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Kommunelærerinde, cand, psych. Ester Herlak, Skovgårdsskolen:

Formålet 
med 

orienteringsfag
Ønsker man at finde det grundlag, 

hvorpå den moderne undervisning i 
orienteringsfagene bygger, må man gå 
tilbage til de pædagogiske strømninger, 
der gjorde sig gældende i Europa og 
Amerika i tiden efter den første ver
denskrig. De ideer, der dengang udfor
medes, har næppe undergået væsentlige 
forandringer; men vejen fra de store 
pædagogers tanker til deres virkelig
gørelse i skolens hverdag er lang og 
trang.

For færdighedsfagenes vedkommende 
er det lykkedes at frembringe så meget 
velegnet materiale, at en undervisning 
i overensstemmelse med moderne pæ
dagogiske ideer er mulig; men m. h. t. 
orienteringsfagene er der endnu en lang 
vej tilbage. Dette hefte er et forsøg på 
at bringe os et skridt videre frem.

Men inden vi går over til omtalen af 
de praktiske sider af undervisningen, 
kan det måske være hensigtsmæssigt at 
se lidt på, hvad det er, der ligger bag 
det hele, hvilke mål det er, vi sigter 
hen imod.

For færdighedsfagene vedkommende 
må tilegnelsen af de nødvendige kund
skaber være formålet med arbejdet. 
Også inden for orienteringsfagene vil 
det være rimeligt, at en del ting ind
læres, så børnene har det som parat 

viden; men det vil sikkert være rigtigt 
inden for disse fag at skelne klart mel
lem de ting, man mener børnene virke
lig bør kunne, fordi de har brug for at 
vide disse ting, og så de sider af under
visningen, der tjener ganske andre for
mål end kundskabstilegnelsen. Med de 
forbedrede materialer til undervisning 
i færdighedsfagene og det stadig vok
sende kendskab til indlæringens psyko
logi og hensigtsmæssige undervisnings
teknik bliver der nemlig i skolen også 
tid til andet end indlæring af færdig
heder. Flere undersøgelser har desuden 
vist, at store mængder af det møjsom
meligt indlærte skolestof hurtig glem
mes Hertil kommer, at den menneske
lige viden efterhånden er så stor, at 
selv om skolen forsynede børnene med 
alle de kundskaber, det var muligt at 
give dem, rækker det kun så kort. 
Langt vigtigere er det for børnene at 
stå veludrustede til at kunne orientere 
sig i den verden, de skal leve i, til at 
kunne tilpasse sig samfundet, som det 
ser ud den dag, de forlader skolen, og 
til at kunne leve livet så rigt og helt, 
som det er muligt.

Den nyere pædagogik placerer derfor 
ikke kundskabstilegnelsen som det cen
trale i skolens undervisning i oriente
ringsfagene, men anbringer barnet i 
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centrum og betragter en udvikling af 
hele barnets personlighed som sin for
nemste opgave. Den appellerer ikke kun 
til den intellektuelle side hos barnet, 
men søger også at lade dets følelses- og 
fantasi- og handlingsliv nå til den rigest 
mulige udfoldelse.

Det sker ikke ved, at man udefra 
stadig møder barnet med krav om, at 
det og det skal læres, men ved at man 
i så vid udstrækning, som det er prak
tisk gennemførligt, bygger på barnets 
egen trang til at lære, til at undersøge 
noget, til at være i aktivitet — den 
trang, hvorigennem det lille barn lærer.

»At hjælpe barnet til at vokse« er et 
af slagordene i amerikansk pædagogik. 
Det betyder ikke — sådan som mange 
fejlagtigt har beskyldt den nyere pæda
gogik for at mene —- at man forventer, 
at al ting vil komme af sig selv, blot 
man lægger hænderne i skødet og lader 
barnet gøre, hvad det vil. Det betyder 
bare, at læreren ikke overvælder barnet 
med al sin viden, med alt det, barnet 
skal have lært, men forholder sig noget 
mer passiv, afventende og indfølende: 
Hvor meget energi, interesse og spon
tanitet er dei’ i barnet? — for så der
efter, netop som udtrykket siger, hjælpe 
barnet til at vokse, hjælpe det med hen
sigtsmæssige undervisningsmaterialer 
og -metoder.

Undervisningen vil derved blive en 
vekselvirkning mellem de interesser, 
der opstår spontant hos barnet, og 
de, der vækkes ved lærerens præ
sentation af materiale og stimulering 
af interessen for et emne. Det ideale 
krav om kim at lade børnene arbejde 
med de ting, som de i en aktuel situa
tion har følt behov for at lære, vil 
sikkert kun i ret modificeret form 
kunne lade sig gennemføre i praksis. 
På den anden side giver det sikkert 
ofte sørgelige resultater, når børnene 
skal arbejde med noget, de ikke har 
næret noget ønske om at beskæftige sig 
med, ikke har nogen interesse for og 

ikke har truffet nogen beslutning om 
at arbejde med. Selv om barnet ikke 
har mulighed for at vælge helt frit, bør 
man derfor udnytte enhver chance for 
at give det nogen mulighed for selv at 
bestemme, hvad det vil. Er emnet f. eks. 
H. C. Andersen, har det måske følgende 
muligheder: Vil du lave en tegning, læse 
et eventyr, skrive et vers med blæk, 
skrive en historie om H. C. Andersen, 
eller vil du være med til at klistre disse 
her billeder op?

Der kan næppe være nogen tvivl om, 
at man kan komme langt ved at bygge 
på letvakte interesser hos børnene. De 
små børns interesse for at gå på opda
gelse i omverden udvides til at omfatte 
stadig større cirkler. Beskæftigelsen 
med et emne drager interessen for an
dre ting med sig. Selv om det er lære
ren, der har bestemt emnet og skabt in
teressen for det, kan man aldrig med 
bestemthed vide hvilke ting, der vil 
blive draget med ind i det.

Børnenes interesse lader sig ikke på
virke af, hvor det ene fag hører op, og 
det andet begynder. En undervisning af 
denne art vil derfor let slå den skarpt 
differentierede fagdeling i stykker og 
få et helhedspræg over sig.

Ved beskæftigelsen med et emne lig
ger hovedvægten ikke på selve stoffet, 
men på arbejdet med stoffet. Det er 
igen her det lille barns ret tilfældige, 
usystematiske undersøgelse af omgivel
serne, man bygger på, og som ved sko
lens hjælp sættes lidt i system. Børnene 
lærer at udnytte alle de muligheder for 
kundskabstilegnelse, som de har chance 
for at få noget ud af; først og fremmest 
den direkte iagttagelse af tingene, som 
der sker ved ekskursioner og på museer; 
dernæst andenhåndsoplysninger. Dem 
skulle de gerne lære at benytte sig af. 
Den rigtige anvendelse af bøger er her 
et stort arbejdsfelt. Lysbilleder, film og 
radio hører også til de kilder, hvorfra 
børn i dag har mulighed for at hente op
lysning.
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Under arbejdet med at indsamle vi
den, arbejder børnene aktivt med tin
gene og mod et bestemt, nærliggende 
mål, som de er gået ind for, og som de 
kan se meningen med, fordi de i for
vejen har stillet sig eller i hvert fald 
accepteret en opgave. Det stof, de be
skæftiger sig med, bliver på den måde 
i langt højere grad børnenes ejendom, 
end når de kun forholder sig rent pas
sivt og receptivt over for det.

Når børnene har forarbejdet de ind
tryk, de har modtaget, og skal give ud
tryk for, hvad de har lært, har de mu
lighed for under en eller anden form 
at få anvendelse for deres produktive 
evner.

Det forventes ikke, at alle børn skal 
blive videnskabsmænd, kunstnere eller 
kultumyskabere, men hvis det kan lyk
kes at bevare den evne, som det harmo
nisk udviklede barn ejer, til at finde 
acceptable udtryk og tilfredsstillende 
udløsning for indre kræfter, så vil det 
sikkert gøre livet rigere og lykkeligere 
også for den, der skal udføre otte timers 
dagligt rutinearbejde. Barnets glæde og 
tilfredsstillelse ved at have lavet en lille 
elefant af ler er lige stor, hvad enten 
produktet fortjener navn af kunst eller 
ej. Det samme gælder den mulighed, 
dramatiseringen giver for at udtrykke 
og gennemleve en følelse — det er ikke 
det færdige resultat, der er det værdi
fulde; det er ikke det, der set med 
pædagogens øjne er formålet med ar
bejdet.

Gennem denne arbejdsform bliver der 
i orienteringsfagene rig mulighed for at 
individualisere undervisningen. Men 
medens den individuelle undervisning 
i færdighedsfagene først og fremmest 
tager hensyn til de store intelligensfor
skelle og lader barnet tilegne sig kund
skaberne i det tempo, der passer den 
enkelte bedst, så gælder individualise
ringen inden for orienteringsfagene ikke 
alene de intellektuelle evner og arbejds
tempoet, men også børnenes interesser 

og deres forskellige anlæg for at ud
trykke sig, sådan som de ytrer sig gen
nem det produktive arbejde.

Det er en undervisningsform, der 
viser os det enkelte barns særlige evner 
—■ ikke blot på det intellektuelle område 
— og som har brug for disse evner. Et 
barn er måske en levende fortæller eller 
god til at spille komedie. En anden kan 
tegne eller lave historier. Ingen tænker 
på, at man knap nok kan læse, når man 
er fuld af hitte-på-som-hed og spiller 
strålende komedie. Men også de børn, 
hvis styrke ikke ligger på de kunstne
riske eller intellektuelle områder, men 
som har lederevner og initiativ, kan få 
deres evner udnyttet på acceptabel 
måde. De praktisk anlagte børn er der 
også brug for. Det er dem, der ved, hvor 
alle de ting er, der skal bruges, og som 
elsker at rydde op. Der er næppe noget 
barn, som ikke kan et eller andet, der 
er brug for, og derfor er der heller 
ingen særlig anledning til at komme i 
et skævt forhold til skolen med deraf 
følgende opførselsvanskel igheder.

