien.

AKTUELT har fået mange beviser for, af serien har vakt interesse både 
blandt pædagoger og andre mere almindelige skoleinteresserede. Vi er 
blevet opfordret til at samle de seks kronikker i en pjece. Denne opfordring 
er hermed efterkommet.

AKTUELT



Bliver lærernes 
uddannelse bedre ?

Skoleinspektør Torben Gregersen giver en kritisk vurdering af 
betænkningen og lovforslaget, der skulle betyde væsentlige 
ændringer på et af de afgørende områder af dansk pædagogik.Ministerielle betænkninger plejer ikke at være særlig spændende at læse Det er Betænkning nr. 390 sådan set beller ikke, men alligevel fængsles man efterhånden af emnet og de forsøg på løsninger, som den munder ud i.33 personer har underskrevet betænkningen, deraf var 18 seminarielærere eller -rektorer, 1 var seminariestuderende. 11 repræsenterede den danske skole (deraf 1 gymnasieskolen), mens de sidste 3 kom fra undervisningsdirektoraterne og undervisningsministeriet.Hvad er det nu for problemer alle disse (og mange andre) har beskæftiget sig med? Først og fremmest at prøve at ændre folkeskolelærernes uddannelse sådan, at den kommer til at passe til den ændrede folkeskoles krav (Folke

skolelovene af 1958 og 1962). Det skal bemærkes, at en del af »nyhederne« i loven i virkeligheden kun svarer til, hvad en del seminarier allerede har prøvet i praksisTilpasningen til en ny skolelov er denne gang gået hurtigere end tidligere. Forrige gang kom skoleloven i 1937 og den tilsvarende læreruddannelseslov først i 1954. Det varede altså 17 år at føre udviklingen å jour. Nu er vi nede på, at der er gået 7 år fra skolelovens vedtagelse til der ligger et lovforslag om læreruddannelse på Folketingets bordÆndringerne tager særlig sigte på at løse tre problemer: undervisningen i 8.—10.-klasserne og disse klassers nye fag orientering og den individualiserede undervisning i de udelte 6. og 7, klasser og den radikale fornyelse af undervisningsformerne i almindelighed f. eks. den 

stadig støre vægt, der lægges på gruppearbejde.GIVER forslaget reelle muligheder for at gennemføre sådanne ændringer. Det tror jeg Betænkningen bringer på en række punkter nogle afgørende fremskridt. Men hvis man havde ventet sig et ændret grundsyn på læreruddannelse, så skuffes man. Et af de mest markante fremskridt ser ud til at være, at de pædagogiske fag (dvs. pædagogik-psykologi, undervisningslære, praktik og pædagogisk speciale) endelig får den styrkelse (bl. a. i timetal), som de tidligere betænkninger kun har snakket om. Ca. % af det samlede antal timer skønnes efter forslaget at skulle gå til disse fag. Det, der kaldes »pædagogisk speciale«, er en nydannelse. Man kan vælge mel
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lem tre områder: 1. Begynderunder, visning (særlig i 1 kl.), 2 Unøer- visning i 8.—10. kl. omfattende bi.a det nye fag orientering, 3 Specialundervisning, hvilket vil sige undervisning af læsesvage i læseklasser og på læsehold, af svagtbega- vede i hjælpeklasser og endeng foranstaltninger for de adfærdsvanskelige børn Man har hidtil kunnet vælge et af disse tre områder som linjefag, så det betydningsfulde er ve) nærmest, at alle tvinges til at have et pædagogisk speciale. Desværre har man udeladt 3.—7 klassetrin i dette program, og da forslaget samtidig på et andet område (orienteringsfagene i 3.-7. kl.) er meget svagt, er jeg bange for, at man får en svækkelse af interessen netop for dette væsentlige alderstrin i skolen. Hvorfor ikke indføre et fjerde pædagogisk speciale: 3.—7. kl. med særligt henblik på aktiviserende arbejdsformer, samarbejde mellem fagene og gruppeundervisning?De andre pædagogiske fag synes at have fået mere tid og derigennem mere vægt. Læreruddannelsen kan nu blive det. den altid burde have været, men alt for tit ikke blev: en pædagogisk faguddanneise.Det næste fremskridt er, at man nar opgivet at lære alle lærerstuderende alt, idet man har bestemt, at følgende fag ikke mere skal være obligatoriske for alle: historie, biologi, geografi, naturlære og fremmedsprog. De tvungne fag omfatter derefter udover de pædagogiske fag: dansk, skrivning, regning og matematik, kristendomskundskab og legemsøvelser. Desuden skal alle gennemgå en mindre »grunduddannelse« i formning (tegning osv.), sang og for kvindelige studerende, håndgerning, samt vælge to linjefag med et stort timetal og på den måde få en 

grundig videreuddannelse i to af folkeskolens fag. Endvidere kan hver studerende vælge et »tillægsfag« blandt fagene historie, geografi og biologi. Endelig skal der på hvert seminarium arrangeres supplerende kurser i en række emner lige fra familiekundskab til færdselslære, fra biblioteksorientering til seksualundervisning samt afholdes fællestimer med særligt henblik på samtidsorientering.DET er helt rigtigt at begrænse den tvungne fagkreds, men på to områder tror jeg, at udvalget har gjort det på en forkert måde. For det første har orienteringsfagene fået en meget svag stilling både rent fagligt og metodisk. Man kan vælge et orienteringsfag som linjefag, og man kan vælge et andet som tillægsfag. Men man behøver ikke på seminariet at beskæftige sig med denne faggruppe, som i dag spiller en meget stor rolle i pædagogiske forsøg bl. a. hvor det drejer sig om samarbejdet mellem fagene. Udvalget har ladet lave en undersøgelse, der viser, at det allerede er ganske almindeligt, at dansklæreren også har et eller to af orienteringsfagene i sin klasse. Jeg tror, at udviklingen bærer hen mod, at dansklæreren i 3. klasse helst vil starte med også at have orienteringsfagene for på denne måde bedre at have tid til at kunne tage på ekskursioner, lejrskole osv., og øget mulighed for at kunne lave emne- og gruppearbejder. Dele af faget dansk indgår jo også som støtte for orienteringsfagene. Udvalget fremhæver flere gange, at lærerne, der bliver uddannet efter den nye lov kommer til at virke også efter år 2000, men på dette område har man stirret sig blind på de øjeblikkelige forhold og glemt perspektivet.

Det andet område, hvor jeg mener, at timetallet ikke er heldigt fordelt, er de såkaldte »musiske« fag, dvs. fag som formning og sang.Her skulle de lærerstuderende have en mulighed for kunstnerisk udfoldelse på en eller anden måde. Dette kan ikke alene have en stor betydning for den studerendes personlige udvikling, men selvfølgelig også for den kommende lærers indstilling over for børnenes produktivitet. I betænkningen kan det da også læses, at det er betydningsfuldt, »at alle studerende i nogen grad får lejlighed til at beskæftige sig med disse musiske områder« (sang og formning). Hvert af disse fag er tildelt 3 timer i det første år og 1 (én) i næste. Så vidt jeg kan se, har man i praksis reduceret disse »musiske« fag til overvejende at være hjælpefag for andre fag (f. eks. ved fagtegning) og tjene til at indøve morgensange.Faget legemsøvelser har i ganske anden grad haft udvalgets bevågenhed, idet det bestemmes, at fuld uddannelse skal tages af alle, og den nuværende linjefagsuddannelse i faget skal bortfalde. Begrundelsen er hård og brutal: de fleste lærere underviser erfaringsmæssigt kun i kortere åremål i dette fag, således at et meget stort antal lærere nødvendigvis må kunne undervise heri. Derfor tildeler man dette fag det højeste timetal af alle skolefagene. Der er vist en større sandsynlighed for, at lærerne vil blive ved med at undervise, hvis de frivilligt har valgt det som linjefag. Resten af de studerende må kunne nøjes med en betydelig mere beskeden »grunduddannelse«. De sparede timer bør kunne anvendes på styrkelse af de musikalske fag, og eventuelt til en metodisk behandling af orienteringsfagene.
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Middelalderens lærer, som han fremstilles på et kalkmaleri i Tuse kirke, 
hvor skolemesteren med ris og ferie modtager lille Jesus på hans første skoledag
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Nogle af læreruddannelses-udvalgets kritikere har lagt vægt på, at udvalget har foreslået, at de fleste fag afsluttes med en eksamen. Dette ord kan fremkalde kuldegysninger hos mange mennesker på baggrund af egne oplevelser. Om en indførelse af eksamen vil være et fremskridt eller et tilbageskridt, vil helt afhænge af den anvendte eksamensform. Det er en almindelig erfaring fra skolen, at eksamensformen virker tilbage på den daglige undervisning. Får man held til at finde frem til egnede eksamensformer, kan man i løbet af kort tid påvirke hele undervisningen i gavnlig retning. Jeg håber, at det lykkes.TUT meget vigtigt afsnit af betænkningen skal nævnes til sidst. Det handler om seminarielærernes uddannelse — et spørgsmål med sprængstof i. Skal seminarielærerne først og fremmest have en stor faglig uddannelse (f. eks. universitetsudannelse 

