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(statsanerkendt).

Beretning om Undervisningsaaret 1902—1903

ved

Skolens Forstandere

J. Byskov og Kartin Kristensen.

HORSENS.
Horsens Folkeblads Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co.

1903.



I. Seminariets almindelige Forhold.
Seminariet, der blev oprettet i 1862 og siden den Tid 

har dimitteret over 900 Lærere, er beliggende 1 Mil Nord 
for Horsens ved den østjydske Hovedlandevej. I Byen er kgl. 
Brevsamlingssted, lukket Postvogn dertil fra Horsens 2 Gange 
daglig (Søndag undtagen), Kl. 7 Morgen og 5 Eftermiddag, 
desuden lukket Dagvogn Kl. 4 Eftermiddag, 5 Dage om 
Ugen; fra Skanderborg kørende Post 1 Gang daglig.

Seminariets Formaal er at vejlede unge Mennesker, der 
agter at blive Lærere, paa en saadan Maade, at de vækkes til 
Interesse for deres betydningsfulde Gerning og dygtiggøres 
til at udføre denne. Dette Maal søges naaet gennem væk
kende Undervisning og personlig Paavirkning Seminariet 
søger at virke hen til, at Eleverne kan komme til at leve 
et aandelig bevæget, smukt og rigt Ungdomsliv under land
lige Forhold, med godt Kammeratskab og uden mange Ad
spredelser Ved Siden af Hovedformaalet, at danne dygtige 
Lærere, der i Stats- eller Friskole kan virke til at udbrede 
sund kristelig og folkelig Oplysning, vil der selvfølgelig blive 
anvendt al fornøden Omhu for Opnaaelse af et godt Eksa- 
mensudfald.

Skolen har gode og rummelige Lokaler og er godt for
synet med Undervisningsmateriel: Samlinger til Undervisning 
i Fysik, Naturhistorie og Tegning, en Bogsamling paa 1600 
Bind, næsten udelukkende valgte efter Elevernes Behov: af 
Skønlitteratur 1000 Bind, væsentligst danske Forfattere, ældre 
og nyere, 600 Bind Historie, Naturvidenskab, Litteratur
historie, Pædagogik m. m.
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Skolen optager baade kvindelige og mandlige Elever. 
De kvindelige bor hos Forstander Byskov og betaler for 
Undervisning, Kost, Bolig m. Rengøring, Lys og Brændsel 
450 Kr. aarlig, der betales med 50 Kr. maanedlig i Skole- 
aarets første 9 Maaneder. Hver Elev har sit Værelse, om
trent Halvdelen kan faa to, en Dagligstue og et mindre 
Sovekammer. Der maa medbringes Sengeklæder og Lampe.

De mandlige Elever bor i Byen. De betaler for Under
visning 130 Kr. aarlig, der erlægges med 50 Kr. 1ste Sept., 
50 Kr. 1. Jan., 30 Kr. 1. Maj. Lærersønner kan faa Modera
tion. — Værelser kan faas til forskellig Pris, de fleste koster 
med Rengøring (uden Lys og Varme) 30—40 Kr. aarlig. — 
Kosten kan faas for 22 Kr. maanedlig; Middagsmad alene 
11 Kr. — Ogsaa til disse Værelser maa medbringes Seng
klæder og Lampe.

Uformuende Elever kan faa Statsunderstøttelse. Mini
steriet uddeler hvert Aar 60,000 Kr.; fra 1903—04 er Sum
men midlertidig forhøjet med 20,000 Kr. Summen deles lige
ligt efter Elevtallet mellem samtlige Seminarier, Stats- og 
private. Portionerne er paa 100, 150, 200, 250 og 300 Kr.; 
dog har hidtil de højeste Portioner kun yderst sjældent været 
uddelte. Fordelingen var i Aar her paa Seminariet:

I. Klasse: 16 Portioner paa 100 Kr., 
i alt 16 Portioner til 25 Ansøgere.

HL Klasse: 3 Portioner paa 200 Kr.,
5 — » 150 »
5 — » 100 »

i alt 13 Portioner til 17 Ansøgere.
II. Klasse: 4 Portioner paa 200 Kr.,

1 — » 150 »
5 — » 100 »

i alt 10 Portioner til 15 Ansøgere.

IL Optagelse paa Seminariet.
I Henhold til Lov af 30te April 1894 og Ministeriets 
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senere Bekendtgørelser maa Eleven ved Optagelsen møde med 
følgende Attester:

1. Daabsattest som Bevis for, at han fylder 18 Aar inden 
Kalenderaarets Udgang.

2. Koppeattest.
3. Lægeattest for, at han ikke lider af nogen legemlig 

Mangel — særlig ikke nogen fremskreden Sygdom, — 
som gør ham uskikket til at være Lærer.

4. Forholdsattest for, at han hidtil har ført en ulastelig 
Vandel, samt Vidnesbyrd fra rette vedkommende om, 
hvad han har været sysselsat ved siden sin Udtrædelse 
af Børneskolen.

5. Attest for, at han mindst et Aar enten selv har fore- 
staaet en Skole eller under en dygtig Lærers Vejledning 
flittig og stadig har deltaget i Undervisningen i en Skole 
og vist Lyst og Anlæg til Skolegerning. Blanketter til 
denne Attest udleveres fra Seminariet.
Denne praktiske Uddannelse kan faas i Seminariets 

Børneskole. For dem, der ønske Uddannelsen dér, har Semi
nariet oprettet en Forberedelsesklasse, saaledes at Eleven 
dels deltager i Undervisningen i Øvelsesskolen, dels i Under
visningen paa Seminariet og altsaa samtidig bliver forberedt 
til Optagelsesprøven. De, der vælge denne Vej, maa da op
holde sig i alt 4 Aar paa Seminariet; det første Aar faas 
Undervisningen (baade paa Seminariet og i Øvelsesskolen) 
for halv Pris, 65 Kr.

Ved Optagelsesprøven, som afholdes i Begyndelsen af 
Juni, maa Eleven godtgøre:

1) at have Færdighed i Benyttelsen af de fire Regningsarter 
med hele Tal og Brøk (herunder Decimalbrøk) til Løsning 
af lettere Opgaver,

2) at have Kendskab til de 4 Regningsarter med Bogstaver,
3) at kende Grundtræk af Naturhistorien,
4) at have Kendskab til Geografien, særlig Fædrelandets,
5) at have Kendskab til Nordens Historie efter en mindre 

Lærebog og til Grundtræk af Verdenshistorien,
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6) at kuune læse flydende og tydeligt Dansk og gøre Rede 
for Indholdet af det læste, at kende Grundtrækkene af 
den danske Sproglære, med tydelig Haand og uden 
væsentlige Sprogfejl at kunne skrive en dansk Stil (Dik
tat, Genfortælling eller fri Fremstilling),

7) at have Kendskab til Bibelhistorien efter en større Lære
bog og Kendskab til de kristelige Hovedlærdomme.

Det anses dernæst for ønskeligt, at Eleverne have
8) noget Anlæg for Sang og Musik og ere i Stand til at 

synge lettere, kendte Melodier nogenlunde rent og spille 
ganske lette Sager paa Violin.
Saaledes ere de Fordringer, som i Henhold til Ministe

riets Bekendtgørelse maa stilles ved Optagelsesprøven paa 
ethvert Seminarium. — Fler paa Seminariet tages særligt 
Hensyn til Udfaldet af Prøven i Regning, Dansk og de histo
riske Fag*) med Geografi, saaledes at en Elev ikke vil blive 
kasseret paa Grund af mangelfuldt Kendskab eller endog 
manglende Kendskab til Bogstavregning og Naturhistorie, 
naar han ved Prøven i Regning og Dansk gør Indtryk af at 
være et begavet og tænksomt Menneske og ved Prøven i de 
historiske Fag viser sig at have saa mange Kundskaber paa 
dette Omraade, at han kan faa Tid til i de første Aar at op
rette, hvad han mangler i Matematik og Naturhistorie. Det 
er under hans senere Seminariearbejde til megen Nytte, om 
han under sin Forberedelse har faaet en Smule Plantekend
skab og har øvet sig i at bestemme Planter efter Rostrups 
Flora, ligesom det vil være til Gavn for hans Uddannelse i 
Modersmaalet, at han har læst adskillige af vore gode For 
fatteres Skrifter (f. Eks. Værker af Ingemann, Blicher m. fl.

II. Eksamensbestemmelser.
A. Bemærkninger om de enkelte Fag.

Efter den ny Ordning afsluttes ved Eksamens første Del

*) Ved Forberedelsen i Historie maa helst benyttes Holms Danmarks
historie.
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Fagene Tegning, Skrivning, Regning, Matematik, Naturlære, 
Naturhistorie og Geografi.

Prøven i Regning og Matematik er dels skriftlig, dels 
mundtlig. I begge Fag gives en Fælleskarakter for de 2 Dele 
af Prøven saaledes, at skriftlig og mundtlig gælde lige meget. 
Ved skriftlig Prøve i Regning gives 2 Opgaver med 3 Timer- 
til liver. I Matematik gives ogsaa 2 skriftlige Opgaver: 1 
algebraisk og 1 geometrisk, 3 Timer til hver.

Tegning omfatter nu kun Frihaandstegning, Gengivelse 
ved Konturtegning af en simpel, virkelig Genstand (Brugs
genstande eller Klodser).

Mundtlig Dansk og Religion hører baade til Iste og 
sidste Del.

I mundtlig Dansk prøves til Iste Del i Oplæsning, Ana
lyse og Sproglære, til sidste Del i Litteraturhistorie eg Op
læsning. Ved Fælleskarakterens Bestemmelse regnes Karak
tererne fra Iste og sidste Del lige.

I Religion hører til Iste Del Bibelhistorie og Bibelfor
klaring, til sidste Del: Religiøs Stil, Kirkehistorie og Dogma
tik. Ved Fagkarakterens Bestemmelse gælder Iste Del 'B, 
Stil Vs og den mundtlige sidste Del ’/s.

Udelukkende til sidste Del hører: Gymnastik, Historie, 
Praktisk Færdighed, Pædagogik, skriftlig Dansk, Sang og- 
Musik og kvindeligt Haandarbejde.

Prøven i Praktisk Færdighed er dels en skriftlig — 4 
Timer — dels en mundtlig. Den sidste vejer firdobbelt mod 
den første:

1) Den skriftlige Prøve: En Disposition over et opgivet, 
fortrinsvis fra de autoriserede Lærebøger i Religion hentet 
Emne.

2) Den mundtlige Prøve: Eksaminanden skal vise sin 
Evne til:
a) at fortælle eller fremstille for Børn og overhovedet 

belære dem,
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b) at samtale med Bøm og overhovedet lede den prø
vende og øvende Side af Undervisningen.