Med hensyn til børnenes interesser 
må individualiseringen afbalanceres 
med ønsket om, at klassen samles om 
et interesseområde, som giver mulighed 
for fælles oplevelser og for at lære bør
nene at samarbejde.

Der er dog næppe nogen grund til at 
opstille gruppearbejdet som en modsæt
ning til den individuelle undervisning. 
Inden for gruppens rammer kan det en
kelte barn arbejde i det tempo og på 
den måde og med de ting, der passer 
den enkelte bedst, så det finder sin pla
cering i samarbejdet under samme vil
kår, som gør sig gældende for sam
fundslivet uden for skolen.

De ting, der her er gjort rede for, 
knytter sig ikke til en bestemt under
visningsmetode, men vil i praksis kunne 
udføres på mange forskellige måder, så
ledes som det fremgår af de følgende 
artikler.
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Kml. Rud. Hansen, Emdrupborg:

KOORDINERING at fage„e
Orienteringsfagsundervisningen i 

grundskolen er vel det undervisnings
område, hvor læreren er friest stillet 
både m. h. t. det indhold, han vil forsøge 
at give undervisningen og m. h. t. stof
valg og arbejdsmåde. Er der da vigtige 
sider af arbejdet med orienteringen af 
børnene i underskolen, vi gennemgående 
lægger for lidt vægt på? Hvor tit orien
terer vi børnene udfra et aktuelt, nu
tidigt stof, og hvor meget lader vi dem 
se tingene i sammenhæng? Vi adskiller 
fagene, selv inden for stofområder, hvor 
det synes ligetil at behandle naturhisto
riske, geografiske, fysiske forhold under 
eet, og vort udgangspunkt for stofbe
handlingen er gennemgående lærebo
gens stof, der sjældent orienterer om 
nutidige forhold.

Selvom orienteringsfagene endnu står 
på klassernes timeplan som adskilte fag, 
ligesom lærebøgerne opdeler og adskil
ler stoffet, har vi dog lov at forsøge at 
tilrettelægge en undervisning, hvor læ
rebogen ikke er grundlaget — men nok 
et hjælpemiddel — hvor fagene sam
arbejdes, når det er naturligt og hvor 
også aktuelt, nutidigt stof får sin plads.
Et årsarbejde i 3. kl.

Forud for årets arbejde søger jeg at 
vurdere, hvilke stofområder indenfor 
historie, geografi og naturhistorie, der 
egner sig for samlet behandling, og hvil
ket stof der er bedst egnet for fag
delt undervisning. Ved denne vurde
ring af undervisningsstof og metode spil
ler det en rolle, om arbejdet i løbet af 
skoleåret bliver så overkommeligt, at 
det nogenlunde kan udføres indenfor 
den normale tid.

Udover emnestoffet, som trækkes ud 
af årets arbejdsstof, deler jeg det øv
rige stof op i, hvad jeg synes egner sig 
til at blive gennemgået fælles for alle 

børnene gennem lærerens fortælling og 
i, hvilket stof jeg med fordel kan lade 
børnene selv arbejde individuelt med. 
Endelig tænker jeg på, hvilke mulig
heder årets arbejdsstof giver for at lade 
børnene arbejde manuelt, så de får et 
første kendskab til, hvordan man kan 
anskueliggøre et lærestof gennem teg
ning, gennem billedindsamling, ved at 
modellere, klistre, ved at lave udstilling 
osv.

Undervisningsstof.
Arbejdsstoffet for 3. klasse i Køben

havn omfatter i geografi: Gennemgang 
af Danmark, i historie: De forhistoriske 
tider plus historisk tid til 1241, i natur
historie: Vore husdyr, skovens dyr og 
lidt botanisk stof.

Af dette undervisningsstof har vi ud
trukket tre emner: a. Hvordan Dan
mark blev til og de første mennesker, b. 
Om skoven og skovens dyr. c. Grønland.

Her omtales:
Grønlandsemnet.

Arbejdet med Grønland, der foregår 
sidst på skoleåret, kan man vist kalde 
et emne- og gruppearbejde, hvor bør
nene arbejder mere i dybden end ved 
det øvrige undervisningsstof.

Den første stimulering til arbejdet 
om Grønland får vi gennem oplæsning 
af bogen: »Snemarkens børn«, der hand
ler om om canadisk eskimoliv. Oplæs
ningen er henlagt til spisefrikvartererne, 
inden vi i orienteringstimerne er be
gyndt at tale om Grønland.

Et besøg i Nationalmuseets polar
afdeling, hvor vi navnlig beskæftiger 
os med grønlandske forhold, tilskyn
der yderligere til at gå i gang med ar
bejdet, og på samme måde virker en 
ophængning i klassen af et billedmate
riale om Grønland .
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Børnene opfatter ikke denne forbere
delse til emnet som et egentligt arbejde, 
sålænge de ikke arbejder med emnet i 
geografi- og naturhistorietimerne, men 
naturligvis tilegner de sig alligevel i 
denne forberedende periode en hel del 
sagligt stof om emnet. Måske ikke 
mindst gennem deres frilæsning. Fra 
et bibliotek kan man altid få et fyl
digt sæt småbørnsbøger om Grønland, 
bøger som børnene kan hjemlåne.

Stofindsamling og tilegnelse.
Efter denne forberedelse til emnet be

gynder vi arbejdet i orienteringstimerne, 
og det former sig omtrent på denne 
måde: Ved fortælling giver jeg en over
sigt over grønlandske forhold, eskimo
kultur og nutidsforhold, og i tilknyt
ning til denne gennemgang laver hvert 
barn et grønlandskort på et stort ark 
papir, og på kortet fremstiller de an
skueligt så mange ting om Grønland 
som muligt. Nogle børn tegner direkte 
på kortet: polardyr, klædedragter, bolig
typer, kajakker, motorbåde, hundeslæ
der m. m. — Men de fleste laver først 
disse ting som udklipningsfigurer og ind
klistrer dem derefter på kortet. Alle 
børn bliver ikke lige hurtigt færdige 
med korttegningen, og medens dette 
endnu er i gang, begynder skiftende 
grupper børn at lave en grønlandsk 
boplads i sandkassen. Materialet er 
bølgepap, papmache og farver. Ledige 
børn arbejder med at fremstille ting til 
at befolke bopladsen med: huse, menne
sker, kajakker, hundeslæder osv., — 
Det hele primitivt med brug af for
håndenværende materialer.

Nogle få timer arbejder børnene 
derefter med små læsestykker, idet de 
skriftligt besvarer nogle spørgsmål i til
knytning til teksterne.

Vi har da arbejdet c. 1 måned med 
emnet, dvs. 12—14 timer, og arbejdet 
tager derefter ikke mere tid fra oriente
ringstimerne.

Unge Pædagoger

Afslutningen på emnet er børnenes 
små mundtlige redegørelser for ting, 
de særlig har beskæftiget sig med under 
arbejdet. Disse redegørelser foregår de 
første 5—10 minutter af skoledagene i 
den følgende tid.

Andre arbejdsmåder.
De tre emner om a. Danmarks tilbli

velse. b. Skoven, c. Grønland, dækker 
ikke orienteringsstoffet for 3. klasse, 
men emnerne breder sig heller ikke over 
hovedparten af timerne, således at det 
øvrige stof kan gennemgås på anden 
måde.

Det første emnearbejde i geografi, hvor 
børnene samtidig arbejder med historisk 
stof, fortsætter således som fælles
undervisning med en gennemgang af 
landskabstyper og med indlæring af 
navnestof, — i historie gennemgås af
snittet om den historiske tid udelukken
de som mundtlig fortælling, og i zoologi 
lærer vi om vore husdyr ved hjælp af 
båndfilm og samtaler.

NATURHISTORIE
OG GEOGRAFI:
Til elevernes selvstændige 
læsning foreligger nu i

NATUR OG KULTURS LÆSE
BØGER FOR SKOLE OG HJEM
Lieberkinds Dyrebog 1. Dyr i hus 
og have.
Lieberkinds Dyrebog 2. Dyr i skov 
og mark.
Fra planternes eventyrverden 1.
Planter fra fremmede verdensdele
Fra planternes eventyrverden 2.
Europæiske planter.

Pris pr. bind 7,75 
solidt indb. og rigt illustr,

40.000 expl.

NATUR OG KULTUR DANSK FORLAG



GRUNDSKOLEN

8,75

pr. hft. 3,00

2,75

5,75

6. opl. Danmarksh. 2,75
4. » Verdensh. I 1,75
3. • do. II 1,65

Jul & Kyrre 
GEOGRAFI OG ATLAS, 10. oplag 
»En tiltalende og særdeles smukt ud
styret bog med 18 farvelagte og 7 sorte 
kort samt over 100 fine fotografier«.

FKF.
*

A. E. Larsen
MIN GEOGRAFI I/IV
»De fire hæfter repræsenterer et vel 
gennemtænkt arbejde fra forfatterens 
side, og de elever, der har løst opga
verne, vil have lært megen geografi og 
have lært at arbejde«.

Folkeskolen.
*

P. Egede Andersen
VEN MED NATUREN
Undersøgelser over dyr og planter til de 
unges egen iagttagelse og lejrskolebrug. 
»En naturfaglærer kan i denne bog få 
masser af gode ideer«.

Gymnasieskolen.
-X

Knudsen & Clevin
DU OG DIT SAMFUND, 2. oplag 
»Forfatterne har med held søgt at gøre 
stoffet levende og nærværende. De har 
med frisk mod fjernet alle tågede og ab
strakte teorier og placeret eleven midt 
i samfundet på en sådan måde, at sam
fundet bliver noget naturligt, det dag
lige livsmilieu«.

Folkeskolen.

Skjold Larsen
ELEVENS TEGNINGER TIL 
DANMARKSHISTORIEN og 
ELEVENS TEGNINGER TIL 
VERDENSHISTORIEN I/II 
»Arbejdet med tegningerne vil bryde 
historietimernes ensformighed og inter
essere selv de svageste elever«.