i ét eller to fag) eller er det vigtigere, at de har en stor erfaring i at anvende kundskaberne pædagogisk i undervisningssituationer, der svarer til dem, de studerende senere kommer ud for? Udvalget peger på løsninger, der kan styrke læreruddannelsen. Man nævner, at dei ved Danmarks Lærehøjskole planlægges uddannelser, der vil lærergerningen enten efter en universitetsuddannelse eller efter års praksis i folkeskolen. De universitetsuddannede skal gennem den ny uddannelse få både teoretisk og praktisk kendskab til folkeskolens grundlæggende pædagogik og praksis. For de folkeskoleuddannede planlægges et flerårigt studium på Lærerhøjskolen som afsluttes med en kandidateksamen.Selv om det hele mere har karak, ter af en skitse end af et forslag, er det vist første gang, man i Danmark har taget fat på problemerne vedrørende et område inden for voksen-pædagogikken. Tænk om man også stillede de krav om en 

rimelig pædagogisk uddannelse f. eks. for universitetslærere, men dette er et andet problem! Men er tiden mon ikke inde for at oprette en lærestol i »voksens-pædagogik ligesom man har gjort det ved lærerhøjskolen i Stockholm?Betænkningen ender med et stort resumé over reformerne. Nogle er mikroskopiske og andre forekommer ikke helt gennemtænkt, hvis man holder sig til teksten. Alligevel er grundindstillingen positiv. Med nogle mindre forandringer kan udvalgets forslag føres ud i livet som en rimelig forbedring af læreruddannelsen, men man behøver vist ikke at være spåmand for at forudse, at denne lærerlov vil få en kortere levetid end de tidligere. Man kan vist lige så godt straks efter dens vedtagelse begynde arbejdet på de større og væsentlige ændringer, som man trænger til på dette afgørende område af dansk pædagogik.
Torben Gregersen
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Uddannelsen
der kun er begyndelsen

Redaktøren at »Lærerstuderendes Landsblad«, Axel Neubert, 
skriver, at det er håbløst at ville uddanne »færdige« lærere - 
Læreruddannelsen kan kun være et pædagogisk grundlag.

'N. TÅR man skal vurdere læ- L ’ reruddannelsesudvalgets forelagte betænkning vedrørende læreruddannelsen, må det være nærliggende at tage udgangspunkt i spørgsmålet: »Har udvalget på tilbundsgående vis formået at opfylde sine egne intentioner?« Desværre synes svaret for i hvert fald to væsentlige områder at blive nejI betænkningen hedder det i en oversigt på side 33:.De studerendes medansvar og rimelige medbestemmelse med hen- syntil udformningen af deres egen uddannelse og seminarielivet i det hele udvides. De studerendes selvstændige arbejde fremmes og støttes af studievejledning og indøvelse i fagenes (videnskabelige) arbejdsmetoder bl a. gennem særlige laboratorie- og øvelsestimer Lavere pligtigt timetal for de studerende er forudsætningen for. al 

sådanne arbejdsmetoder kan realiseres.«Endvidere står der på side 16:• Men eftersom de lærerstuderende gennem hele deres skoletid og øvrige foruddannelse har beskæftiget sig med almindelig faglig kundskabstilegnelse og først på seminariet møder de pædagogiske og psy kologiske stofområder, synspunkter og metoder, er det givet, at disse netop i en læreruddannelse må indtage en grundlæggende og central stilling.« Det må på det kraftigste påpeges, at disse af udvalget opstillede betingelser ikke er opfyldt i de fremsatte forslagEfter betænkningens timefordelingsplan vil de studerende få SOSS pligtige timer om ugen hele studiet igennem. Hertil kommer tillægsfag, fællestimer, instrumentalmusik, frie kurser og studiekredse, som hurtigt bringer time

tallet op på 40 eller mere. Det understreges ganske vist, at det meste af dette er frivilligt, men det er til gengæld i en læreruddannelse så vigtige områder, at de gerne i videst mulig udstrækning skulle realiseres. Desuden understreges det, at det er maksimale tal, og at det er op til det enkelte seminarium at nedsætte disse ved anvendelse af andre undervisningsformer. Det samme står der i nugældende bekendtgørelse, uden at det dog ret mange steder er taget til følge. Derimod er det en kendsgerning, at man enkelte steder overskrider det fastsatte maksimale timetal, så der er grund til at frygte det værste. Det er derfor vanskeligt at se, hvordan der overhovedet skal blive tid til de studerendes selvstændige arbejde og personlige fordybelse i udvalgte stofområder samt til ud- 
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arbej delse af større opgaver og afhandlinger under lærerens indseende, således som der slås til lyd for i betænkningen. Desuden må det bekymre et tidligere rådsmedlem, hvordan betænkningens ord om en fortsat udbyggelse af rådsinstitutionen skal nyde fremme, når rådsarbejdet fremover nødvendigvis må blive natarbejde. Der må derfor tages afstand fra timetal som de foreslåede, idet de fuldstændig vil hindre gennemførelsen af de foreslåede arbejdsformer. Men det er man jo allerede klar over i udvalget.Vedrørende de pædagogiske fag er det vel rimeligt simpelt hen at foretage en sammenligning mellem nugældende bekendtgørelse og de i betænkningen fremsatte forslag. Derved opdager man til sin overraskelse, at der for disse fags vedkommende (pædagogik, psykologi, undervisningslære og praktik) ingen udvidelse er sket. Facit bliver 23 mod nu 22 ugentlige timer, og de foreslåede praktikuger opvejer ikke den eksisterende praktikantudsendelse. (Ved »ugentlige timer« forstås timer pr. uge i faget sammenlagt for hele studiet). Derimod er der afsat 10 ugentlige timer til pædagogisk speciale (småbørns- undervisning, undervisning i ældre klasser eller specialundervisning), hvilket nok er en forbedring, blot ikke særlig hensigtsmæssig. Det er nemlig meningen, at alle skal have en grundig indføring i hele skoleforløbets undervisningsmæssige problematik (helhedsskoletanken) og så derudover arbejde med en særlig uddybelse af et af de tre nævnte områder (tanken om en trindelt skole). Denne sammenblanding af to principielt forskellige uddannelsesformer må uvægerligt medføre en betydelig overlapning, som vil være højst uheldig, især det ringe timetal til 

helhedsorienteringen taget i betragtning.
TYET vægtigste argument
U mod forslaget må dog være, at en specialisering på tværs ikke er i overensstemmelse med skolens struktur. Det må slås fast, at de ansættende myndigheder hverken kan eller vil tage hensyn til ansøgerens specialer, og at mange derfor vil få et overvejende antal undervisningstimer uden for deres pædagogiske speciale — på områder, hvor de altså reelt ikke vil være bedre kvalificerede end efter nugældende lov. Det må derfor forekomme paradoksalt og højst urealistisk, når man i betænkningen på samme tid plæderer for en fastholdelse af klasselærerprincippet og for indførelse af pædagogiske specialer. Konklusionen må blive, at den eneste reelle styrkelse af de pædagogiske fag er sket ved indførelsen af de pædagogiske specialer. Disse kan imidlertid ikke anbefales til gennemførelse, idet de er i modstrid med ønsket om at opretholde en helhedsuddannelse og med det faktum, at skolen i praksis bygger på en sådan. Så længe det er tilfældet, må kravet om en helhedsuddannelse først og fremmest gælde de pædagogisk-psykologiske fag. Hvis derfor disse fag ikke endnu en gang skal komme til at figurere som hovedfag udelukkende på papiret, må det foreslås, at de pædagogiske specialer tages ud af forslaget, og at de derved frigjorte timer fordeles på fagene pædagogik, psykologi og undervisningslære. Det bør desuden stærkt påpeges. at hele denne faggruppe yderligere skulle have timetallet forøget. Specialundervisning må i stedet indgå som almindeligt liniefag. Det er måske nok en uheldig fiksation af dette undervisnings

område, men så længe skolen opretholder denne fiksation, synes det også nødvendigt, at seminarierne gør det.Udvalget har altså på to så afgørende områder ikke formået at opfylde intentionerne. Såfremt der ikke i den endelige bearbejdning af lovforslaget og ved udarbejdelse naf en undervisningsvejledning (for en sådan må vel komme?) kan ændres noget ved dette, må udvalgets arbejde desværre betegnes som forfejlet.DET kan lyde selvmodsigende på samme tid at kræve en generel nedsættelse af timetallet og en udvidelse af timetallet i de pædagogiske fag. Jeg skal derfor forsøge en nærmere redegørelse.Et grundsynspunkt for udvalgets arbejde har været, at en indskrænkning i antallet af obligatoriske fag er strengt nødvendig for indførelsen af de ønskede arbejdsformer og for opnåelsen af en tilstrækkelig fordybelse i det enkelte fag. Efter forslaget optræder følgende fag som obligatoriske: dansk, regning og matematik, skrivning, kristendomskundskab, legemsøvelser, håndgerning (for piger), formning og sang samt en række obligatoriske kurser og fællestimer. Disse fag (4- håndgerning, kurser og fællestimer) omfatter i alt 42 ugentlige timer af et samlet ugentligt timetal på 105 timer, altså over 1/3. Resten går til liniefag og de pædagogiske fag. 15 ugentlige timer til hvert af de to liniefag kan næppe være for meget, og de pædagogiske fag har afgjort for få timer. Det må altså blive denne gruppe af obligatoriske fag, der yderligere skal indskrænkes og omlægges.
8



Den danske lærer i 1880'erne - degnen i skolen på Skagen malt af Michael Ancher:
»Man ser for sig de gamle degne i de lave stuer med brillerne skævt på næsen, møjsommeligt 
med de brede pegefingre arbejde sig gennem Cramer og hans cifferbøger...«



Det kunne f. eks. ske ved, at kristendomskundskab udtoges, og ved at dansk i stedet kaldtes litteratur og idéhistorie, mens sproglig dansk henlagdes til forkursus. Skrivning kunne udtages og gøres til et kort, elementært kursus under formning. Regning og matematik kunne udgå og henlægges til forkursus. Legemsøvelser og håndgerning må udgå og i stedet indføres som liniefag. Det er urimeligt, at disse fag skal optage så mange timer, udelukkende fordi de ikke er særlig attraktive. Problemet løses ikke ved at gøre dem obligatoriske for alle, men ved at ændre deres indhold, så de bliver tilstrækkelig attraktive. Derved frigøres 26 ugentlige timer (håndgerning stadig undtaget), som kunne anvendes dels til en udvidelse af de pædagogiske fag samt litteratur og idéhistorie, dels til nedbringelse af det pligtige timetal. Derved skabes mulighed for at realisere forslaget om stedse løbende studiekredse, hvor især de musiske fag bør prioriteres højt, da de ikke i særlig grad er tilgodeset i timeplanen.