Emnet for den ene af disse mundtlige Prøver skal hentes 
fra Religion eller Dansk, Emnet for den anden fra et af de 
elementære Skolefag overhovedet. Eksaminanden modtager 
de 2 Opgaver 2 Timer før Prøvens Begyndelso og skal have 
Lejlighed til med Benyttelse af passende Hjælpemidler at 
forberede sig under Tilsyn. Karakteren for Praktisk Færdig
hed bestemmes ligeligt ved Udfaldet af Prøven og en af Semi
nariet given Aarskarakter for Eksaminandens Deltagelse i. 
ældste Seminarieklasses Skoleøvelser.

I Pædagogik, omfatter Prøven: Pædagogisk Stil — 4 
Timer — og mundtlig Eksamination. Ved Beregning af Fæl
leskarakteren gælder Stil ‘/s, mundtlig 2/s.

B. Karakterberegning ved Eksamen.
Karaktererne ere ug, mg, g, tg, mdl, slet samt Mellem

trinene ug?, mg-|- osv. — Man tillægger disse Karakterer 2 
Rækker Talværdier: Ved Censuren og ved en Fagkarakters 
Bestemmelse ud fra Karaktererne for de enkelte Dele af 
Faget, f. Eks. ved Bestemmelsen af Karakteren for skriftlig 
Dansk ud fra Karaktererne for Stil og Diktat, benyttes Ræk
ken ug = 5, mg = 4, g = 3, tg = 2, mdl. = 1, slet = 0r 
med mellemliggende Trediedele. altsaa f. Eks. mg? = 32/s, 
mdl-j- = l*/s. Ved Beregning af Gennemsnitskarakteren 
tæller derimod Fagkarakteren efter Skalaen ug = 8, ug? = 
72/s, mg-|- = 71/», mg = 7, mg? = 6*/s, g-j- = 52/s, g = 5, 
g? — 32/s, tg-4- = 21/», tg = 1, tg? = 17», mdl-I- =

47s, mdl — -r- 7, mdl? = -h 12'/8, slet+ — -4- 177«, 
slet = -4- 23.

Man ser, at Differenserne vokse meget stærkt nedad i 
den sidste Skala. Dette har den Betydning, at det ikke, har 
meget at sige, om en Elev faar mg eller mg i et Fag, men 
det gør en betydelig Forskel, om han faar tg eller tg

For at faa en smuk Gennemsnitskarakter ved den ende
lige Eksamen, maa man altsaa sørge for ingen meget smaa 
Karakterer at faa; det kan saa være det samme, at man ingen 
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ug er har. 1 Dele af en Fagkarakter har derimod en lav 
Karakter ikke saa ødelæggende en Virkning. Här en Elev 
f. Eks. slet i pædagogisk Stil, kan Fagkarakteren hæves til g 
ved et mgi mundtlig Pædagogik; faar han derimod slet i 
Geografi, kan Gennemsnitskarakteren til 1ste Del ikke lueves 
til g, om han saa har ug i alle de andre Fag. — Fremkom
mer der ved Beregning af en Fagkarakter eller af Gennem
snitskarakten et Tal, som ikke findes i den paagældende 
Skala, afrundes det fundne Tal til det nærmest liggende i 
Skalaen; ligger det midt imellem 2 af Skalaens Tal, sættes 
det lig det højeste af disse. For at faa g i Gennemsnits
karakter kan man altsaa nøjes med det Tal, der ligger midt 
imellem Værdien af g og g? eller med 4l/s.

For at kunne indstille sig til Prøvens 2den Del, maa 
Eksaminanden have opnaaet g i Gennemsnitskarakter i de 
Fag, der afsluttes ved 1ste Del. For at have bestaaet den 
afsluttende Prøva maa han have mindst g i Gennemsnits
karakter og have mindst tg i hvert af de 5 Fag: Regning 
Historie, mundtlig Dansk og Religion, samt mindst g? i 
Praktisk Skolegerning og skriftlig Dansk. Prøven i Praktisk 
Skolegerning kan dog, naar ellers Betingelserne for at bestaa 
ere opfyldte, tages om for sig én Gang efter mindst et Aars 
Forløb, hvorefter den opnaaede Gennemsnitskarakter bliver 
at forandre, hvis en bedre Karakter naas. Prøven i Sang og 
Musik samt i Gymnastik kan ogsaa tages om efter et Aars 
Forløb, dog uden at Gennemsnitskarakteren derved forandres.

Ved Beregning af Gennemsnitskarakteren regnes Religion 
og Praktisk Skolegerning dobbelt, alle de andre Fag enkelt; 
desuden gives en Karakter for Form og Orden med de skrift
lige Arbej der. Er der ikke opnaaet nogen Karakter for Sang 
og Musik, sættes for dette Fag Karakteren 0. Der bliver 
derved ialt 18 Karakterer, og følgelig maa for at opnaa 
Gennemsnitskarakteren
ug en Lærer have mindst 141 P., en Lærerinde 149 P., 
ug? » » — 135 » — 142-/s »
mg-|- » » — 129 » —• 136'/s »
m a- » » — 120» — 127 » 
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mg? en Lærer have mindst 108 P., en Lærerinde 114 P., 
g + » » » 96 » — 101 '/s »
g » » » 78 » — 82x/s »
Til første Del er laveste ug 55, ug? 522/s, mg-]- ÖO1/», mg 
462/3, mg? 42, g+ 3773, g 30' s

For at kunne forestaa Kirkesang maa Eksaminanden 
have opnaaet mindst g saavel for Sang som for Musik; for 
Orgelspil fordres ligeledes g.

Aflagt Prøve med i det mindste Karakteren g? for Sang 
og Musik tilsammen samt for Gymnastik vil være en Betin
gelse for Ansættelse som Enelærer ved en Skole. Dog vil en 
ringere Karakter i disse Fag eller Mangel af Karakter for 
Sang og Musik ikke udelukke nogen fra Ansættelse som Ene
lærer, naar han paa egen Bekostning vil lade den paagæl
dende Undervisning udføre ved en af den stedlige Skolebesty
relse som duelig hertil godkendt Person.

III. Eksamen 1903.
Til afsluttende Eksamen indstilledes hele Klassen, 23 

Elever, der alle bestod. Resultatet findes Side 14—15.
Den skriftlige Eksamen afholdtes den 1.—6. Maj, den 

mundtlige 8. Juni til 18. Juli. Lærerne eksaminerede; som 
•Censorer fungerede:

Oberstløjtnant Ramsing (Gymnastik), Folketingsmand 
Guldbrandsen og Skoledirektør Joachim Larsen (Praktisk 
Færdighed), Dr. phil. C. Juel (Matematik), Professor Sørensen 
og Lic. theol. J. P. Bang (Religion), Frk. cand. mag. J. 
Falbe.Hansen og cand. mag. JE. Rørdam (Dansk), Dr. phil. 
A. Lehmann (Naturlære), Professor P. Dahlberg (Geografi og 
Skrivning), Professor J. H. Nebelong (Sang og Musik), Pro
fessor K. Kroman (Pædagogik), Dr. phil. W. Sørensen (Na
turhistorie), Skoleinspektør V. Bertelsen (Regning), Højskole
forstander Rosendal (Historie), Tegneinspektør Andersen 
(Tegning), Frk. Emilie Vest (Kvindeligt Haandarbejde).
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Opgaver ved skriftlig Eksamen.
Religion:

At udvikle Sakramenternes Betydning for Kristenlivet.

Dansk Stil:
Grundene til og Følgerne af den i vore Dage alminde

lige Forøgelse af Bybefolkningen og Aftagen af Landbefolk
ningen.

Pædagogik:
Hvor vidt bør man billige de forskellige moderne Be

stræbelser for at gøre Skolen til i ringere Grad en Lektieskole- 
og i højere Grad en Karakteruddannelsesanstalt end hidtil?

Disposition:
Klimaets Indflydelse paa Menneskenes Kultur og Levevis.

Gymnastik.:
Der skal dannes en Øvelsesrække til en Gymnastiktime 

paa ca. 50 Minutter for en Klasse paa 30 Drenge i Alderen 
12—14 Aar.

Skolen har ikke Gymnastiklokale, men en Gymnastik
plads 50 Al. lang, 30 Al. bred og forsynet med følgende- 
Redskaber :

1 Klavrestel med 2 Klavretov, 2 Klavrestænger, 1 
Trapez, 1 Sæt Ringe og en Stige (ikke Rudestige).

1 Enkeltbom, 7‘A Al. lang, 1 Springste], 2 Svingtov, 
15 Hoppetov og 1 Trækketov. Opstanderne til Klavre- 
stellet og Bommen er forsynede med Tværpinde (Pindstolper).

I den ene Ende af Gymnastikpladsen findes 20 løbende- 
Alen Bænke uden Ryg.

Regning. Opgave Nr. 1:
En firkantet Zinkkasse, aaben foroven, er 32 Centimeter 

dyb; dens øverste Rand danner Siderne i et Rektangel, 90 
Centimeter langt, 54 Centimeter bredt, og Bunden er ligele
des et Rektangel, 60 Centimeter langt, 36 Centimeter bredt. 
Den tomme Kasse vejer 8 Kilogram.
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T. Hvor stor er Vægten af hver Kvadratcentimeter af de; 
Zinkplader, hvoraf Kassen er dannet ?

IL Hvor meget vejer den, fyldt med Vand?
HL Hvis den, fyldt med Vand og Olie (hvilken sidste- 

danner et Lag ovenpaa Vandet), vejer 110,m Kilogram,,
a) Hvor mange Liter er der da af hver Vædske?
b) LI vor tykt er Olielaget?

IV. Hvor lang og hvor bred er den Flade, hvori Olie og- 
Vand berøre hinanden ?
1 Kubikcentimeter Vand vejer 1 Gram. Oliens Vægt

fylde = 0,8. 1 Kilogram = 1000 Gram. 1 Liter = 1000' 
Kubikcentimeter.

(Irrationale Størrelser beregnes med 2 Decimaler).

Opgave Nr. 2:
A køber først 446 Tdr. 2 Skpr. renset Korn for 12 Kr. 

85,2 Øre pr. Tønde, og derpaa til en anden Pris et Parti' 
urenset Korn, som efter Rensningen udgør 267 Tdr. 6 Skpr. 
Alt Kornet staar ham derefter i 12 Kr. 49,s Øre pr. Tønde,, 
men denne Pris vilde være bleven 445/« Øre lavere, hvis han 
havde haft det rensede Korn af 2det Parti til samme Pris- 
pr. Tønde, som han gav for det urensede.

