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EFTERÅR 1970

TH. LANGS SKOLERS SAMFUND



Redaktionel hilsen

At forholde sig til virkeligheden foruden at virke for lig
heden er temaet for et par af dette lille heftes artikler, som 
redaktionen hermed sender som en hilsen til medlemmer 
fjernt og nær.

Vi har forsøgsvis virkeliggjort et længe næret redaktio
nelt ønske, idet vi denne gang har udeladt de alfabetiske 
medlemsfortegnelser - dels fordi vi fandt, at de begrænsede 
artikelmuligheder, dels fordi vi vidste, at virkeligt inter
esserede ved henvendelse til institutionen kan få de pågæl
dende adresser opgivet.

Forsigtigt forsøger vi os også med farver og forside den
ne gang, fordi vi følte en farlig formalisme foruroligende 
nær under forarbejdet med heftet.

For dog at afhjælpe læsernes eventuelle uvirkeligheds
fornemmelse ved modtagelsen af dette års røde hefte har vi 
ladet øvelsesskolens »forsøgsbørn« udvirke et alfabet, som 
bedre end meget andet virkeliggør de almene intentioner 
med denne publikation; Thi børn har jo i virkeligheden 
kontakt med virkeligheden.

Ole Laursen. Hans Thuesen. Jacob P. Mynster.



Gymnasiet i støbeskeen

Skolelove har ikke mere nogen lang levetid. Det gymna
sium, der blev resultatet af den røde betænkning »Det nye 
Gymnasium« fra I960, står nu overfor nye gennemgriben
de ændringer.

Det skyldes ikke, at tankerne fra I960 har spillet fallit. 
Trods vanskelige ydre kår (utilstrækkelige bevillinger, lo
kalemangel, lærermangel, stadig voksende elevtilgang osv.) 
er gymasieskolen i dag væsentligt bedre end i 1960. Tiåret 
har været forsøgenes, eksperimenternes, samarbejdets årti. 
Nye gymnasier er skudt op i et tempo som aldrig før, den 
pædagogiske diskussion er blevet intensiveret, traditioner 
og vanetænkning er blevet revideret. Trivsel i skolen og 
skolens demokratisering har været nøgleord.

Men alt dette har kun været en begyndelse. For at kunne 
klare de opgaver, 1970’ernes efter alt at dømme kolossale 
samfundsudvikling vil stille, må gymnasiet undergå langt 
mere radikale ændringer end i 60’erne. Den røde betænk
nings gymnasium blev en forberedelsernes skole og har 
forhåbentlig givet os gode muligheder for at skabe frem
tidens gymnasium.

Det har været en vanskelig opgave. Forhandlingerne i 
det ministerielle rådgivende udvalg for de gymnasiale ud
dannelser (RUGU) har været langtrukne og besværlige. 
Ofte har afstanden mellem elevrepræsentanter og lærerre
præsentanter i udvalget været meget stor. Men der har fra 
begge sider været vilje til at overvinde vanskelighederne, 
og resultatet kan nu skimtes.

Især har diskussionen om gymnasiets målsætning afslø
ret store meningsforskelle. Den nuværende formulering 
siger ganske kort, at gymnasiet skal være almendannende 
og give det nødvendige grundlag for videregående studier. 
Det er en god og rimelig målsætning, men ikke mere brug
bar, fordi begrebet almendannelse er blevet for tåget. Fra 
elevside er der blevet stillet et meget avanceret forslag, der 
siger, at skoleuddannelsen, idet den virker som en socialt, 
økonomisk og kulturelt udjævnende faktor, skal fremme 
muligheden for alles selvudfoldelse gennem udvikling af 
fælles referensramme og træning i kommunikationsfærdig
hed, kritisk tænkning og i at påvirke samfundets beslut
ningsprocesser. Samtidig skal den være en forberedelse til 
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specialuddannelse og give mulighed for personlig udfoldel
se i skolen.

På baggrund af det har Gymnasieskolernes Lærerforening 
formuleret et målsætningsforslag, der må ses som en kon
klusion af arbejdet i udvalget og langt ad vejen tilgodeser 
elevsynspunkterne:
1. Gymnasiet skal på grundlag af folkeskolens undervisning 

give eleverne lejlighed til at erhverve sådanne kundska
ber og arbejdsvaner, som er nødvendige for videregåen
de studier og erhvervsformål.

2. Undervisningen skal give eleverne orientering i verden 
omkring dem, såvel i forudsætningerne for de materielle 
vilkår som i de sociale relationer, i samfundet som hel
hed og i internationale sammenhænge.

3. Undervisningen skal tillige fremme elevernes personlige 
udvikling ved at lade dem beskæftige sig med almen
menneskelige problemer og derved øge deres selvfor
ståelse.

4. Undervisningen skal aktivisere eleverne, stimulere en 
frugtbar kritisk indstilling og fremme evnen til social 
kommunikation.

5. Eleverne bør øves i demokratiske samarbejdsformer, ved 
at de gennem skolens demokratiske organer får medind
flydelse på skolens arbejde og daglige liv.
Hvordan skal så dette nås? Blandt andet ved en dybt

gående revision af den nugældende fagkreds, ved at ændre 
fagenes indhold og ved at optage nye fag.

Som vi nu kender det fra HF, men næppe i samme form, 
må man tænke sig et tilvalgsgymnasium med en kerne af 
obligatoriske fag. Der vil blive langt flere valgmuligheder, 
end vi har idag, og alle fag vil kunne vælges på flere ni
veauer og så vidt muligt således, at et valg ikke nødvendig
vis gælder for hele gymnasietiden. Der skal kunne nyvæl
ges og omvælges undervejs.

En sådan struktur vil indebære risici, vi ikke kender nu. 
Eleverne vil fra en tilvalgsfolkeskole komme til gymnasiet 

med vidt forskellige faglige og sociale forudsætninger. Fa
ren for fejlvalg vil være stor. Derfor vil fremtidens gym
nasium sikkert begynde l.g med en indkørings- og oriente
ringsperiode, og desuden vil en omfattende studievejleder
ordning blive nødvendig.

I de sidste 10 år har troen på de traditionelle metoder 
i undervisningen været vaklende. Mange forsøg og hyppig 
afprøvning af nye metoder har præget gymnasieskolen. Den
ne udvikling vil blive intensiveret. Det står efterhånden de 
fleste klart, at klasseundervisningen med læreren i centrum 
næppe er den metode, der giver de bedste resultater. Des
uden vil den sædvanlige klasseopdeling af eleverne stort 
set forsvinde i tilvalgsgymnasiet. Nye metoder som gruppe
samarbejde, individuel undervisning, programmeret under
visning, større brug af audio-visuelle hjælpemidler vil vinde 
indpas. Lærerens rolle bliver mere igangsætterens, og der 
vil blive stillet betydelig større krav til elevernes eget ini
tiativ og selvstændighed. Men også til læreren vil kravene 
blive større. Han skal kunne bruge og vurdere de forskel
lige muligheder og metoder. I stadig højere grad får han 
brug for pædagogisk viden og faglig efteruddannelse.

Mange andre problemer trænger sig på. Der eksperimen
teres hvert år med nye eksamensformer, karaktersystemet 
kritiseres og diskuteres, og karakteristisk for diskussionen 
er, at vi på alle områder møder en større åbenhed end tid
ligere, en større vilje til at prøve nye veje. Skolen er ikke 
længere autoritær og præget af de faste meninger.

Men intet af alt dette gør livet lettere, hverken for elever 
eller for lærere. Morsommere, mere udbytterigt måske, men 
ikke lettere. Det har altid været det nemmeste at køre vide
re ad de gamle spor. Mange tilvante normer og færdige 
forestillinger må væk. 60’erte har bragt store ændringer 
i forholdet mellem elev og lærer og i omgangsformerne på 
skolen. Eleverne har fået større indflydelse. Hvor langt den 
skal gå, og om det lykkes at finde balancepunktet, vil vise 
sig i 70’erne.

E. T hast um.
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hed for, at de studerende erhverver sig færdighed i at skrive 
former for skrift, som kan være dem til praktisk nytte som 
undervisere.

Skrivning er en kompliceret proces, der har 3 faser:

1. Erindring om skriftens form
2. Forestilling om, hvordan bevægelsen skal udføres
3. Den manuelle udformning, der kræver et neuromusku- 

lært samspil.

For at denne proces skal foregå på den mest hensigts
mæssige måde, må en skrivelærer have kendskab til de ele
menter, der tilsammen danner skriveprocessens psykologi 
og fysiologi, så som de grundlæggende principper for be
vægelse, forholdet mellem grov- og finmotorik, dynamisk 
og statisk muskelarbejde, spænding og afspænding og ven
strehåndedes særlige problemer.

Med hensyn til skriveteknik må læreren bygge på sin 
viden om skriveprocessens psykologi og fysiologi, idet han 
må analysere og vurdere forhold som skrivebevægelserne, 
skrivelængde, skriveredskab, finger- og skrivetryk og ar
bejdsstilling. Disse faktorer må enhver lærer være opmærk
som på, når hans elever arbejder skriftligt, ligegyldigt hvil
ket fag, det drejer sig om.

En forudsætning for, at man kan fungere som en inspi
rerende skrivelærer, er foruden den teoretiske baggrundsvi
den et indgående kendskab til de skriveskriftformer, der 
kan anvendes i folkeskolen.

Oplæringsperioden (normalt 1.-5. skoleår) omfatter skri
veleg, trykbogstaver og grundskrift, og der er i denne pe
riode i stigende grad tale om en systematisk indøvelse og 
træning. Det bør principielt tilstræbes, at der arbejdes ud 
fra meningsfyldte helheder, og derefter i nødvendigt om
fang med en træning af detaljer. I denne periode er det 
væsentligt, at indlæringen foregår i en rytme, der er indi
viduelt afpasset med hensyn til udvikling og evner.

En nødvendig forudsætning for, at barnet kan forme ord 
og bogstaver, er, at det gennem større arm- og håndbevæ

gelser, som det behersker psykisk og fysisk i de første skole
år, har fået skabt betingelserne for en beherskelse af den 
finere motorik, formopfattelsen, formningsevnen og ikke 
mindst en styrkelse af rytmesansen.

Med anvendelse af varierede metoder og forskelligt ind
bydende materiale er der til denne skriveleg rige udfoldel
sesmuligheder: male med fingre, svampe, pensler, mærke
kridt m. m., kombineret med dramatiske eller musikalske 
optrin.
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krav til en grundskrift må være, at form og binding i sig 
selv ikke vanskeliggør skriveprocessen og at formerne er 
så holdbare, at de karakteristiske træk bevares af hensyn 
til læseligheden trods øget hastighed og personligt præg.

Efter oplæringsperioden vil der være brug for en mere 
individuel skriftpleje i forbindelse med skriftligt arbejde i 
flere fag. I denne forbindelse er det væsentligt at være 
opmærksom på de muligheder, der ligger for velmotiveret, 
korrigerende skrivetræning i forbindelse med nye skrive
objekter som opslag, plakater, plancher, stencils.

Skrivelæreren har brug for at kunne skrive de former 
for skrift, »forevisningsskrift« både på tavle og papir, der

Bogstavformning, som skrivelegen efterhånden glider 
over i, bør på tilsvarende måde være leglignende, så børne
ne oplever den igennem så mange sanser som muligt ved 
at forme i forskelligt plastisk materiale: Ler, voks, papma
ché, piberensere, lakridsbånd eller os selv. Aktiviteterne kan 
være: Rive, male, finde ting, der ligner, høre bogstaverne 
fortælle o. lign.

De store og små trykbogstaver i forenklet form, lodret 
stillede som i læsebogen og i tilpas stort format vil være 
velegnede at begynde med, da de enkle former gør det let
tere for nerveimpulserne at finde den mest hensigtsmæs
sige vej, så hæmmende medspændinger undgås. Store for
mer aktiverer fingrene og kan udføres med normal øje
afstand. En forudsætning for dette er imidlertid, at der 
benyttes hensigtsmæssige skriveredskaber og materialer.

Grundskriften, der defineres som en sammenhængende 
skrift med enkle bogstavformer, der kan tjene som indlæ
ringsgrundlag for en hurtig, letlæselig brugsskrift, sigter 
mod 2.-3. til og med 5. skoleår. Herefter afsluttes oplæ
ringsperioden normalt.

I 4. og 5. skoleår kender børnene skrivebevægelserne. De 
har fået en vis rutine, og her kan der normalt stilles for
holdsvis store krav til form, regelmæssighed og i stigende 
grad til hastigheden, uden at der tilstræbes nogen snæver 
overensstemmelse med de givne forskrifter. De primære

IJ® i

Jecj vi i ha en kærameJ^j 
iførre end el fjeld. V 

vil ha en suKkerçfanp 
fvsind måber ¡ancy 

ha en kam ye kag« 
kun en froid kan bape.: 
fyld I' med creme sy/te 
hundred meter høj. 
Månen vi! mo ha' fi! pyn/, 
manen er en my nt 
heih&fpuid op chokolade J 
~ bare jep den hadé ■ ■
lea vil ¡nqénhnq bectilie,- 
lea uil alhd huh ha' allde. 
leg vil vare fyk op piad, 
eh vd tnia '
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hører til i indlæringsperioden i folkeskolen, og her er skri
vehastigheden af mindre betydning. Men i mange under
visningssituationer i de fleste fag må læreren beherske en 
tavlebrugsskrift. Det betyder, at den tavleskrift, den stude
rende skal arbejde med her, vil få en individuel udførelse 
med den begrænsning, der ligger i kravet til læselighed og 
hurtighed.

De lærerstuderendes håndskrift skal være letlæselig og 
hurtig, men det er overladt til studerende og vordende skri
velærer selv at sikre sig en brugsskrift på papir med disse 
kvaliteter, dog påpeges eventuelle svagheder, og der gives 
praktiske vink m. h. t. afhjælpning af disse.