Det kan givetvis også gøres anderledes, men grundsynet må være, at læreruddannelsen er en grunduddannelse, en pædagogisk grunduddannelse. Såvel 54- loven som det her omtalte forslag synes at vise, at det er håbløst at ville uddanne »færdige« lærere. I en grundlæggende lærerudannel- se må det tilstræbes på forsvarlig vis at udstyre de studerende med den fornødne pædagogisk-psyko- logiske viden, den rette pædagogiske indstilling og ansvarsbevidsthed samt dybtgående faglige kvalifikationer på nogle ganske enkelte områder. Resten må henlægges til videreuddannelsen. Hver enkelt lærer må så tage fat på de fag, han bliver stillet over for at skulle undervise i i skolen, når det i løbet af hans undervisningsvirksomhed bliver aktuelt. Derved sikres tillige, at man er motiveret for at arbejde med faget, og at man bliver undervist i de til enhver tid aktuelle områder inden for faget. Mange kan givetvis ikke lide dette synspunkt, men jeg er bange for, at det trods alt ikke kan være anderledes.

DE ovenfor fremførte synspunkter er selvfølgelig først og fremmest mine private og ikke Landsrådets officielle standpunkt. Den, der yderligere er interesseret i de studerendes synspunkter, må henvises til Lærerstuderendes Landsblad, hvori Landsrådets officielle svar til K. B. Andersen er offentliggjort. Men sammenfattende må det siges, at udvalget på væsentlige punkter ikke har formået at løse problemerne omkring læreruddannelsen. Det er givetvis heller ikke let — måske endog umuligt — at udforme den »rigtige« læreruddannelse, men det må stadig være det mål, der arbejdes hen imod.Såfremt dette lovforslag vedtages, må vi derfor sætte vor lid til forsøgsbestemmelsen (§ 13 stk. 2) og håbe, at det ad den vej bliver muligt at skabe et bedre grundlag for en »rigtigere« læreruddannelseslov, når dette om formentlig kun få år bliver aktuelt.
Axel Neubert
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For erhvervslivet 
eller for livet?

Skoleinspektør C. C. Kragh-Müller kritiserer lovforslaget for dets 
periferiske placering af de musiske fag-områder, der er af af
gørende betydning, hvis den skole, den vordende lærer skal 
arbejde i, ikke bare er en skole for erhvervslivet.I løbet af den sidste menneskealder har spørgsmålene om børnenes opdragelse og undervisning trængt sig mere og mere i forgrunden i den offentlige debat.Da de fleste fremskridt indenfor disse områder næsten altid af debatørerne er gjort afhængige af bl. a. lærernes uddannelse, kan det forekomme mærkeligt, at den nye betænkning vedrørende læreruddannelsen trods undervisningsministerens stærke opfordringer endnu ikke — en god måned før det deraf affødte lovforslag lægges på rigsdagens bord — er blevet gjort til genstand for kommentarer og diskussioner over en bred front i samfundet. Det skal derfor fastslås med syvtommersøm, at spørgsmålet om lærernes uddannelse ikke er nogen harmløs affære — men 

er det mest centrale spørgsmål i dansk pædagogik i dag.I indledningen til denne kronikserie fastslår skoleinspektør Torben Gregersen, at betænkningen og lovforslaget på en række punkter går ind for nogle afgørende fremskridt. Og det kan der vist ikke herske tvivl om — heller ikke om, at disse fremskirdt i høj grad er fornødne. Men. tilføjer han, »hvis man havde ventet sig et ændret grundsyn på læreruddannelsen, så skuffes man«.Det, jeg skuffes mest over i forslaget, er tendensen til at gøre lærerne til medarbejdere i en skole for erhvervslivet — mere end for livet i ordets bredeste betydning Det forekommer mig, at man bag såvel betænkning som lovforslag ligesom savner en erkendelse eller 

anerkendelse af, at lærerne i nutidssamfundet ikke blot skal være undervisere, stofformidlere og ar- bejdsinspiratorer, men at de i et demokratisk samfund med vor status udgør den samfundsgruppe, som først af alle må virke for at nedbryde kulturtærsklen, sådan som den f. eks. viste sig som en næsten uigennemtrængelig mur i kunstdebatten for nylig. Den totalitære holdning, som her kom til orde hos de mange ellers fornuftige mennesker, der fnyste over digte, som ikke rimer, over malerier og figurer, som ikke ligner, og over musik, som ikke »klinger«, er nemlig muligvis slet ikke affødt af. at årene har skærpet deres øjne og øren og deres forstand på kunst. Den skyldes måske snarere, at deres fantasi er forkrøblet, og at den selvskabende evne, som små børn er i besiddelse af. er gået tabt.
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Udviklingen har medført, at den nye generation må befries for stivnede traditioner og fordomme — ikke blot i skolefag som f. eks. fysik, historie og biologi, men måske først og fremmest i sit syn på mennesket og menneskets muligheder. Læreren og forfatteren Torben Brostrøm sagde fornylig, at den mest konservative gruppe i samfundet — i hvert fald i henseende til kunst — efter hans opfattelse var gymnasieungdommen (der har 9 eller 10 års skolegang bag sig), og erklærede i samme åndedrag, at formålet med skolens litteraturundervisning først og fremmest må være at afskaffe fordomme.Det samme formål bør vel gælde alle de arbejdsområder i skolen, som vi med et modeord kalder de musiske?I en tid, hvor massemedierne forsøger at spille melodien for mennesker, må det blive en af pædagogikkens vigtigste opgaver at holde de nye instrumenter levende og intakte. Midt i en udvikling, der uvægerlig vil medføre så rummelig fritid, at den for menneskets egen skyld må fyldes med andet end passiv modtagen og reproduktiv aktivitet, må der kunne stilles det krav til skolen, at den under sine bestræbelser for at formidle civilisationen til eleverne bevidst forsøger at undgå, at civilisationens mangelsygdomme overføres til dem. Det må naturligvis stadig være en af skolenis vigtigste opgaver at bevare og udvikle alt det værdifulde i vor civilisation. Men det er nødvendigere nu end nogensinde før, at skolen drager omsorg for, at eleverne ikke kommer til at betale den med at miste deres iboende skabende fan

tasi og deres oprindelige evner til at opleve tingene, formerne, farverne, tonerne, sproget og bevægelserne stærkt og oprindeligt og til at udtrykke sig dermed. Det er måske først og fremmest sådanne oplevelser, de som voksne i den mekaniserede og automatiserede tilværelse, som nogen så pessimistisk har kaldt .den grå hverdag«, skal leve på.Det er dette grundsyn, der savnes i det nye læreruddannelsesforslag — så meget mere, som det vel må anses for uomgængelig nødvendigt, at der omsider tilvejebringes nøje sammenhæng mellem folkeskolens virksomhed og seminarieuddannelsen.Og i den blå betænkning, der nu fungerer som undervisningsvejledning for folkeskolen, siges det utvetydigt: »På hvert klassetrin må man fastholde som noget afgørende, at man ser læseplanerne i lyset af kravet om aktivitet og oplevelse. Det må stedse være skolens opgave — jævnsides med at bibringe børnene sikre elementære kundskaber — at udvikle deres fundamentale menneskelige evner og anlæg og at søge at vække dem til virkelig forståelse af tilværelsens problemer . . . Det kan i fremtiden ikke anses for tilstrækkeligt, at man i læseplanerne lægger samme vægt som hidtil på sådanne formelle kundskaber, som kun tjener eksaminationsformål Børnenes personlighedsdannelse og karakterdannelse må placeres foran dette hensyn.«Dette nås næppe uden også at give de musiske elementer de bedst mulige vilkår i skolens arbejde og samliv, hvorfor man kunne have ønsket det musiske en langt mere central plads i læreruddannelsen.