I. Hvad havde han givet for 1 Tønde urenset Korn af 
2d et Parti ?

II. Hvor mange pCt. svandt det ved Rensningen ?
A sælger nu Kornet til B for 13 Kr. 718/’ Øre Tønden^ 

men paa det Vilkaar, at han desuden skal have en saa stor 
Del af B’s Fortjeneste ved et senere Salg, at denne Del, lagt 
til hans Fortjeneste ved Salget til B, bliver 3 Gange saa stor 
som B’s Fortjeneste.

B sælger Kornet til en saadan Pris pr. Tønde, at lian 
efter Fradrag af Omkostninger, som udgøre 360 Kr. 57 Ø.r 
og af A’s Andel i Fortjenesten, selv tjener 41/« pCt. af dem 
sidste Salgspris.
III. Hvad solgte B en Tønde Korn for ?
IV. Hvor meget tjente A ved sidste Salg?
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Matematik. Geometrisk Opgave:
1. Af et om en Cirkel omskriveligt Trapez ABCD kender 

man Længderne af de parallele Sider AB = 18 ‘ og 
CD = 8‘; samt Arealet 156 QIdet de ikke parallele 
Sider AD og BC vides at være lige store, skal man 
finde Længden af disse samt Radius i den indskrevne 
Cirkel og Længden af Diagonalerne i Trapezet.

2. I en Cirkel ere AO og OB to paa hinanden vinkelrette 
Radier. Paa Forlængelsen af OB udover B er givet et 
Punkt C. Konstruer den Cirkel, der gaar gennem C 
og i Punktet A berører den givne Cirkel. Idet OA = r, 
OC = a beregnes dernæst Radius i den konstruerede 
Cirkel.

Algebraisk Opgave:
1. En Sum paa 1000 Kr. indsættes i en Sparekasse den 1. 

Januar 1903 og en lige saa stor Sum hver paafølgende 
1ste Januar. Hvilket Udtryk faar man for den hele i 
Sparekassen indskudte Kapital med Renter paa et Tids
punkt, der er 1,2 ... n Aar efter 1. Januar 1903, naar 
den paa samme Tidspunkt indskudte Sum paa 1000 Kr. 
medregnes og Rentefoden er 5 pCt. p. a.
Naar Kapitalen viser sig at være voxet til 14207 Kr. 

20 Øre, hvor stor maa saa n være ?
2. Udtrykket

a 2
a—1

bliver uforandret, naar man for a sætter et andet Tal; tind 
dette.

Tegning:
En Skubkarre.
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IV. De paa Seminariet benyttede Bøger.
Skrivning: Christensen Akkerups Skrivebog.
Regning: V. Bertelsens Regnebog.
Matematik: Jul. Petersens Aritmetik og Algebra I.—IL, Geo

metri, Geometriske Opgaver. En Logaritmetabel.
Naturlære: Schmidts Fysik.
Naturhistorie: Feddersens Naturhistorie, V. A. Poulsen: 

Planterigets Naturhistorie, Rostrup: Den dan
ske Flora, W. Sørensen: Supplement til Under
visningen i Naturhistorie.

Geografi: Thy og Dahlberg: Danmarks Geografi, P. Dahlberg: 
Geografi Nr. 1, Dahlbergs Atlas.

Dansk: Kr. Mikkelsens Sproglære for Seminarier 1897, Flors 
Haandbog, Sig. Müllers Haandbog, Borchsenius og 
W. Horn: Dansk Læsebog, Rønnings Litteraturhisto
rie, Borchsenius og W. Horn: Hovedværker i den 
danske Litteratur.

Religion: Tang og Skat-Rørdam : Bibelhistorie f. Seminarier, 
Fr. Nielsen: Ledetraad i Kirkens Historie, Rørdam: 
Den kristelige Lære.

Historie: Blochs Verdenshistorie, J. Ottosen: Nordens Historie. 
Pædagogik: Wilckens Pædagogik, Kromans Sjælelære, la 

Cour: Menneskelegemet, N. H. Bang: Opdragel
sens og Skolens Historie og Kr. Ottosen: Vor 
Folkeskole.

Gymnastik: Den autoriserede Lærebog.
Sang og Musik: Sannes Musiklære og Tostemmige Fædre

landssange, Berggreens Koralbog, Barnekows 
do., J. Mikkelsen: Lærebog i Sang, Tofte: 
Violinskole, Hermanns og Schrøders Skoler, 
Hermanns Etuder.

Orgelspil: Attrap: Orgelskole, Berggreens og Barnekows Ko
ralbøger.

Haand gerning: Emilie Vest: Vejledning til metodisk Under
visning i kvindeligt Haandarbejde.
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1. Andersen, Andr. P. M........... mg H mg? mg? g+ mg? mg? mg4
2. Andersen (Fløjstrup), Joh. Fr. mg? g mg? mg? ug? mg+ mg-
3. Christensen, Karen.............. I ug? mg? g 4- mg ug? mg ug?
4. Christensen, Kirsten Marie . i mg mg? g 4- mg mg? mg4- mg
5. Christensen, Chr. Nielsen . . mg? tg+ mg? mg? g mg? g 4-
6. Christensen, Niels Joh........... ug? ug? ug mg mg mg4- ug
7. Christensen Dalsgaard, M. . . mg+ mg? mg mg g+ mg4- g
8. Enevoldsen, Johannes .... mg — mg? mg? mg ug? ug
9. Frandsen, Rs. Møller........... m g? mg? m2 mg? g 4- mg

10. Hansen, J. M. Frederik . . . mg? ug mg? mg? g? g+ 0’9 &•
11. Jeppesen, Marinus................. m2’ g g 4- mg? mg4~ mg? mg-

;12. Kirkelund, Else M. K........... mg+ mg 4- mg ug? ug Ug?
13. Kristensen (Alslev), Kr. H. . mg g+ mg? g 4- ug? ug? Ug?

:14. Lauridsen, Th. Alfred .... mg+ g mg? mg ug? ug mg-
15. Laursen, Laurs P................... g? — tg g? ug? mg ug?
16. Laursen (Rask), Rasmus . . . mg? mg+ mg 4- mg? mg 4- mg+ mg
17. Nielsen, N. Kr. Alfred .... mg? mg 4- mg g 4- mg mg mg
18. Rasmussen, Rs. Andr............ ug? mg? mg 4- mg g mg mg?
19. Sørensen, H. A. M................ mg — g mg? mg 4- mg g?
20. Vinten, Ingrid....................... ug Ug? g? mg mg? ug? ug
21. Voldsgaard, P. K. .............. mg tg+ tg 4- mg? mg ug? mg-
22. Eskildsen, Hans P................. mg 4- Ug? g+ mg? mg? g+ ug
23. Jensen, Søren Bech........... .. mg mg tg mg? mg mg? mg-

Ved Examens 1ste Del erholdt: Anette Aagesen 432/s Points 
49'/b; Astrid Christensen 46; Th. Hedegaard 49l/s; Chr. Helms 4173; Ki 
392/s; E. Kirkegaard 467s; A. Kristensen 522/s; Søeborg-Kristensen 472/s 
P. Pedersen 477»; A. Petersen 452/s ; -R. P. A. Rasmussen 412/s; Fj 
432/s; N. P. Fløe 372/s.
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mg mg mg g mg+ g+ g + mg? mg? 115 mg?
S mg? mg? g mg g+ mg? g + mg 111 mg?

ig+ ug? ug? mg. ug mg+ mg mg+ mg 4- ug? 138 mg+
mg ug? mg mg ug mg+ mg mg mg mg4- 1337» mg
ag+ g? g+ g9 g+ g g9 g+ mg? 947« g
Qg+ mg+ mg? mg? mg g+ mg? mg mg 4- 126 mg
g+ g g mg? mg+ g9 tg mg? mg 4- 10 37» g+
mg ug9 mg+ mg? ug? mg+ mg? mg mg 4- 1207a mg
ug? mg 4" mg g+ mg mg g + mg? g+ 1167a mg?

O’ to mg+ mg+ g + g+ g + g g+ mg 1057a g+
g g mg+ g+ mg g+ mg? mg? mg 109 mg?

ug? ug mg+ mg? ug mg+ ug? mg4- mg+ ug 1347a mg
ug mg+ ug mg ug mg+ g? mg? mg 1217a mg
ug? mg 7 ug? mg? Ug? mg+ mg? mg ug? 123 mg
ng+ ug? ug g9 mg+ mg g g+ g 100 g+
mg mg mg? g mg+ mg? g+ mg? mg? 119 mg?
ug ug? mg? mg g + mg? g? g+ mg 1167a mg?
mg mg+ mg? mg g g+ g? mg? ug 115 mg?
g mg? g+ g? mg °’ & mg? g+ mg 987a g+

ug? ug mg+ g+ ug? mg mg+ mg ug? ug 1367a mg4-
ug? ug? ug? g+ ug? mg+ mg? mg mg • 1187a mg?
ug? mg? g i g+ g+ g+ mg mg+ mg? 1167a mg?
g+ mg? tg g+ g? mg g? mg? mg ■ 1017a n+

ihr. Anders®! (Omme) 53 ; Jutta Boj sen 44J/s; Marie Bornemann 
saksen 44; Ane Jensen 43l/s; J. J. Drengsgaard 417S; H. L. Juulsen 
V. P. Lütken 522/s; E. M. Madsen 34l/s ; R. Nielsen 4O'/s; M. Kr. 
lasmussen 45; A. Svenstrup 527a; Sørensen Bagger 49; Sv. Tejsen
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V. Praktiske Øvelser.
Disse foretages i Øvelsesskolen og Seminariet. Gj edved 

Almueskole, der er delt i 4 Klasser med ialt omtrent 100 
Børn, benyttes som Øvelsesskole, og Øvelserne ledes af Læ
rerne Kirkeskov og Jørgensen.

I Maanederne September og Oktober og i Sommermaa- 
nederne efter Maj gøres Seminariets Elever bekendt med Un' 
dervisningen i de to yngste Klasser, som i denne Tid har 
4 ugentlige Skoledage.

I Tiden fra November til Maj benyttes kun de to ældste 
Klasser til Øvelserne. Disse Klasser har i denne Tid 4 Skole
dage om Ugen.

Fagene : Dansk (Læsning, Analyse og Retskrivning), Bibel
historie, Danmarks- og Verdenshistorie, Geografi og Regning, 
fordeles i denne Tid mellem Eleverne saaledes, at hver Elev 
en Maaned ad Gangen i hvert Fag dels i Begyndelsen paa
hører Lærernes Undervisning, dels selv senere under hans 
Vejledning leder denne. I Reglen møder 2 Elever i hver 
Time. Naar de selv overtager Undervisninger, deler de Ar
bejdet, undertiden, som i Regning, deles ogsaa Klassen. I 
Historie og Geografi eksaminerer den ene i det, han selv har 
fortalt eller gennemgaaet i den forrige Time, den anden for
tæller videre eller gennemgaar det, han skal eksaminere i den 
følgende Time. Efter en Maaneds Forløb skifter Eleverne 
Fag, og det paases, at de i Løbet af Undervisningsaaret læ
rer Skolens samtlige Klasser at kende og kommer til at 
undervise i alle de Fag, der benyttes til Øvelse. Under Un
dervisningen griber Læreren ind saa lidt som muligt; men 
ved Timens Slutning modtager Eleverne hans Kritik samt 
Raad og Vejledning med Hensyn til den fremtidige Under
visning, dog selvfølgelig ikke i Børnenes Paahør. I Natur
kundskab underviser Læreren selv, eller Eleverne faar Opga
ver efter Tur, og Seminarieklassen er delt i 2 Hold, der 
skiftevis overværer Undervisningen.