Formålet med at arbejde med dekorativ skrift er at give 
de studerende »redskaber« til brug i flere fag og i forbin
delse med nye skrivematerialer og objekter.

Skriveeksamen formes som en praktisk-teoretisk prøve, 
der danner en naturlig afslutning på undervisningen.

På papir skrives en tekst med trykbogstaver, grundskrift, 
dekorativ skrift og brugsskrift. Hertil gives 30 min.

På tavlen skrives brugsskrift, trykbogstaver og grund
skrift. Der lægges særlig vægt på brugsskriften med krav

om en hurtig, letlæselig form og god placering af teksten.
Den teoretiske sigter mod at teste eksaminandens for

udsætninger for at vurdere og anvende stoffet ud fra viden 
om skrivningens teori og kendskab til fagets didaktik.

Kjeld Dall.
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Om nye problemer i 
undervisningen på seminariet

Det første seminarieår efter den nye læreruddannelse er nu 
blevet fortid. Det var et uroligt år med mange forskellige 
slags startbesværligheder: nye faglige krav til lærere og stu
derende, manglende lærerbøger, ophævet mødepligt, mang
lende ministeriel fastsættelse af en lang række enkeltheder 
i uddannelsen - resulterende bl. a. i det voldsomme røre i 
de studerendes landsorganisation med trusler om eksamens
boykot. Aret afsluttedes dog i fordragelighed og med gen
nemgående tilfredsstillende resultater af de første deleksa
miner, og nu er vi snart midtvejs i det andet år. Det er 
forløbet roligere, skønt de fleste af de ordninger, ministe
riet ikke nåede at få fastsat sidste år, fremdeles henstår 
uløste. Til gengæld begynder der så at tegne sig nogle pro
blemer i uddannelsesforløbet, som er væsentligere og alvor
ligere end de akutte større eller mindre eksplosioner.

Jeg skal her omtale et enkelt af dem, nemlig det, der 
hænger sammen med den ophævede mødepligt. Da den 
nye lov blev lavet om, var der - så vidt jeg véd fra alle 
sider - enighed om, at vi skulle bort fra den uværdige 
og børneskoleagtige fremmødekontrol, således at undervis
ningen skal betragtes som tilbud, og således at de studeren
de selv må bestemme, i hvilken udstrækning de vil benytte 
dette tilbud - med den afsluttende eksamen i alle fag som 
ubønhørlig konsekvens af denne frihed.

Jeg er selv overbevist om, at denne nye ordning er rig
tig, men den stiller sine krav både til lærere og studerende. 
Den stiller faglige og pædagogiske krav til læreren. Er hans 
undervisning dårlig, gør de studerende vrøvl og/eller kom
mer ikke til hans timer. Det er helt i sin orden, det er vil
kår, som vi må leve op til. Men sagen har flere sider. Det 
hændte for nylig, at en studerende i en time sagde til lære
ren: Det er noget underligt noget, dette her, jeg forstår det

ikke, og der er ingen sammenhæng deri. Det viste sig, at 
den pågældende ikke havde været til stede de to sidste 
timer i faget, og just i de to timer var der påbegyndt et 
sammenhængende forløb, hvor hvert trin havde de forud
gående til forudsætning. Den studerende kunne altså takke 
sig selv for, at han ikke kunne se meningen og sammen
hængen. To andre eksempler: Efter aftale med et liniehold 
skulle en lærer mandag morgen fremlægge og drøfte med 
holdet en langtidsplan for arbejdet, og han brugte hele 
sin weekend til forberedelse heraf. Til timerne mandag 
morgen mødte 4 af 13 studerende.

I gymnastiklærernes forening føres for tiden en meget 
alvorlig diskussion om undervisningens mangelfulde ud
bytte, fordi der i gennemsnit kun møder ca. 50 % af de 
studerende, så at en hel del aktiviteter ikke kan udføres, 
fordi de kræver et større deltagerantal, f. eks. forskellige 
boldspil, og fordi en hel del af faget naturligvis skal øves 
praktisk under lærerens vejledning og ikke kan klares ved 
»selvstudium«.

Nu er det selvfølgelig ganske let at sige, at de stude
rende - eller nogle af dem - er nogle sløve padder, der ikke 
kan komme op om morgenen og ikke gider gøre en ind
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sats. Men det ville være alt for billigt. For det første er 
der mange, måske de fleste, der vitterligt gør noget ved 
sagerne, og for det andet er det enhver undervisnings op
gave at tage sit udgangspunkt i elevernes aktuelle forud
sætninger, d.v.s. at læreren ikke skal fable om, hvorledes 
han synes, eleverne burde være, men starte med dem, som 
de nu engang er, og lægge sin pædagogik an derefter.

At skabe interesse om faget, gøre undervisningen spæn
dende, er selvsagt noget meget væsentligt, men det er ikke 
nok. Alle kan ikke forventes at interessere sig for alle fag. 
Der vil altid være nogen, der ikke gider, og der vil være 
nogen, for hvem regnskabets dag ligger så langt ude i frem
tiden, at de synes, der er god tid, og at de sagtens kan nå 
det hele senere. Det er heller ikke nok at sige, at så må 
de selv om det og selv betale prisen i form af forlængede 
eller afbrudte studier, for det er vitterligt svært at se, hvad 
man kan nå eller ikke nå flere år frem i tiden. Det er ikke 
mindst et modenhedsspørgsmål. Desuden er det noget me
get væsentligt at fremhæve, at der ligger et solidaritetspro
blem gemt i sagen, idet de fraværende meget ofte vil skabe 
en invalideret studiesituation for kammeraterne på holdet 
og i større eller mindre grad begrænse de tilstedeværendes 
udbytte af undervisningen. Det sidste er faktisk et moralsk 
spørgsmål, men det løses næppe ved at moralisere, selv om 
det naturligvis er nødvendigt over for de studerende at gøre 
klart opmærksom på denne solidaritetsproblematik og dens 
moralske perspektiver. Det er nok muligt, at det just i dis
se år er en væsentlig opgave at vise den frihedskrævende 
ungdom, at den enkeltes frihed meget let bliver til en klods 
om benet for andre. Men fremfor alt må vi nok i disse pro
blemstillinger søge at finde frem til praktisk-pædagogiske 
foranstaltninger, herunder ikke mindst det at skabe nære 
og klare konsekvenser af arbejdsholdning og indsats. I øje
blikket ser jeg især tre muligheder:

1) anvendelse af såkaldte evalueringsprøver, d.v.s. prø
ver, hvis eneste formål er at orientere de studerende selv 
om deres udbytte af en bestemt undervisning. Deltagelse i 

sådanne prøver må på seminariet principielt være frivillig, 
og deltagerne skal ikke aflevere deres prøvebesvarelse til 
læreren. Efter en sådan prøves afholdelse - f. eks. ved af
slutningen af arbejdet med et bestemt stofafsnit, som der 
ikke senere vendes tilbage til - gennemgår læreren opga
vernes løsning og vurdering i almindelighed, således at den 
enkelte studerende får mulighed for at vurdere sine egne 
besvarelser og derigennem sit eget resultat af undervisnin
gen. Bagefter må der naturligvis være lejlighed til at kon
sultere læreren, hvis den enkelte ønsker det. Det er vigtigt, 
at der bliver en response tilbage til læreren, der naturligvis 
også har brug for at få noget at vide om resultatet for ele
verne af hans undervisning.

Ved sådanne prøver skabes der for alle parter nære kon
sekvenser af en god eller svag indsats i modsætning til de 
fjerne og uoverskuelige konsekvenser ved en eksamen om 
et eller flere år, samtidig med at man undgår de uheldige 
virkninger af »terminsprøver«.

2) Hvor det er muligt, opdeles undervisningens indhold 
efter aftale mellem læreren og holdet i to typer: a) hvor 
det er underordnet for helheden, om alle eller kun nogle 
få af gruppen er til stede og b) hvor fraværende begrænser 
undervisningens resultat for de tilstedeværende. Under a) 
er det helt op til den enkelte, om han vil deltage eller ej, 
blot må han gøre sig klart, at han ikke kan forvente, end
sige forlange, fornyet behandling af stof, der har været be
arbejdet under hans fravær. »Huller« må den studerende 
selv se at få udfyldt. Under b) optræder solidaritetsproble
matikken, som kan behandles på den måde, at de studeren
de tilmelder sig et bestemt undervisningsforløb, en række 
»øvelser«, og dermed af hensyn til de andre forpligter sig 
til at deltage. Opfylder en studerende ikke denne forplig
telse, kan han udelukkes af gruppen, forstået på den måde, 
at gruppen organiserer og udfører sit arbejde uden at tage 
hensyn til ham. Sagt på en anden måde: gruppen drager 
de praktiske konsekvenser af, at den er reduceret til en 
mindre størrelse, hvilket under visse omstændigheder kan
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medføre, at den slutter sig sammen med en anden gruppe, 
nemlig hvis selve gruppestørrelsen er af betydning for ar
bejdet.

3) At det klargøres, hvilke stofområder, der helt eller 
delvis henlægges til de studerendes selvstudium, evt. fulgt 
op af en evalueringsprøve som beskrevet under 1). Der er 
heri indbygger en nødvendig holdningsændring hos lærer
ne. Hidtil har man nok følt sig forpligtet til at gennemgå 
hele stoffet og i en eller anden udstrækning sikre sig, at 
man havde alle med, og man har vel også på egne vegne 
haft eksamensambitioner for klassen. Selvfølgelig skal lære
ren fremdeles gøre sin undervisning eller vejledning så god 
og effektiv som muligt, men i langt højere grad end tidli
gere må det nu være henlagt til den studerendes eget ansvar, 
om han får en god eller dårlig eksamen. Det skal ikke mere 
angribe lærerens ambitioner, om nogle af hans elever får 
minimumskarakterer (men nok, hvis der er mange, der får 
det, for så er det sandsynligt, at hans egen ydelse har været 
mindre relevant.)

☆

Dette skal blot være en lille smagsprøve på problemer, 
som vi arbejder med. Der er mange andre, og det hele gøres 
ikke lettere ved, at det meste ikke er lokale problemer, ikke 
heller noget, der blot er affødt af den nye læreruddannelse, 
men langt snarere er noget, der har sammenhæng med de 
spændinger mellem generationerne, mellem ungdommen og 
myndighederne og mellem de politiske systemer og ideo
logier, der optræder så at sige globalt i vor tid. Men, kære 
venner, hvor er det somme tider besværligt! Og så alligevel, 
og ikke mindst fordi vi sidder i pædagogisk virksomhed: 
hvor er det en utroligt spændende tid!

- En del af det, jeg ellers plejer at skrive under »Semi
nariet siden sidst« findes i dette nummer i fællesrubrikken 
»Noter«.

Her endnu blot de hjerteligste hilsener fra lærerne, min 
kone og jeres hengivne

Gro-N.
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De studerendes råd
Læreruddannelsen - uddannelsen af kommende pædagoger 
burde, og har efter sigende også gjort det, danne ramme 
om et fællesskab, hvori studerende såvel som lærere på de
mokratisk vis giver deres mening til kende og gennem posi
tiv kritik søger at bedre forholdene.

Dette ideal vil naturligvis aldrig blive nået og kan vel 
heller ikke nås, men i de senere år - og vel specielt i dette 
- er fundamentet ved at være smuldret væk. Dette funda
ment, der for mig at se er den studerendes positive vilje til 
at bidrage til helheden ved på centrale punkter at se en smu
le bort fra sin egen identitet og individualisme, eksisterer 
ikke; man siger, at det er et globalt problem, i hvert fald 
vil vi ikke her på seminariet for nogen pris miste vor »ret«; 
er der ligegyldige problemer (her: problemer der ikke ved
rører mig), sover vi, men hvis »retten ta’s fra os,« hvæsser 
vi knivene og påkalder os den hellige »frihed«!!

Dette en introduktion til det faktum, at DSR på den 
ekstraordinære generalforsamling 7. oktober 1970 trak sine 
mandater tilbage samt opfordrede alle udvalgsmedlemmer 
til at gøre det samme - hvilket næsten 100 % også skete.

Baggrunden? Selvfølgelig LL og de dermed forbundne 
kontingentproblemer.

Til belysning heraf gives følgende uddrag af mødetryk
ket til den ekstraordinære generalforsamling hentet fra Uge
bladet.

F ormandsberetning
Er rådet ved at være en sovepude for de studerende og for 
rådsmedlemmer i særdeleshed?

1970 giver ikke et eentydigt svar, men hvis man lavede 
en kurve med tiden som x-akse og de forskellige emners 
»sprængstof« som y-akse, ville den desværre? - bortset fra 
enkelte mindre udsving - blive jævn. Det kan dels skyldes 
en usædvanlig harmonisk atmosfære på seminariet eller dels 
være udtryk for rådets »sløve«, diplomatiske behandling af 

sprængbare emner grundet ønsket om »bred« tilslutning og 
popularitet (dette sidste påstås af en lærerstuderende i Uge
bladet) - det kunne måske tilskrives manglende kommuni
kation fra rådet til de studerende; måske opfattes de i Uge
bladet skrevne referater helt anderledes af ikke-rådsmed- 
lemmer, - eller de læses måske slet ikke!

Og dog, aldrig har de lærerstuderende været mere gi
vende i undervisningssituationer og »med« i seminariede- 
batten end nu; man er blevet sig sin krop, sit intellekt og 
sin individualisme ydersr bevidst, - godt man kræver sin 
ret - godt og fastholder sin jrihed i en sådan grad, at en
hver »ovenfra« kommende bemærkning vendes og drejes; 
politisk? - upolitisk - socialt - asocialt ? - bestemmende? 
- ikke bestemmende? - får de andre mere? - mindre?