SER man nu på den nye (orange) betænkning vedrørende læreruddannelsen, må det medgives, at det musiske er nævnt i hvert fald 2 — to — gange. Dels 1) »anser udvalget det for at være betydningsfuldt, at alle studerende i nogen grad fåir lejlighed til at beskæftige sig med disse musiske områder« (sang og formning!), og dels 2) tales der i forbindelse med småbørnsundervisningens metodik om øvelser i fortællefag, sang, rytmik og andre musiske funktioner, fremstilling af undervisningsmateriale m. v.«Hvad angår 1), opfatter jeg sammenhængen helt som Torben Gregersen, der skriver: »Så vidt jeg kan se, har man i praksis reduceret disse »musiske« fag til overvejende at være hjælpefag for andre fag (f. eks. ved fagtegning) og tjene til at indøve morgensange.« Man forstår Gregersens brug af gåseøjne, og jeg kan på egne vegne ikke tilbageholde et suk over vendingen »i nogen grad får lejlighed til at beskæftige sig med« En vending, man ikke ville drømme om at bruge i forbindelse med f. eks. de såkaldte »kundskabsfag«, og hvis vage formulering nok skal vise sig at blive brugt eller rettere misbrugt sine steder.Og hvad angår 2), så nærer betænkningens placering af det musiske i forbindelse med småbørns- undervisningen i en uhyggelig grad den i forvejen udbredte opfattelse, at fantasi og spontanietet og det musiske i det hele taget er et små- børnsstadium, der skal overstås — noget, som de fleste skal vokse fra Endda i en så uhyggelig grad, at det bl. a. på baggrund af den øgede fritid, massemediernes pas- sivitetsfremmende indflydelse og kunstdebatten for nylig må være på sin plads i forbindelse med fore
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læggeisen af et nyt forslag til læreruddannelsen at genopfriske Poul la Cours memento: "Når udtryksdriften i os stækkes, bliver livet i os stumt. Det tier og forkrøbles. — Hvad sker der i det menneske, der er blevet udtryksstumt og berøvet mulighederne for i det daglige liv stadig at forholde sig vælgende, stadig at have sin skabende fantasi i behold? Det er uden tvivl et af de alvorligste spørgsmål, tiden stiller os.«Hvad om man i den nye læreruddannelse — ved siden af praktikken, der må være alfa og omega — f. eks. havde opdelt faggruppen (eller hellere arbejdsområderne) sideordnet ide pædagogiske og psykologiske 
fag,

redskabsfagene, 
orienteringsfagene (der ikke

dækker nær så godt som det 
angelsaksiske »science«) og

de musiske arbejdsområderog havde bestræbt sig på at fastlægge sådanne (gerne vide) retningslinjer for arbejdsområderne, at de ikke på noget seminarium kunne undgå at befrugte dels hverandre og dels elevaktiviteten i det almindelige samliv og arbejdsfællesskab på seminariet fællestimer, elevråd, udstillinger, elevblad o. m a.).Under en sådan opdeling — og i øvrigt også uden denne! — måtte disse musiske arbejdsområder omfatte alle de beskæftigelser, der giver mulighed for oplevelse og selvrealisation på det mere udefinerbare menneskelige plan: tegning, maling, modellering, sløjd, håndarbejde, dramatisering, legemsøvelser, sang, musik og f. eks. adskillelse af faget dansk i teknisk dansk (under redskabsfagene) og dansk som et udpræget oplevel

ses- og udtryksfag. — Dels forringer denne brede skala risikoen for, at seminarierne kan tomme til at spille violin på klaverer, og dels vil det brede og fastcemente- rede erfaringsgrundlag muliggøre, at eleverne ikke står helt uforstående, når de som lærere sendes ud i skolen, der allerede så småt er i gang med at koordinere de musiske arbejdsområder efter de retningslinjer, som man i faget formning har haft succes med. Jævnfør i denne forbindelse undervisningsminister K. B. Andersens løfte i »Politiken« den 3. marts d. å. om, at »når fem-dages ugen engang kommer, så er det ikke i de musiske fag, timerne skal beskæres Det er de for vigtige til.«Skulle forfatterne til betænkningen eller de, der nu skal behandle den og lovforslaget på politisk plan, imidlertid finde et sådant forslag utopisk, kan man f. eks. henvise dem til landets mange børnehavelærerinde- og fritidshjems-lærerseminarier, hvor man i snart en menneskealder har gjort erfaringer med en sådan central placering af det musiske i undervisningen. De vil i så fald og vist temmelig enstemmigt få at høre, at det, der tilstræbes og i de fleste tilfælde opnås, ikke blot er materiale-, stof- og metodekendskab og en udvikling af sansen for og evnen til at lede børnene frem til personlige oplevelser og udtryksformer med hele deres iboende fantasi i behold, men også — og det er ikke mindst vigtigt — at der 
hos seminarieeleverne på de musi
ske arbejdsområder sker noget af 
væsentlig betydning for deres egen 
personligheds frigørelse. — For et seminarium må det, jvf. lovforslagets formålsparagraf. stk. 2. være en væsentlig sag at bringe usikkerheden frem i lyset og hjæl

pe eleverne med at få bugt med den, at gøre dem til venner med sig selv og livet. Det bringer balance og harmoni, to egenskaber, som er uvurderlige for en pædagog. Det på mange måder udmærkede lovforslag synes m. a. o. ikke i tilstrækkelig grad at tilgodese den erfaring, at også — og måske netop — de musiske arbejdsområder kan have betydning, når det gælder om at skulle realisere den personlighedsudvikling, der tales om i formålsparagraffenELLER på en helt anden led!Man kunne også gøre alle, der er interesseret i det nye lovforslag, eller som om føje tid skal behandle det i udvalg, opmærksom på, at den store ungdomskommision for ikke så mange år siden med alvor og flid kulegravede hele fritidsproblemet og i sin betænkning »Ungdommen og fritiden« går stærkt ind for en intensivering af de musiske arbejdsområder i skolen, idet man herved mente at kunne medvirke til mere positive fritidsinteresser hos de senere unge og voksn - og en varmere og mere frugtbar o gåben måde at leve livet på.Ungdomkommissionen koncen- rede sig ikke blot om tegneundervisningen, som i de forløbne 13 år har gennemgået en revolutionerende ændring i den foreslåede retning. Den behandlede også de øvrige musiske fag. til hvilke der stilledes lignende krav, som imidlertid indtil nu ikke er efterlevet ret mange steder.Om sløjd hedder det blandt andet, at »faget sikkert for mange skolebørn fremtræder så systematiseret og ordensbetonet, at deres glæde ved at skabe noget med deres hænder går tabt«. Også under- 
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visningen i håndarbejde kritiseredes stærkt, hvorfor kommissionen »vil anbefale bestræbelser i retning af at lade de former for håndarbejde, hvor skaberglæden kan blive mest intens, få den altovervejende plads i undervisningen Og under omtalen af gymnastik siges det, at f. eks. de fritstående øvelser og det stærkt disciplinbetonede præg, der er over en del af gymnastiklæreres under

visning, kun vil være i stand til at fæstne visse børns hæmninger, hvorfor kommissionen kunne ønske. at »skolernes undervisning i legemsøvelser i større udstrækning var bygget op omkring elevernes frie lystbetonede virksomhed«.Der foreligger med andre ord i dag et så stort undersøgelses- og erfaringsmatehiale, at det ikke skulle være vanskeligt under det 

på mange måder udmærkede forslags videre behandling at få rettet en del af skønhedspletterne ved at placere de musiske arbejdsområder mere centralt. Vel at mærke — hvis man erkender, at den skole, de vordende lærere skal ud og virke i, ikke bare er en skole for erhvervslivet — men for livet med hele dets rige varierende fylde. C. C. Kragh-Müller
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Nye lærere 
til et nyt samfund

Kommunelærer, cand. psych. Mogens Jansen skriver om klasse
lærerens placering i lovforslaget og understreger vigtigheden af, 
af man holder debatten fast ved, at det er fremtidens samfund, 
der stiller kravene til den nye lærerlov.

'DAGGRUNDEN for, at dei ■*-’ nu i oktober genfremsættes lov til ny læreruddannelse er af samfundsmæssig art: Den ydre og indre fred, den højt udbyggede sociale tryghed og — det er værd at huske i denne forbindelse — et meget højt uddannelsesniveau over en bred front er den baggrund for velstandssamfundet, som fortsat må udbygges.Velstandssamfundet har brug for flest muligt bedst muligt uddannede. Men velstandssamfundet vil også gives os øget fritid og dermed øgede menneskelige udviklingsmuligheder. Begge disse ting er vi ikke nær så tilbøjelige til at hæfte os ved som de umiddelbart materielle goder, velstandssamfundet giver os; men begge faktorer stiller nye krav til vor skole og dermed til de nye lærere.