Gymnastikundervisningen besørges af Seminariets Elever 
under Ledelse af Gymnastiklærer Gj ødesen.

Foruden Øvelserne i Almueskolen har Eleverne 3 Timer 
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om Ugen Øvelser paa Seminariet. Et Hold Børn møder fri
villigt og undervises. Eleverne faar Opgaver efter Tur, sær
lig i Religion, Dansk. lagttagelsesundervisning og Naturkund
skab. Disse Øvelser ledes af Seminariets Lærere Pastor Poul
sen og Martin Kristensen.

Øvelsesskolen og Seminariet er rigeligt forsynede med 
Læremidler, for at Eleverne derved kan faa Kendskab til, hvad 
der bedst egner sig til Brug ved Undervisningen.

Blandt andet haves: 1 Kugleramme, 11 Stkr. stereome
triske Figurer, 1 Væggetavle med det metriske System, 2 
Væggekort over Danmark, 1 Væggekort over Europa, 1 Vægge
kort med de 2 Halvkugler, 1 Væggekort over Palästina. Op- 
klæbede paa Pap: 2 store Anskuelsesbilleder, 50 Jakobsens 
naturhistoriske Billeder, 19 zoologiske Tavler (udvalgte Typer 
af Dyreriget), 12 Dybdahls Væggétavler (Mennesket), 5 zooto- 
miske Væggetavler (Dyrenes Skeletter og indre Bygning), 7 
Tavler med Fremstilling af udenlandske Kulturplanter (Te, 
Kaffe, Tobak osv.), 17 Eschners teknologiske Væggetavler 
(Glasværk, Jernstøberi, Papirfabrikation, et Dampskibs Ind
retning osv.) og 6 Væggetavler med etnografiske Billeder. 
De fleste af disse Tavler indeholder store kolorerede Tegninger, 
der kan ses af hele Klassen. Desuden benyttes ogsaa i Børne
skolen lejlighedsvis Seminariets Samlinger.

Der er i det forløbne Skoleaar efter Tegning af Arkitekt 
Hansen, Vestbirk, opført en ny anseelig Hovedbygning i 2 
Etager med Klasseværelser, Læsestue og Samlinger, og de 
andre Bygninger (Gymnastiksal, Skolelokaler, Elevboliger) er 
underkastede en Hovedreparation.

Skolens Samlinger er som sædvanlig forøgede, i Aar bl. 
a. med Nord. Forlags Billeder og Kort. Vi har haft .den 
Glæde at modtage som Gave fra Fir. Grosserer Dahl, Køben
havn, et Menneske (anatomisk Præparat i Papmaché).
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I Lærerpersonalet er der sket Forandring, idet Skolens 
hidtilværende Religionslærer H. Skat-Rørdam er bleven kal
det til Forstander for Jelling Seminarium; tidligere Sogne
præst i N. Vium og Herborg, V. C. Poulsen, har afløst ham 
her. Sang- og Musiklæreren H. Johansen er kaldet til Tjærer 
ved St. Ibs m. Skole. Bornholm, og. er afløst af Lærer A. B. 
Lund.

Elevantallet var den 1ste Juli: III. Klasse 23, II. Klasse 
26, I. Klasse 31, Forberedelsesklassen 11.

Det nye Skoleaar begynder med 25 Elever i III. Klasse, 
32 i II. Klasse, 31 i 1. Klasse, Forberedelsesklassen 4.

VI. Skolens Lærere.
V. C. Poulsen: Religion, praktiske Øvelser, Dansk Stil.
C. C. Th. Gjødesen: Botanik, Naturlære, Historie, Gymnastik.
A. B. Lund: Sang og Musik, Geografi, Diktat.
P. H. N. Kirkeskov: 1 T j « i , ,. _ , f Lærere ved Øvelsesskolen.J P. Jorgensen: J
Fru Line Byskov: Haandgerning, Gymnastik med de kvinde

lige Elever.
Martin Kristensen: Pædagogik, Litteraturhistorie, Tegning, 

Skrivning, Zoologi, praktiske Øvelser og 
historiske Foredrag.

J. Byskov: Regning, Matematik, Dansk (Stil, Diktat, Sprog
lære og Analyse).
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Bemærkninger om Undervisningen, o o
Som tidligere anført er det ikke Seminariets Opgave 

udelukkende at meddele Eleverne Kundskaber. Det er ind
lysende, at en Undervisning i Religion, Pædagogik og Histo
rie, der blot lagde an derpaa uden aandeligt at paavirke 
Eleverne, vilde være forfejlet. Undervisningen maa ledes 
saaledes, at den kan vække de unges Interesse, udvikle og 
danne deres Personlighed. Der anvendes derfor i stor Ud
strækning frit Foredrag, idet denne Undervisningsform er 
ganske anderledes vækkende end den blotte Lærebogsunder
visning. I det følgende er der givet korte Antydninger af, 
hvorledes der undervises i de enkelte Fag.

Dansk.
I den første Tid bestaar Undervisningen i mundtlig 

Dansk udelukkende af Analyse og Læseøvelser. Ved de 
sidste har man som Maal en forstandig, flydende Oplæsning 
med korrekt, naturlig Betoning af Ord og Orddele. Man 
søger altsaa ikke at uddanne Eleven til Oplæser; han skal 
ikke forandre sin Stemme for at karakterisere den Person, 
hvis Tale han gengiver, og ikke lægge an paa at læse Poesi 
saaledes, at Hjerterne kunne røres. Selvfølgelig miskender 
man ikke Betydningen af saadan Læsning; men det er sær
deles faa af Eleverne, der kunne naa at gøre det ordentligt, 
og det er ikke Seminariets Opgave at udvikle denne Evne 
hos disse enkelte. Saaledes som i en dannet Familie et af 
Medlemmerne sidder og læser en nyudkommen Bog op for 
de øvrige, saaledes bør en Lærer kunne læse op, og mere 
maa man heller ikke fordre eller søge opnaaet. Det følger 
af sig selv, at »Smeden og Bageren« ikke skal læses ganske 
som »Det døende Barn«; det have de allerfleste paa Følelsen; 
men det anbefales ikke, at Eleven forsøger paa at gøre Wes
sels Digt morsommere ved at give Dommeren og Borgernes 
Ordfører med snøvlende, drævende eller læspende Stemme 
eller at gøre PI. C. Andersens Digt mere rørende ved at læse 
med bevæget Stemme. Man søger ikke at lære Eleverne 
Rigssproget; de allerflestes Sprog, ogsaa Oplæsningssprog, er 



20

stærkt dialektfarvet, og det betragtes i de fleste Tilfælde som 
noget uvæsentligt. Naar Eleven udtaler Bog med o, Vej og 
Hals uden Stød og skrækkelig med Stød, saa rettes det ikke, 
bl. a. fordi det dog er umuligt at faa den Slags ændret ved 
Undervisning.

I Analyse er der en Fare for, at det skal komme til at 
gaa mekanisk, og Timerne som Følge deraf blive kedelige og 
uden Udbytte for Eleverne. Det kan ikke gaa an at anvende 
alt for meget af Timen paa at give Navn til de ganske alm. 
Sætninger og Sætningsdele; thi saa ender det med, at Eleven 
som en Maskine afleverer sit: Grundled, Genstandsled, Ud
sagnsbisætning o. s. v. og —- skønt han har megen Øvelse 
— uden at blinke analyserer Sætningen: »Ulven opfødte 
Aserne hjemme« med Ulven som Grundled. Man vælger 
derfor af det oplæste Stykke een eller et Par Sætninger, som 
indeholder noget mindre almindeligt eller noget af det, som 
hele Tiden volder Vanskelighed for nogle, lader Eleven give 
Grunde for sin Opfattelse, søger at faa ham til at forsvare 
sin Mening, ligegyldigt, om man er enig med ham om Be
stemmelsen eller ikke; appellerer til de andre for at faa dem 
til at angribe ham eller støtte ham; man søger i det hele saavidt 
muligt at undgaa at gøre Undervisningen docerende. Man faar 
Eleven til at klare sig, hvorfor Forfatteren just har anvendt 
dette Ord eller denne Udtryksmaade, og hvad Følgen vilde 
blive, hvis man gjorde en lille Forandring. Vort Sprog er 
saa særlig rigt paa syntaktiske Ejendommeligheder, hvorved 
det i høj Grad formaar at angive fine Afskygninger i Tanken 
og Stemningen, at der altid kan blive nok af den Slags at 
tale om ved ethvert Stykke, og det er noget, der altid vækker 
Interesse. Det at finde en Regel for Forekomsten af et eller 
andet sprogligt Fænomen kan optage en Klasse stærkt, naar 
den faar Lov til selv at finde den, selv at komme med Eks
emplerne, der støtte den Ide, en har faaet, eller at finde et, 
der tilintetgør Ideen. »Der stod Johannes Ewald paa Ste
nen«. Hvad Forskel gør det, om man skriver Sætningen 
uden indledende Grundled, og hvorfor opfatte vi Sætningen 
forskelligt? Det kan give Anledning til mange Betragtninger, 
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og det er ikke spildt Arbejde, om man ogsaa ofrer en hel 
Time paa at faa et saadant Spørgsmaal klaret. Eleven skal 
i Analysetimen lære at interessere sig for sit Sprog, at 
elske det.