Kort sagt, man er kritisk, man vil se resultater og fore
ligger de ikke, så melder man fra, for »jeg er sgu min 
egen! «

- Netop præcis således med hensyn til LL, man fraskri
ver sig helt og aldeles sin indflydelse på sig selv og sin 
uddannelse under følgende passus: Foreningsfrihed, - for 
som man siger: »Hvad har LL gjort for mig?« — Resultater, 
resultater og de skal måles helst i kr. og øre, ellers tæller 
det ikke. Man vil under påberåbelse af personlig frihed 
hellere styres af ministeriers og kontorchefers forgodtbe
findende og samtidig kræver man medindflydelse!!

Dette er en inkonsekvens . . .
- Hvis man ikke er tilfreds med LL’s arbejde, ja så styr

ter man LL i grus, for det må konsekvensen blive.
Endelig vil man »naturligvis« ikke indordne sig en ge

neralforsamlingsbeslutning, men som nogle si’r, vi vil godt 
betale til rådet, men ikke til LL.

Dette er latterligt . . .
- Og så kan halvdelen forresten få lov til at betale for 

hele seminariet.
Jeg ser overhovedet ingen mening i at give et resumé af 

årets »sager«; dem kan man læse i ugebladet eller i råds
protokollen. ►
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Struktur-beskrivelse i overensstemmelse 
med GENERALFORSAMLINGS-FORLØB af 
en stemmeberettiget, der nu først lader sin 
stemme høre som en af de ansvarsløse!

Boe sae: Rådet trækker sig kollektivt til
bage og samtidig går alle udvalgsmedlem
mer valgt af rådet af d.v.s. alle udvalg ind
stiller mere eller mindre deres arbejde. Ge
neralforsamlingen slutter V. Hugo.

Niels Lundsager sidder ene tilbage i rå
det som suppleant for suppleanten til 3st. A 
rådsmedlemmet. Han sidde ene tilbage med 
spilleregler i hænderne mens KAOS er fuld
stændig — forsamlingen lammet.

Niels Lundsager forsøger at redde stum
perne af spillereglerne (dagsordenen) ved 
at ægge de lammede til 1. Det ka rådet ik
ke 2. Hvorfor ikke en stiftende generalfor
samling i stedet — en ny forening?

Forsamlingen (stormødet) sidder forste
net og lader Hugo (fra øvelsesskolen) væl
ge til at styre en diskussion om Hva nu? 
Struktur? LL? Kollegiebyggeri? Rådets 
etik? Fællesudvalget? Men Bo det ka I da 
ikke gøre? Hva mæ pengene?

Det var en dans i rummet på må og få 
med kun en tynd navlestreng til moderski
bet med dets spilleregler, ansvar, solida
ritet, oratoriske gaver. Niels Tachau: Jeg 
forstår det ikke. Der står her i lovene at . . .

♦

Kampen duver som en symfoni for elek
troniske maskiner. Niels Lundsager må æg
ge igen: Hvem som helst, Hvor som helst, 
Hvad som helst må lave en forening et 
hvilken som helst sted! Han træder af . . .

♦

(Det påligger andre at gøre nøjagtigt re
de for det nøjagtige forløb, derfor spredt 

fægtning herfra): Astrup: LL Vi kan melde 
os ud kollektivt og så kan de enkelte mel
de sig ind individuelt.

Gudmund: ønskede at takke rådet for 
den bedste provokation i mands minde (og 
jeg mener det virkeligt) NU ER DET NU, 
men han vidste ikke hva eller hvordan noet 
kunne laves men NU

Ole Lillelund (hvis digt er medtaget her 
i posten) mente at det nu var tid for det 
direkte demokrati hvor alle var med til at 
mene alt om alle. Eventuelt kunne der væl
ges noen repræsentanter i forsamlingen til 
at tilrettelægge.

Svend Andersen mente at stormøder var 
praktiseret i Holbæk og andre steder hvor 
de ikke hade kunnet gennemføres med 
held. Desuden kunne han berette om be
tydelige fremskridt i kollegiebyggeriet i hvil
ket han selv sidder i udvalg.
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Niels Tachau mente (han beskrev sig selv 
som konservativ) at det er en ansvarsløs 
og lidet fremsynet politik at nedlægge rå
det for næsen af de nye, der netop skal 
mærke kontinuiteten i LL og rådets arbejde.

Jesper Nørmose: mente at det var på tide 
at vi kom ud over alt dette cirkulærerytteri 
og talte struktur i stedet. Ska vi overhedet 
ha noget råd til hvilken nytte, hvilket for
mål? Lad os gå hjem og tænke? La os 
slutte mødet!

Niels Lundsager tyder jeg i samme ret
ning: Hva ska vi ha et råd for hvis der 
ikke er noet formål at arbejde ud fra! Gud
mund mente at hele den nuv. struktur er 
lavet af Helge Larsen og hans kumpaner. 
Lad os lave vort eget!

Poul Ostergaard antydede at de nævnte 
spilleregler, der gælder for generalf. osse 
gælder for det at være aktiv (altså i virke
ligheden ska vi være aktive på ganske be
stemte måder på sem. i timerne (sig noet).

Med udgangspunkt i Poul’s tanker ang. 
aktivitet: Ordene manipulation og indoktri
nering er sem.s farlige ord, vogt dig! Men 
kontrollen er 

langt finere. Vi er tilpasset systemet ikke 
ved ydre tvang men ved en slags indre 
drift, en trang til at blie accepteret i grup
pen. Gruppeterapien lærte os at blive føl
som 

over for gruppeakt. Hvis dette er rigtigt så 
er det nu! vi må finde den finere kontrol 
af os. Lad det ske ved pædagogiske 
dage som nøje er tilrettelagt. Hjuler.

Med denne baggrund er vi i dag uden 
DSF, fællesudv., praktikudv, pæd. fag- 
udv. m. m. Nu, den 10. novbr., er der 
ikke kommet noget initiativ til en ny
dannelse, så mon vi ikke ender i kravle
gårdsstadiet - godt, roligt og trygt uden 
sorger, hvor andre tager bestemmelser
ne, og vi render rundt og synger: »Fri
hed er det bedste guld.«

Eksformand for DSR 
Bo Bendix.

PS. Det er nok så spændende at væ
re lærerstud. i dag!
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Den interaktionsanalytiske 
forskning
og resultaterne heraf

1. Indledning
Til de aspekter ved undervisningssituationen, der i den 
senere tid i særlig grad er blevet gjort til genstand for op
mærksomhed og udforskning, hører samspillet eller inter- 
aktionen mellem lærer og elever. De spørgsmål, man har 
rejst og senere prøvet at besvare, drejer sig bl. a. om føl
gende:

Hvorledes kan lærers og elevers optræden og adfærd 
beskrives og kategoriseres?

Hvilken sammenhæng synes der at være mellem de 
fundne kategorier?
Hvad slags »klima« resulterer de forskellige slags læ
rer- og elevkontakter i?

Ved forsøg på at besvare spørgsmål af denne art er der 
blevet udarbejdet en række måleinstrumenter og gennem
ført en række eksperimenter. Af de mest kendte forsøg og 
resultater skal nævnes følgende:

2. Ledelsesform og »psykisk klima«
Lewin, Lippitt og White undersøgte i årene 1939-1960 

hvilke sammenhænge, der kunne siges at være til stede mel
lem form for ledelse af og »psykisk klima« i grupper af 
drenge i skolealderen. Af de resultater, man er kommet frem 
til, hidsættes:

JU~ Ät, i^i 3 , j).Än
ÅC. rizir-

... ........................5

Jj.

M oÿ ¿bu. Æ

&odx øl lyJT iurut UAAH“

/A fui. o rn
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Under en autoritær ledelse, hvor lederen bestemmer det 
hele, og hvor gruppens medlemmer får dikteret, hvad de 
skal gøre, vil der udvikles en fast og etableret rangorden 
mellem gruppemedlemmerne, hvilket hænger sammen med 
diktaturformen, der netop forudsætter fast afstukne plad
ser i den sociale orden. De enkelte gruppemedlemmers sik
kerhed er afhængig af, at de kan tækkes lederen eller dem, 
der står højere i position, hvilket forstærker tendensen til 
at se ned på dem, der står lavere end en selv.

Modsætningen til den strenge autoritære ledelse er den 
fuldstændige frihed for ledelse, en laissez-faire form, hvor 
aktiviteten er overladt til kræfternes frie spil. Der er ikke 
organiseret nogen form for ledelse med det resultat, at grup
pen medlemmer er mere eller mindre usikre, og der her
sker nærmest anarkistiske tilstande. Denne frihed for ledel

se - mangel på indgriben - kan også være en følge af en 
bevidst indstilling om, at børnene selv skal klare deres kon
flikter. Men denne ledelsesform medfører jo let noget, man 
måske kunne kalde »jungleloven« - det bliver i så fald den 
stærkestes ret, der gælder. Mindre børn kan ikke selv klare 
denne form for frihed. Og større tit heller ikke.

Den tredje ledelsesform kan betegnes som den demokra
tiske, eller bedre, den gruppeorienterede. Den har hverken 
den strenge ledelse eller er uden ledelse. Lederen og grup
pens medlemmer taler om tingene, idet man søger at skabe 
forståelse hos hver enkelt for, hvad det drejer sig om ud 
fra en erkendelse af det berettigede og nødvendige, således 
at afgørelser træffes i fællesskab og enighed. I sådanne grup
per betragter medlemmerne i højere grad hinanden som 
lige, omend ikke ens, og der hersker en udpræget fælles-
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følelse eller vi-følelse hos medlemmerne i modsætning til 
»individualistiske« grupper og autoritært ledede grupper, 
hvor det er jeg-følelsen, der er fremherskende.

Et andet sæt af undersøgelser - foretaget af J. Withall - 
baserer sig på en beskrivelsesteknik kaldet »The Social-Emo- 
tional-Climate-Index«. Denne index indeholder kriterier, 
hvorefter lærerens verbale adfærd kan inddeles i 7 kate
gorier, idet man har fundet, at adfærden udgør et grund
lag, der viser noget om klimaet.2)

De 7 kategorier udgør et kontinum fra elevorienterede 
til lærerorienterede bemærkninger med den mellemste som 
neutral:

1. Elevstøttende bemærkninger.
2. Accepterende og forklarende bemærkninger.
3. Opgavestrukturerende bemærkninger.

4. Neutrale bemærkninger.
5. Dirigerende og formanende bemærkninger.
6. Irettesættende og nedsættende bemærkninger.
7. Lærerstøttende bemærkninger.
De tre første kategorier er således elevorienterede og de 

tre sidste lærerorienterede. Forholdet mellem samtlige elev
orienterede og lærerorienterede bemærkninger beregnes i 
en »Climate-Index-Ratio«. Jo højere C-I-R, jo mere elev
orienteret klima.

Der er foretaget en hel del undersøgelser over virknin
gen af henholdsvis lærerorienteret og elevorienteret klima, 
eller som det også betegnes: lærercentreret og elevcentreret 
eller gruppecentreret klima. - Det generelle indtryk af de 
fund, der er gjort, er, at en elevcentreret ledelse fremkalder 
en socialt mere positiv holdning hos deltagerne. Af særlig
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interesse er det fund, at lærerstuderende - når undervisnin
gen foregik under gruppecentreret ledelse - lærte mere og 
fik en mere positiv holdning til børn. Gennem udveksling 
af personlige erfaringer fik de bedre forståelse for psyko
logiske spørgsmål.

3. Interaktionsanalyse
Af speciel interesse er den forskning, der er udført 

under fællesbetegnelsen »interaktionsanalyse«. Forskere som 
Ned Flanders, E. J. Amidon, J. B. Hough og Elizabeth Hun
ter søger at opbygge en teori, der viser hvor en domine
rende lærerholdning fremmer selvstændighed og hvor en 
mindre dominerende lærerholdning fremmer det samme. 
Man er altså opmærksom på, at der ikke er tale om noget 
enten/eller, men om en fleksibel anvendelse af forskellige 
slags påvirkningsmønstre. Med andre ord en mere nuan
ceret problemstilling end den, vi mødte i foregående afsnit 
(punkt 2).

Hvorledes finder så de forskere, der beskæftiger sig med 
interaktionsanalyse, frem til de forskellige slags lærerhold
ninger?

Ned Flanders har udviklet et eget system til kortlægning 
af interaktionsforholdene i klassen. Han benytter sig af et 
kategoriskema for hvad elever og lærer siger:4)

Vi tænker os nu, at der i klasseværelset er placeret en 
observatør, hvis opgave det er hvert tredie sekund at ned
skrive nummeret på den kategori, der bedst karakteriserer 
det, der bliver sagt. Hvis læreren roser en elev, skrives et 
2-tal. Stiller han klassen et spørgsmål, skrives et 4-tal. Når 
en elev svarer direkte på spørgsmålet, noteres 8, o.s.v.

Flanders’ grundlæggende tanke er, at alt, læreren fore
tager sig i klasseværelset, påvirker eleverne. Han under
streger dette ved at bruge betegnelsen påvirkningsmønster 
om lærerens verbale adfærd i undervisningssiniationen. På
virkningsmønsteret beskriver han - som det vil fremgå af 
Figur 1 - ved hjælp af begreberne indirekte og direkte. I 
enhver konkret undervisningssituation har læreren således

1. Akseptering av følelser: Akseptering og klargjøring 
av elevenes følelser på en ikke truende måte. Følel
sene kan være positive eller negative. Prediksjon 
og gjenkalling av følelser skal inkluderes.

2. Ros eller oppmantring: Ros eller oppmuntring av 
elevenes adferd eller ideer. Spøk som udøser spen- 
ning og som ikke går ut over noen av elevene, nik- 
king med hodet eller utsagn som »m-m« eller »bare 
fortsett« skal tas med her.