KK.

JUL. GJELLERUPS FORLAG
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Lærerinde Ebba Mosegaard, Carolineskolen:

DRAMATIK
- en ny metode eller et naturligt led i arbejdet?

Ved ordet dramatik i skolen tænker 
vel det fleste på skolekomedier med de 
dertil hørende nervøse børn og lærere 
og forventningsfulde forældre. Fra den
ne tanke er det nærliggende at give sig 
til at ryste på hovedet og sige: »Næh, 
lad os dog ikke spilde mere tid en højst 
nødvendigt på »sådant noget««.

Der er jo noget rigtigt i sådan en 
tankegang, for rent bortset fra den 
sociale faktor, der indgår i skolekome
diens opførelse, og den er ikke uvæsen
lig, så er komedien vel nærmest en fest 
og lidt sjov — et paradenummer.

Det er heller ikke her dramatikken 
har sin største betydning i grundskolen, 
måske i de højere klasser, men ikke 
for de små. Det pædagogiske drukner 
alt for let i de mange krav til den ydre 
form, til det, der skal præsteres.

Men der er ikke det ringeste i vejen 
for at bruge dramatikken i det daglige 
arbejde ud fra den betragtning, at 
dramatik, — det er handling — op
levelse. Ligesom børnene oplever visu
elt og auditivt, har de også et behov 
for at opleve dramatisk. De sidder der 
ved deres borde og er så optagede af alt 
det intellektuelle stof, der skal fyldes 
på dem, at bare det at få lov til at 
rejse sig fra deres stole, kan blive en 
befriende oplevelse i timen.

Det er jo helt almindeligt, at vi leger 
sanglege med de små i 1 kl. Kæder, 
hvor vi går rundt og forestiller for
skellige ting. »Jeg gik mig over sø og 
land« og »Enebærbusken«. Men disse 
kædelege kan udmærket udvides, så 
de drager emner fra dagligdagen ind 
i legen. Bondegården f. eks. I min 

klasse prøvede vi med »Jeg gik en tur 
i en bondegård, der mødte jeg en rigtig 
ko ....«, så var vi alle køer, vi gik 
tungt og sagde »muh«. Vi mødte katten, 
hunden og hønen og ganske ubevidst 
skiftede sangens rytme fra dyr til dyr. 
Let og springende ved katten, trippende 
ved hønen o. s. v.

Vi har også været negre med rytme
trommer. To børn stod på skift inde i 
kredsen og trommede. De andre skulle 
så finde ud af, om det var glade negre, 
bedrøvede negre eller vrede negre. Når 
de havde fundet ud af det, så var de 
glade, bedrøvede eller vrede negre. At 
deres reaktioner var lige så forskellige, 
som der var børn i klassen, skal blot 
tilføjes, for at ingen .skal tro, at der var 
tale om dressur.

Jamen, det er jo ikke dramatik, vil 
nogen indvende. Der er ingen roller, 
ingen dekorationer og ingen instruktion. 
Det er heller ikke nødvendigt, små børn 
er det, de lige i øjeblikket leger, det er 
for øvrigt den højeste form for drama
tisk virksomhed, helt at være identisk 
med den eller det, man i øjeblikket be
skæftiger sig med. Små børn kan næ
sten altid den kunst.

Fra flere kolleger ved jeg, at drama
tik kan anvendes i dansk, til indøvelse 
af ord. Personlig har jeg ingen erfarin
ger med dansk, derimod vil jeg omtale 
et eksempel fra min regneundervisning. 
Det stammer fra et tidspunkt, hvor tal
træningshefterne var blevet ulidelige. 
Det hele var så abstrakt. Så dramati
serede vi.

Klassen var et marked. Vi sagde bare, 
at vi var på marked, så var vi der også. 
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Ingen, dekorationer ver nødvendige af 
den grund. Alle fik udleveret pap-penge 
og så begyndte der et leben. Der blev 
råbt med varer og reklameret med de 
vidunderligste ting. Og der blev hand
let. »Hvad fatter gør . . .«, som de fleste 
af børnene nylig havde set på film, stod 
dem åbenbart i hovedet, for der blev 
lavet en del byttehandler, så var de jo 
også så dejligt fri for at regne »rigtigt«. 
Men i øvrigt blev der handlet med alt 
lige fra elefanter til salmiakstænger. 
Der blev talt om lån, kredit og afbe
taling. Hvem skulle have troet, at 8-åri- 
ge kunne finde på at købe på rate? 
Men det gjorde de faktisk, uden dog at 
kunne gøre nærmere rede for begre
berne.

Hvad fik vi så ud af det, foruden 
legen?

For det første blev tallene virkelige. 
Der var pludselig en reel grund til at 
skrive tal på et papir og lægge sammen 
og trække fra. For det andet blev penge 
en realitet for mange af de børn, der al
drig før havde haft med penge at gøre. 
Pludselig var der mange af børnene, 
der kendte priser på forskellige ting, de 
kunne diskutere priser på sko og is
pinde med samme grundighed. Lomme
penge blev diskuteret, der blev såmænd 
ført enkelte regnskaber, men den øv
rige klasses forargelse over alle de pen
ge, der gik til slik, fik omgående regn
skabsførerne til at indstille virksom
heden. Der var samtaleemner til regne- 
timerne i lang tid. Så meget for så lidt. 
Her gav dramatikken nyt liv til en 
ellers kedsommelig beskæftigelse.

Senere, da vi for alvor gik i gang 
med orienteringsfagene, trådte drama
tikken atter hjælpende til. Vi legede dyr 
i skoven. Hænderne blev kridtet, en 
harefod blev kridtet og elefantfoden, 
der ellers ikke er til megen nytte, fik 
også kridt. Med disse redskaber trådte 
vi spor på gulvet. Da vi senere kom 
i skoven, kom børnene til at tænke på 
sporene, så gav de sig til at lede efter 

spor. Fandt de nogle, slog vi op i en 
medbragt bog og så, hvad det vel kunne 
være for et dyr, der havde sat spor.

Når børn er vænnet til gennem dra
matisering at finde en forklaring, hvis de 
ikke på anden måde kan få den, drama
tiserer de ganske spontant. Der behøves 
ingen opfordring. De føler sig i deres 
gode ret til at benytte også denne kilde.

Her skal nævnes et spil, som børnene 
således arrangerede, uden at jeg var 
blandet ind i det på anden måde, end 
at jeg i enkelt situation stod i vejen.

Det var vikingetiden, et emne, som 
vi havde beskæftiget os med i nogen tid. 
Åbenbart har den megen snak og læsen 
om vikingerne skabt et behov for også 
at opleve tiden selv. En dag, da jeg kom 
til klassen med noget helt andet på 
programmet, havde børnene lavet sig 
et vikingeskib. Helt enkelt bestod det 
af 10 stole. 4 på hver side og en i hver 
ende. Herpå havde de med tegnestifter 
fastgjort aviser, hvorpå de med farve
kridt havde malet skjolde. Dragehove
det var kosten med avishoved. Årerne 
var kæppe, som de havde fået i sløjd
lokalet. Vikingerne selv var let kende
lige på deres huer. Det var papirshatte 
med små pinde som horn. Høvdingen 
havde dog brugt et vandfad og sat hor
nene fast med mange meter klæbebånd.

De børn, der ikke var vikinger, stod 
i den anden ende af klassen.

Da jeg ankom, havde vikingerne 
travlt med at bære forråd om bord. En 
sabel bøger, skovmåren og uglen kom 
med. Kopper og tallerkener så også ud 
til at være nødvendige, samtlige mad
pakker blev hentet frem fra taskerne 
og lagt til rette på skibet. Til sidst 
bragte de en pige om bord. Hun skulle 
muligvis ofres.

Så sejlede de. Et halvt minut senere 
var de ved deres bestemmelsessted. Ma- 
vende sig hen ad gulvet med deres spyd 
i hånden (det var årerne, der nu havde 
fået anden mission), nærmede de sig den 
frygtsomme skare i den anden ende af 
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klassen. Denne var uhyre bange for de 
vilde krigere, kvinder skreg, børn jam
rede og mænd gav sig i kamp med vi
kingerne. Men de blev overvundne. Hele 
flokken blev slæbt til skibet. Mændene 
måtte gå med et truende spyd i ryggen, 
kvinderne blev slæbt ved håret og et 
lille barn blev slængt over skulderen 
på den stærkeste viking.

Så sejlede de igen. Det tog lidt læn
gere tid at komme hjem igen. Forkla
ring: Båden var jo tungere nu, med alle 
de trælle.

Da de kom hjem, blev trællene sat 
i arbejde, nogle smedede, andre vævede 
og nogle rørte i kogekar, det hele fore
gik ved hjælp af mimik og fagter. I det 
hele taget var det forbavsende så lidt, 
der blev talt i dette spil. De manglede 
ganske simpelt ord for den tids tale, alt 
hvad de vidste var jo beskrevet. Så 
måtte de også nøjes med det.

Spillet holdt op, da klokken ringede 
og vikingetiden blev ikke dramatiseret 
mere. De havde fået nok og deres op
gaver kunne gøres færdige med papir 
og blyant.

Endelig vil jeg omtale et rigtigt 
»stykke«. Det er jo sådan, at børn kan 
lide at spille for hinanden eller andre. 
De vil gerne underholde. Dertil er læ
sebøgernes dramatiseringer udmærkede. 
I det tilfælde, jeg her vil omtale, dreje
de det sig om Tornerose.

Problemet med sådant et stykke er 
ofte at få så mange børn med som mu
ligt, helst dem alle. Vi løste dette pro
blem på den måde, at alle de børn, der 
ikke havde en »rigtig« rolle, var for
tæppet. Dette levende fortæppe skulle 
foruden at skjule scenen også synge 
sangen om Tornerose mellem scenerne, 
og endelig skulle det være tjørnehæk
ken, når den skulle bruges. Af udstyr 
brugte vi udelukkende ting, vi havde 
ved hånden. Feerne blev spillet af en 
pige, der havde seks forskellige tørklæ
der på, som så blev taget af hende 
efterhånden som feerne fik overrakt 

deres gaver. Prinssesens vugge var ma
let på tavlen. Rokken lånte vi i skolens 
samling. Dragterne fandt de enkelte 
børn selv på og de skaffede selv, hvad 
de skulle bruge. Det var meget primi
tivt.