Naar der er gaaet nogle Maaneder af det førsts Skoleaar, 
begynder den systematiske Undervisning i Sproglære. En 
Time om Ugen anvendes til at gennemgaa Stoffet ved Fore
drag af Læreren, og i I. Klasse bliver man da færdig med 
Ordklassernes Bøjning. I Analysetimerne sikrer man sig, at 
det sidst gennemgaaede er opfattet og forstaaet rigtigt. IH. 
Klasse fortsættes med Foredrag over Lyd- og Orddannelses
læren, og vort Sprogs Slægtskabsforhold til andre Sprog og 
Punkter af dets Historie fremstilles. Ved det sproghistoriske 
er der jo en væsentlig Vanskelighed deri, at man ikke kan 
bygge paa noget Kendskab til Sproget i ældre Tid; men 
man behøver ikke at lade sig afskrække deraf, om det end 
maa være en Paamindelse om ikke at gaa for vidt. Man er 
gaaet for vidt, hvis Eleverne komme til at betragte det som 
noget kedeligt noget, de skulle plages med at lære, og saa
ledes maa det jo blive, hvis man vilde fortælle uden Vragen, 
hvad man tilfældigvis véd. Det skal helst være Ting, som 
Eleverne føle komme dem ved, som altsaa kaste Lys over 
Forhold, de kende fra det nuværende Sprog. Man vil da 
opdage, at man kan faa en nogenlunde flink Klasse til at 
interessere sig temmelig stærkt for Sprogets Historie. For 
Resten er der heller ikke noget i Vejen for at anvende en 
Time eller to paa at læse lidt af det Gammeldanske i Læse
bogen eller endog af de islandske Sprogprøver i Flors Haand- 
bog. Det er vist ikke engang formasteligt at ville prøve paa 
at give en lille Forestilling om den sammenlignende Sprog
videnskabs Metoder. Efter Erfaringer her synes det at kunne 
gøres med noget Udbytte, og det er ikke vanskeligt aUgøre 
det saaledes, at det interesserer.

I Litteraturhistorietimerne gives i fri Foredrag en Række 
temmelig udførlige Skildringer af Forfatternes Liv, oftest paa 
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Grundlag af deres egne eller samtidiges Optegnelser. I ikke 
faa Tilfælde er en Forfatters Livsskæbne saa interessant, og 
hans Udvikling saa betydningsfuld, at en Skildring deraf kan 
have samme Betydning for Elevernes Udvikling som al anden 
livlig historisk Fremstilling. Elevernes Synskreds udvides, 
deres Fantasi faar Indhold, deres Følelse vækkes, og de danne 
sig Livsidealer. I adskillige Tilfælde, særlig hvor Talen er 
om Videnskabsmand, som f. Eks. Rask og Ørsted, eller hvor 
man staar over for en ældre Tids Forfattere, hvis Værker 
ikke umiddelbart kunne tilegnes, maa man nøjes med ved 
Siden af Livsskildringen at paapege Ejendommeligheden af 
deres Arbejde og give et Overblik over deres Værker, som 
Eleverne i øvrigt kun kunne lære at kende gennem temmelig 
ufuldstændige Brudstykker. Hvor Talen derimod er om Hoved
forfattere, hvis Værker egne sig til mere almen Læsning, 
forlanges det, at Eleverne læse en Del af deres Arbejder i 
Helhed. Meget omfangsrige Litteraturværker, som f. Eks. 
Adam Homo, Valdemar Sejer o. fl., maa henvises til Hjemme
læsning ; men en stor Del oplæses og gennemgaas paa Klassen. 
Det læste sammenstilles saa med og belyses ved Forfatterens 
Personlighed, som denne træder frem gennem Skildringen af 
hans Liv. Ved Siden af Skildringen af Forfatterpersonlig- 
hederne er ogsaa de forskellige Litteraturperioders Ejen
dommelighed belyst. Det viser sig jo, at Strømningerne i 
dansk Litteratur ofte ere paavirkede af Bevægelser i Nabo
landene, og paa flere Punkter har det derfor været nødvendigt 
at kaste et Blik paa Udviklingen ogsaa uden for Danmark; 
men da Eleverne sædvanligvis her i alt for høj Grad mangle 
Forudsætninger for selvstændig Forstaaelse, indskrænkes Paa- 
visningen af Litteraturbevægelser uden for Danmark til det 
højst nødvendige, da det anses for mere frugtbart at dvæle 
ved saadanne Bevægelser paa Aandslivets Omraade, som Ele
verne gennem Forfatternes Værker selv ere i Stand til at følge 
og umiddelbart at drage Udbytte af.

Foruden Brudstykker og mindre Arbejder er af dansk 
Litteratur læst: Nials Saga, første Bog af Peder Paars, Eras
mus Montanus, Jeppe paa Bjerget, Maskeraden, Kærlighed 
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uden Strømper, Fiskerne, Censurens Oprindelse, St. Hansaften 
Spil, Hakon Jarl, Axel og Valborg, Vaulundurs Saga, Harald 
Blaatand og Palnatoke (af Grundtvig), Paaskeliljen, Valdemar 
den Store og hans Mænd, Valdemar Sejer, Marie, Røver
stuen, E Bindstouw, Søstrene paa Kinnekullen, Aprilsnarrene, 
En Sjæl efter Døden, En Hverdagshistorie, Amors Geni
streger, Svend Dyrings Hus, Ringens Indskrift, Hjortens 
Flugt, Snedronningen, Adam Homo, Genboerne, Slaget ved 
Marengo, Den flyvende Post, Statistisk Skildring af Lægds- 
gaarden i Ølsebymagle. Vi læse dog ikke hvert Aar alle 
disse Værker. Baade Elever og Lærer ville vel bedst kunne 
bevare det friske Indtryk ved nogen Afveksling, og Udvalget 
maa jo blandt andet ogsaa være afhængigt af Lærerens Skøn 
over, hvad vedkommende Hold kan magte at tilegne sig.

Undervisningen i skriftlig Dansk drives dels ved Dik
tatøvelser, dels ved Stiløvelser. Til Diktat anvendes 1 Time 
hver anden Uge. — Der har fra flere Sider været rettet An
greb paa Diktatundervisning; man har fundet den kedelig, 
unyttig, ja skadelig. Det maa indrømmes, at den kan blive 
det, og den er paa Vej dertil, naar det, der dikteres, er lavede 
Stykker, hvor man sørger for at faa de flest mulige Ordfælder 
anbragt uden Hensyn til Mening og Sammenhæng. Det er 
ikke i og for sig interessant at skrive et Stykke paa et Par 
Sider, hvor man helst skal undgaa at tænke paa Sammen
hæng og Mening, men hvor man bare skal tænke paa at 
faa de stumme Bogstaver eller store Begyndelsesbogstaver 
anbragt rigtigt. En saadan Øvelse kan vel gøre Gavn, naar 
den bruges paa samme Maade, som en matematisk Øvelses
opgave, der blot skal gøre Eleven fortrolig med Anvendelsen 
af en Sætning eller Formel, der i Forvejen er bevist. Naar 
man altsaa har givet, og helst begrundet, en Retskrivnings
regel, kan det maaske nok være hensigtsmæssigt at slaa den 
fast ved et Diktatstykke, der er konstrueret til det Brug. 
Giver 'man ikke Regelen i Forvejen — idet man f. Eks. 
laver Stykkerne efter Ordbogen ved at tage den fra en Ende 
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af — vil Øvelsen næppe gøre megen Nytte, ja den kan lige
frem være skadelig, da den kan gøre Eleven forvirret og 
usikker, saa han slet ikke tør stole paa sin Følelse af, hvad 
der er ortografisk rigtigt, og kan komme i Tvivl om den 
rigtige Stavning af Ord, som ellers ingen er i Tvivl om. 
Det er ogsaa en Fare her, at Forskellen mellem vigtigt og 
betydningsløst kan udviskes. Det bliver lige saa vigtigt at 
vide, at der ikke skal cl i Lunsstikke, som at det skal skrives 
i Koldfeber. Det er en Kendsgerning, at denne ængstelige 
Husken af sjældne Ords Skrivemaade kan medføre Tvivl om 
de almindelige; og det maa slaas fast, at Formaalet ikke er 
at sikre sig den med Saabys Ordbog stemmende Skrivemaade 
af slige Ord, men at faa Eleven gjort sikker over for de 
almindelige Ord, hvis Skrivemaade har været uforandret i 
en Menneskealder.

Vi anse altsaa de systematiske Diktatøvelser tor temme
lig tvivlsomme og mene, at de bør anvendes med megen Var
somhed. Der vælges til Diktat Stykker af gode danske For
fattere i Reglen uden Forandring af Teksten; men Stykkerne 
vælges ganske vist. Det er slet ikke let at finde Stykker, 
som ere ideale. De maa ikke være alt for lette; men Vanske
ligheden maa ikke ligge i en Sammenhobning af svære, 
sjældne Ord. Det maa derimod gerne være saaledes, at der 
hører nogen Omtanke til for at skrive det rigtigt, navnlig 
hvad Tegnsætning, Brugen af kunne og kunde o. 1. angaar. 
Desuden er det heldigt, om Indholdet er udmærket, saa det 
vilde være Umagen værd at • skrive Stykket af alene derfor. 
Det er navnlig Stykker af afhandlende Indhold, der anvendes; 
i Søren Kierkegaards Skrifter, de lettere af dem, kan findes 
mange brugelige, flere ypperlige Stykker.

Det skrevne Vettes i Almindelighed paa Klassen, og Er
faringen viser, at Diktattimerne meget vel kunne interessere 
Eleverne.

Det, Stilene lide mest af, er Indholdsfattigdom og Kejtet
hed i Sprogbehandlingen. Til at afhjælpe disse Mangler 
gives der ikke nogen paalidelig Metode. Hj ælpen maa hoved
sagelig komme ad Omveje, indirekte. Man kan anbefale 
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Læsning af god Litteratur, og man kan, i alt Fald i adskil
lige Tilfælde, faa Eleven til at indse, at en Sætning, han-har 
skrevet, er uklar. Man kan ved Valget af Opgaver og ved 
Gennemgang af Stilene bekæmpe højtravende Talemaader og 
i det hele alt, hvad man kan mærke, den skrivende slet ikke 
har tænkt over eller ment. Men den egentlige Opgave: at 
hjælpe ham til at skrive rige, fyldige Stile i et smukt og let 
Sprog, staar Læreren temmelig magtesløs over for.

Straks at begynde med Dispositionsøvelser eller give 
systematisk Undervisning efter en »Stillære«, maaske med en 
saadan som Lærebog, vil næppe give stort Udbytte. Det 
anvendes overhovedet ikke her. Dispositionsfejl ere ikke de 
hyppigste i Stilene, og de betyder jo desuden saa lidt i Sam
menligning med de ovennævnte Mangler. Har en Elev for
syndet sig i den Henseende, paaviser man det for ham, naar 
Stilen gennemgaas med de enkelte.