3. Akseptering eller utnytting av elevideer: Uttalelser 
som klargjør, bygger på eller utvikler ideer foreslått 
av en elev. Etter hvert som læreren bringer inn flere 
av sine egne ideer, skal man skifte til kategori fem.

4. Spørsmål: Spørsmål om innhold eller fremgangs
måte i den hensikt at en elev skal svare.

5. Forelesning: Fakta eller meninger om innhold eller 
fremgangsmåte, uttyk for egne ideer, retoriske spørs
mål.

6. Direktiver: Direktiver eller ordrer som det ventes 
at eleven skal rette seg etter.

7. Kritikk eller hevding av autoritet: Uttalelser som 
tar sikte på å endre elevenes adferd fra ikke-aksep- 
tabel til akseptabel, utskjelling, forsøk på å rettfer- 
diggjøre hva læreren gjør, ekstrem selvreferanse.

8. Elevreaksjoner på Icererutsagn: En elev gir læreren 
et predikerbart svar. Læreren initierer kontakten 
eller udøser elevens uttalelse.

9. Selvinitiert elevtale: Uttalelser elevene kommer med 
på eget initiativ. Ikke-predikerbare uttalelser som 
svar på lærerens påvirkning.

10. Stillhet eller forvirring: Pauser, korte stille perioder 
og perioder som er forvirrete slik at observatøren 
ikke kan forstå hva som biir kommunisert.

Figur 1. Kategorier for interaktionsanalyse
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et valg: Han kan være indirekte, d.v.s. give eleverne for
holdsvis stor frihed til at reagere. Eller han kan være di
rekte, d.v.s. give eleverne liden frihed til at vælge reaktion.

I det lange løb vil det ikke spille nogen uvæsentlig rolle 
hvilken form for påvirkning, læreren benytter sig af. Op
muntrer han til meget initiativ og spontaneitet, vil ele
verne efter al sandsynlighed blive mere selvstændige og 
mindre afhængig af læreren i sin problemløsning.5)

Som tidligere nævnt er det imidlertid ikke tale om enten 
at anvende det ene påvirkningsmønster eller det andet. En
hver lærer benytter sig af en kombination af indirekte og 
og direkte påvirkning. Kombinationen kan variere fra 
time til time, og også inden for den enkelte time, men 
nogle lærere anvender forholdsvis mere indirekte påvirk
ning end andre.8)

Flanders bruger så det han kalder I/D-kvotienten for at 
beregne, hvor indirekte eller direkte læreren i det store og 
hele er i en bestemt periode. Den udregnes således: Alle 
udsagn i kategorierne 1, 2, 3 og 4 summeres og divideres 
med summen af alle udsagn i kategorierne 5, 6 og 7 (Fig. 
1). Jo højere I/D-kvotienten er, desto mere indirekte er 
lærerens påvirkningsmønster.7). En reduceret I/D-kvotient 
[(1, 2, 3) : (6, 7)] viser, i hvilken grad læreren i sine for
søg på motivation og kontrol har været direkte og indi
rekte.

I den senere tid har Flanders prøvet at få endnu mere 
information ud af de indsamlede data ved at opstille dem 
i en såkaldt interaktionsmatrix.^)

Vi tænker os nu, at en observatør har noteret følgende 
talrække (jvf. Figur 1): 10, 6, 10, 10, 7, 10, 6, 4, 8, 2, 4,
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Kolonner

l/D =.1,33

Figur 2. Eksempel på matrixføring

10, 3 og 10. Vi tager for os hvert interaktionspar. Det før
ste er 10 - 6. Det betyder stilhed eller forvirring efterfulgt 
af et direktiv fra læreren. Vi går ind i matrixen i række 10, 
kolonne 6 og finder celle 10-6. Der sætter vi et mærke. Så 
tager vi næste interaktionspar. Det er 6-10. Sidste kategori 
i forrige interaktionspar bruges nu som første kategori, 
altså: række 6 og kolonne 10, nyt mærke. Vi fører på denne 
måde ind alle interaktionsparene, 10-10, 10-7 o.s.v.

Hver celle i matrixen angiver en bestemt hændelse. Celle 
4-8 betyder, at lærerspørgsmål er blevet efterfulgt af elev
svar, 4-3 betyder sammenhængende forelæsning i over 3 

sekunder o.s.v. Når matrixen er færdig ført, summeres alle 
kolonner, og man kan så udregne den procentvise fordeling 
på hver enkelt kategori, på lærertale og elevtale og på indi
rekte og direkte påvirkning. Desuden kan I/D og i/d-kvo- 
tienter beregnes.

Gennem den hidtil beskrevne registreringsteknik får man 
ikke blot oplysning om frekvensen af sproglig adfærd inden 
for hver kategori; men får også en vis information om se
kvenser mellem dem, d.v.s. »hvad den normalt følger på 
hvad«. I figur 3 angives nogle matrixfeiter, som Flanders 
betegner som områder af speciel interesse.9)

Figur 3. Felter af speciel interesse inden for 
interaktionsmatrixen
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Felterne A, B, C og D indeholder de summerede fre
kvenser af indirekte, respektive direkte lærertale, elevtale 
og stilhed/uro. Gennem at sætte eksempelvis frekvenserne A 
og B i relation til hinanden kan man få et mål på propor
tionen indirekte/direkte lærertale (se ovenfor); kvotienten 
(A-j-B) : C udtrykker den relative frekvens mellem lærer
tale og elevtale o.s.v. — Område E udgør 9 celler, som til
sammen viser, at flere udtryk for acceptering og opmuntring 
fra lærerens side har fulgt på hinanden. Blok F reflekterer 
læreranvisningen vekslende med kritik. Flanders betegner 
denne blok som »den onde cirkel«. Områderne G og H 
giver et billede af lærerens reaktioner på elevernes svar og 
spontane indlæg. Frekvenserne i I genspejler hvilke typer 
af lærertale, som sætter elevaktion i gang, og frekvenserne 
i J giver et mål for forekomsten af kontinuerlig elevtale.

»Indholdskorset« antyder i hvilken grad læreren i timens 
løb har lagt hovedvægten på informationsfremlægning og 
spørgsmål i tilslutning hertil.

4. Hypoteser og fund fremkommet på basis af de oven
for beskrevne dataindsamlings- og analyseteknikker 
Med udgangspunkt i de data, som ad den hidtil beskrev

ne vej kan indsamles, opstilles så følgende hypoteser:

1. Dersom man på et tidligt tidspunkt af et undervisnings
forløb begrænser elevernes frihed til engageret deltagel
se, forøges afhængigheden og nedsættes udbyttet.

2. Dersom man på et senere tidspunkt af et undervisnings
forløb begrænser elevernes frihed til engageret deltagel
se, forøges afhængigheden ikke, men udbyttet forøges.

So L

SoL cr-nzH|¿b oUv sUnzbr m sezwnar.

Den. ej/ rVAX..P«rver'<jal.cl<tev-

Tfj er noget Fnan han fenappe.
Cg lyne op og 1 han godt 
have tjbj på ni an han også 

cú-t af .
Ur xr nagflt altr talt iickh 

nnár> ha/- •
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3. Dersom man på et tidligt tidspunkt af et undervisnings
forløb forøger elevernes frihed til engageret deltagelse, 
aftager afhængigheden og udbyttet forøges.10)
Det forskningsprojekt, der i det følgende behandles, går 

altså ud på at undersøge afhængighed og kundskabstileg
nelse (udbytte) ved to forskellige hovedmønstre for påvirk
ning.

Ved en afhængig elev forstås en elev, der først og frem
mest er indstillet på at gøre, som læreren siger; han tænker 
mere på om den fremgangsmåde, han anvender, er den, 
læreren har vist, end på, om den løser hans problem; han 
vil have lærerens godkendelse af, hvad han gør; han ind
ordner sig.

Ved udbytte forstås målelige forskelle mellem indholds
forståelse og problemløsning vist i prøver taget før og efter 
det observerede undervisningsforløb.

Endvidere skal bemærkes, at man ved forsøgene ikke an
vendte lærere, der blev bedt om at bruge det ene eller det 
andet påvirkningsmønster, idet der i projekterne også var 
indbygget en undersøgelse af, hvorvidt man overhovedet kan 
skelne mellem den ene eller den anden hovedtype af lærer
påvirkning.

Der tales i hypoteserne om udbytte som resultat af 2 
forskellige mønstre af lærerindflydelse, et med konstant 
direkte indflydelse (hyp. 1), og et, hvor indirekte indflydel
se afløses af mere direkte (hyp. 3 og 2), og man mener 
altså at finde en mere varieret lærerindflydelse i dygtige 
klasser og taler i denne forbindelse om »fleksibilitet i lærer
indflydelse«. Sagt med denne sprogbrug venter man ved 
registrering af kommunikationsmønstret at konstatere større 
fleksibilitet, hvor udbyttet er stort, end hvor det er ringe, 
og en sammenhæng med graden af elevafhængighed, der 
viser størst afhængighed, hvor fleksibiliteten er ringe.11)

Testningen af de tre hypoteser: 12)
Undersøgelsen omfattede 2X16 klasser og lærere, der 

mentes at være repræsentative for to store byområder. Alle 

lærere havde adgang til det samme undervisningsmateriale, 
og det var tilstrækkelig varieret til, at alle lærere kunne 
få det, der naturligt passede til deres metodik. Der obser
veredes henholdsvis 6X2 timer og 6x1 time i de to grup
per.

Materialet og hypoteserne:
Lærerne betragtedes som den uafhængige variabel, udbyt

te og holdninger som afhængige.

a. På grundlag af i/d-kvotienterne kunne lærerne i begge 
fag opdeles i grupper efter deres indflydelsesmønster: 
mest indirekte, gennemsnitlige og mest direkte. Denne 
inddeling baseredes på det totale materiale.
En opdeling af materialet efter klasseaktiviteter viste, at 
i/d-kvotienten varierede mere fra aktivitet til aktivitet 
for de »indirekte« end for de »direkte« lærere, ligesom 
den systematisk var højere for de første end for de sid
ste. Variationen er udtryk for en større fleksibilitet, idet 
den viser, at de »indirekte« lærere ændrede formen for 
deres kommunikation fra situation til situation i højere 
grad end de andre. Dette verificerer imidlertid ikke hy
poteserne.

b. Hertil krævedes

1) en opdeling af materialet i to lige store grupper af 
lærere med henholdsvis højeste og laveste i/d-kvo- 
tienter,

2) en registrering for disse to grupper af lærere af hen
holdsvis frihedsbegrænsende og frihedsforøgende 
reaktioner på forskellige tider af undervisningsforlø
bet.
De pågældende data viste klart et fald i de forøgen
de og en stigning af de begrænsende reaktioner for 
de »indirekte« lærere over de to uger. Tilsvarende 
forhold fandtes ikke hos de »direkte«, der var mere 
rigide,
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3) en opgørelse af scores på tests og inventorier for 
elever fra de klasser, der blev undervist af henholds
vis mest »indirekte« og mest »direkte« lærere.
De gennemsnitlige fremgange blev sammenlignet, og 
der konstateredes signifikante forskelle i de klassers 
favør, der var undervist af »indirekte« lærere.

Med disse resultater kan hypoteserne anses for verifice- 
rede, idet man dels har påvist den større fleksibilitet hos de 
»indirekte« lærere, og at den ytrede sig som beskrevet i hyp. 
2 og 3, samt at disse læreres elever opnåede større udbytte 
og en aftagende afhængighed. De »direkte« lærere fastholdt 
stort set det indledende mønster (hyp. 1), og deres elever 
havde ringere udbytte og viste uændret eller tiltagende af
hængighed.

Diskussion:
Man må altså ikke få det indtryk, at der findes »direkte« 

og »indirekte« lærere. Enhver lærer søger både direkte og 
indirekte indflydelse, og betragtet over en længere periode 
vil han vise en vis balance mellem disse former. De i un
dersøgelsen fremstillede kurver viser mønstrene for grupper 
af lærere, og forskellen mellem dem, der tenderer mod mere 
direkte og mere indirekte mønstre, er på nogle afgørende 
kategorier for læreradfærd ikke særlig store. Det viser sig 
som nævnt, når man beregner lærernes i/d-kvotient under 
de forskellige klasseaktiviteter, ar disse kvotienter har en 
langt større variation fra aktivitet til aktivitet hos den 
indirekte end hos den direkte gruppe.

Flanders giver følgende karakteristik af læreren i de 
klasser, hvor udbytte og holdning var over det gennemsnit-
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1. Han beherskede en række roller, der varierede fra ret 
aktiv og dominerende ledelse til støtte afpasset efter 
enkelttilfælde,

2. han beherskede sin spontane adfærd, så han kunne rea
gere vilkårligt i de enkelte roller,

3. han havde tilstrækkelig forståelse af principper for ind
flydelse til at aflede sin reaktion af den foreliggende si
tuation,

4. han var en følsom iagttager, der kunne vurdere situatio
nen på gyldig måde.

De mindre gode lærere viste efter Flanders’ opfattelse 
manglende evne til gennem kontrol af deres kommunika
tion at udvide eller begrænse elevernes handlefrihed.

Man må huske på, at disse konklusioner ikke er baseret 
på iagttagelser af enkelte gode eller dårlige lærere, men på 
sammenfatninger af registrering af en gruppe af lærere, 
hvoraf nogle ud fra anførte kriterier karakteriseredes som 
gode (»indirekte«) og andre som dårlige (»direkte«).

Selv om de opstillede karakteristika således kan siges at 
være en slags idealisering, kan man spørge, om det er mu
ligt gennem uddannelse at bringe lærere i stand til at nær
me sig idealet, eller om det er personligheden eller »stilen«, 
der bestemmer, hvor mange af de således afslørede træk, 
der indgår i den enkeltes reaktionsberedskab.