Der behøver ikke nødvendigvis at være overensstemmelse mellem et velstandssamfund og et velværdssamfund, og for at velfærdssamfundet bliver en realitet, er det nødvendigt, at man fra de første år i folkeskolen både begynder at give en langsigtet undervisning og at opdrage til en menneskeligt rigere fritid. Inden for begge disse områder kan den pæda- gogiske-psykologiske videnskab såvel som den tekniske videnskab give os værdifulde håndsrækninger, ja, det at lytte til videnskaben på disse områder er vel simpelt hen en nødvendighed for ikke at stagnere.Det nye samfund vil kræve større viden og stadig ny viden af sine medlemmer Det nye samfund kræver også større åndelig mobilitet end tidligere. Vi må i stadig 

højere grad vænne os til et samfund i hastig forandring.Vi ved ikke, hvad vore børn skal opdrages og oplæres til at give sig af med, til at arbejde med, i det nye samfund, men vi ved, at de vil komme til at arbejde med ting, som vi intet kender til i dag. De vil komme ud for problemstillinger, som vi dag affærdiger som vagt udformede utopier.I dette nye samfund bliver det væsentligt,1) at samfundsmedlemmerne fra deres første indtræden i det organiserede samfund (i skolen) vænnes til, at de stadig må indstille sig på nye muligheder, at de vænnes til at omstille sig.2) Det er også nødvendigt, at de får en solid uddannelse i de elementære fag (dansk og regning), der ligger som baggrund for alt videre arbejde. Og sko
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len må have mod til at slippe de kortsigtede indlæringsmåder i disse fag og i stedet Indstille sig på, at det væsentligste på dette områder er at give lyst til stadig at arbejde videre med stoffet samtidig med, at der gives en langsigtet indlæring, der holder.3) Det er vel også rimeligt at se det, vi kalder kunst i dette lys. Kunsten har sin egen værdi; den giver den enkelte berigelse og oplevelse, og den sag er almindelig anerkendt. Men kunsten er også et værktøj blandt andre, som kan indstille den enkelte på indsigt og forandring; også kunsten er med til at give os den større åndelige mobilitet, der bliver mere og mere nødvendig.Den ny lov om læreruddannelse er nødvendig, fordi samfundet har ændret sig, og fordi det v 11 ændre sig. Vi kommer ikke mere med Thorkild Gravlund til at kunne sige, at .det skal være som det er. og blive som det var».Når samfundet ændrer sig, vil folkeskolen ændre sig. Skolen skal sigte mod at udfylde også nye behov: indstille på mange års stadig og uafsluttet uddannelse, indstille på foranderlighed, arbejde med elevernes holdninger og arbejdsvaner fra de første dage, og give en solid langsigtet holdibar viden i de elementære fag.Om lovændringen så bør komme i 1965-66 eller i 1970 er vel ikke ligegyldigt, men afgørende må det være, at lovgivningen intet låser fast, men giver de mange muligheders seminarium, ligesom folkeskolen i dag er ved at blive de mange muligheders skole

Klasselæreren er kommet ind i billedet i diskussionen omkring den ny lærerlov. Man forventer, at læreren, der arbejder i folkeskolens syv år. skal have en grundlæggende viden om børn, man går uden videre ud fra, at han har en naturlig indføling med børnene, deres situationer og behov. Klasselæreren skal delvis kunne gå ind i rollen som den, der på mange måder erstatter f. eks manden i den familie, hvor mor er enlig forsørger. Man kunne næsten sige, at klasselæreren på mange måder vil stå som det faste i skolen, der er med til at tilfredsstille børnenes behov for tryghed — et meget elementært behov, der, hvis det ikke bliver tilfredsstillet, giver usikre, rodløse elever, der ikke får de samme samfundsmuligheder som de mere stabile, i-sig-selv-hvilende elever.Klasselæreren vil være den, der præger børnene; jo dygtigere han arbejder med børnene, jo mere. Klasselæreren er den, der tør og bør tage sit udgangspunkt i de; enkelte barn og ikke i de fag. han underviser i. I de første par skoleår er faget noget relativt ligegyldigt, i de næste skoleår op til 7. klasse er fagene, og det der skal læres i disse fag. absolut realiteter men disse må nødvendigvis stilles i relation til elevernes muligheder — Det burde vel være en selvfølge, at undervisningen på alle trin tog sit udgangspunkt i elevernes muligheder, men det er en anden historie.Klasselæreren vil være den, der giver børnene gode arbejdsvaner, den, der måske med livsperspektiv arbejder med deres holdninger til »samfund« — ordet taget i meget bred betydning. Klasselæreren er også den, der i praksis ikke er 

en kontakt, men kontakten mellem hjem og skole.Hvem er klasselæreren da? Klasselæreren er holdepunktet i de første par skoleår og den person, der giver arbejdet form. Klasselæreren er den lærer, som har dansk og ofte religion samt i en vis udstrækning geografi, biologi og historie.Tidligere havde klasselæreren også regning, sang osv., men ene- lærer-traditionen holder ikke mere.På trin efter 3. klasse er sang, formning og gymnastik i en vis udstrækning gået ud til faglærere, og der er ved at ske det samme med faget regning. Endvidere er den tendens ved at fæstne sig, at man sigter mod, at eleverne skal have både en lærer og en lærerinde, én lærer i dansk, religion og orienteringsfag og en anden i regning Dette må i øvrigt anses for en menneskelig berigende ting.Som lovforslaget er udformet, er der fare for, at man ikke tager rensyn til disse realiteter,at klasselæreren i praksis ikke mere har både dansk og regning (udviklingen i de »nye« skolevæsner både på landet, i storbyen og i forstadskommunerne peger tydeligt den vej),
at han ikke mere i de første skoleår kan have dansk og regning (indførelse af deletimer har i praksis forhindrer det) og
at han heller ikke mere i almindelighed ønsker at være enelærer i en klasse (det er et stort ansvar, der bliver lagt på én enkelt lærer, hvis han ene skal afgøre elevernes videre skoleforløb omkring 5. og 7. skoleår. En dansklærer ønsker meget i disse situationer en regnelærer at korrigere sit syn på den enkelte elev med).
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I denne forbindelse er det naturligt at rette opmærksomheden mod det positive i den ny semma- rielov, at der skal arbejdes med pådagogiske specialer: 1) undervis, ningen af de mindre børn, eller 2) undervisningen af de større børn, eller 3) specialundervisning.Men hvis der med undervisningen af »de mindre børn« fortrinsvis tænkes på undervisningen i de første 2—3 skoleår (og bl. a. de linjehold, som i øjeblikket findes, synes at pege mod dette!), og hvis der med undervisningen af de store børn tænkes på eleverne fra 8.—10. klasser, realafdeling, ungdomsskoler m. v. (og også meget synes at pege mod dette!), så vil der blive et pædagogisk tomrum omkring undervisningen i 3.—7 skoleår.Dette afspejler for så vidt en tendens, der tydeligt har kunnet iagttages omkring drøftelse af metodiske spørgsmål inden for de forskellige fag. Man har med megen ret talt om 3.—7. klasserne som »de glemte år«.Det må anses for afgjort hensigtsmæssigt, hvis man giver lærerloven en sådan udformning, at man i stedet for at oplære de lærerstuderende til at kunne undervise børnene i de første par år taler om en klasselæreruddannelse fra 1.—7. skoleår. Her måtte man sigte mod at uddanne de kommen

de lærere til at skulle bestride de mange klasselærer-funktioner samt undervisningen i dansk og orienteringsfag på trin fra 1.—7. klasse samt til at kunne varetage den helt elementære undervisning i formning, sang og gymnastik i det eller de første par år.I den kommende debat omkring seminarieuddannelsen vil der ganske givet blive fremsat de traditionelle bemærkninger fra bestemte faglærergrupper, at de alle mener, at der bør være flere timer af netop deres fag også i seminarie- undervisningen. I det mindste vil de alle mene, at de bør have nøjagtig det samme timetal, som de tilfældigvis hidtil har haft nu. Argumentationen er ret primitiv og synes at gå ud fra, at udbyttet af en undervisning er proportional med antallet af timer, der er undervist i.Fra hverdagens praksis kan vi alle hente eksempler på, at dette ikke passer. Og fra den pædagogiske forskning kan man endda hente ganske markante eksempler på, at dette slet ikke er tilfældet, men at det er kvaliteten og ikke kvantiteten af undervisningen, der er afgørende.At fremhæve dette kan muligvis synes provokerende, men det er en nødvendighed. Ikke alle fag vil kunne tilgodeses i samme udstrækning som hidtil, hvis de kommen

de lærerstuderende samtidig skal have en rimelig mulighed for en fordybelse inden for enkelte områder af stoffet.Det vil give fornødent pusterum for de lærerstuderende, hvis man nu også på seminariet definitivt udskiller regning fra klasselærerfaggruppen.FRA nu af vil ingen skolelove mere blive gamle. Dette er sikkert et realistisk udgangspunkt for den videre debat omkring seminarieloven. Alligevel bør man nok tænke over de konsekvenser, som en lovændring på dette væsentlige felt vil få.Som noget helt principielt må man derfor holde fast ved, hvad vil man med den ny seminarielov?Man vil uddanne lærere til det nye samfund, til det kommende velstands- og velfærdssamfund.Hvad har samfundet brug for i fremtiden? — og hvad vil folkeskolen dermed få brug for?Der vil være brug for folkeskolelærere, der først og fremmest er elevcentrerede i deres holdning, som tager deres udgangspunkt i eleverne og disses muligheder. Der vil i hvert fald være brug for klasselærere.Dette perspektiv vil det nok være væsentligt at holde fast ved, ikke for skolen af i går, men i afgørende grad for skolen af i morgen.
Mogens Jansen
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Læreren er altid 
under uddannelse