Efter hver Stil bliver, der, navnlig det sidste Aar, givet 
en udførlig Kritik, hvor de almindeligt forekommende For
syndelser omtales, og det vises, hvad der burde eller kunde 
have været taget med. Emnet drøftes i det hele taget, tidt 
ved Samtale mellem Læreren og Eleverne. Derefter gennem
gaas Stilen med hver enkelt, og man søger at faa ham til 
selv at se Fejlene og øve Kritik over sit Arbejde. Her er 
det nødvendigt at vise nogen Forsigtighed, navnlig i den 
tørste Tid. Man kan risikere at gøre Eleven alt for ængste
lig kritisk, saa han kan komme til at fatte Mistanke til næsten 
hver Sætning, han skriver. Følgen bliver, at han omarbejder 
den Gang efter Gang og stadig med daarligere Resultat. 
Det er farligt at foretage Rettelser, som man ikke kan faa 
Eleven til at godkende. Talemaader, uægte Patos, tomme 
Ord maa ubarmhjertigt kritiseres, og i den Retning kan der 
opnaas noget. Lad saa Sætningerne være mindre vellydende, 
og Ordvalget ikke altid det heldfgste; det maa man se noget 
gennem Fingre med. Det kan ikke være anderledes, og det 
har i mange Tilfælde sin naturlige Forklaring deri, at det er 
et for den skrivende nyt Sprog, han skal til at fremsætte 
sine Tanker i. Der tænkes ikke her alene paa Dialekternes
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Forskellighed fra Skriftsproget; ogsaa for den, der taler, hvad 
man kalder Rigssproget, er Skriftsproget et nyt Sprog, hvad 
Ordforraad og vel endnu mere hvad Sætningskonstruktion 
angaar. — Man iagttager da her det samme Fænomen, som 
møder en hos den, der arbejder sig bort fra sin Dialekt for 
at tale Rigssprog. Kan han først faa lært at udtale f. Eks. 
det bløde d, som hans Dialekt mangler, vil han vel stadig 
en Gang imellem glemme det; men man vil finde hans 
Sprog endnu mere karakteriseret derved, at han gaar for vidt 
og bruger d’et i Ord, hvor det ikke hører hjemme. Ligeledes 
her: det ny Sprog, Skriftsproget, adskiller sig fra den begyn
dende Brugers Dialekt navnlig ved de mere farveløse, abstrakte 
Ord og Udtryk og den stive Sætningskonstruktion. Han 
søger at tilfredsstille dets Fordringer i den Henseende og gør 
det alt for grundigt, saa man stødes mere derover end over 
de ikke nær saa ofte forekommende Frembrud af Dialekten. 
— Dette er noget, som kan rette sig selv, naar han senere i 
Livet bliver mere fortrolig med dette Sprog ved at benytte 
det, navnlig ved Læsning. Det er ad den Vej, han lærer at 
benytte dets Rigdom og følge dets Love, og ikke ved Stil
lærens Regler.

Religion.
Undervisningen i Religion falder for Seminarierne i to 

Dele: den historiske, der omfatter Bibelhistorie og Kirke
historie, og som hidtil er bleven afsluttet ved 1ste Del af 
Skolelærereksamen, og Andendels-Fagene: den kristelige Lære 
og Bibelforklaring.

Efter denne Fagordning vil Eleven altsaa i de to første 
Seminarieaar være beskæftiget med at tilegne sig den bibel
ske Historie og Kirkens Historie i Uddrag fra Oldtiden og 
til vore Dage. Hvorledes bør da Undervisningen heri og 
Tilegnelsen heraf være? Mau kan her tænke sig en fuld
stændig tør og aandløs »Læren«, i hvilken Vægten saavel 
fra Lærerens som fra Elevens Side lægges paa at naa Eks- 
amens-Maalet, at faa det krævede Kundskabsstof banket ind, 
medens der lidet eller slet ikke agtes paa, hvad det er, man 
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her beskæftiger sig med. En saadan Fremgangsmaade kan 
selvfølgelig give et Eksamensresultat, der ikke er at foragte, 
men den vil sætte sørgelige Spor i Elevens senere Virksom
hed som Lærer, idet hans Religionsundervisning bliver død 
og kedelig, stemmende med den Maade, paa hvilken han i 
sin Tid tilegnede sig Stoffet. — Og det vil sikkert stadfæste 
sig, at man — i det mindste i Regelen — vil kunne bedømme 
Lærer-Dygtigheden hos en Lærer i Folkeskolen af den Maade, 
paa hvilken han underviser i Religion. — Saavel Undervis
ningen i Religion som Tilegnelsen heraf bør da ikke være 
den ovenfor omtalte, men det, som det vil gælde om, er, at 
Læreren behandler og Eleven modtager Stoffet saaledes, at 
det væsentlige ikke bliver Lektieterpen, hverken fra den enes 
eller den andens Side, men at Eleven derimod i disse Aar 
gennem Religionsundervisningen faar en virkelig sand og 
levende Forstaaelse af Guds Riges Historie fra de første og 
til de sidste Tider.

Medens Religionsundervisningen i I. og II. Kl. saaledes 
stadig bør stræbe at fremhjælpe den personlige Tilegnelse og 
Forstaaelse og at bekæmpe alt Ramseri og al aandløs »Læren«, 
vil Undervisningen i III. Kl. næsten fuldstændigt være befriet 
for disse Fjender og uomgængelig nødvendigt kræve et per
sonligt Aandsarbejde saavel af Lærer som af Elev. Stoffet, 
der skal arbejdes med, er jo af en ganske anden Art end 
det historiske, som behandledes i de to første Aar. I III. 
Klasse omfatter Undervisningen den kristelige Lære og Bibel
forklaring, og der vil her efter Sagens Natur af sig selv 
stilles det Krav til Eleven, at han maa blive hjemme i 
Aanden og Tankegangen i det foreliggende Stof — en meka
nisk Udenadslæren vil derimod være saa godt som umulig.

Af det foregaaende vil det ses, at der er en Væsens
forskel paa Læsestoffet i de to første og i ældste Klasse. Det 
vil endvidere let ses, at der vilde naas en bedre og mindre 
ensidig Undervisning, dersom Fagfordelingen var en anden, 
saa at man i de to første Aar ikke kunde indskrænke sig til 
at lære Lektier, men saa at der ogsaa her med Nødvendighed 
af alle maatte kræves Selvtænkning og personlig Tilegnelse.
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Det er derfor en heldig Ændring, der er sket, idet 
Ministeriet ved Cirkulære af 5. Septbr. 1900 har tilladt, at 
man ved Seminarierne, foreløbig paa Prøve, maa ombytte 
Fagene, saa at man tager Bibelforklaring sammen med 
Bibelhistorien i de 2 første Aar, og saa paa den anden Side 
tager Kirkehistorien sammen med den kristelige Lære i III. 
Klasse.

Og denne Ordning er ogsaa heldig i anden Henseende, 
idet det vil være indlysende, at det er et stort Gode for Reli
gionsundervisningen at have Bibelforklaringen — Læsningen 
af selve den hellige Skrift — ved Siden af og som Støtte 
for den rette Tilegnelse af den bibelske Historie, ligesom det 
paa den anden Side ved Gennemgangen af den kristelige 
Lære vil være af stor Betydning stadig at kunne paapege 
denne Læres ’Udvikling og forskellige Faser ved Henvisning 
til Kirkens Historie.

Da denne Fagordning saaledes efter vor Opfattelse vil 
kunne tjene til Gavn for Religionsundervisningen, idet den 
vil lette Eleverne den virkelige Tilegnelse af Stoffet, maa vi 
derfor haabe, at den fra at være foreløbig vil gaa over til at 
blive varig.

Pædagogik.
Da Forstaaelse af Sjælelivet og dets Udviklingslove 

danner det nødvendige Grundlag for Opdragelses- og Under
visningslære, gennemgaas først Sjæle- og Tænkelære. Som 
Vejledning benyttes Kromans Bog. Der holdes, dels for hele 
Seminariet, dels særlig for ældste Klasse, en Række Fore
drag, og det saaledes fremstillede gennemgaas udførligt med 
ældste Klasse ved Samtale og Eksamination. Sjælelæren vil 
let faa en alt for abstrakt Karakter, naar den ikke nøje 
knyttes til de Erfaringer, hvorfra den har sit Udspring. 
Derfor belyses den i Foredragene og Samtalerne givne Frem
stilling med talrige Eksempler, hentede ikke blot fra Daglig
dagslivet, men undertiden ogsaa fra Digtningens og Histo
riens forskellige Omraader. De af Digterne og Historikerne 
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tegnede Menneskeskikkelser er som oftest klarere og større 
end Hverdagslivets og derfor ogsaa tit i høj Grad skikkede 
til at belyse og tydeliggøre det ikke sjældent forviklede og 
dunkle i de dagligdags Omgivelser. Paa det saaledes ind
vundne psykologiske Grundlag gives dernæst en Fremstilling 
af Opdragelses- og Undervisningslæren, dels i særskilte Timer, 
dels sammen med de praktiske Øvelser, for saa vidt disse 
giver Anledning til at komme ind paa særegne Undervis
ningsmetoder eller almindelige Grundsætninger. Idet de for
skellige Læremetoder gennemgaas, advares Eleverne paa den 
ene Side imod Formløshed og Foragt for de tidligere af 
andre indvundne Erfaringer, paa den anden Side advares 
imod at havne i aandløs Formalisme. Den danske Skole 
har hidtil haft sin Styrke i, at Lærernes Ejendommelighed 
frit har kunnet udfolde sig, og den .Friskhed, som dermed 
følger, opvejer langt den ensformig gennemførte Metodik. 
I særskilte Timer for hvert af de to Hold, hvori ældste 
Klasse under disse Øvelser er delt, gives Anvisning til, 
hvorledes i de forskellige Undervisningsfag Rids med Kridt 
paa Skoletavlen kan anskueliggøre Fremstillingen, og Ele
verne indøves i at udføre saadanne Rids. — I Mellemklassen 
er som Afslutning paa Zoologiundervisningen Menneskets 
Anatomi og Fysiologi temmelig udførligt gennemgaaet. Dette 
gennemgaas nu paany, med Benyttelse af la Cours »Menne
skelegemets Bygning og Livsvirksomhed« som Grundlag. 
Endelig gennemgaas dels i Foredrag fælles for hele Semina
riet, dels i særskilte Eksaminationstimer for ældste Klasse 
det væsentligste af Opdragelsens og Skolens Historie. — Det 
var ønskeligt, om man kunde henvise Eleverne til at læse 
enkelte af de store Pædagogers Værker, da de først derigen
nem vilde faa fuld Forstaaelse af de enkeltes Ejendommelig
hed. Dette lader sig dog ikke gøre. Ganske vist læser 
enkelte af de fremmelige Elever Rousseaus Emil eller Partier 
deraf; men af Comenius og Pestalozzi findes kun meget lidt 
oversat paa Dansk, og selv om vi fik Comenius’s »Didactica 
magna« og Pestalozzis »Wie Gertrud ihre Kinder lehrt« 
oversatte i deres Helhed, vilde dog Tilegnelsen af disse Vær
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ker, selv om Eleverne fik langt mere Tid til deres Raadig- 
hed, end de nu har, overstige de flestes Kræfter. Deres 
Kendskab til de pædagogiske Hovedværker maa derfor ind
skrænkes til Lærerens Referat. Samtidig med, at et saadant 
Referat gives, paavises gennem kulturhistorisk Skildring af 
de store Pædagogers Samtid, i hvilke Henseender de som 
Børn af denne har haaret dens Mærker, og i hvilke Retnin
ger de har haft et videre og klarere Syn.