Spørgsmålet er, om gode lærere er »fødte«, eller om god 
undervisning - i den her anførte betydning - kan læres. 
Undersøgelser har vist

1) at der er ringe sammenhæng mellem personlighedstræk 
og indflydelsesmønster - at der altså ikke er bestemte 
personlighedstyper, der anvender direkte og indirekte 
indflydelse,

2) at det udbytte, deltagere af et kursus i undervisning fik, 
ikke korrelerede med et antal personlighedstræk, man 

gennem testning havde fastslået, altså at personligheds
typen ikke bestemmer ens modtagelighed.

Man må på det ovenfor stillede spørgsmål svare, at den 
første betingelse for, at god undervisning kan læres, er, at 
den kan karakteriseres, og her er Flanders’ undersøgelses
resultater altså et væsentligt bidrag - og et videnskabeligt 
bidrag.

Når man véd, hvad der skal stiles imod, er problemet, 
hvordan man får lærere og lærerstuderende engageret og 
interesseret i at udvikle den adfærd, der fører til de gode 
resultater, og her melder der sig både tekniske og menne
skelige problemer, hvis løsning forudsætter samarbejde.

Forbedring af undervisningsfærdigheden, som beskrevet 
af Flanders, forudsætter kendskab til hans kategorier og 
registreringsteknikken samt villighed til at lade sig obser
vere og dermed sin adfærd i klassen karakterisere (»hvad 
kan det bruges til, og hvad tænker de, hvis jeg ikke vil?«). 
Her kommer man ikke videre, med mindre man kan opnå 
en tiltro til, at observation og karakterisering udelukkende 
sigter mod en udvikling af undervisningsfærdigheden, der 
i sidste instans er lærerens interesse, da derved både arbejds
klima og -resultat kan forbedres.

Man kan sige, at observationsresultaternes anvendelse i 
undervisningen først bliver mulig, når to forudsætninger 
er til stede. Læreren må klargøre og acceptere nogle mål for 
sin undervisende adfærd i form af elevholdninger, og han 
må beslutte sig for at tilpasse adfærden (indflydelsesmøn
stret) til disse mål.

Hvori de pågældende kommunikationsformer består, kan 
illustreres ved Flanders’ matrixer, og selve den praktiske til
egnelse af dem er vel blot en øvelsessag.

Her kan matrixen, der viser lærerens mønster, være en 
hjælp, men det er jo en omstændelig historie. Mere over
kommeligt vil det nok være - når sammenhæng mellem 
indflydelsesform og udbytte er forstået - at vejlederen ud 
fra konkrete eksempler drøfter den valgte adfærds for
målstjenlighed.
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5. Afslutning
Ser vi på intentionerne i bekendtgørelsen af 1969 om 

uddannelse af lærere til folkeskolen, synes det klart, at det, 
man tilstræber, er, at de studerende erhverver sig for det 
første en personlig og kritisk præget holdning til, og for 
det andet en selvstændig metode til løsning af de mange 
spørgsmål, som opdragelses- og undervisningsvirksomheden 
rejser.

Mens tidligere tiders læreruddannelse var at ligne med 
uddannelsen inden for et håndværk, lægger den nye lærer
uddannelse op til tilegnelsen af viden, metoder og holdnin
ger, der kan anses for gunstige, når man på en fleksibel 
måde skal kunne afpasse sin lærervirksomhed efter skif
tende betingelser med hensyn til formål, elevklientel og 
andre vilkår.

Nu lægger godt nok den nye læreruddannelse hoved
ansvaret for studiets gennemførelse på de studerendes 
skuldre. Men dette forhold reducerer på ingen måde semi
narielærerens betydning som faktor i den studerendes ud
vikling. Den måde, hvorpå vi forholder os til og under
viser de studerende, kan på afgørende måde påvirke såvel 
deres kundskabstilegnelse som måden, hvorpå de lader de 
tilegnede kundskaber fungere.

Høeg Larsen nævner i det foregående referat, at resulta
terne fra den interaktionsanalytiske forskning først bliver 
anvendelige, når to forudsætninger er til stede: Læreren må 
klargøre og acceptere nogle mål for sin undervisende ad
færd i form af elevholdninger, og han må beslutte sig for 
at tilpasse adfærden (indflydelsesmønsteret) til disse mål.

Dertil vil jeg nævne yderligere to sæt af krav. Det ene 

^£L£_
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går på os lærere: Skal vi kunne udvikle os selv og vor under
visning i den retning, som åbenbart er ønskelig ud fra den 
nye lovs intentioner, så forudsætter dette, at vi kommer de 
studerende i møde; at vi betragter og behandler dem som 
enkeltindivider, bag hvis truende overskæg der i de aller 
fleste tilfælde banker et varmt hjerte. Det kræves endvidere 
af os, at vi ved studiets begyndelse er forsigtige med at 
stille faste faglige krav og at vi er lydhøre overfor de pro
blemer og tanker, som de studerende fremfører i timerne.

Det andet sæt af krav går på de fysiske forhold. En flek
sibel undervisningsform kan kun gennemføres under opti
male betingelser med hensyn til eksempelvis akustiske og 
temperaturmæssige forhold. Den indirekte undervisning er 
at ligne med en tynd og skør glasplade: Bliver den udsat 
for fysiske påkendinger, brister den. Dersom en lærer - 

gennem brug af et indirekte påvirkningsmønster - har lyk
kedes i at få en spontan aktivitet i gang i klassen, kan en 
ti-tons lastbil eller en motorcykel uden lyddæmper, der pas
serer uden for vinduerne, være nok til at ødelægge den 
skabte situation. Lignende uheldige indvirkninger på klasse
situationen vil rumlig slette akustiske forhold samt uheldige 
temperaturforhold bevirke. - Faktorer af den her nævnte art 
bør således veje særdeles tungt ved såvel planlægning af 
nye seminariebygninger som ved omindretning og forbed
ring af de gamle.

Trond Ålvik.

Ler ¿tikh.er L

t ö- &. & 
f' a k...................... oj cLe^ emailt.
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1. Arne Sjølund: Gruppepsykologi — 7. oplag.
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3. Ibid., s 172-173.

4. Figuren er hentet fra Håvard Rian: »Klasseværelsesinteraktion« 
i Trond Alvik: Undervisningslære - aktuelle synspunkter og 
problemer, Gyldendals pædagogiske bibliotek, København 
1970, s. 189.

5. Ibid,, s. 188-189.

6. Ibid., s. 189.

7. Ibid., s. 191.

8. Ibid,, s. 196.

9. Karl-Gustaf Stukát: Pedagogisk forskningsmetodik, Almqvist & 
Wiksell, Stockholm Stockholm 1966.
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11. Ibid.

12. Den følgende fremstilling er — bortset fra afslutningen — 
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Fra byggeplads, fra disk og fra traktorsædet kommer vi...
Tre elever forklarer, hvorfor de søgte ind på institutionens HF-afdeling

Fra byggeplads

Jeg er født og opvokset i Voldby ved Hammel, ca. 25 km 
nordøst for Silkeborg.

Hvorfor begynder du på H. F. i en alder af 23 år, når du 
allerede har en uddannelse?

Dette spørgsmål er jeg blevet stillet overfor utallige gan
ge. Hvorfor? Fordi de fleste folk endnu ikke rigtigt kan 
godtage, at man, når man allerede har en uddannelse, så 
vil videreuddanne sig.

Som allerede nævnt har jeg taget svendebrev som byg
ningssnedker; de fleste ville nok sige, at de var udlært i 
faget, hvilket vel nok er en gal formulering, da jeg altid 
har været af den opfattelse, at man aldrig bliver udlært i 
et fag.

Men før jeg kom i lære som snedker, hvilket først skete 
i 1963, var jeg gået ud af den såkaldte » stråtækte«, syvende 
klasse, som dog slet ikke var, som navnet almindeligvis gi
ver udtryk for; det er en aldeles udmærket skole, hvor jeg 
sidenben har hentet megen støtte. Jeg forlod Voldby skole 
i foråret 1962.

Efter endt skolegang kom jeg ud på en bondegård i næ
sten et år, en ting, jeg var og stadig er meget glad for, da 
mine fremtidsplaner dengang var at blive landmand; men 
jeg opdagede, at jeg ikke kunne indordne mig under deres 
arbejdstider, hvilket jo er en betingelse især indenfor dette 
fag.

Efter endt læretid ville jeg ud at se noget andet, derfor 
tog jeg til Sjælland. Men så begyndte min ryg at volde kva
ler, noget, den også havde gjort tidligere, og det er en af 
årsagerne til, at jeg i dag går på H. F.

Da helbredet havde drillet mig et par år, blev jeg træt 
af tilværelsen som snedker. Jeg opsøgte revalideringscen
tret, som foreslog mig at læse videre, en tanke, som allerede 
nogle år før havde strejfet mig. Jeg stod nu over for valget 
at læse til arkitekt eller noget andet indenfor byggeindu
strien - eller gå på H. F. Jeg valgte det sidste af en ganske 
speciel årsag, som- jeg helst ikke vil gøre rede for på her
værende sted.

I begyndelsen af januar 1969 kontaktede jeg Th. Langs 
H. F. kursus’ studievejleder med det formål at få oplysnin
ger om, hvilke krav der stilledes for at komme i betragtning.

I samråd med studievejlederen og revalideringen bestemte 
jeg mig til omgående at tage på højskole og valgte Haslev 
højskole.

Jeg søgte »selvfølgelig«, om optagelse på H.F. i 1969, 
men som så mange andre uden held, hvad jeg i dag er glad 
for, og bestemte mig derfor at fortsætte på Haslev højskole 
endnu et år, og det var, efter mit eget skøn, en god idé.

Da jeg igen i år søgte om optagelse, var jeg blandt de 
heldige, hvilket jeg er meget glad for.

Jeg nævnte, jeg gik på højskole i II/2 år, og det er slet
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Fra disk

ikke for -meget. Efter min mening burde alle, som vil -på 
H. F. have haft mindst 1 år ude i erhvervslivet eller et 
højskoleophold; jeg tror, det ville give mere modenhed 
blandt H. F .-eleverne.

Hvem møder man på H. F.? Ja, i vejledningen står der, 
at man træffer mennesker mellem 17 og 35 år, og det er 
da også sandt.

Når der er så stor aldersforskel, som tilfældet er, skulle 
man tro, at der ville være store tilpasningsvanskeligheder, 
men det synes ikke at være tilfældet.

Jeg vil slutte med at sige, at H.F. burde være et sted, 
hvor folk fra landbrugs- eller erhvervslivet kunne få en 
eksamen uden at de ved optagelserne til kurset burde have 
en så stor konkurrence fra folk med en realeksamen, som 
tilfældet er. Jeg mener også, at H. F. blev startet på det 
grundlag. Eller er det et misforståelse?

Silkeborg, den 16/10-70.
Hans Ole Zacho.

Inden jeg i år startede på H. F. kursus — efter i en årrække 
at have været selvstændig forretningsdrivende — overvejede 
jeg nøje, hvilke problemer og overgangsvanskeligheder det
te kunne medføre, f. eks. at skulle følge et forud — ikke af 
mig selv - fastlagt skema. Efter et halvt semesters forløb 
kan jeg konstatere, at mine betænkeligheder desangående 
har været overflødige.

Tværtimod giver et fast program, hvor hver eneste time 
er foruddisponeret til et bestemt fagområde, en behagelig 
arbejdsro. Man kan simpelthen uden forstyrrelser koncen
trere sig om det foreliggende stof.

Som en forretnings leder har man eneansvaret over for 
de tre grupper: Kunderne, personalet og myndighederne. 
Tre grupper, som ikke stiller uløselige krav, men der må 
dagligt træffes utallige afgørelser, som på grund af tidnød 
ofte bliver mindre velovervejede — hvilket naturligvis er 
utilfredsstillende. Mangelen på tid vanskeliggør ligeledes 
den uddannelse og undervisning, som må gives lærlingene 
i butikken. Jeg nævnede i indledningen »selvstændig for
retningsdrivende«. En forretningsmands selvstændighed er 
dog ret illusorisk på grund af konkurrencevilkårene og nød
vendigheden af et lavt omkostningsniveau med en deraf 
følgende høj udnyttelsesgrad af sin egen arbejdskraft.

Th. Lang’s Seminarium’s H.F. kursus bebor 2. salen i den 
bygning, hvor også gymnasiet har til huse. Klasselokalerne
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Fra traktorsædet

er lige i det mindste, men vi har en stor samlingsstue med 
plads til 140 mennesker — i trængsel. Endvidere er der te
køkken, et godt, lille, internt bibliotek samt et kontor med 
konstant besøgstid. Faglokaler ligger uden for bygningen.

Jeg har et stærkt ønske om at få en væsentlig del af fæl
lesfagene erstattet med tilvalgsfag: — ikke for at nedskære 
timetallet, men for at den enkelte elev kan få mulighed for 
at specialisere sig yderligere. H.F. er jo imidlertid en re
lativ ny eksamensform, som må formodes endnu ikke at 
have fundet sin endelige udformning.

Det er en fordel, at eksaminerne i enkeltfag er fordelt 
over flere semestre, så man undgår repetition af alle fag i 
samme korte periode. Vi har taget de første skridt i ret
ning af gruppearbejder i fritiden. Det er meget inciterende 
at bearbejde specielle områder, som falder uden for det giv
ne pensum, grundigt.

En gruppe har i en week-end, med en inspirerende lærer 
som leder, været på museumsbesøg i København. Vi besøgte 
Glyptoteket, Nationalmuseet, Kunstmuseet (Matisseudstil- 
lingen), Louisianna museet og Vikingehallen.

Jeg tror, at det af ovenstående vil fremgå, at min kon
klusion kun kan være den, at det for mig var en klog be
slutning at udskifte disken med et skolebord.