Kan man gøre en læreruddannelse så god, af videre uddannelse 
er overflødig? Spørgsmålet besvares med et afgjort nej af 
rektor ved Danmarks Lærerhøjskole, Harald Torpe, der skriver 
om videreuddannelsen.Forfatterne til de tidligere i denne serie offentliggjorte kronikker har det tilfælles, at ingen af dem har medansvar for forslaget. Jeg er den eneste i rækken, der på dette punkt er handicappet. Det sidste halve år, før betænkningen blev afgivet, var jeg medlem af udvalget, og selv om mangt og meget forinden var faldet på plads, er jeg naturligvis medansvarlig for forslagets udformning. Det følgende må betragtes som kommentarer til forslagets afsnit om de to emner, jeg er anmodet om at »tage mig af«, nemlig videreuddannelsen og uddannelsen af seminarielærere.Det kan måske forekomme ejendommeligt, at man i samme åndedrag, hvor man fremlægger forslag om en ny læreruddannelse, lægger planer om lærernes videreuddan

nelse. Kan man ikke gøre den egentlige læreruddannelse så god, at videreuddannelse bliver overflødig, i hvert fald i en årrække? arbejde med stof og metode, menLad mig straks sige, at der i udvalget var fuld enighed om, at behovet for videreuddannelse snarest vil blive større end mindre, hvis loven gennemføres. Forholdet bliver efter alt at dømme i mere og mere udpræget grad, at man må 
betragte seminarieuddannelsen som 
en grunduddannelse og videreud
dannelsen som en nødvendighed for 
alle. Videreuddannelsens nødvendighed ligger for det første i den ofte nævnte kendsgerning, at en lærers funktionstid er ca. 45 år. Det stiller enorme krav om å jour- føring og fornyelse i relation til ændrede samfunds- og skoleforhold, hvor hver enkelt lærer naturligvis selv i første række må 

hvor der fra statens side bør gives tilbud om systematisk videreuddannelse af en art og på et niveau, der fagligt og pædagogisk svarer til skolens behov og til de forudsætninger, grunduddannelsen giver. Grunduddannelsen vil aldrig kunne tilrettelægges, så der er dækning blot nogle få år frem i tiden. For det andet er der grund til at fremhæve et forhold, som vist nok gør sig stærkere gældende i lærergerningen end i andre erhverv: Først igennem selvstændigt praktisk skolearbejde får man forståelse af, hvor meget der forudsættes af faglig og pædagogisk viden og indsigt hos den, der skal kunne blive en god pædagog. Man oplever egne mangler, og man møder med ønske om hjælp til at afhjælpe manglerne. Dermed og først dermed er de optimale betingelser for uddannelse til stede
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NÅR man udarbejder et forslag om læreruddannelse. kan man mere eller mindre klart basere det på, at videreud- dannelsesmulighederne er til stede. Selv om der ikke i den foreliggende betænkning eller i lovforslag med bemærkninger direkte er anført noget om det, fremgår det alligevel klart, at forslaget ville have set anderledes ud, hvis vi ikke havde ganske gode efteruddannelsesmuligheder og stod foran en stærkt øget udbygning af dem.I 1963 kom der en ny lov og anordning om Danmarks Lærerhøj
skoles virksomhed. På de fleste punkter er der nærmest tale om en præcisering af de opgaver, som i mange år har været henlagt til Lærerhøjskolen, men der er indføjet bestemmelse om nye uddannelsesmuligheder, som erfaringerne har vist, der er behov for Lærerhøjskolen giver videreuddannelse i alle folkeskolens fag, uddanner lærere til alle former for specialundervisning, afholder kurser for lærere ved øvelsesskoler og for lærere, der ■ rbejder med ungdomsundervisning. Endvidere er nævnt, at Lærerhøjskolen har til opgave at arrangere kurser for konsulenter for specialundervisning (skolepsykologer), og at der skal fastsættes nærmere regler for studier, der afsluttes med en eksamen. Det sidste skal jeg vende tilbage til. Omkring 3000 lærere får hvert år videreuddannelse på Lærerhøjskolen som deltagere i årskursus eller kortere kurser af varierende længde, herunder sommerferiekursus. Det er helt afgørende for sikring af let adgang til videreuddannelse, at muligheder findes over hele landet. Der har i mange år under Danmarks Lærerhøjskole været afholdt årskursus og andre kursus i 40—45 provinsbyer. I de senere år har

6—7000 lærere hvert år deltaget i disse kurser.Det har længe stået klart, at der ikke er noget rimeligt forhold mellem de betingelser, der arbejdes under ved provinskurser, og arbejdets betydning og omfang Nu sker der da også ændringer. Folketinget har i maj 65 vedtaget en lov om oprettelse af afdelinger af Dan
marks Lærerhøjskole i provinsen. Der bliver i alt tale om 7—8 afdelinger, hvoraf 3 er ved at blive oprettet (Odense, Ålborg og Århus), mens der ventes beslutning om oprettelse af de resterende afdelinger i folketingssamlingen 1966-67 Hver afdeling får sin egen leder, der i nær kontakt med Lærerhøjskolen skal sørge for organisationen af den nødvendige kursusvirksomhed inden for sit område, ligesom der skal ske en koordinering af kurserne på tværs af afdelingernes grænser.Lovforslaget indeholder ikke meget nyt i det afsnit, der handler om videreuddannelse. Det siges, at »al videre uddannelse af folkeskolens lærere søges efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse samlet på Danmarks Lærerhøjskole, herunder dennes afdelinger i provinsen« Undtaget herfra er — som nu — uddannelsen i legemsøvelser, der foregår på Danmarks Højskole for Legemsøvelser, og i sløjd og praktisk arbejde, der foregår på anerkendte sløjdlærerskoler.SOM et væsentligt led i læreruddannelsen skal hver studerende ifølge forslaget vælge to linjefag, der skal studeres mere indgående, og et pædagogisk speciale Udvalget ønsker, at Lærerhøjskolen giver uddannelser, der svarer til de to nævnte former for grunduddannelse. Det bliver der

igennem muligt for praktiserende lærere at specialisere sig i nye fag og pædagogiske specialer og at afslutte med prøver svarende til seminariernes prøver. Det er allerede nu muligt at tage linjefagsuddannelse på Lærerhøjskolen, men det kan forventes, at denne mulighed vil blive stærkere udnyttet, hvis forslaget om en betydelig nedskæring i antallet af obligatoriske fag gennemføres. Det er på dette punkt, der sker det mest afgørende og mest tiltrængte brud med fortiden. Det letter noget på den fagtrængsel, der altid har været urimelig tyngende for lærerstuderende.På Lærerhøjskolens kurser er der hvert år en de] lærere, der ønsker at gå videre med deres studier, og som ganske afgjort har gode forudsætninger for det Det er med henblik på at give sådanne særligt interesserede lærere mulighed for at fordybe sig i faglige og pædagogiske emner, at der i Lærerhøjskolens anordning er indføjet bestemmelse om etablering af videregående studier, der skal kunne afsluttes med eksamen. Det er i særlig grad disse bestemmelser, der i læreruddannelsesudvalget har givet anledning til drøftelse af Lærerhøjskolens muligheder i forbindelse med uddannelse af seminarielærere. Inden jeg gør rede for udvalgets stillingtagen, er det nødvendigt at sige lidt om baggrunden for denDer har aldrig været stillet krav om en bestemt uddannelse som betingelse for ansættelse som seminarielærer Den, der ifølge nugældende lov ansættes som lærer ved et statsseminarium, skal have bestået en prøve i pædagogik og undervisningsfærdighed og desuden have »fornøden kundskabsmæssig og pædagogisk uddannelse«. De ved privatseminarierne ansatte skal hvert 6. år godkendes af undervis
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ningsministeriet. Hvordan har disse bestemmelser fungeret?Mange seminarielærere har en universitetsuddannelse, og der bliver formentlig stadig flere i denne kategori. Andre har læreruddannelse suppleret med en videreuddannelse, for manges vedkommende ved Danmarks Lærerhøjskole. Begge kategorier har mulighed for at fortsætte uddannelsen gennem kurser, der tilrettelægges af Direktoratet for Folkeskolen og Seminarierne i samarbejde med Lærerhøjskolen eller af Lærerhøjskolen alene. Videreuddannelse af seminarielærere hører ifølge lovmæssige bestemmelser med til Lærerhøjskolens opgaver.I det nye lovforslag siges det blot, at »det er en betingelse for fast ansættelse — ved private seminarier for godkendelse — som seminarieadjunkt, -lektor eller -rektor, at vedkommende har en uddannelse, der kan godkendes af undervisningsministeren, og har bestået den for seminariernes lærere anordnede pædagogiske prøve«.Det betyder, at bolden gives over til ministeren, men ikke uden kommentarer!Det er indlysende, at der ikke opnås en god læreruddannelse uden højt kvalificerede lærere til at forestå uddannelsen. I bemærkningerne til lovforslaget opstiller man fire uddannelsesmuligheder:1) Universitetsuddannelse samt — for den, der ikke har en forudgående undervisningspraksis af et betragteligt omfang — et pædagogisk studium ved Danmarks Lærerhøjskole.2) Lærereksamen kombineret med undervisningspraksis samt videregående studier ved Danmarks Lærerhøjskole afsluttet med den planlagte pædagogiske kandidateksamen.