Det anses ved Pædagogikundervisningen for at være 
en Hovedsag, at Elevernes Interesse bliver vakt, saa de selv 
kommer til at tænke over de pædagogiske Spørgsmaal og 
senere paa egen Haand kan arbejde videre. Dette formenes 
at være dem til mere Nytte, end om de fik et stort Forraad 
af udenadlærte pædagogiske Dogmer; men den mere selv
stændige Tilegnelses Vej er langsom og besværlig, saa at 
der ofte naas kortere frem, end ønskeligt kunde være.

Historie.
Der arbejdes ved Seminariet i alle Fag med det For- 

maal at vække Elevernes Interesse og at bringe dem For
staaelse af, at det, de kan naa i deres Seminarietid, kun er 
en Begyndelse. De maa ikke tro deres Uddannelse fuldendt, 
naar de forlader Seminariet; saa skal netop deres Selvarbejde 
for Alvor fortsættes. Ved Siden af, at de historiske Lære
bøger gennemgaas ved Samtale og Eksamination, holdes 
derfor Rækker af historiske Foredrag, fælles for hele Semi
nariet. Gennem disse gives en saa udførlig Skildring af 
enkelte Tidsrum, at Eleverne derigennem faar et Billede af 
de historiske Tildragelser og Kulturforhold, langt mere ud
ført i Enkeltheder eud i de benyttede Lærebøger. Som Eks
empler paa, hvad der saaledes er foredraget i Løbet af en 
Aarrække kan nævnes: Nordens arkæologiske Forhold (med 
Fremvisning af Oldsager), Fortællinger af Sagnhistorien (efter 
Eddaerne, andre islandske Kilder og Saxo), Skildringer fra 
den tidligere norske Middelalder (efter Snorre Sturlasøn), af 
dansk Middelalder (efter Saxo og andre Kilder), desuden ud"
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forlige Skildringer af Nutidens Historie, lige til den allernyeste 
Tid. Lejlighedsvis er ogsaa en enkelt Videnskabs Historie 
fremstillet (Astronomiens). — Selvfølgelig kan ikke i Løbet 
af en treaarig Seminarietid hele Historien blive gennemgaaet 
paa denne Maade; men man gaar ud fra, at mere indgaaende 
historiske Skildringer, selv om det kun bliver større Brud
stykker, der behandles, er bedre skikkede til at vække histo
risk Interesse og give Begreb om de historiske Kilders Be
skaffenhed end en mindre udførlig Fremstilling af hele 
Historien.

Geografi.
Geografi maa aldrig læres paa Ramse. Man skal saa

ledes ikke lære Navne efter Bogen; men man skal finde 
Byernes Beliggenhed, Bjergkædernes Retning og Flodernes 
Løb paa Kortet. Heller ikke maa Undervisningen udeluk
kende gaa ud paa at indprente Eleverne Landstørrelser, Ind
byggerantal, Navne o. s. v.; de maa under Eksaminationen 
vænnes til at tænke og iagttage. Eleven maa kunne indse, 
at alt Liv paa Jorden er afhængigt af Naturforholdene, maa 
kunne forstaa, hvilken Indflydelse Klimaet og Omgivelserne 
have paa Mennesket og dets Levevis. Det er ikke nok, at 
man véd, at Nordmanden i »det søndenfjeldske« ernærer sig 
af Land- eller Skovbrug, og at de vigtigste Næringsveje paa 
Vestlandet ere Fiskeri og Skibsfart; man skal ogsaa kunne 
indse, at det maa være saaledes, og begrunde hvorfor. Hvor
for lever der forholdsvis saa faa Mennesker i det store Grøn
land, og hvorledes kunne de naturlige Fortrin, som Europa 
har fremfor de andre Verdensdele, have Indflydelse paa 
Menneskenes Udvikling? Hvorfor blæser nu netop Vinden 
fra denne Kant, og hvorledes kan det være, at Regnforholdene 
ere, som de ere? Paa saadanne Spørgsmaal maa Eleven 
kunne svare ved fornuftig Eftertanke, ved at stille Sammen
ligninger og drage Slutninger. Under Eksaminationen bruges 
»stumme Kort«. Eleven maa udtrykke sig saa bestemt, at 
Læreren kan faa Indtryk af, hvorvidt det læste virkelig er 
tilegnet eller blot Hukommelsesværk. For at Eleverne kunne 
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blive fortrolige med at samle, lave Oversigter og lægge 
Stoffet ordentligt til Rette, gives der mange Opgaver. Til
føjelser, som Læreren finder nødvendige, gøres enten under 
Eksaminationen eller ogsaa i særskilte Timer.

Naturhistorie.
Gennem Undervisning i Zoologi og Botanik skal baade 

Sansning og Tænkning udvikles. Det er af Vigtighed, at 
Eleverne lære at iagttage og at udtale, hvad de have iagttaget. 
Derfor benyttes ogsaa ved Undervisningen stadig selve Natur- 
genstandene, og kun, hvor disse enten ikke haves, eller de 
ere for smaa til at ses af hele Klassen, benyttes store Væg
tavler med Afbildninger eller ogsaa Rids med Kridt paa 
Sorttavlen. Der benyttes altsaa Kranier, udstoppede Dyr, 
Insektsamlinger, Dyr i Spiritus, Konkylier, og der foretages 
om Sommeren ugentlige botaniske Udflugter, ved hvilke Ele
verne under Lærerens Vejledning selv indsamle og bestemme 
Planter. Derved søger man at uddanne Iagttagelsesevnen. 
Men ikke mindre væsentligt er det, at Eleverne lære at for- 
staa, hvad de iagttage. Og Forstaaelse naas, naar de iagttagne 
Enkeltheder sættes i Forbindelse med Dyrets eller Plantens 
Livsvilkaar. Spørgsmaalet om de enkelte Deles »hvorfor?« 
besvares ved, at man giver Svar paa det heles »hvorledes?«. 
Derved ville i de fleste Tilfælde Enkelthederne blive saaledes 
forbundne med Helheden, at det ikke bliver nogen blot Hukom
melsessag at fastholde disse. Hensigtsmæssigheden, Nytten 
af de enkelte Organer belyses ved en samlet Fremstilling af 
Dyrets eller Plantens hele Levevis, og et saadant Billede kan 
lettest gives i frit Foredrag, hvorfor det ogsaa er Regel, at 
intet Afsnit i Lærebogen læres, før det mundtligt er gennem- 
gaaet. Hovedsagen er, at Eleven bringes til selv at tænke, 
at han faar Øjet opladt for den Visdom, Orden og Sammen
hæng,- der overalt er til Stede i Naturen. Derved vil ikke 
blot hans Forstand blive paavirket; men ogsaa hans Følelse 
for Naturens Skønhed og i visse Maader hans religiøse Følel
ser ville vækkes, som Linné siger: »Mennesket er ogsaa 
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derfor skabt, at det skal beskue Skaberens Værk og derigen
nem erkende dets Mester.«

Fysik.
Blandt de Fag, som lidt efter lidt arbejde sig ind i 

Folkeskolen, og som sikkert fortjene en Plads der, staar 
Fysikken med god Grund i første Række, fordi saa umaadelig 
mange af det daglige Livs Tildragelser forklares gennem den; 
hvem der kender noget til Fysik, véd (i alt Fald lidt om), 
hvad der foregaar saavel i den kogende Gryde som i den 
dirrende Telegraftraad.

Den Fysikundervisning, som skal kunne gøre sig Haab 
om at vinde Indgang i Folkeskolen, maa i vid Udstrækning 
støtte sig til Eksperimenter.

Medens de Fænomener, vi møde i Livet, oftest ere i 
høj Grad sammensatte, søger man ved Eksperimentet at 
udelukke alle andre Faktorer end netop den ene, hvis Virk
ning man vil undersøge eller paavise. Gennem en Række 
af Forsøg faar man Kendskab til de enkelte Faktorers Virke- 
maade og udvikles til at forstaa, hvad der sker, naar 2 eller 
flere af dem virke sammen. Ganske vist naar man sjælden 
—■ eller aldrig — ved Forsøget det nøjagtige Resultat, som 
man i mange Tilfælde vilde kunne komme til ved mate
matisk Behandling; men derfor kan man udmærket anføre 
dette under Paavisning af, hvilke forstyrrende Aarsager der 
øjensynligt — eller muligvis •— have foranlediget Fejlen; 
derved nærme vi os atter det virkelige Liv, hvor man jo 
heller aldrig faar »nøjagtige Resultater«, men ofte tvinges til 
at se efter, »hvad der kan være i Vejen«; dette opdages tidt 
lettere ved det enkle Forsøg end i Livets sammensatte For
hold, saa Unøjagtighederne ved Forsøgene kunne maaske 
endog bidrage til at skærpe Elevernes Blik for, »hvad der 
kan være i Vejen«.

Ved Benyttelse af den elementære Matematik kan man 
f. Eks. føre (et Slags) Bevis for Billeddannelse ved Hulspejle 

P_
og udlede Formlen: f = " p ; men selv om man nu for- 

1 ’ a 
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udsætter, at man altid kan huske, hvad f, p og a betyde, og 
huske Formlen, har man dog ingen Forstaaelse af Billeddan
nelsen, før Formlen oversættes i det almindelige Sprog.

Ved et meget simpelt Forsøg kan man vise, at naar et 
Hulspejl anbringes i en bestemt Afstand, f. Eks. fra et Lys, 
kan man paa et Stykke Papir, som holdes tæt hen til Lyset, 
opfange et Billede af dette, omvendt og af samme Størrelse 
som Lyset. Rykker man nu Lyset hen imod Spejlet, maa 
man flytte Papiret ud for at faa Billedet til at tegne sig 
skarpt, og samtidig vil man se, at det er blevet større. Man 
kan variere Forsøget og paavise, at Lyset og Billedet flytte 
sig i modsatte Retninger i Forhold til Spejlet, og at det 
yderste af dem altid er det største; man har derved — med 
Hensyn til virkelig Billeddannelse — faaet et letfatteligt Over
blik over, hvad Formlen udtrykker, og mere til.

Ved Fysikundervisningen her paa Seminariet søge vi 
saa vidt muligt ved Forsøg at udlede eller paavise Lovene 
for Kræfternes Virkninger, baade fordi Eleverne derved — 
med den Tid, Skolen kan afse til Faget — lettest og sikrest 
føres til Forstaaelse af de fysiske Grundsætninger, og fordi 
de derved ledes ind paa den Fremgangsmaade, de engang 
som Lærere selv ville komme til at anvende.