O. C. - I H. F.

Det er kun en overgang, som ræven sagde, da den blev flået.
Jeg føler mig vel ikke ligefrem flået, men i overført 

betydning er forandringen i min tilværelse unægtelig gan
ske betydelig. Det har absolut ikke været let at skifte trak
torsædet ud med skolebænken, at forlade landbruget efter 
en længere årrække og gå i gang med et studium. Men mine 
personlige besværligheder er i den forbindelse underordne
de. Lad mig med det samme slå fast, at det er meget spæn
dende, og at der ligger en udfordring i det, som man gerne 
vil tage op.

Hvorfor jeg gjorde det?
Ja, det kan der gives mange forklaringer på, hvis man først 

begynder at spekulere over det. For at gøre det enkelt, må 
jeg fortælle, at jeg blev født til at være landmand. Det kan 
måske være vanskeligt at forstå for den, som ikke kender 
noget til landet og dette at være landmand. Men landbru
get er — vist mere end de fleste andre erhverv — traditions
præget i den forstand, at sønnen helst skal følge i faderens 
fodspor. Det er ikke så udpræget længere, som det har 
været, men det er der stadig. Ydermere er det at være land
mand lige så meget en livsform, som det er en levevej; der
til kommer, at jeg er vokset op på en gård, som har været 
slægtseje i mere end 300 år. Man vokser op i denne spe
cielle atmosfære, og man kan også lide den. Man glider 
automatisk videre i det spor, man blev sat i. Forskellige
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pladser på gårde rundt om, landbrugsskoleophold, hjem 
igen for at bestyre gården og senere overtage den. Vanske
lige tider for landbruget, generationsskifte, for lave priser 
på produkterne og for høje renter, når man skal låne til 
investeringer.

Det er altsammen trivielle kendsgerninger. Og så en dag 
står man midt i det hele og opdager, at man har lyst til 
noget andet, og at man i virkeligheden aldrig har været så 
voldsomt interesseret i landbruget. Men det er ikke det 
værste. Langt værre er det, at man samtidig har brugt en 
række år, der kunne have været anvendt på en anden form 
for uddannelse — et aller andet, som man virkelig var inter
esseret i, og som ligesom kunne give én mere fast grund 
under fødderne.

Landbrugsuddannelsen har nemlig den svaghed, at den 
faktisk ikke kan anvendes til andet. Man har fået en række 
praktiske erfaringer i manuelt arbejde og i at behandle vis
se maskiner. Men rent bogligt giver den for lidt. Man véd 
for lidt, og man kan for lidt i både den ene og den anden 
retning, og det er faktisk en grim opdagelse, når man er 
omkring de 30, at konstatere, at man ikke véd så forfærde
lig meget mere, end da man var 20, — bortset fra den al
mindelige livserfaring, man har erhvervet sig.

Jeg var imidlertid ikke i tvivl om, at jeg ville bort fra 
landbruget. Det næste par år prøvede jeg meget forskel

ligt og tjente også ganske pænt. Men der var bare ingen 
fremtid i noget af det. Jeg fik stadig ingen uddannelse, 
ingen egentlig viden, som jeg kunne bygge videre på, og 
som jeg kunne tilbyde.

Jeg kunne selvfølgelig have lært et håndværk, vil nogle 
måske sige, men jeg havde fået nok af at beskæftige mig 
med ting, som ikke virkelig interesserede mig. Jeg var fra 
flere sider blevet opfordret til at læse — ikke mindst af min 
kone. Og jeg havde faktisk også lyst til det, men det kræ
ver trods alt moden overvejelse at kaste sig ud i et længere 
studium, når man — bortset fra 5 mdr. på højskole og 9 
mdr. på landbrugsskole — ikke har modtaget nogen form 
for undervisning, siden man forlod 7. klasse i 1952.

I mellemtiden var H. P. imidlertid blevet oprettet, og da 
jeg erfarede, at man kunne kvalificere sig til optagelse på 
H. F.-kursus via forkursus på en højskole, valgte jeg denne 
udvej.

Jeg har nu i 2 mdr. fulgt undervisningen her på Th. 
Langs H. F.-kursus og kan så småt begynde at ane, hvilke 
fag jeg skal satse på for at få det bedst mulige resultat.

Hvad jeg vil bruge H. F .-eksamen til, når jeg om et par 
år forhåbentlig har en sådan, har jeg endnu ikke taget ende
lig stilling til. Jeg kan på nuværende tidspunkt kun sige, 
at det er naturfagene, jeg har flair for; de humanistiske fag 
ligger ligesom ikke rigtig for mig. Jens Kj. Lund.
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Tilbageblik

Af redaktionen for årsskriftet er jeg blevet anmodet om at 
fortælle lidt om min lærergerning ved Th. Langs skoler. Jeg 
gør det med glæde - for jeg har i det lange afsnit af mit 
liv, jeg underviste ved institutionen, selv oplevet usigelig 
mange glædefyldte stunder, som daglig fylder mig med 
taknemmelighed.

Mit otium begyndte pr. august i år, og man har vel ment, 
at jeg nu har særlig god tid til at skrive; men dette er 
ingenlunde tilfældet. Jeg har siden sommerferien begyndte 
i år vel aldrig haft så travlt i nogen periode i mit liv. Det 
lyder utroligt - men er dog sandheden.

Men lad mig begynde med et forspil: Under et højskole
ophold i vinteren 1925-26 modnedes den tanke hos mig, at 
det vist kunne blive et indholdsrigt liv at være lærer - og 
jeg indmeldte mig derfor på seminariet i Haslev, hvor jeg 
skulle begynde min uddannelse i august 1926. Men jeg 
måtte en lang omvej, før jeg igen skulle sidde på skole
bænk. Jeg overtog i maj samme år førersædet i rutebilen 
Silkeborg-Skive, og her fik jeg lejlighed til dels at tjene 
pengene til studierne, dels til at studere menneskenes bro
gede mangfoldighed. Det blev til års psykologiske stu
dier i »marken«. Her lærte jeg for alvor mennesker at 
kende - og denne periode blev en frugtbar forskole for 
seminarieårene. Her fik jeg tid til eftertanke angående min 
fremtid, og her blev min endelige beslutning modnet: 
Lærergerningen må være det rigtige for mig. - Ja, jeg følte 
det næsten som et kald.

Efteråret 1930 afviklede jeg min andel af forretningen 
og indmeldte mig på Th. Langs Seminarium, som just dette 
år var blevet omdannet fra kvinde- til fællesseminarium.

En grå novemberdag sad jeg for første gang over for 
frøken Karen Linderstrøm-Lang, seminariets forstander. Jeg 
fik under denne første samtale med hende det stærkeste

indtryk af hendes personlighed. Ung, men myndig, et strå
lende humør og en fortryllende charme, som overbeviste 
mig om, at her var et menneske, der nok var værd at lære 
nærmere at kende. Hvor har jeg lært meget af frøken Lang. 
Hun var en enestående underviser. Foran en klasse børn 
udfoldedes hele hendes personlighed både som opdrager og 
underviser. I metodiktimerne var hun simpelt hen et unikum.

Sammen med forstander Ravn ledede hun metodik- og 
praktikundervisningen. De to supplerede hinanden særdeles 
godt. Også hr. Ravn var både fagligt og metodisk - den 
gudbenådede og vitale lærer - klar i sin undervisning, fast, 
rolig, myndig - og med hyggelig lune.

I dansk og religion tolkede Âge Bertelsen - dengang ung 
og sprudlende af liv, teksterne fra Bibelen og litteraturen. 
Timerne hos ham glædede vi os altid til — og essensen af 
dem glemmes aldrig.

Hr. Messeli åbnede en helt ny verden for os. Han var 
fyldt med sang og musik - en dygtig pædagog, som evnede 
at lukke hjerterne op og fylde dem med noget af den kær
lighed til musikkens verden, som han selv levede i.

Der var mange andre personligheder, hvis påvirkning 
man ikke let kan løbe fra. Men lad dette være nok. Det var 
for resten slet ikke det, jeg skulle fortælle om. Men jeg 
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synes, det må være naturligt kort at ridse noget af min 
baggrund som lærer op.

Efter fire aldeles pragtfulde seminarieår blev jeg så 
dimitteret i juli 1935. Stillinger var der ikke mange af i 
forhold til ansøgerne. Det første sted, jeg søgte - det var 
som årsvikar - var der 42 ansøgere. Det blev ikke mig, der 
fik stillingen. Det gik mig sådan, at det jeg søgte, fik jeg 
aldrig - og det jeg fik, har jeg aldrig søgt. - Jeg fik tilbudt 
et vikariat ved en landsbyskole, og det tog jeg selvfølgelig 
imod. Lønnen var 125 kr. pr. måned + lidt for kirkesang. 
Jeg var i den syvende himmel - for bare det at få begyndt 
var en stor og vigtig ting. Så holdt jeg da mit indtog i den 
danske folkeskole - i en toklasset skole, hvor der stilledes 
store krav til ens evner til at tage sig af flere hold på en 
gang. Der var ingen kolleger at drøfte problemerne med, 
så jeg måtte selv finde frem til løsningen af dem.

En formiddag i september blev der banket på skolens 
dør — det var gymnastikinspektøren, der gerne ville se en 
gymnastiktime! Det var øsende regnvejr, så situationen 
indbød ikke til »opvisningen« på skolens gårdsplads. Jeg 
havde i de få uger, der var gået siden skolen begyndte, 
overhovedet ikke haft een gymnastiktime - den væsentlige 
grund hertil var, at det regnede næsten daglig, så gårds
pladsen var fyldt med vandpytter. Og jeg havde slet ikke 
haft gymnastiktanker i hovedet, før jeg nu stod over for 
min første og eneste gymnastiktime i hele min skoletid. 
Jeg fik børnene ud iført deres spidsnæsede træsko, og fore
stillingen begyndte med en march i rundkreds gennem 
snavs og vandpytter. I disse pinefulde minutter fløj mine 
tanker tilbage til Otto Munks lystige og dygtigt ledede 
gymnastiktimer på seminariet! Sammenlignet med dem var 
dette her fuldstændig barokt og komisk - og inspektøren 
sagde da også tak efter 10 minutters opvisning i alle mulige 
armbevægelser. Benene skulle helst forholde sig i ro på 
grund af »gulvets« beskaffenhed. Hvordan inspektørens 
indberetning lød, har jeg aldrig hørt noget om - heldigvis!

I april måned 1936 kom der pludselig et tilbud fra min 

»gamle« skole; man manglede en lærer på øvelsesskolen. 
Det var lige noget for mig, i særdeleshed da min forlovede 
i forvejen var ansat ved skolen.

I hast måtte jeg arrangere årsprøve i min lille landsby
skole, så skolekommissionen kunne se resultaterne af min 
undervisning. Det gik nu meget godt, indtil skolekommis
sionens formand (sognepræsten) sagde, at nu ville man 
gerne høre noget grammatik. Til stor forundring - især 
for mig selv - havde jeg aldeles glemt at lære børnene 
grammatik. Måske blev det årsagen til, at jeg senere i dansk
timerne indhentede det forsømte i stort mål, derved at jeg 
ofte luftede denne min kæphest. Eksamensdagen sluttede 
dog med en lille oprejsning for mig: Børnene sang - fler
stemmig - en foreteelse, der efter den musikalske præsts 
udsagn aldrig før var forekommet i sognets skoler.

Nogle dage senere begyndte jeg som lærer ved øvelses
skolen. Det var nyt og spændende. Der var 7 klasser med 
ca. 185 børn - der var kolleger, som før havde været mine 
lærere, der var en skoleleder, og der var seminarieeleverne
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- alt i alt en helt ny og spændende verden for mig. Jeg 
havde meget lidt erfaring - og her stod jeg pludselig om
givet af meget erfarne lærere. Kunne jeg mon trives her? 
Jeg må sige, at samarbejdet blev fint og frugtbart. 1 det 
daglige arbejde oplevede jeg mine kollegers pædagogik - 
og levede mig ganske naturligt ind i skolens liv og 
atmosfære.

En øvelsesskole stiller store krav til sine lærere, idet der 
er tre hovedfaktorer, der alle skal tilgodeses og hver have 
sin plads i sammenhængen, nemlig børnene, de lærerstu
derende og læreren. Skal hele dette samspil afvikles på 
frugtbringende måde, tvinges man som lærer til at tænke 
tingene igennem en ekstra gang. I dette fællesskab får man 
brug for al sin menneskekundskab, stor faglig viden, tålmo
dighed og tolerance. Der må arbejdes, mest med en selv. 
Man må realisere sig selv, finde sine egne arbejdsformer, 
afprøve dem og stadig forbedre dem.

I mine første år som øvelsesskolelærer underviste jeg i 
næsten alle fag, men efterhånden får man jo lov til at 
specialisere sig inden for faggruppen; mine yndlingsfag 
blev således dansk og kristendomskundskab. At undervise 
i »dansk« er at undervise i næsten alle fag. Her kommer 
man ind på alle livets områder og alle vore omgivelser. 
Derfor er det vel også et ønskefag for de fleste lærere, for 
her kommer man børnene helt ind på livet. Det blev også 
for mig glædelige og festlige stunder, når dansk prosa og 
poesi under spøg og munterhed, i glæde og alvor åbnedes 
for os.

Da krigen sænkede sit mørke over det meste af verden - 
også over Danmark — skabtes nye vækstbetingelser for alt, 
hvad der er dansk - også for selve faget. Under Danmarks 
forandrede kår trængte vi til hinanden mere end nogen 
sinde. Der er vist aldrig sunget så mange danske sange som 
i de fem mørkeste år, vi har oplevet. Igennem sangen fød
tes og føltes en samhørighed og et fællesskab, som savnes 
i dag i danske skoler.

Trods onde tider for vort land gik skolens hverdag 

videre, og de ydre rammer forandredes først i det sidste 
krigsår.