3) Lærereksamen kombineret med undervisningspraksis samt med anden videregående uddannelse (eksempelvis kan nævnes: musikpædagogisk eksamen, afgangseksamen fra kunstakademi eller — i visse fag — faglærereksamen).4) Anden højere faglig uddannelse med supplement som anført under 1.DET gælder om alle de nævnte uddannelser, at 
ingen af dem direkte tager sigte mod en virksomhed som seminarielærer. Jeg vil begrænse mig til at sige lidt om de to førstnævnte muligheder.Universiteternes langvarige, videnskabeligt funderede fagstudier med henblik på kandidateksaminer (cand, mag., cand. scient., etc.) giver utvivlsomt den mest omfattende faglige baggrund, der kan fås inden for en lang række fagområder af interesse for seminarierne. Det betyder ikke uden videre, at studiernes indhold på alle områder er relevant i forhold til læreruddannelsen. Pædagogisk set giver denne uddannelse kun få kvalifikationer, og der er derfor enighed om, at den bør suppleres med et særligt pædagogisk studium.Der er ved Danmarks Lærerhøjskole planlagt forskellige studier, der skal føre frem til kandidateksaminer på niveau med eksaminer ved andre højere læreanstalter. Der er netop oprettet et psykolo- gisk-pædagogisk studium, og der foreligger endvidere planer om et pædagogisk studium og om fagligpædagogiske studier. De sidste studier vil forme sig som et dybtgående studium af et fag kombineret med studiet af psykologiske og pædagogiske discipliner, herunder fa

gets didaktiske og undervisningsmæssige problemer. De faglig-pædagogiske studier sigter først og fremmest mod at give en særlig baggrund for at tage folkeskolens faglige og pædagogiske problemer op til dybtgående behandling. Udvalgets flertal har været af den opfattelse, at et afsluttet kandidatstudium ved Danmarks Lærerhøjskole »for en række fags vedkommende« kan kvalificere til en virksomhed som seminarielærer. Særligt interesserede kandidater vil kunne fortsætte deres studier ved Lærerhøjskolen med henblik på opnåelse af den pædagogiske licentiatgrad.Da spørgsmålet om uddannelse af kandidater ved Danmarks Lærerhøjskole er berørt i Dansk Magisterforenings og Gymnasieskolernes Lærerforenings fælles udtalelse om læreruddannelsesforslaget (Magisterbladet 15. sept. 1965, nr. 18), må jeg dels have lov at berigtige en misforståelse i denne udtalelse, dels komme med en mere principiel bemærkning. Der tales i henvendelsen om den »påtænkte uddannelse af kandidater fra Danmarks Lærerhøjskole, der skal sigte på seminarielærerstillinger«. Jeg vil gentage, at ingen uddannelse herhjemme sigter mod stillinger på seminarier. Der rejses dernæst i udtalelsen tvivl om, hvorvidt »det er rationelt at opbygge en kandidatproduktion i en række fag ved Danmarks Lærerhøjskole, når man betænker, at seminarierne formentlig kun kan aftage 30—40 lærere i alt om året«. De planlagte faglig pædagogiske studier har, som det vil fremgå af, hvad jeg har sagt, et ganske andet hovedsigte, som adskiller dem klart fra andre kandidatstudier her i landet. Jeg tror, at mange vil være interesserede i, at der gennem studier af denne ka
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rakter lægges op til en indgående behandling af faglig-pædagogiske emner, ikke alene i folkeskolen og på seminarierne.DER diskuteres som bekendt livligt om en mulig etablering af en slags »mellem- akademiker«-uddannelse svarende til den engelske og amerikanske

Bachelor-degree. Det har været nævnt, at Lærerhøjskolens kandidateksaminer skulle komme til at ligge på et sådant »mellem-niveau«, men det kan jeg kategorisk dementere. Hvis man ønsker at anvende dette begreb i forbindelse med uddannelse af lærere, da må det blive om selve læreruddannelsen. Den får efter alt at dømme nu en ka

rakter og et faglig-pædagogisk niveau, der i hvert fald nærmer den stærkt ti) Bachelor-degree-niveauet. Det bliver næppe aktuelt at tage denne problemstilling op ved denne læreruddannelses-revision, men jeg kan dog henvise til, at man i England overvejer at åbne mulighed for, at læreruddannelsen kan afsluttes med en Bachelor-grad.
Harald Torpe
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Femten års efterslæb

Undervisningsminister K. B. Andersen skriver om den nye lov, 
hvis første lærere vil være klar i 1973, og svarer på de indlæg, 
der bl. a. har kritiseret lovforslaget for dårlig placering af de 
musiske fag.VI trænger til en ny lærer- uddannelseslov. Den. vi har. slår simpelt hen ikke længere til over for den vældige udvikling, folkeskolen er inde i — heller ikke, selv om den gældende lov fra 1954. suppleres med de muligheder, som forsøgsloven af 1962 giver.Man kan vende sig mod ny lovgivning nu med henvisning til. at den gældende lov er god nok. Hen er jeg altså ikke enig. Man kan også gå imod ud fra det synspunkt, at vi endnu ikke ved, hvor

dan vi kan forbedre den nuværende læreruddannelse. Et sådant synspunkt vil jeg også være uenig i. På afgørende punkter er det ikke vanskeligt at se, hvor ændringer bør sætte ind.Der er derimod ét argument, der 
ikke kan anvendes mod at søge 

frem til en ny lærerlov nu. nemlig det af seminarielektor Påskesen fremførte, at meget tyder på. >at skolen netop i disse år er inde i en udvikling, der er langt mere eksplosiv, end hvad der kan forventes at blive normalt«, hvorefter tidspunktet skulle være uegnet. Jeg tror, denne betragtning er fundamentalt forkert. Jeg er sikker på, at det er ganske urealistisk at tænke sig den nuværende frodige udvikling i skolen afløst af en tilstand af »afklaret ro«, der skulle danne bedre baggrund for at tage læreruddannelsen op til reform.Det er derfor naturligt, at den i foråret afgivne betænkning om læreruddannelsen førte til fremsættelse af forslag i Folketinget Forslaget blev fremsat i maj måned med det formål — efter førstebehandlingen i folketingssalen — at kunne danne grundlag for en 

debat sommeren over. Nu kom sommeren jo sent i år. Det gjorde debatten også — men i den sidste tid har den floreret livligt, ikke mindst inspireret af udtalelser, vi fra undervisningsministeriet bad en lang række interesserede organisationer og institutioner om at fremsætte om deres synspunkter. Ud over denne, om jeg så må sige .organiserede« debat har indlæggene måske knap været så talrige eller omfattende.Forslaget vil nu i løbet af oktober blive genfremsat i Folketinget. Der vil blive forelagt nogle ændringer fra forslaget i maj — men jeg har ikke fundet det rigtigt at foretage mere omfattende ændringer på indeværende tidspunkt. Alle de fremkomne udtalelser vil som lovet blive videregivet til det folketingsudvalg, der nu skal fortsætte arbejdet med for
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slaget. Vi må så i vinterens løb drøfte, på hvilke punkter forslaget bør undergå yderligere ændringer. Der er her । landet en god tradition for ganske bred enighed om skolelove. En sådan bred enighed vil blive tilstræbt om det foreliggende forslag. Det kan ikke være rigtigt at søge et for heie vor uddannelsessituation så centralt forslag ført igennem med en snæver stemmemargin. Jeg forudser derfor omfattende forhandlinger og også adskillige forslag til ændringer. Jeg nærer ingen illusioner om, at det forslag, der nu snart vil blive forelagt, vil forlade tinget som lov i ganske samme skikkelse.Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg ikke har bestemte vurderinger af, hvor ændringerne efter mit skøn i første række må sætte ind, og i hvilken retning, de må gå. — Det helt afgørende må være at give de pædagogiske fag en stærkere placering. En læreruddannelse, der skal tage sit udgangspunkt i barnet eller den unge elev, må i langt højere grad end den nuværende give plads for pædagogik og psykologi. Det er det helt afgørende grundlag for den kommende vinters drøftelser. Formår vi ikke at imødekomme dette synspunkt, kan vi spare os vore anstrengelser, for så får vi ikke nogen virkelig fornyelse.Men skal det lykkes at give de pædagogiske fag denne stærkere placering, så følger uomgængelig nødvendigt heraf, at uddannelsen enten må forlænges væsentligt — og det kan ikke være rimeligt — eller også må noget af den ballast, læreren har behov for. være klaret, inden seminarieuddannelsen tager sin begyndelse, så den øvrige fagkreds kan begrænses.

Der fører med andre ord en klar linje fra ønsket om en stærkere og mere central placering af de pædagogiske fag til et krav om en større viden ved indgangen til læreruddannelsen.De spørgsmål, der utvivlsomt vil give anledning til den livligste debat i de kommende måneder, er nok følgende:
1 Adgangen il seminarierne.* Nogle vil nu gerne have studentereksamen som eneste adgangsvej. Det vil jeg ikke, og det vil Folketingets flertal ganske givet heller ikke. Så den mulighed kan lades ude af betragtning. Der må derfor skabes andre adgangsveje — og det må ske uden opretholdelse af den nuværende ordning, der er den typiske blindgyde i det danske uddannelsesvæsen, sådan som sommeren kun alt for tydeligt har vist det.Bestemmelserne om adgangsprøve og adgangskursus er taget helt ud af forslaget og vil blive erstattet med et selvstændigt forslag om særlige præparandkursus, der karakteriseres af, at der ikke kræves én bestemt forudgående uddannelse, at de altså er dbne ned

ad, dels ikke alene tager sigte på seminarierne, altså er åbne opad.Og så vil alle bestemmelser om egnethed eller uegnethed blive foreslået fjernet fra loven. Andre uddannelser kan påbegyndes uden sådanne regler. Hvorfor opretholde dem her?
De pædagogiske specialer “ Der er i forslaget som bekendt foreslået tre: Uddannelsen i de yngre klasser, undervisningen i de ældre klasser og undervisningen i specialklasserne. Disse at 