»Tornerose var et vakkert barn« var 
sangen, der gik igennem hele forestil
lingen. Børnene fandt selv på vers, der 
passede til de enkelte scener og til at 
udfylde pauser med. Oplæseren, der var 
enstemmigt valgt af klassen, læste, for
tæppet sang og var tjørnehæk, den vok
sede, ved at børnene strakte sig på tæer 
og rakte armene i vejret. Prinsen kom 
ridende på kosten, men ikke een af til
skuerne trak på smilebåndet. Han kom 
ridende på en flot hvid hest. At han 
også var et hoved mindre end prinses
sen spillede heller ingen rolle.

Instruktionen til dette stykke bestod 
dels i at få børnene til at tale højt, så 
deres stemmer kunne høres i hele rum
met, dels i at få dem til at sige replik
kerne med de ord, der faldt dem bedst 
i munden. Det sidste lykkedes ikke helt, 
alene det faktum, at der er fremmede 
tilskuere (det var 2 små klasser) er nok 
til, at den frie udfoldelse hemmes. De 
føler sig forpligtede til at sige netop 
det, der står, for det regner de med, at 
publikum venter.

Men det stimulerer alligevel børnene 
at prøve kræfter på sådanne små styk
ker. Sukces og anerkendelse har alle 
dage spillet en stor rolle for mennesket. 
Hvad de får ud af denne form for dra
matik? Ja, jeg tror ikke, de opfatter 
Tornerose bedre eller anderledes, end 
de gjorde, før de spillede. Men de har 
alligevel oplevet noget væsentligt. Nem
lig samspillet. Dette, at de alle er vig
tige, for at det hele skal blive godt. Der 
er ikke tale om, at den eller den spil
lede godt, det er en træning i at at sige: 
vi klarede det godt Eller det, at de kri
tiserer hinanden, fordi der var nogen, 
der ødelagde noget for hinanden. Der 
bliver ikke lejlighed til stjerne-dyr
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kelse, det er klassens renomé, der står 
på spil Derfor inviterer vi aldrig for
ældre hen for at se deres lille pode 
spille stykke. Så spiller han eller hun 
nemlig kun for far og mor og ikke spor 
sammen med de andre.

Nu skal man ikke af ovenstående tro, 
at jeg anvender dramatik ved enhver 
lejlighed. Det kan man vist ikke have 
lyst til, og børnene ville let opfatte dra
matikken som et nyt undervisnings
middel, der også skal bruges. Dramatil? 
skal bruges, når der er virkelig trang til 
en fornyelse eller fordybelse i et eller 
andet emne.

Jeg tror ikke, man skal møde op i sin 
klasse og sige: »I dag skal vi spille ko
medie om Chr. d. IV.« Det ville blive 
kaos. Dramatik skal sikkert opøves i 
klassen som alt andet, man buser jo 
heller ikke på børnene med sav og høvi 
og siger: »I dag skal I lave et skrive
bord.«

Har man ikke bragt dramatik før, men 
er interesseret, tror jeg det er klogt at 
gå tilbage til kædelegene, som nævnt i 
begyndelsen. Variationsmulighedeme ef 
utallige, og de kan også anvendes med 
store børn. Her får man alle med, og 
emnet er alle fælles om.

Feature-formen kan man også bruge 
uden større fare for at ødelægge det 
gode forsæt. Små grupper kan spille en 
lille detaille i emnet, og man kan for
binde med sange. F. eks. i geografi kan 
grupperne fortælle lidt om hvert er
hverv eller landsdel, og det hele kan 
kædes sammen med sange, der passel 
til landet.

Dramatik i det daglige arbejde er en 
landvinding, den kan være og den skal 
være et naturligt led i arbejdet. Det ville 
være en stor skam, om den blot blev 
et anstrengt modelune, som får lærerne 
til at stønne, fordi de føler at »nu skal 
de også det.«

— et af højdepunkterne under 
vort ophold i København —

Lærer N. P. Nielsen, Gerå skole, der i to år har brugt 
Børge L. Barløses Danmarkshistorie med fortællinger 
af verdenshistorien, skriver bl. a. i et begejstret brev 
om bogen: »Ved klassens besøg på Nationalmuseet blev 
jeg gang på gang begejstret kaldt hen til montrene. Jeg 
skulle se det og det, som børnene kendte så godt fra 
historietimen. Dette var et af højdepunkterne under 
vort ophold i København. Jeg er meget glad for den 
alsidige måde, bogen behandler stoffet på . . . Og så er 
alt afpasset så glimrende til de 11-14 års børns fatte
evne.« Børge L. Barløses approberede Danmarkshistorie 
med fortællinger fra verdenshistorien koster i anden 

a jour førte udgave 7,75 kart.

Schultz.
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Kml. Mogens Møller, Lindevangsskolen:

Om at fortælle for børn
De kender sikkert Christen Koids be

retning om hans »mageløse opdagelse«, 
at man kunne lære børn noget ved at 
fortælle for dem. Det var for hans tid 
noget helt nyt, og tanken mødte som be
kendt megen modstand. At lære var 
dengang at lære udenad uden hensyn til 
forståelsen, på remse. Siden den tid er 
fortællen blevet en naturlig del af bør- 
neundervisning, og også i nutidens sko
ler har fortællen sammen med oplæs
ning sin naturlige plads ved siden af 
nyere undervisningsformer som gruppe
arbejde o. lign. — ja, er et vigtigt 
supplement til børnenes selvstændige 
arbejde.

Der er i al undervisning brug for 
afveksling. Selv de bedste undervis
ningsformer, som aktiviserer børnene, 
vil i det lange løb virke trættende og 
ensformige og derfor tabe i værdi, hvis 
de anvendes ensidigt. Ligesom jeg 
tror, at det i den Koldske skole vir
kede lumsk kedeligt altid at høre lære
ren fortælle, vil jeg tro, at det også i 
en skole med helt moderne undervis
ningsformer vil virke kedeligt altid at 
Skulle arbejde med selvstændigt ar
bejde. Det ideelle må blive en vekslen 
mellem børnenes selvstændige arbejde, 
hvor de selv yder noget, og lærerens 
fortællen og oplæsning, hvor børnene 
blot modtager. Hver af formerne udvik
ler deres sider af barnets personlighed, 
og anvendt sammen skulle de give mu
lighed for en alsidig og harmonisk ud
vikling.

I sin ypperste form er fortællen kunst 
og kræver som al anden kunst talent; 
men selv hvor dette talent ikke fore
ligger, vil man ved at arbejde med for
men og ved øvelse kunne nå gode resul

tater, og det vil sige at kunne fængsle 
børnene og give dem indtryk og ople
velser.

Hvor pladsforholdene tillader det, kan 
det anbefales at understrege fortælle
timernes præg af fællesskab ved at lade 
børnene forlade deres sædvanlige plad
ser og sætte sig i en kreds om fortælle
ren (situationen kendes fra mange film 
fra amerikanske skoler). Er det nødven
digt, at børnene bliver siddende ved pul
tene, kan det tilrådes, at læreren ikke 
sidder ved katedetret, men står foran 
katederet, sidder på den forreste pult, i 
en vindueskarm eller lign. En tilsyne
ladende så lille ting er af betydning, 
fordi den fremmer kontakten mellem 
fortælleren og tilhørerne. Står man op, 
er der større mulighed for, at man kan 
dramatisere sin fortælling noget. Der 
må advares mod overdreven dramati
sering. Er man ikke begavet med et me
get sikkert dramatisk talent, kan det let 
virke mod sin hensigt og i stedet for at 
understrege det talte aflede opmærk
somheden fra det.

Om den sproglige form gælder det 
som ved al tale til børn, at den må 
være tilpasset børnenes alder, ikke blot 
ved at man undgår ord, børnene ikke 
kender (eller, hvis de er nødvendige, 
forklarer dem), men også ved, at man 
ikke bevæger sig udenfor børns begrebs
verden. Det sidste er nok det vanskelig
ste for den uøvede lærer. Der er måske 
også grund til at advare mod en ikke 
helt ualmindelig begynder-fejl. I sin om
sorg for at gøre sin fortællen levende 
og forståelig for børn skal man vogte 
sig for ikke at popularisere sproget for 
meget, gøre det »frisk«. Børn venter 
ikke, at f. eks. personer fra bibelhisto- 
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rien taler som de selv, eller at sagnhisto
riens helte taler som Tarzan eller 
Superman.

Egnet stof til at fortælle er ikke van
skeligt at finde. Ofte vil man have bog
ligt stof, der indholdsmæssigt er vel
egnet til undervisningsbrug, men sprog
ligt for svært til, at det kan bruges til 
oplæsning eller børnenes egen læsning. 
Sådant stof vil kunne nyttiggøres ved, 
at man tilpasser det til børnene og bru
ger det som fortællestof. Rent beskri
vende stof vil være dårligst egnet som 
fortællestof, bedst egnet stof, der inde
holder et ikke for kompliceret hand
lingsforløb. løvrigt vil man til alle 
orienteringsfag let (evt. ved skolebiblio
tekarens hjælp) kunne finde velegnet 
stof — også fra skønlitteraturen —, der 
kan genfortælles, ligesom f. eks. egne 
rejseoplevelser kan bruges i geografi
timerne.