Den 21. februar 1945 kom beslaglæggelsesordren på alle 
skolens bygninger, undtagen øvelsesskolen. I løbet af få 
dage skulle alle bygninger rømmes, så der opstod en meget 
hidsig travlhed. Alt inventar blev opmagasineret på Jysk 
Trikotagefabrik, 50 kostskolepiger fordeltes i private hjem 
rundt i byen. De 20 af dem var seminarieelever — og de 
flyttede ud på Drewsensvej, hvor forstander Ravn og hans 
kone pludselig blev »pensionatsindehavere«. Frøken Røn
strøm og frøken Lang indrettede deres hjem på øvelses
skolen med fælles opholdsstue i nr. 16 og soveværelse i det 
nuværende lærerværelse på 2. sal. Gymnasieskolens elever 
skulle undervises forskellige steder i byen: i Silkeborg Bank, 
frimurersalen i Handelsbanken, missionshuset, metodist
kirkens krypt og i Dansk Kjole Industri. Seminariet rykkede 
ind i øvelsesskolen, og vi måtte så låne lokaler i Østre skole, 
hvor vi blev installeret indtil krigens afslutning. Vi under
viste fra kl. 15 til 17, hver dag med en time i dansk og en 
time i regning for alle 7 klasser. De lærere, der havde timer 
i alle skolens afdelinger blev for alvor løbedegne. Jeg selv 
for fra Handelsbanken til Sønderport, hvor der var hen
holdsvis sem-, præp- og forskolepræp-klasse, og derefter til 
børnene, som var på Østre skole.

Børnenes undervisning kunne jo glimrende gennemføres, 
når vi stillede vore krav efter forholdene, og når vi alle var 
besjælede med en stærk samarbejdsvilje. Og det var vi, både 
elever og lærere.

Den 2. maj 1945 standsede vi undervisningen, og børnene 
sendtes hjem på ubestemt tid. Vi turde ikke længere tage 
ansvaret for børnenes sikkerhed. Flyvemaskiner var over 
byen næsten døgnet rundt, og krigen og freden løb kapløb 
mod vor sydgrænse. Det var spændende dage. Slutresultatet 
kendte vi, men vi vidste intet om dette resultats pris.

Heldigvis kom kapitulationen som en glædelig over
raskelse; jubelen og glæden var grænseløs og spontan. Til 
stor overraskelse for os alle — også for skolens ledelse - var 
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40 unge mænd og 5 unge piger, dels fra gymnasiet, dels fra 
seminariet med i modstandsbevægelsen.

Et nyt Danmark dukkede frem. Øvelsesskolen kom i gang 
igen den 8. maj, men skolens beslaglagte bygninger blev 
først frigivet flere uger senere. De havde været anvendt til 
fødeklinik, aim. lazaret, flygtningehjem og bolig for tyske 
telefondamer, men efter ferien rykkede eleverne ind i skolen 
igen, selv om den ikke var færdigrestaureret efter beslag
læggelsen.

De to sidste årtier blev en frodig grotid for skolen. Man
ge nye bygninger rejstes og blev taget i brug af den stadig 
voksende elevskare. I 1957 afløstes hr. Ravn af hr. Ene
mærke, og to år senere blev de to børneskoler sammenlagt. 
Derved blev øvelsesskolen en stor skole og kulminerede i 
60’erne med et elevtal, der nærmede sig 500.

1961 blev det nye seminarium taget i brug, og i 1963 
tog frøken Lang sin afsked.

Eftersom tiden gik, fik disse begivenheder på mange 
områder afgørende betydning for skolens liv og dagligdag. 
Lærerkorpset ved hovedskolen, som den kom til at hedde, 
blev nødvendigvis stort, og da der med skolens størrelse 
som baggrund skulle ansættes en viceinspektør, blev jeg 
tilbudt stillingen, som jeg nu har haft i min sidste tid som 
lærer. Også dette nye arbejde og ansvar blev til stor glæde 
og fornyelse for mig. Men glæden over at arbejde blandt 
børn fik dog stadig førsteprioritering. Igennem mange års 
virke blandt levende mennesker lærer man at skelne mellem 
maskerede ansigter og ansigter, der bærer livets ægthed, og 
opdager, at mange mennesker er helt anderledes, end de 
ser ud til. Heldigvis. Det gælder måske mest for os voksne. 
Børn er mere umiddelbare, men ubønhørlige i deres nys
gerrighed, i deres logik og i deres krav om at få sand og 
reel besked. Dette forhold kommer måske tydeligst frem 
i religionstimerne. Jeg har ofte undret mig over, hvor åbent 
og dybtgående børnene stiller deres spørgsmål. Om Gud 
og om mennesker. Og når jeg tænker tilbage på mange års 
arbejde blandt børn, er mine bedste minder knyttet til

timerne i kristendoms
kundskab - når jeg for
talte, og når børnene 
spurgte. Hvor meget 
eleverne fik ud af det, 
kan jeg ikke måle eller 
vide, kun hvad jeg selv 
fik ud af det. Mange 
oplevelser brændte sig 
ind i mit sind, så de al
drig kan glemmes. En
kelte fortællinger står 
sikkert helt klart - også 
for børnene. Jeg kan 
ikke lade være at for
tælle en enkelt:

Jeg havde min klasse på 2. sal ud mod »Brandvejen« og 
fortalte om styrkeprøven på Karmel: Alle forberedelser var 
gjort - alteret rejst, brændet lagt til rette og offerdyret slag
tet. Alt var rede, vi ventede spændt på ild fra himlen. Plud
selig slog lynet ned og antændte både brændet, offerdyret 
og alteret. - På dette sted i fortællingen må der nødvendig
vis laves et ophold, og præcis i denne lille pause rykkede 
Silkeborg brandvæsen ud med fuld musik!

En effektfuld tilfældighed, som havde forbavsende virk
ning i klassen. Flere år senere mødte jeg en af eleverne, der 
kom cyklende på gaden, og hun råbte til mig: »Goddag, hr. 
Jensen, kan De huske, da vi var ril ildebrand på Karmel?«

Lad mig slutte her.
Jeg kan slet ikke forstå, hvor alle de år er blevet af. Men 

de gav mit liv rigdom og fylde og mit hjerte fuldt af mange 
lyse minder.

Et såkaldt »sabbatsår« har jeg aldrig haft. Så tog jeg det 
nu og gik af et år før pensionsalderen. Én gang skal jo 
være den sidste - og foreløbig befinder jeg mig strålende 
som pensionist og nyder mit otium hver eneste dag.

Ejnar Jensen.
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Som linieformningselev stiftede jeg for første 
gang et rimeligt bekendtskab med de to 
grafiske discipliner: ætsning og koldnåls
radering under en uges ophold i 
Skagen, juni -70.
Vi: linieformningsholdet og Ole Laursen 
blev indkvarteret i et udmærket pensionat, der 
på overdådig måde sørgede for vores 
fysiske velbefindende - og tilmed stillede 
en rummelig lade med grus på gulvet 
til vor rådighed. Det vil sige rammerne for en 
energisk indsats var yderst gunstige. 
Da netop de voldsomme brud på evt. 
kontinuerlig fordybelse i et emne er et 
særkende for seminariet, må en uges 
beskæftigelse med få discipliner betragtes 
som et virkeligt godt tilbud. Jeg vil da også 
mene, der blev arbejdet intenst med 
grafikken.
Før man beskæftiger sig med det færdige 
grafiske udtryk, er det væsentlig at gøre 
sig nogle overvejelser om sort-hvide billeder. 
Grafikken er en sammensat konstruktion 
af fysisk viden om kunstnerisk 
skabende opfindsomhed. Den fysiske viden 
er kendskab til redskaber, syre, papir, 
valsetryk etc. Der er noget rart reelt 
i grafikkens håndværksmæssige krav - 
man slumper sig i ringe grad til et resultat, en 
kvalitet der hører grafikken til, og som er 
prisen for det multifremstillede 
produkt.
Svarende til den kunstnerisk skabende 
opfindsomhed hører, at man med basis i den 
håndværksmæssige kunnen og 
fysiske viden er istand til at indfri sine 
intentioner.

Grafikken eksisterer normalt på et stykke 
fladt, hvidt firkantet papir. Papirets hvidhed og 
format er det sort-hvide billedes verden.
Først gennem erkendelse af disse elementære 
forhold er man istand til at forstå de love, 
der må gælde for det grafiske blad - 
først da kan man indordne sig 
under disse love.
Citat af grafikeren og pædagogen
Axel Jørgensen: Et stykke papirs karakter 
er dets geometriske facon, og dets 
udtryk er dets farve, og da vi kun har med 
firkantet papir at gøre og med hvidt papir, 
bliver løsningen ganske enkelt denne, 
at da papirets form er en geometrisk figur, 
kan kun andre geometriske figurer leve 
på den, og da papirets grundudtryk er hvid, 
må der en anden farve til for at bringe 
variation og liv i det hvide.
Med geometriske figurer mener
Axel Jørgensen, at man må respektere det 
konstruktive i billedet. Det skelet, 
hvorpå de mangfoldige former, linier og farver 
kan støtte sig for ikke fuldstændig at løbe 
løbsk. Den sorte streg gyder liv i 
det hvide papir. Billedets nuancerigdomme af 
gråtoner fremkommer ved variation af det 
lys, de sorte streger i form af skraveringer 
lader smutte op i mellem sig.
Et stykke grafik kan ud fra forskellige kriterier 
være nok så korrekt f. eks. perspektivisk 
rigtigt. Hvis der i billedet ikke er 
arbejdet med det sort-hvide liv på en flad 
firkant, er det fattigt. Et par af mine arbejder 
fra Skagen kan belyse dette forhold.
Jeg lavede først et par koldnålsraderinger 
bygget på iagttagelse af et motiv,
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b!. a. den afbillede opstilling, hvor jeg har 
forsøgt at gøre rede for det bord og 
den spand ... etc., der stod i et hjørne af 
laden. Da jeg havde lavet den, syntes 
jeg, den var ganske køn - men lidt kedelig. 
Jeg blev senere fascineret af at arbejde 
med dukker som motivstof - først et 
dukkehoved - siden en tjæreindsmurt dukke, 
der have mistet hovedet og den ene arm. 
Dukker fundet ved stranden - engang 
børns ejendomme - nu tilfældigt skyllet op 
som vraggods i et fremmed miljø, 
hvor de viser sig i en frastødende hjælpeløs 
nøgenhed. I deres oprindelige miljø 
inkarnation - en af det pæne, glatte, nuttede. 
Denne mekaniske pænhed vi giver vore børn 
som et første varsel om den pæne 
dukkeverden, det senere må leve med og 
op til - i form af kriterier for udseende

OM DET SORT-HVIDE BILLEDSPROG
og opførsel (mode, reklame, etc.) - Nu uden 
øjne og arme - i en surrealistisk afsløring. 
Et for mig fascinerende tankemønster, 
som jeg ville forsøge at fastholde 
i raderingerne. Men jeg var så tæt på 
mine idéer, at jeg i hvert fald i motivet med 
den afbillede liggende dukke tilsidesatte 
de love, det (det konstruktive og nuanceringen), 
der gælder for det sort-hvide billedsprog. 
Da jeg nogle uger senere så på arbejderne, 
var det indlysende for mig, at den uprætentiøse 
opstilling var det stykke grafik, der havde 
lidt gods i sig - et stilfærdigt stykke 
stilleben. Da billederne er sat over hinanden,
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kan man selv foretage en vurdering. 
Indholdet manifesterer sig i formen.

De øvrige billeder kan ses som 
underlige syner - begivenheder, der sker i 
et mikro- eller makrounivers - men er 
primært lavet for at undersøge de muligheder, 
variationer, der ligger i den tætte opbygning 
af streg og form. Og undersøgelser 
over spændinger mellem det løse 
(mylderet) og det stramme (geometrien).

Lars Nørgård, 3. st. C.



Forsøgsundervisning ved 
Th. Langs Skole

Læserne af tidligere årgange af det røde hæfte véd, at der i 
bestræbelserne for at ordne seminariets øvelsesskoleproblemer 
blev indgået en aftale med Silkeborg kommune om, at Th. 
Langs Skole og Søndergadeskolen sammen skal løse den faste 
øvelsesskoles opgaver. Et af punkterne i denne aftale fast
sætter, at Th. Langs Skole årligt skal optage 30 elever i 1. år
gang. Denne årgangsstørrelse, der er mere end én klasse, er 
den ydre anledning til udformningen af et forslag til forsøgs
undervisning, som i øjeblikket behandles i folkeskolens for
søgsråd. Den videre beskrivelse af forsøget skal her gives som 
en række citater med korte forbindende tekster.

Problembeskrivelse - hypotese
Det er i de løbende drøftelser af klassekvotienter en almin
delig antagelse, at man ved sænkning af antallet af elever, 
som undervises sammen, opnår en større effekt af under

visningen. Nogle af de virkninger, der kan opnås ved at 
arbejde med mindre hold, er beskrevet i redegørelser for 
undervisning i deltimer i dansk og regning i de yngre 
klasser, men et mere systematisk arbejde med at undersøge 
virkningerne af at tilrettelægge en årgangs arbejde i skolen 
med formålsbestemte variationer i holdstørrelsen er ikke 
foretaget her i landet.

I USA har en kommission under ledelse af dr. J. Lloyd 
Trump i det sidste tiår gennemført en række forsøg med 
varierede holdstørrelser og ændret inddeling af undervis
ningstiden, og i Sverige har man siden 1963 foretaget for
søg med »varierande klasseorlek och lagundervisning«. 
Disse projekter har drejet sig om undervisning af ældre 
elever, og de kan - blandt andet af den grund - kun benyt
tes til at vise nogle muligheder for strukturering af under
visningen.