udvalget foreslåede specialer er en værdifuld nydannelse. Det kan drøftes, om der er brug for andre eher flere. I forbindelse med specialet for de yngste elever må vi søge at finde frem til, under hvilken form den nuværende uddannelse på Statens seminarium for småbørnslærerinder vil kunne videreføres. Det forekommer lidet hensigtsmæssigt at starte en bedre placering af småbørnsuddannelsen med at standse det værdifulde arbejde på Vejle-seminariet.
9 Afgangsprøverne. Hvis " det skal lykkes, som der er ønske om, at komme væk fra det ret stramme klasseundervisning på seminarierne og over til langt friere undervisningsformer, og hvis seminaneskift under uddannelsen bliver almindeligt i forbindelse med valg af specialer og linjefag, så vil afslutningen følgelig ikke i så høj grad som nu kunne bygge på personlige vurderinger fra lærernes side i studietidens løb. Der er en sammenhæng mellem ønsket om friere undervisningsformer og nødvendigheden af en afsluttende prøve i form af en vurdering af det stade og den modenhed. eleven er nået frem til. Det må være opgaven at finde frem til sådanne former for denne afsluttende prøve, at den bliver en stimulans for en aktiviserende undervisning og for et selvstændigt og personligt arbejde med stoffet. Der foregår for tiden “ en livlig diskussion om kunstnerisk betonede fagområders placering i den kommende læreruddannelse Jeg er ganske enig i, at det er afgørende vigtigt, at disse fag får en god placering i 
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læreruddannelsen, for at de kan få en bedre placering i skolen. Jeg er også enig i, at det ikke alene skal ske med henvisning til den øgede fritids krav, men rækker langt videre. Kragh-Miiller peger med rette på den betydning, disse fagområder vil kunne få for de vordende læreres personlige frigørelse. Og folkeskolen har efter mm mening afgørende ret i sin fremhæven af, at .der er musiske elementer i næsten al levende undervisning«. Jeg kan altså på forhånd tilsige megen positiv velvilje i arbejdet for at undersøge, hvordan disse fagområder kan få fuldt ud tilfredsstillende vilkår.Men hvorfor er det nødvendigt — som det så ofte sker, når kravene om større hensyntagen til disse fag fremføres — at hævde, at skolen er ved at udarte til at blive en skole for erhvervslivet9 Skolen har altid forberedt til erhvervslivet, eller rettere en del af det, nemlig den del. der krævede boglige uddannelser. Præster, lærere, jurister og andre erhverv, der bygger på videregående uddannelser, har fået en god start i skolen, og der har været en jævn gang hele vejen op igennem uddannelsen til erhvervet. Hvorfor har repræsentanter for netop de grupper, der selv har nydt godt af denne .erhvervsforberedelse« i deres skoletid, så svært ved at acceptere, at det i stigende grad anses for rimeligt, at skolen som et ganske naturligt led i sit arbejde søger at mildne overgangen til det 
praktiske erhvervsliv for de mange elever, der får deres fremtidig virke dér? Folkeskolen skal ikke, 
bør ikke og må ikke give en egentlig faglig undervisning. Men hvorfor er det så forkert, at også andre 

end de hidtil privilegerede får en rimelig overgang til det senere virke?Der skal nok i den fremtidige skole og i dens læreruddannelse blive plads til både en erhvervsorienterende undervisning og til de kunstnerisk betonede fagområder —hvorfor så dette helt overflødige æselspark?
r Jeg har fundet det " rigtigt i forslaget at indsætte en mulighed for forsøgsvirksomhed. Jeg kan ikke være enig med Danmarks Lærerforening i, at der ikke er behov for en sådan forsøgsparagraf. Mon ikke de fleste vil være enige med mig på dette punkt?
Z Der har fra mange si- u der været udtalt ønske om at styrke samtidsorienteringens placering. Hvorfor ikke overføre formen for gymnasieelevernes orientering om idéhistorie til seminarierne: alle gymnasieele- skal have udleveret en idéhistorie, der skal læses i løbet af gymnasietiden, og som faglærerne kan inddrage i undervisningen i de forskellige fag. Hvorfor ikke på samme måde udlevere alle seminarieelever en samtidsorientering? Hvor er de forfattere og forlag, der vil gå i gang med at skabe de bøger på feltet, der giver de kommende lærere en levende, alsidig indføring i deres egen tids problemer?
n Det vil blive drøftet * vidt og bredt, om dette eller hint fag vil få det tilstrækkelige timetal under den nye ordning. Findes der noget ud fra et pædagogisk synspunkt mere goldt og uinspirerende end disse i alle 

uddannelsesdebatter opdukkende »vurdenngsmænd«, der i deres naivitet tror, at det er kvantiteten isoleret betragtet, der er afgørende for udbyttet af arbejdet med et emne?
o Seminarielæreruddan-*’ nelsen. Hvordan skaffer vi til den fremtidige læreruddannelse de seminarielærere, der er i stand til at imødekomme de stadigt stigende krav, som muligheden for at arbejde mere dybtgående med de enkelte fagområder repræsenterer, samtidig med at de har virkeligt kendskab til den folkeskole, deres elever på seminariet skal virke i?Det er en uhyre vanskelig opgave at løse. Så snart læreruddannelsesloven har fået sin endelige skikkelse, må der nedsættes en arbejdsgruppe til at finde frem til forbedrede uddannelsesmuligheder for seminarielærerne, både grunduddannelser og videreuddannelser.Forhåbentlig lykkes det i løbet af den kommende folketingssamling at få den nye læreruddannelseslov færdig fra Folketinget. Udvalget foreslog en ny lov sat i kraft 1. august 1967. Jeg foreslår 1. august 1969, dels for at få de elever, der vil benytte andre adgangsveje end studentereksamen, med fra starten, dels for at få rimelig tid til at udarbejde de studieplaner, der skal fylde lovens rammer ud. De første lærere efter den nye lov vil så kunne være klar i 1973 — 15 år efter den skolelov af 1958, der gør en ny læreruddannelse nødvendig.Er det egentlig for tidligt?K. B. Andersen
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Bilag 2.

Lærerudciannelsesudvalgets udkast til lovforslag om uddannelse 
af lærere til folkeskolen.

§ 1. Den i denne lov omhandlede uddan
nelse har til formål at uddanne lærere til 
hele folkeskolen og tager tillige sigte på, 
at lærerne skal kunne påtage sig undervis
ning i ungdomsskolen og aftenskolen.

Stk. 2. Uddannelsen skal give den til 
varetagelse af lærergerning i de nævnte 
skoleformer fornødne faglige og pædagogi
ske indsigt og praktiske skoling og skal til
stræbe at fremme de studerendes personlige 
udvikling.

§ 2. Læreruddannelsen gives på semina
rier, som kan være statsseminarier eller 
privatseminarier.

Stk. 2. Ethvert privatseminarium skal 
godkendes af undervisningsministeren. God
kendelsen meddeles for et bestemt åremål 
på nærmere af undervisningsministeren 
fastsatte betingelser.

§ 3. For at blive optaget på et seminarium 
må aspiranten
a) have bestået studentereksamen eller den 

i § 4 omhandlede adgangsprøve,
b) ved lægeattest godtgøre ikke at lide af 

nogen sygdom eller legemlig mangel, der 
gør ham (hende) uskikket til at være 
lærer i folkeskolen, og

c) fremlægge tilfredsstillende vidnesbyrd 
om forhold og vandel samt erklæring 
fra rette vedkommende om, hvad han 
(hun) har været beskæftiget med siden 
skolegangens afslutning.

Stk. 2. Optagelse på et seminarium er 
endvidere afhængig af, at der efter semina
riets vurdering ikke foreligger omstændig
heder, der tyder på, at aspiranten vil være 
uegnet til lærergerningen.

Stk. 3. Optagelse sker ved uddannelsens 
begyndelse. Undervisningsministeren kan 
dog under særlige omstændigheder tillade 
fravigelse fra denne bestemmelse.

Stk. 4. Afgøxg:.. * m optagelse træffes 
af seminariet ’*^r forhandling i
lærerrådet.

§ 4. Ådg.ii i
fatter foLt-nde u 
kundskab, historie, > 
matik, fysik og kemi. . 
Fransk kan indgå i stedet 'm 
tysk.

Stk. 2. I fagene sang, formning og h 
øvelser foretages en vurdering af asj 
ternes standpunkt.

Stk. 3. Aspiranter, der ikke tilhorer ft 
kirken, kan forlange sig fritaget for pro\ 
faget kristendomskundskab.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsæt- j 
ter efter forhandling med det i § 15 omhand
lede seminarieråd de nærmere regler for 

1 proven, herunder fordringerne i de enkelte 
; fag, med forskel efter retninger, således at 
i studerende, der har bestået adgangsprø

ven, på seminariet kan undervises sammen 
med studenter.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan efter 
tilsvarende forhandling supplere den i stk. 1 
anførte fagrække.

§ 5. Adgangsprøven afholdes af seminariet 
under medvirken af censorer, der beskikkes 
af undervisningsministeriet efter forhandling 
med det i § 15 omhandlede seminarieråd.

Stk. 2. Prøven er dels skriftlig, dels mundt
lig. Opgaverne ved de skriftlige prøver stilles 
af undervisningsministeriet. De mundtlige 
prøver er offentlige. Ved disse eksamineres 
der af seminariets lærere, og eksamensspørgs
målene stilles af disse efter censors god
kendelse.

§ 6. Forberedelse til adgangsprøven fin
der sted ved et 2-årigt kursus på et semina
rium eller på anden måde.
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