Selvom man har egnet bogligt stof, 
vil det ofte være at foretrække at for
tælle det for børnene i stedet for at læse 
det højt, fordi fortælleren som den mere 
personlige og direkte meddelelsesform 
vil virke stærkere på barnet, give det 

større oplevelse og få det til at huske 
længere, hvad det har hørt. Man skal 
dog ikke af den grund helt forsage op
læsningen, der også har sine værdier og 
kan bidrage til at skabe afveksling. Er 
det rent fagligt stof, der læses, vil det 
dog ofte være nødvendigt at bearbejde 
det noget til brug for børn, f. eks. ved 
kun at læse uddrag og ved at tillempe 
afsnit, der sprogligt er vanskelige for 
børnene. I virkeligheden er der ikke så 
forfærdelig megen faglitteratur, der er 
umiddelbart egnet for børn i grund
skolen.

Det kan anbefales af og til at lade 
børnene tegne illustrationer til det, man 
har fortalt eller læst for dem. Man skal 
næppe lade dem tegne, mens man for
tæller eller læser, hvad der sikkert vil 
svække opmærksomheden. Af børnenes 
tegninger kan man se, hvad der har op
taget dem mest i det fortalte eller læste, 
og hvorledes de har opfattet det. Det 
kan være meget lærerigt for en selv og 
en god kontrol af, om stof og form har 
været velegnet. Og for børnene har det 
værdi at få lejlighed til at give udtryk 
for de indtryk, de har modtaget.

Af UNGE PÆDAGOGERS SPECIALNUMRE
kan stadig fås:

B. Mundtlig dansk i grundskolen.
C. Produktivt arbejde i skole og børnehave.
D. Børns læsning.
E. Vi begynder med en 1. klasse.
F. Skriftlig dansk i grundskolen.
G. Tekniske undervisningsmidler.

Kr. 2,50 pr. stk.
Fås i boghandelen.
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Lærer Torben Gregersen, Carolineskolen:

Orienteringsfagene og 
læsebøgerne

Nogle synspunkter fra en lærebogsudgiver

Danskundervisningen har mange mål 
— så mange, at man kan spørge, om der 
er nogen rimelighed i at skabe en for
bindelse mellem danskundervisningen 
og orienteringsfagene.

I denne artikel skal jeg helt lade pro
blemerne om skriftlig dansk hvile — de 
er mange og store — og helt holde mig 
til de læsebogsproblemer, der dukker 
op, når man etablerer en forbindelse 
mellem mundtlig dansk og orienterings
fagene.

De tanker, som jeg her giver udtryk 
for, er hverken nye eller opsigtsvæk
kende, men det kan være nyttigt at re
degøre for nogle af de problemer, der 
dukker op,når man arbejder for at skabe 
en fornyelse af læsebøgerne og fortælle 
om, hvordan vi har forsøgt at løse dem.

Så vidt jeg kan se, er der m. h. t. stof
fets karakter i grundskolens læsebøger 
tre trin, som mere eller mindre skarpt 
skiller sig ud fra hinanden.

1. De rene begynderbøger. Her må de 
læsetekniske hensyn dominere over de 
indholdsmæssige. Mange ældre begyn
derbøger forsøgte at give »anskuelses
stof« (Årets gang, verdenshjørnerne, 
plantens historie o. s. v.), men dette 
medførte et urimelig stort ordforråd, 
som gjorde det i og for sig interessante 
stof for svært. Det er derfor typisk, at 
en række af de ny begynderbøger stof
mæssigt i det væsentlige holder sig til 
barnets egen verden, hvor selve stoffet 
ikke behøver at volde vanskeligheder, 
og hvor ordforrådet kan holdes nede på 
1/s og i/3 af de ældre bøgers.

2. 2. og 3. klasses bøger. Da børnene i 
grundskolen som regel ikke får lære
bøger i orienteringsfagene før i 4. klasse, 
og der findes meget få egnede supple
rende bøger af faglig karakter på dette 
trin.
står den lærer, der lægger vægt på et 
selvstændigt arbejde med stoffet, næ
sten uden boglige hjælpemidler til an
skuelsesundervisningen i 2. kl. og til hi
storie, geografi og naturhistorie i 3. kl. 
Vi har derfor ment, at det både var na
turligt og praktisk at bringe noget af 
dette stof i læsebøgerne. I overgangsbo
gen fra 1. til 2. kl. Nu kan jeg læse (Hel
ge Jensen, I. M. Nordentoft og T. Gre
gersen) bringes der således en hel del 
anskuelsesstof i bogens skildringer af 
dagliglivet for nogle landbobørn og nog
le københavnerbørn. Lignende stof fin
des i Læsning for 2. skoleår (På landet 
og i byen. T. Gregersen og I. M. Norden
toft). Hovedemnerne, som nu er større 
og grundigere behandlet, er: Husdyrene, 
brødet, tøjet, huset, skoven, julen — alt 
oplevet gennem børneoplevelser for
uden nogle gude- og heltesagn og selv
følgelig: eventyr, sange og historier.

I Læsning for 3. skoleår (Danmarks
bogen) føres denne linie videre, idet 
nogle børn endda oplever forskellige 
egne af Danmark (Gudenåen og Vest
kysten), men desuden findes rent be
skrivende stykker f. eks. om historiske 
personligheder (Ansgar, Gorm den 
Gamle og Niels Ebbesen) dels om histo
riske perioder (vikingetiden og valde- 
marstiden), om egne af Danmark, Fær
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øerne, Grønland. Nogle dyrehistorier gi
ver naturhistorieundervisningen en vis 
støtte og endelig fortsættes med konge- 
og heltesagn.

Det er vigtigt at fastslå, at læsebogen 
selvfølgelig ikke skal være lærebog i 
orienteringsfagene, men at den på en 
naturlig måde kan støtte dem. Endelig 
bør det siges, at denne linie i virkelig
heden er en fortsættelse af en gammel 
tradition i dansk læsebøger. Vi føler os 
bl. a. i en gæld til Myrebogen og Læse
bogen (af Th. Nørlyng og O. Schmidt).

3. Bøgerne til 4. klasse og følgende. 
Medens man naturligt på de foregående 
trin kunne bringe selve orienteringsstof
fet, bliver det muligt på dette trin at 
bringe en mere eller mindre litterær 
behandling af det. I Læsning for 4. sko
leår (Vi og vore naboer) vil man således 
finde et stykke af Johan Bojer: Den sid
ste viking, der giver indtryk af lofot- 
fiskeriet og Odd Brochmanns herlige hi
storie om Ridder Vegard, hvoraf man 
kan få et virkeligt indtryk af ridder
tidens dagligliv.

I Læsning for 5. skoleår (Vi og ver
den) tages litterært-kulturhistoriske 
emner op, bl. a. ialt 40 sider af og om 
H. C. Andersen samt en række erin
dringsbilleder, der i glimt viser noget 
om dansk dagligliv i købstaden, Køben
havn og på landet fra 1870’erne til 1925. 
En række stykker af Knud Rasmussen, 
Haslund-Christensen og Karen Blixen 
fortæller om danskere under forskellige 
himmelstrøg.

Som en konsekvens af denne indstil
ling til orienteringsfagenes forhold til 
læsebøgerne er der også lagt stor vægt 
på illustrering. Farvebillederne har i 
2.-3. kl. karakteren af anskuelsesbille
der, medens de i 4.-5. kl. er en støtte for 
opfattelsen af stykkerne og stemningen 
i dem. Overalt er der lagt vægt på, at 
tekst og illustration kommer til at stå 
sammen.

Hvordan kan læsebogen udnyttes?
Det er klart, at alt det nævnte mere 

eller mindre fagligbetonede stof kan 
læses som almindelige- læsestykker, men 
det kan naturligvis også udnyttes på 
mange andre måder. Hvis dansklæreren 
ikke også er lærer i et eller flere af ori
enteringsfagene, og der intet samarbejde 
er med faglærerne, kan stykkerne dan
ne grundlaget for samtaler (ordforkla
ringerne bagi kan hjælpe eleverne med 
de svære ord) eller for stile (bøgerne til 
udvidet læsning, som findes i boglisten 
i hver bog, bør da indgå i arbejdet). 
Hvis dansklæreren også har et eller 
flere af orienteringsfagene kan læse- 
stykkerne naturligt indgå i en mere el
ler mindre udpræget emnebehandling. 
De vil i mange henseender egne sig for
trinligt til stimulering før det egentlige 
arbejde begynder (se Falk m. fl.: Vor 
arbejdsmåde).

Den letlæselige faglige litteratur, som 
er vokset frem i de sidste år, må selv
følgelig danne en basis for det egent
lige emnearbejde.

Flere artikler i dette hefte viser hvor
dan.

Den her antydede tankegang m. h. t. 
læsebøger og orienteringsfag hviler i 
virkeligheden på den opfattelse, at den 
faginddeling, som er gået os danskere 
i blodet, men som ikke svarer til andre 
landes traditioner, lægger kunstige 
skranker mellem ting, der hører sam
men. Ophæves disse skranker bare lidt 
ved lejlighedsvis emnearbejde efter 
grundskolen, må den medføre et specielt 
hensyn til den del af den klassiske litte
ratur, som ikke naturligt kan føje sig ind 
i orienteringsfagene. Dette har vi da og
så taget konsekvensen af og udskilt dette 
stof i en stor antologi for klassisk dansk 
litteratur (Gregersen og Nordentoft: 
Litteraturbogen), som til gengæld stiller 
læreren frit med hensyn til fordeling af 
det litterære stof over mellemskolens 
forskellige trin, men det er en anden 
historie.
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Kml. Rud. Hansen og Kaj Bonde, Emdrupborg:

Lejrskolearbejde
»Der er en skole i køkken og i kælder,i staldene og i marken; den må vi ende

lig ikke lade vore børn forsømme, forså gør vi uret både imod dem og imod 
samfundet.« (Christen Kold).

Lejrskolearbejdet har længe haft sin 
plads i skolens arbejde for de større 
klassetrins vedkommende. Og i betragt
ning af de ydre vanskeligheder, der er 
forbundet med et sådant arbejde: om
kostningerne, skemamæssige og tids
mæssige forhold, vanskeligheden ved at 
koordinere lejrskolearbejdet med det al
mindelige årsarbejde i klasserne, — er 
omfanget af arbejdet vel ikke ringe.