Fra gruppepsykologien kan der muligvis hentes nogle 
oplysninger om samspillet mellem personer i grupper af 
forskellig størrelse, men de fleste undersøgelser drejer sig 
om voksne og kan altså ikke anvendes i denne sammen
hæng.

Det hovedspørgsmål, som søges besvaret gennem forsø
get, bliver da:

Hvordan vil en undervisning i hold af varieret størrel
se, en anden inddeling af skoledagen end (50+10) minutter 
og visse former for team-teaching påvirke læringen?

Den forsøgsmetodik, der foreslås anvendt, forudsætter, 
at man undervejs i forløbet tager hensyn til allerede ind
høstede erfaringer, derfor planlægges undervisningen ind
ledningsvis kun for de to første skoleår.

Inden for den valgte årgangsstørrelse er der netop mu
lighed for at arbejde med

a) varierende holdstørrelser,

b) en opbygning af skoledagen og ugeskemaet, som af
viger fra folkeskolens almindelige praksis,
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c) visse former for team-teaching, der ganske vist ikke 
som i Trump-planen forudsætter opdeling af lærer
gruppen efter forskellig kompetence, men som ved 
at indarbejde praktikundervisningen i den normale 
undervisning alligevel kan vise nogle muligheder 
med hensyn til arbejdsfordelingen i en gruppe af un
dervisere.

Virkningen af disse og andre ændringer, som måtte op
stå som konsekvenser af forsøgsarbejdet, kan ikke inden
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for de givne rammer sammenlignes med forsøgsgrupper 
eller gøres til genstand for tilsvarende systematisk kontrol. 
Derfor må arbejdet snarest karakteriseres som et pædago
gisk udviklingsarbejde,

1) som har konsekvenser for den enkelte lærers og hele 
skolens arbejde,

2) som i den specielle øvelsesskolesituation giver mulig
hed for at indføre lærerstuderende i selvstændige ar
bejdsformer med hensyn til tilrettelæggelse af under
visning under skiftende ydre vilkår

3) og som i det omfang arbejdet beskrives omhyggeligt 
i alle faser fra planlægning til vurdering også har mu
lighed for at virke ud over den snævre kreds af di
rekte implicerede.

I planen indgår arbejdet med en nyoprettet børnehave
klasse, som om eftermiddagen bruger det lokale, hvori 1. 
årgang undervises om formiddagen. Lokalet er indrettet i 
et vinkelformet rum, der er opstået ved sammenlægning af 
to lokaler i stueetagen i den gamle bygning, Hostrupsgade.

Målene for undervisningen i 1. og 2. skoleår betragtes 
som midler til opfyldelse af skolens formål, som fremgår af 
fundatsens § 2 med henvisning til de for tiden gældende 
love for folkeskolen og seminarierne.

Det samlede mål for undervisningen i 1. og 2. skoleår 
er at give børnene mulighed for

1. fortsat at gøre erfaringer i at leve og arbejde sam
men med andre,

2. at udvikle deres individuelle muligheder gennem løs
ning af arbejdsopgaver, der er afpasset efter den en
keltes forudsætninger,

3. at tilegne sig grundlæggende begreber gennem arbej
det med at iagttage, beskrive (og udtrykke sig om) 
den virkelighed, de lever i,
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4. at indøve elementære færdigheder, f. eks. i dansk og 
regning (principielt i alle fag, de undervises i).

Der er i forhold til det principielle skema i forsøgspro
jektet sket en række ændringer bestemt af praktiske for
hold, men følgende principper fastholdes:

a) Der arbejdes med en 5-dages uge.

b) Bogstaverne A, B osv. angiver lærere. I nogle til
fælde vil samme person kunne dække to bogstaver, 
i 1. klasse f. eks. B og D.

c) II. skoleår er årgangstimerne, som det fremgår af 
skemaet, fordelt mellem regnelæreren (A) og to dansk
lærere (B og C), og det forudsættes, at undervisnin
gen i disse timer planlægges og tilrettelægges af dis
se lærere i et nøje samarbejde.

d) I 1. klasses to legetimer vil der være mulighed for 
at samle og videreudvikle noget af det arbejde, som 
er sat i gang i udtryksfagene. Der er altså med lege
timen sigtet mod en virkelig undervisning.

e. I 1. skoleår er de øvrige timer delt, så at børnene 
skifter aktivitet efter 25 minutters arbejde. I regning 
og udtryksfag arbejdes der med hold på 15 elever, i 
dansk er holdene i disse timer kun på 10 elever.

f) I 2. skoleår er der foruden fællestimen midt på sko

ledagen - her fordelt mellem forskellige fag - fæl
lestimer i legemsøvelser og formning, men i disse ti
mer er der to lærere til at undervise.

g) Holddelingerne i 2. klasse er principielt af samme art 
som i 1. klasse, men der er en række variationer i 
mønsteret.

Inden for den ramme, der fastsættes af hovedformålene 
for undervisningen i 1. og 2. skoleår og det foreslåede uge
skema, tjener arbejdet med forskellige fag og emner som 
midler til opnåelse af målene.
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Beretning fra A-gruppen
Dette vil oftest være en af landets korteste »beretninger« 
— og de fleste véd, det i sagens natur må være sådan, når 
talen er om en elevforening for tidligere elever. Formen 
er kendt. På et par bestyrelsesmøder drøfter vi årsskrift og 
elevstævne, og derefter varetager seminariet og redaktionen 
gennemførelsen.

Forekommer rammen eller dens indhold at trænge til 
ændringer, så sig til. Selv har vi systemet under konstant 
kritik - for at råde bod på det trådløse i det følelsesmæs
sige forhold til det gamle seminarium.

Ved elevstævnet i år havde vi efter et aktuelt oplæg af 

Gro om autoritetsproblemer i skolen en drøftelse så fæn
gende, at det ikke var let at standse igen. Kun en god mid
dag formåede at gribe ind. Og om aftenen havde vi før 
dansen som sædvanlig glimrende underholdning fra for
skellige dele af institutionen.

Det røde Hæfte er takket være redaktionens store arbejde 
stadig i udvikling. I øvrigt taler det til fulde for sig selv.

Den mest direkte kontakt til seminariet fra tidligere ele
ver er gennem elevforeningens repræsentant i den samlede 
institutions bestyrelse - og her har der, som det fremgår af 
hæftets indhold, været nok at se til; og rent kontant kan 
jeg henvise til Else Madvigs regnskab.

Bjørn Dybkjær.

husk
Elevstævnet for tidligere seminarieelever 
lørdag efter Kristi Himmelfartsdag, den 2 2. maj 1971

1 år er bl. årg. 1946, 1961 og 1966 jubilarer.

Orientér hinanden i god tid.

Program kan rekvireres på seminarier,
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Hugin igår - Hugin idag

Huginn er i år blevet 55 år, idet foreningen ifølge de gam
le bøger blev startet i 1915. Hvis man ser tilbage over de 
år, som er gået, vil man bemærke en kolossal udvikling og 
forandring i måden, foreningen er blevet drevet på. Ved 
studie af ældre årbøger for Huginn kan man se, at til alle 
arrangementer var næsten alle medlemmer og adskillige læ
rere aktivt involveret, i diskussion eller underholdning, hvil
ket idag er fuldstændig utænkeligt. Det sker af og til, at 
nogle medlemmer viser interesse for arrangementer, som 
ikke blot er underholdning, men lærere ser man kun til 
festerne, og det er kun, fordi de skal være der.

I løbet af de sidste 25 år er antallet af foredrag holdt af 
skolens lærere og elever faldet til nul, i de sidste ti år har 
man kun haft »professionelle« kræfter i foreningen. Der 
kan anføres forskellige grunde til dette, umiddelbart vil man 
give medlemmerne skylden og kalde dem sløve. Dette er 
imidlertid lidt uretfærdigt. Jeg tror, at grunden til den 
mindskede aktivitet fra medlemmerne blandt andet er, at 
man idag har større mulighed for at få forfattere og eks
perter til at komme og fortælle om de forskellige ting. Des
værre må man se i øjnene, at det ikke er den slags, det store 
flertal ønsker i foreningen. Det viser sig, at når man har 
f. eks. en forfatteraften, så kommer der ca. 30 medlemmer 
eller omkring 1/10 af medlemmerne, hvorimod der til fe
sterne kommer omkring 9/10 af medlemmerne. Huginn’s 
bestyrelse er i de sidste par år blevet kritiseret en del for 
at lave for få kulturelle arrangementer. Fra bestyrelsens side 
har man forsvaret sig med, at der mødte for få medlemmer 
op til disse arrangementer. Dette argument er meget for
nuftigt; thi f. eks. en forfatreraften koster et sted mellem 
500 og 700 kr. Dette vil, hvis man i løbet af et år har 5-6 
af disse arrangementer, løbe op på 3-4000 kr., og skønt man 
efterhånden er kommetop på en årsomsætning på ca. 15.000 

kr., kan man ikke blot se bort fra det faktum, at man bru
ger over 1/3 af pengene på noget, der kun interesserer 1/10. 
Når man i de gamle årbøger læser beskrivelserne af Hu- 
ginn's fester, forundres man lidt. Disse fester, som indled
tes med skuespil eller anden underholdning med efterføl
gende kaffebord hos frk. Lang, har absolut intet til fælles 
med de fester, Huginn idag afholder. Disse fester, som kun 
kan gennemføres med en enorm velvilje fra seminariets le
delse og med stor hjælp fra hr. Schrøder og fru Andersen. 
Festerne eller de »orgier« (hvilket er en mere betegnende 
benævnelse for det), som Huginn afholder 4 gange om 
året, domineres lige fra starten af en højrøstet stemning; 
mod slutningen er det, som om deltagerne fuldstændig mi
ster alle hæmninger. Af samme grund kan det efterfølgende 
oprydningsarbejde ofte være en tidkrævende affære. De fle
ste medlemmer synes, at disse fester er fortrinlige, men fra 
bestyrelsens side ser man kun på festerne med milde øjne, 
når det er den økonomiske side af sagen, der diskuteres. 
Sagen er nemlig den, at festerne altid giver et kæmpeover
skud. Dette er formentlig også én af grundene til, at ingen 
hidtil har gjort noget for at forandre dem. Festerne er da 
heldigvis kun en lille del af det program, som Huginn i 
disse år kører med. Siden sommerferien 1969 har der været 
ca. 26 arrangementer; der har været film, beat-koncerter, for
fattere, hypnoseshow, koncerter med jazzpianister, der har 
været afholdt cabaret med medvirkende fra skolen, og der 
har været festerne. Disse 26 arrangementer har ialt været 
besøgt af små 4000 mennesker. Dette giver et gennemsnit 
på omkring 160 mennesker til hvert arrangement. Det må 
dog siges, at medlemmerne kun tegner sig for ca. halvdelen 
af de 4000, idet man fra bestyrelsens side i de senere år er 
begyndt at lave offentlige arrangementer. Som det kan ses 
af den korte omtale af Huginn bemærker man, at forenin
gen stadig lever i bedste velgående, omend man kunne øn
ske flere forhold ændret.

Frederik Madsen, 
formand.
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NOTER.. .
Afgåede: Ejnar Jensen, øvelsesskolen, efter et helt livs tje
neste, fejret og hyldet ved en lærerfest i efteråret.

Adjunkt J. Erichsen, gymnasiet, til andet arbejde.

Med orlov til videreuddannelse:

seminarieadjunkt E. Hvid Petersen, cand. pæd. studiet.

seminarierektor Poul Pedersen, cand. pæd. studiet

Øvelsesskolelærer Torben Andersen, 
årskursus i psykologiske discipliner.

NYE
Gymnasiet:

Karen Huusegaard Nielsen (fransk)

Jens Arne Jensen (tysk, grammatik)

Erik Nielsen (engelsk, fransk)

Jonna Nærø (dansk)

Jørgen Knudsen (latin).

Øvelsesskolen:

Jens Rørby har overtaget jobbet som viceinspektør.

Lone Højholt som leder af den nyindrettede børnehave
klasse.

Eva Laursen, Jytte Fabricius Sørensen, Karen Schou, 
alle tre med nedsat timetal.

Birte Bojsen og Leif Haslund som vikarer.

Seminariet og HF:
Trond Alvik (pædagogik, psykologi, undervisningslære) 
Jørgen W. Friis (geografi)

E. Bach Sørensen (geografi)
Michael Rasmussen (dansk)
Holger Solskov Andreasen (engelsk)
Ove Jensen (musik) 
Mogens Kjær (musik).

Kostskolen:
Økonoma frk. V. Sivertsen.

25-års jubilæum
Else Madvig fejret og hyldet ved samme lejlighed som 

Ejnar Jensen.
Seminariet har oprettet en duplicentral, som ledes af Erik 

Busk Andersen, og som betjener alle skolens afdelinger.

Andre nyheder
Den tidligere drengekostskole på Drewsensvej er indret

tet som musikhus for seminariet.
Et nyt undervisningshus for seminariet opføres Drew

sensvej 40, og i Estrupsgade 7-9 er der planlagt en nød
tørftig restaurering, der skal gøre rummene anvendelige 
for HF og seminariet.

Rektor Thastum er flyttet til en ny bolig nord for Lang
sø, Engsvinget 8, og i hans hidtidige bolig er nyindrettet 
en lejlighed til familien Schrøder. I deres hus er der blevet 
et musiklokale for gymnasiet og lokaler for skemalægning, 
der nu må foretages to gange om året på grund af seme
sterordning på seminariet og HF.

Der arbejdes videre med planerne om udflytning af sko
lerne og sammenlægning af de to seminarier. Ved et mini
sterbesøg i den anledning var der principiel tilslutning til 
tanken, men der er mange praktiske vanskeligheder, før 
man kan tage fat på konkrete planer.

Seminariet har haft rigelig tilgang til 1. årgang.
Der er indrettet fællesundervisning for 8.-10. klasse og 

realafdelingen i en række fag.
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