Matematik.
Formaalet med Matematikundervisning er ikke at lære 

Eleverne Matematik. Ganske vist kan Kendskabet til de mate
matiske Sætninger have Betydning for en Lærer i Almue
skolen; det kan hjælpe ham en Gang imellem ved Løsningen 
af en praktisk Regneopgave; men netop af Hensyn til hans 
senere Virksomhed som Regnelærer vilde det maaske være 
heldigt, at han ikke kendte disse Sætninger. Forstaar han 
nemlig at overvinde Regneopgavens Vanskeligheder ved Mate
matikkens Hjælp, vil han være tilbøjelig til stadig at gaa 
denne lettere Vej, og han vil da, naar han skal til at for
klare en Opgave for Børn, staa mere hjælpeløs end den, der 
ikke kender Matematik og derfor har været nødt til altid at 
anvende en Metode, som Børnene kunne forstaa.
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Matematikken maa søge sin Berettigelse som Fag paa 
Seminarierne i sin enestaaende fuldkomne Metode og i den 
Evne, den som Følge deraf har til at udvikle Elevernes logi
ske Sans. Der maa derfor hele Tiden lægges megen Vægt 
paa at lade denne Metode træde klart frem. Eleverne maa 
ikke faa det Indtryk, at Matematikken bestaar af en Mængde 
tilfældigt fundne, mer eller mindre betydningsfulde Enkelt
heder; det er mere Sætningernes Forbindelse med hinanden, 
det kommer an paa, end Sætningerne selv. Den overordent
lige Vægt, man har lagt paa Opgaveløsning, rummer en Fare 
i den Henseende. En Matematikundervisning uden Anvendelse 
af Opgaver er sikkert forfejlet; men man maa ikke glemme, 
at Opgaverne væsentligst ere til for Teoriens Skyld, ikke 
omvendt.

Det er sagt, at enhver Faglærer tillige bør betragte sig 
som Lærer i Modersmaalet: dette gælder i alt Fald Matema
tiklæreren. Skriftlig Besvarelse af matematiske Opgaver kan 
være af meget stor Betydning for Elevens Oplærelse i Dansk 
Stil. Man har her det bedste Middel til at øve ham i at 
sige nøjagtigt og klart, hvad han véd. Her er absolut ingen 
Lejlighed til Ordgyderi, tilved et blomstrende Sprog at dække 
over Mangelen paa Indhold.

I Overensstemmelse med disse Principper anvendes der 
betydelig Tid paa ved Foredrag over Teorien at lade Systemet, 
den matematiske Metode, træde tydeligt frem, saa Eleverne 
f. Eks. ikke blot indse, at Beviserne ere rigtige, men ogsaa 
at de ere nødvendige. Det sidste er ofte det vanskeligste 
Punkt at komme over, navnlig i Aritmetikken, hvor mange af 
de vigtigste Sætninger høre til Børnelærdommen. Imidlertid 
er det sikkert lige saa vigtigt som det første. Opgaverne, 
navnlig Fljemmeopgaver, vælges ofte saaledes, at en længere, 
i det alm. Sprog holdt Tekst er nødvendig ved deres Be
svarelse.

Kegning.
Regneundervisningen drives paa den Maade, at Læreren 

samtaler med en af Eleverne om Opgaven, lader ham sige, 
hvorledes den skal løses, eller leder ham i fornødent Fald 
ind derpaa. Derefter gaar man over til Løsningen, ved hvil- 
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ken Skoletavlen benyttes saa lidt som muligt. Alle Bereg
ninger udføres som Hovedregning, naar det er muligt, livad 
det næsten altid er, idet Læreren jo kan dele enhver større 
Beregning i mindre; de fundne Resultater noteres paa Skole
tavlen. Paa denne Maade opnaar man, at hele Klassen kan 
være i Virksomhed; Eleverne kunne ikke vedligeholde Inter
essen, naar de skulle være uvirksomme Tilskuere, mens en af 
dem udfører en længere Beregning paa Tavlen. Naar Op
gaven er løst, drøftes Løsningen ofte igen, navnlig med Hen
blik paa, om den vilde kunne anvendes i en Børneskole, eller 
om en anden Fremgangsmaade maaske der vilde være at 
foretrække. Særlige Timer til Hovedregning har Læseplanen 
ikke, da hver Time giver Øvelse i Hovedregning. Hjemme
opgaver og Klasseopgaver til skriftlig Besvarelse gives af og 
til, og det, der her lægges Vægt paa, er først og fremmest, 
at baade Fremgangsmaade og Fremstilling ere saaledes, at 
de kunde anvendes i en Børneskole. Al ikke strengt nød
vendig Anvendelse af Ligninger er derfor bandlyst. Natur
ligvis gælder dette ikke om Besvarelsen af matematiske 
Regneopgaver, navnlig altsaa Opgaver ang. Fladers og Lege
mers Beregning.

Gymnastik.
Formaalet med Gymnastikundervisningen paa et Semi

narium maa ganske naturligt blive et dobbelt, først det, der 
er al Gymnastiks Formaal, at fremme Deltagernes legemlige 
Udvikling, fæstne og bevare, om muligt forøge deres Sund
hed, og dernæst det specielle: at uddanne Gymnasterne til 
Lærere i Faget.

Den, som selv er en god Gymnastiker, som selv kan 
udføre de forskellige Øvelser korrekt, vil alene deri eje en 
ypperlig Forudsætning for senere at kunne blive en dygtig 
Leder af Gymnastik, og den, der kender en Øvelses rigtige 
Form og Udførelse, vil langt lettere end den, der savner 
dette Kendskab, kunne tilegne sigForstaaelsen af Øvelsens Værd.

I de to første Aar lægges der derfor i særlig Grad Vægt 
paa den praktiske Gymnastik, hvis kraftige Bevægelser for- 
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inentlig danne en gavnlig og behagelig Afbrydelse af det 
stillesiddende Arbejde og letter Overgangen til dette for dem, 
der før deres Optagelse paa Seminariet have været syssel
satte med legemligt Arbejde. Forklaring af Øvelserne er 
væsentlig Angivelse af, hvorledes de skulle udføres, kun lej
lighedsvis og kortfattet, hvorfor de skulle udføres netop 
saaledes.

I tredie Aar meddeles da — samtidig med, at den prak
tiske Færdighed vedligeholdes — det teoretiske Grundlag, 
ligesom Øvelse i at undervise og kommandere væsentligst 
drives i dette Aar, idet Eleverne skiftevis kommandere hin
anden indbyrdes eller lede Gymnastikken med Børnene i 
Øvelsesskolen, enten efter en opgivet Timeseddel eller efter 
en af dem selv sammensat og af Seminariets Gymnastiklærer 
godkendt Dagsøvelse.

Naar Vejret er gunstigt, og Forholdene for øvrigt tillade 
det, drives der en Del Boldspil, særlig Langbold, Fodbold 
og Kurvbold.

Sang og Musik.
Sangundervisningens Formaal er at uddanne Eleverne 

saaledes, at de kunne »træffe« fejlfrit i O-dur og C-mol samt 
synge de af Ministeriet forlangte Koraler, Salmemelodier og 
Fædrelandssange nøjagtigt. Her lægges særlig Vægt paa 
en rigtig Tekstudtale, godt Foredrag, rigtig Betoning og 
streng Takt. Da Eleverne altid have lært mange Sange for
kert, inden de komme paa Seminariet, benyttes megen Tid 
til at rette disse. Træffeøvelserne synges dels i Kor, dels af 
den enkelte. Mikkelsens Sangbog benyttes en Del; men de 
fleste Træffeøvelser læres ved, at Læreren udpeger Noderne 
paa Tavlen. Dette har den Fordel, at Øvelserne kunne af
passes fuldstændig efter Eleverne. Af og til opskrives Øvel
ser, som ere lavede saaledes, at de kunne synges baade i 
Dur og i Mol. Paa denne Maade bliver Eleven bedst gjort 
opmærksom paa Forskellen mellem de to Tonekøn, , og Øret 
skærpes og udvikles i høj Grad ved denne Lejlighed. Kora
lerne indøves som Træffeøvelser de to første Aar; i ældste 
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Klasse »træffes« der foruden i C-dur og c-Mol ogsaa i andre 
Tonearter. Hyppig foretages Øvelser, som tjene til at ud
vikle Falsetstemmen. Naar den eenstemmige Sang er til
fredsstillende, synges der tostemmig. Her er gerne hvert 
Aar et Par Sangforeninger for de flinkere Elever. Af »Musik
lærens Begyndelsesgrunde« gennemgaas særlig det praktiske. 
-— Den, der vil lære at spille Violin, maa være musikalsk. 
Mennesker, som ikke have Øre for Musik, maa helst lade 
være. Men »et godt Øre« er langtfra det eneste nødvendige; 
der maa desuden Flid, Opmærksomhed og Taalmodigked 
til. For at frembringe en fyldig og klar Tone paa Violinen, 
maa den spillende have et fast, roligt Buestrøg samt trykke 
Fingrene haardt mod Strengene. Dette opnaas kun ved 
langvarig og omhyggelig Øvelse, og den, som giver sig til at 
spille kendte Melodier eller maaske endog Danse udenad i 
Stedet for at indstudere de første Begyndelsesøvelser grun
digt, bliver aldrig Violinspiller. Der bliver taget stort Hen
syn til Buestrøg og Takt, og Læreren spiller jævnlig Øvel
serne sammen med Eleven, for at denne bedre kan blive 
opmærksom paa sine Fejl ved egen Iagttagelse. Der gaas 
frem efter H. Toftes Violinskole. Skalaer spilles tidt, og de 
Koraler, Salmemelodier og Fædrelandssange, som fordres til 
Eksamen, læres efterhaanden; ogsaa ved disse ses der nøje 
paa et korrekt Buestrøg. I Mellemklassen og i øverste Klasse 
spille de fremmelige Elever Duetter, Etuder eller efter svæ
rere Skoler. — I Orgelspil undervises der efter C. Attraps 
Orgelskole. Naar Eleverne have faaet den fornødne Finger- 
og Nodefærdighed, komme de til at spille Koraler og Salme
melodier efter Berggreens og Barnekows Samlinger; samtidig 
hermed lære de »at slutte af«. Lettere og sværere Præ- og 
Postludier spilles andet og tredie Aar. Der lægges særlig 
Vægt paa streng Takt og i det hele taget nøjagtigt Spil. 
Af Harmonilæren gennemgaas de Afsnit, som ere nødvendige 
for Forståelsen af Modulation. Der forlanges just ikke, at 
Eleverne skulle kunne modulere frit; men der gives de Ele
ver, som have Lyst og Evne dertil, Lejlighed til at faa det lært.