Måske tilrettelægges arbejdet på lejr
skolen nu ofte ud fra lidt andre syns
punkter end tidligere. Fra rapporter om 
lejrskolearbejde mærker man — synes 
jeg— en bestræbelse på at koble arbej
det sammen med den orientering om 
samfundsforholdene, man gerne vil give 
børnene i deres skoletid. Og i hvert 
fald ønsker man tit for børnene, at der 
kunne skabes en nøjere forbindelse mel
lem det, der foregår i skolen og det, der 
sker på de voksnes arbejdspladser uden
for skolen. Bybøm ved nok, hvad deres 
far er, men tit meget lidt om, hvad han 
egentlig bestiller. Arbejdet foregår næ
sten i det skjulte for børnene, på kon
torer og i fabrikker, hvor de aldrig sæt
ter deres ben. Og kun få bybøm får i 
det hjemlige liv (miljø) en oplæring, 
der kan give dem en alvorlig indstilling 
til de voksnes arbejde og især til de krav 
et arbejde stiller. Men i samme grad 
børn i byen afskæres fra at følge ar
bejdsprocesserne omkring dem, forøges 
naturligvis naturligt kravene til den 
orientering, skolen giver dem om disse 
ting.

Bestræbelser på at gøre undervisnin
gen i højere grad samfundsorienterende 
har man i de sidste år kunnet læse om 

fra andre landes skoler. Blandt andet 
fra Australien og England hører vi om 
en orienteringsundervisning, der i langt 
højere grad er aktuelt præget, sam
fundsorienterende, end vi har eksempler 
på det herhjemme. Jeg tænker her på 
de »Social Studies« kursus, som er 
beskrevet i James Hemmings bog »Sam
fundsorientering i mellemskolen«, Psy- 
kologisk-Pædagogisk Bibliotek, bd. XVI. 
Men så vidt jeg forstår gennem læsning 
af rapporterne er disse kursus i »Social 
Studies« en meget krævende arbejds
form, der fordrer erfaring hos læreren, 
og en imødekommende indstilling hos 
mennesker udenfor skolen, ligesom bør
nene må forberedes til den særlige må
de at behandle stoffet på, som kurserne 
forudsætter.

Men hvorfor skulle et sådant forbere
dende arbejde, både m. h. t. arbejds
måde og m. h. t. at inddrage samfunds
orienterende stof i undervisningen ikke 
naturligt kunne begynde i underskolen? 
— Hvis man præciserer lidt, hvad man 
forstår derved, kan der ikke være noget 
forkert i at tale om samfundsoriente
ring også med underskolebørn. Jeg vil 
kalde det samfundsorientering, hvis jeg 
fra 1. klasse og underskolen igennem ud
nytter mulighederne dels for at komme 
ud af klassen: på udflugter, ekskursio
ner, lejrskoleophold, dels for — når 
lejlighed byder sig — at hente aktuelt og 
konkret materiale ind som arbejdsstof i 
klassen. — Jeg mener tillige det er en 
form for erhvervsoplysning, hvis jeg 
får børnene i en 2. klasse til at tænke 
lidt over, hvilket fodtøj: træsko eller 
laksko, der er mest hensigtsmæssigt, 

Unge Pædagoger 17



hvis man færdes på en bondegård til 
daglig. — Børn (og voksne!) giver ofte 
udtryk for et forbavsende ukendskab til 
livet i andre miljøer end deres eget. Så 
alene den opgave at bringe børnene i 
direkte kontakt med livet udenfor sko
len og deres hjemlige miljø, sådan som 
det leves på bondegården, mellem fiske

re, i købstæder, på arbejdspladser, i 
fabrikker osv. er målsætning nok for 
en samfundsorienterende undervisning i 
de første skoleår.

Hvis man har en så fordringsløs? — 
baggrund for arbejdet, kan man vist og
så i underskolen tale om lejrskole
arbejde. (R. H.)

Week-end-lejrskole
Som eks. på en mindre bekostelig 

form end den anførte, gives her uddrag 
af en rapport om arbejdet med 8—9 års 
børn:

Inspireret af et foredrag af Birgitta 
Lindvad overvejede jeg at tage på lejr
skole med mine elever. Det stod mig 
klart fra begyndelsen, at der ikke kunne 
være tale om en lejrskole i egentlig 
forstand. Dels kommer børnene fra 
hjem, hvor alt for mange ikke ville 
kunne magte den økonomiske side, dels 
tror jeg, at børn i 2. klasse er for små 
til et længere lejrskoleophold.

Formålet med at arrangere turen var 
at skabe en pædagogisk situation, der 
skulle give gode muligheder for at drage 
børn, der har kontaktvanskeligheder, ind 
i klassefællesskabet, at give læreren 
lejlighed til at iagttage børnene i en 
anden situation end i klasseværelset, og 
at lade børnene komme i direkte kon
takt med de ting, vi havde behandlet i 
hj emstavnslæren.

Tanken blev fremsat overfor nogle 
forældrerepræsentanter, der bestemt 
mente, at forældrene ville være ind
stillet på turen. En fredag og en lør
dag blev fastsat som lejrtid. Mindst 
tre forældre skulle tage med som hjæl
pere. Efter nogle undersøgelser blev Fa
rtun valgt som lejrsted på grund af be
liggenheden, gode boligforhold, afstan
den fra skolen etc. Vi kunne stille føl
gende budget: Overnatning 1,00 kr., et 
varmt måltid 2,35 kr., morgenmad 1,00 
kr, lommepenge 1,00 kr.

Ved et forældremøde blev planen 
fremlagt så neutralt som muligt. Jeg øn
skede helt at lade forældrene træffe af
gørelsen. Og den blev enstemmig posi
tiv. Prisen blev fastsat til 7,00 kr., så
ledes at det var muligt af dette beløb 
at yde et tilskud til de fripladser, der 
måtte til. Næste dag blev børnene orien
teret om planen. Der var begejstring 
hos mange, men Inge udbrød spontant: 
Jeg vil ikke væk fra mor. Hun kom 
dog senere og sagde, hun alligevel gerne 
ville med.

En fjorten dages tid før turen be
gyndte jeg at bruge nogle minutter hver 
dag til at indstille børnene på turen, 
idet jeg fortalte lidt om, hvad vi skulle 
se og høre.

Med, sigte på turen blev klassens 
børn delt i 4 grupper. Og under turen 
blev der sat en voksen i spidsen for 
hver af grupperne. Læreren stod uden
for. Gruppeordningen fungerede særde
les effektivt. Børnene blev hurtigt 
samlede og holdt sig pænt til den voks
ne. Om gruppedelingen virkede efter sit 
hovedformål: at drage de passive børn 
ind i et aktivt kammeratskab, er det 
meget svært at udtale sig om efter en 
enkelt turs erfaringer.
Turen.

Vi startede fra København en fredag 
kl. 10. Mange forældre var samlede for 
at tage afsked. For mange af børnene 
var det første gang, de skulle sove borte 
fra mor og far. Men børnene var glade 
og forventningsfulde. Vi havde fast op
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hold på vandrehjemmet. Værterne var 
uhyre elskværdige og imødekommende. 
De sørgede for en god forplejning, op
muntrede børnene til at hjælpe til med 
oprydning, borddækning osv. ved at ud
sætte præmier. Soveforholdene var gode. 
De fleste af drengene sov i fællessal, 
medens pigerne lå i firemandskabiner. 
Det viste sig iøvrigt, at der faldt langt 
hurtigere ro over sovesalen end over 
kabinerne. Pigerne var vel nok dem, der 
havde sværest ved at tilpasse sig de nye 
omgivelser.

Programmet for turen 
blev gennemført således:

Fredag: Besøg på en rigtig gammel
dags bondegård, særdeles velholdt og 
veldrevet. Børnene så alt, hvad der kun
ne tænkes at interessere. Landsbyvan
dring: a. Rytterskolen. — Læreren for
talte lidt om, hvad børnene lærte i de 
gamle landsbyskoler. Katekismen, tavle 
og griffel, ris og ferie, b. Kaalunds hus. 
Også det blev der fortalt lidt om. c. Lidt 
om ærbødigheden for kirker og kirke
gårde, om beliggenheden på bakketop
pen, tårnets placering i forhold til ver
denshjørnerne, besøg i kirken med for
tælling om inventaret, tur gennem præ- 
stegangen.

Til ro!
Det var selvfølgelig meget spændende 

for de små at skulle sove ude. Før vi 
gik til ro, samledes vi for at høre lidt 
om Sindbad Søfarerens spændende op
levelser. Egentlig skulle børnene — 
grupperne — have underholdt, men de 
var for trætte. Jeg var indstillet på, at 
børnene skulle have lidt tid til at op
leve den særlige atmosfære, der gerne 
knytter sig til en lejr, når man skal til 
ro første aften, så jeg aftalte med vær
ten, at børnene fik lov at støje af i 
15 minutter. Dog uden at jeg havde sagt 
noget om det til børnene — tvært
imod. Efter et kvarters tid lød fløjten, 
og dagens sidste point blev givet. Jeg 
blev hos børnene, og efter nogen tids 

forløb faldt der ro over gemytterne. Og 
klokken 6,30 næste morgen var børnene 
parate til at møde den nye dag. I nat
tens løb havde »Ole Lukøje« været på 
besøg og lagt en »frø« til alle — og det 
var alle — der havde stillet stolene fint 
og lagt tøjet pænt i orden! Morgen
vasken slap de fleste let over.

Lørdag. — Farum mejeri. — Børnene 
blev vist rundt af ejerens søn. De så på 
alle de spændende maskiner, fik lov at 
smage det halvfærdige smør og fik % 
1 mælk, som blev nydt i mejeriets dej
lige have. — Jeg bør nok her indskyde, 
at de forklaringer børnene fik på går
den og i mejeriet, lå langt over deres 
fatteevne. Udfra denne erfaring vil jeg 
mene, at læreren, der har fornemmelsn 
af, hvad sådann størrelser kan tage, 
selv fortæller og viser rundt så vidt mu
ligt.

Skovturen. — Vi kom forbi det gamle 
kloster, hvor børnene heldigvis fik set et 
par nonner. Læreren fortalte lidt om 
klosterliv.

Spættehullet. — Efter nogle anvisnin
ger blev børnene sluppet løs for at finde 
et spættehul. Det tog sin tid, men da det 
var fundet, blev der fortalt om spætten 
og dens levevis. Børnene fik så en lege
pause og tumlede sig herligt i det dejlige 
terræn. Efter at frokosten var spist, 
samlede jeg børnene til en historietime 
foran jættehøjen. Tiden blev skruet til
bage, og der blev fortalt om jætte
stuefolket og stridsøksefolket. Et par 
stensager blev vist, en række billeder 
studeret. Senere legede vi, at stridsøkse- 
folket overfaldt jættestuefolket. Det blev 
en hård, men spændende kamp. Til 
sidst arrangeredes en lille oriente
ringsjagt, hvor bl. a. en rævegrav blev 
observeret. Blade og blomster blev sam
let og studeret. Ved 15-tiden gik det igen 
ad Farum til, værtens præmier blev 
uddelt, en sidste is blev nydt og så af
sted til toget. Klokken 17 var vi igen 
i København — alle noget trætte, men 
fyldt med indtryk og oplevelser. (K. B.)
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Levende historie
Redigeret af Torben Gregersen

1. MIDDELALDER OG RENÆSSANCE 
af Knud Frederiksen ............................... kr. 3,50

2. GERT OG KRISTIAN DEN ANDENS DANMARK 
af Poul Thorsen ......:.............................. kr. 3,50

3. POMPEJI, DEN BEGRAVEDE BY 
af Kamma Svensson og Torben Gregersen. kr. 2,75

4. FRA FLINTØKSE TIL BRONCESVÆRD 
af Knud A. Larsen .................................. kr. 2,75

5. KØBMAND OG VIKING 
af Knud A. Larsen .................................. kr. 2,75

6. ÆGYPTERDRENGEN HI FRA THEBEN 
af Birgita Lindvad.................................... kr. 2,75

Alle hefter rigt illustrerede.

G.E.C. GADS FORLAG

Lige udkommet
Poul Thomsen

PRAKTISK UNDERVISNINGSVEJLEDNING 
I FYSIK

til brug ved seminariets obligatoriske 
fysikundervisning

I
For den unge lærer en uvurderlig hjælp ved 

fysikundervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse.

Kr. 11,75

DET SCHØNBERGSKE FORLAG
3, Landemærket, K.
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Kml. Kaj Bonde, Emdrupborg:

Et gruppearbejde i historie
Når jeg i det følgende tager mit ud

gangspunkt i et større arbejdsområde, er 
det ikke fordi jeg mener, at al historie
undervisning skal anlægges på den vis, 
det være langtfra, men fordi det giver 
mig en mulighed for at belyse nogle af 
de faktorer, der forekommer mig at 
være væsentlige at få med, når talen er 
om et orienteringsfag. Men først lidt om 
begynderens besværligheder.

Jeg husker tydeligt, da jeg første 
gang forsøgte mig med et gruppearbejde 
efter de aktivitetspædagogiske retnings- 
ningslinjer. Det var med en 4. drenge
klasse. I forvejen havde jeg udarbejdet 
16 opgaver til emnet: Frederik den An
den og hans tid. Eleverne skulle så 
stimuleres til at vælge en af opgaverne. 
Jeg brugte en time til at fortælle lidt om 
hver. Børnene lyttede, og vi følte vist 
alle, at det var en god time. Men da de 
så kom igang, viste det sig, at duften var 
gået af opgaverne. Det mest spændende 
var blevet fortalt, og så var der ikke så 
meget ved at skrive.

En anden af opgaverne havde jeg iøv- 
rigt kaldt »Sørøverne« — og den var der 
nu ikke blevet fortalt meget om —, men 
alligevel var titlen i sig selv så spænden
de, at de fleste af grupperne ville have 
den som opgave. Senere kaldte jeg den 
opgave for »Havenes herre«, og det var 
nok til at få fordelingen mere jævn.

De, der har læst »Vor Arbejdsmåde«, 
vil huske, at Gøteborg-pædagogerne 
startede med selv at lade børnene vælge 
materialerne ud og gå igang med be
arbejdelsen. Og det er sikkert udmær
ket, hvis man ønsker at få skabt en 
situation, der skal give kendskab til 
børnenes mere eller mindre gode sociale 
holdning og så derudfra bygge under
visningen op, men vil man ikke skabe 
sig selv alt for megen kval, og vil man 
gerne have arbejdet til at glide ret 

smertefrit, så må man have planlagt og 
instrueret godt, før eleverne slippes løs.
Starten:

Forud for ethvert større arbejde lig
ger altså en forberedelsestid. Man må 
have gjort sig klart hvilke hjælpekil
der, der står til rådighed, hvorledes de 
bedst kan udnyttes, hvilke arbejdsfor
mer man vil bruge, hvilket sigt dét hele 
skal have.

Jeg ville gerne prøve at drage så 
mange af vore undervisningsformer og 
-elementer ind i arbejdsområdet som 
praktisk muligt. På den måde kan man 
få en klarere fornemmelse af, hvor Vari
eret undervisningssituationerne kan gø
res, og hvor de forskellige metoder har 
deres fortrin og fejl.

Nu har jeg den opfattelse, at der in
gen grund er til at betragte det indivi
duelle arbejde eller gruppeformerne 
som modsætninger til klasseundervis
ningens metoder. Hver på sit sted be
tyder de en befrugtende indflydelse på 
undervisningen. Jeg håber derfor, at 
det af det følgende vil fremgå, at også 
anvendt indenfor et større emne kan de 
afveje hinanden på en harmonisk måde.

I min 4. klasse skulle vi have om 
Valdemarstiden, og da vi nu havde fået 
en god arbejdsbog— »I Absalons tjene
ste« —, var det naturligt at knytte de 
aktivitetspædagogiske bestræbelser her
til. De undervisningsformer og elemen
ter jeg drog ind i arbejdet var flg.:

Stimulering: Fortælling om Absalons 
barndom (FVFH s. 15 f).

Instruktion af arbejdsgangen: valg af 
emne og gruppe, præsentation af I Absal. 
tjen., indstilling på skr. opgaver, eks
kursioner, manu, arbejde, festtimen.
Fællesformer:

Fortælling (om Venderne, Arkonå, 
Absalon. FVFH s. 22—35.
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Ekskursioner: Nationalmuseet, Chri
stiansborg. Båndfilm og oplæsning. 
(Dansk Båndfilm nr. 1065 og 1066 — 
Almueliv i middelalderen I og II).
Individuelle former:

Stillelæsning »I Absalons tjeneste«. 
Frie stile omkring de valgte opgaver og 
turene. Fri bearbejdelse med illustra
tioner.

Elevforedrag og børnenes fortælling 
om arbejdet.
Gruppe f ormerne:

Manuelle opgaver: Landsbyen, Absa
lons borg, Arkona, Vordingborg slot, 
Fjenneslev kirke.

Gruppesamtaler (om arbejdets gang, 
kontrol af tilegnelsen, festtimens tilret
telæggelse, Hvem ved Hvad).

Arbejdsmappen (samling og redige
ring af stile og illustrationer).

Under arbejdet gjorde vi brug af flg. 
hjælpemidler og materialer:

K. Frederiksen: I Absalons tjeneste 
(UP’s forlag).

Nørlyng: Fortællinger af vort Folks 
Historie II - FVFH (Gyldendal 1951).

Børnebibliotekarernes kontaktgruppe: 
Børnebøger, genrelister og serier. »Rui
nerne af Absalons borg og Københavns 
slot« (en vejledning).

Materialer: Papplader, avispapir, dex- 
trinfarver, klister, pensler, ler og sakse.

Som indledning til emnet fortalte jeg 
lidt om Absalons barndorm udfra FVFH 
s. 15 ff og gik derefter over til at give en 
indføring i arbejdsgangen: den enkeltes 
valg af emne og gruppe (forslag note
res på tavlen), de planlagte ture, ind
stilling på de skriftlige opgaver og det 
manuelle arbejde, festtimen.

Da stimuleringen og indstillingen var 
tilendebragt, gik vi i næste time over til 
den egentlige instruktion:
Instruktionen:

Vi var så heldige at have et helt 
klassesæt af »I Absalons tjeneste«. 
Hvert barn fik derfor et eksemplar. Tit
len blev læst og forsidebilledet stude

res, mens læreren fortæller om dets op
rindelse.

Kortet på side 2 bliver grundigt gen
nemgået. Vi finder nogle af byerne, ta
ler lidt om skibet og dets bemanding og 
glemmer ikke krigeren.

Heftet blades forsigtigt igennem, 
mens vi glæder os over billederne, læ
ser overskrifterne, men haster forbi med 
en bemærkning om, at det kan de selv 
få lov at læse.

Om spørgsmålene bag i bogen siges, 
at de skal besvares mundtligt, så snart 
et enkelt kapitel er læst. Så snart de 
er færdige og vil høres, rækkes hånden 
op (børnene er kede af det, når man for 
ofte stiller krav om skriftlige besvarel
ser af arbejdsbøgernes spørgsmål; det 
volder dem endnu for stort besvær).

Emnelisten gennemgås grundigt. Kil
dehenvisningerne bruges til nogle små 
opgaver i, hvem der hurtigst kan finde 
»nøgleordet«. Litteraturlisten kikker vi 
naturligvis også på.

Når denne instruktion, der godt kan 
tage en times tid, er forbi, får børnene 
besked om den fremgangsmåde, der skal 
følges videre frem.

Alle læser hele bogen, svarer på 
spørgsmålene, vælger emnet, skriver det 
og eget navn på klassetavlen. (Har man 
et par svage læsere, lader man dem ar
bejde bogen igennem sammen med et 
par dygtige, der læser teksten højt, 
mens de følger med i bogen).

Børnenes arbejde:
Så først slippes børnene løs, og efter

hånden som de læser, går læreren rundt 
og hører svarene på spørgsmålene, 
hjælper med et svært ord, sætter dem 
på spor af et særlig godt emne, hvis 
det kniber med selv at bestemme sig, 
gør opmærksom på frilæsningsbøgeme, 
billedbogen til FVFH osv.

På grund af børnenes forskellige ar
bejdstempo bliver det ikke uoverkom
meligt at høre svarene eller sætte grup
perne i gang med deres særlige opgave.
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Når børnene har arbejdet en god 
stund, er det klogt at slutte det indivi
duelle (gruppe-) arbejde og samle dem 
omkring sig for at fortælle mere om 
Valdemar og Absalon. Fortællingen skal 
ikke strække sig over mere end 15— 
20 minutter. Så længe kan man være 
sikker på at fastholde opmærksomheden. 
Bedst er det, når fortællingen kan læg
ges lige før, de skal hjem, så slutter 
dagen med en fredfyldt time og glad 
forventning til morgendagen.

Ekskursioner.
Har man lejlighed til, som vi havde 

det, at få en direkte kontakt med em
net, må det endelig ikke forsømmes. Na
tionalmuseets middelalderafdeling rum
mer udmærkede muligheder for en kon
frontering med mange af Valdemar- 
tidens ting og sager, men bedst kommer 
fortiden nok til at leve, når vi neden un
der Christiansborg står ved »Absalons 
ruiner«, som en af drengene sagde!

Før klassen tager afsted, må den ind
stilles både på opgaven, men også på en 
god og høflig optræden, hurtig samling 
og opstilling. Jeg plejer altid at inddele 
børnene i grupper, der hver får egne 
sporvognskort og bliver ansvarlig for 
god disciplin. Et simpelt pointssystem 
stimulerer lysten til kvik og hurtig op
træden. Når vi så er hjemme igen, gøres 
stillingen op, og der spares ikke på ros. 
Det er en flok livlige unger, der er med 
sporvognen, optaget som de er af den 
fælles køretur og det nye, der skal op
leves. Men lydhøre er de også, når vi 
står på åstedet, og der kort fortælles om 
tingene. Det er begrænset, hvad de kan 
tage imod, en ekskursion af denne art 
bør aldrig strække sig over længere tid 
end en lille time, bortset naturligvis fra 
tiden til transport etc.

Bedst ville det være, om der fandtes 
omvisere, der evnede at fortælle levende 
og klart i et sprog, børnene fatter. Lære
ren kender de jo, og det giver større 
lydhørhed, når det er en fremmed, der 

forstår sin metier, der er leder. Men her 
svigter museerne, nøjes alt for ofte med 
det negative: det må I ikke røre, der 
må I ikke komme osv. Børnene ved, at 
når de kommer hjem, skal de enten for
tælle for klassen eller i en lille stil give 
en beretning om turen, så de er ivrige 
til at spørge og få forklaret. Trætte er 
både lærer og børn, når det igen går 
hjemad. Men også mange indtryk rigere.

Arbejdsmappen.
Børnene er glade for at samle stof til 

arbejdsmappen. Både billeder og teg
ninger liver vældigt op. Men det 
centrale er deres egne små stile, der 
først skrives i kladde, rettes lempeligt 
og derefter skrives rent og illustreres. 
Stilene kan varieres: anmelde frilæs- 
ningsbøgerne, fortælle om turen i al
mindelighed, vælge en enkelt ting, der 
særligt har vakt interesse, digte en hi
storie eller lave en tegneserie. Alt læ
ses og vises for hele klassen, inden det 
sættes i mappen. Enkelte børn kan have 
svært ved at komme igang, få sproget til 
at føje sig. Godt hvis man så har tid til 
at sætte sig ned hos barnet og få det 
til »bare« at fortælle. Er munden først 
kommet på gled, følger hånden snart 
efter.
Det manuelle arbejde:

Efterhånden som arbejdet skrider 
frem ved børn, at der kommer en dag, 
hvor de får lov til at male, klippe og 
modellere noget af det, de har arbejdet 
med. Denne klasse bygger af pap p. gr. 
af et billede i FVFH (s. 42 a) Vording
borg slot, modellerer af papmache en 
lille middelalderlandsby, Asser Rigs kir
ke i Fjenneslev, Københavns Slot (s. 
54 a) og en gruppe fremstillende Arkona 
med Svantevit templet. Det er ikke 
tilfældigt, at det produktive arbejde 
får en fremtrædende plads i orienterings
fagene. Det evner at udløse en aktivitet, 
der ikke alene støtter tilegnelsen, men 
som også tar andre sider og evner i 
brug, der fremmer deres vækst. Endelig 
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danner det manuelle arbejde den aller 
bedste baggrund for et virkeligt samspil 
børnene imellem. De oplever konkret, 
hvad det vil sige at samarbejde. Arbej
det kan simpelthen ikke udføres, hvis 
de ikke biir enige om, hvem der skal 
klippe, hvem der skal klistre, male og 
tegne. — Det kan ikke nægtes, at disse 
timer kan være »strenge« for lære
ren, især hvis han ikke er alt for finger
nem. Optagne som børnene er, glem
mer de let at dæmpe stemmerne, gå stil
le fra og til materialebordet, men har 
man indøvet et bestemt tegn til ro, så er 
er det morsomt at se deres alvorlige an
strengelse for at overholde reglerne. 
Det er gode timer for børnene og kan 
blive rene højtidsstunder for læreren. 
Sjældent oplver man så håndgribeligt 
det skabende i sin vækst.
Festtimen.

Fra starten har børnene været ind
stillet på, at der kommer en dag, hvor 
hver enkelt eller gruppen skal gøre rede 
for, hvad der er lavet. Det skulle gerne 
blive en festdag, så der lægges et om
hyggeligt program sammen med et par 
af eleverne. Det kom til at se sådan ud:

1. Vort modersmål er dejligt (fælles
sang.

2. Michael byder velkommen.
3. Arkona:

a. Foredrag om Ryg-boernes guds
dyrkelse,

b. fremvisning og fortælling om 
model af templet og volden.

4. Landsbyen:
a. Dagligt liv i landsbyen (læreren 

leder samtalen med gruppen).
b. model af landsbyen og dens 

marker.
5. Havn:

a. løst og fast om livet i Havn,
b. model af Absalons borg vises, 
c. recitation af »Absalon bygged«

6. »Hvem ved hvad« (spørgsmålene 
udarbejdet på grundlag af børne
nes mapper).

7. Fjenneslev kirke:
a. Fortælling af sagnet om Asser 

Rig og fru Inge,
b. modellen af Fjenneslev kirke vi

ses.
8. Foredrag: Hvad vi så på National

museet.
8. Afslutning: I alle de riger og alle.
Kravet om en »redegørelse«, som Gø- 

teborgfolkene så klart har motiveret, 
indebærer mange gode muligheder; men 
når man, som jeg gjorde i begyndelsen, 
væsentlig betragter den under synsvin
kel »elevforedrag«, så bliver det let en 
langtrukken og kedelig forestilling. De 
færreste børn på 10—14 års-trinet mag
ter at give foredraget en form og et ind
hold, så det virker inciterende. Men stil
ler man ikke større krav end et par mi
nutters fri mundtlig fortælling eller re
ferat, så bliver det en udmærket øvelse 
til ordnet og gennemtænkt fremstilling, 
til utvungen og frejdig optræden.

Da programmet var lagt, blev vi enige 
om at invitere forældre og søskende til 
festtimen. Små indbydelser blev frem
stillet og delt ud til de interesserede. En 
entreafgift på 50 øre for voksne og 10 
øre for børn blev fastsat, for at vi kunne 
få lidt i sparekassen til en planlagt lejr
skoletur.

Naturligvis behøver man ikke at gøre 
det så højtideligt. Men det sporer, når 
man ved der kommer gæster, og endnu 
i 4. klasse vil børnene gerne have, at 
far og mor og lillebror kommer for at 
beundre.
Vurdering:

Og når så det hele er forbi, hvad har 
man så nået? Tager man mapperne i 
hånden, kan det vel synes ringe nok, og 
tvivlen kan melde sig, om det var al 
umagen værd. Og dog, man ved børnene 
har haft glade timer og gjort en række 
nyttige erfaringer. Synes man endelig at 
den gamle kineser havde ret der sagde, 
at hver ny dags oplevelser bærer alle 
de foregående i sig, ja så tror man, det 
var møjen værd.
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Kml. Erik Jensen, Rahbekskolen:

Museerne
Hvordan kan skolerne udnytte mu

seerne? På mange forskellige måder. 
Her skal jeg forsøge at angive nogle. — 
Mon man ikke i almindelighed kender 
den såkaldte »halemetode«, hvor lære
ren går i forvejen og forklarer, og ele
verne følger efter i en lang hale? Denne 
praksis er vist ikke så meget værd, da 
kun en del af børnene får tilstrækkeligt 
udbytte af besøget. Den kan benyttes 
med held, hvis man kun vil se nogle 
ganske få ting. — I historie har man 
lige haft om renæssancen, og man øn
sker f. eks. at give børnene et indtryk 
af de rige, hollandske købmænd fra 
denne tid. Man kan da med fordel be
søge »Statens Museum, for Kunst« for 
at se billeder af Rubens og Rembrandt, 
der vedkommer dette emne. Billederne 
skal være gennemgået i forvejen, så 
man på museet kan vise netop det, bør
nene er forberedt på at se som det 
karakteristiske hos disse malere. Be
søget bør ikke være langvarigt, blot 
20-30 min. — og man bør kun se disse 
få billeder. — I tilknytning til bibel
historie kan man tage børnene med i 
Frue kirke og vise dem de tolv apostle. 
Og kun dem. Så får børnene et levende 
indtryk af skulptur og af apostlene. Man 
kan også tage børnene med på National
museet og vise dem den lille romanske 
kirke, der er indrettet i et af lokalerne. 
Her er stemning og kultur, som netop 
repræsenterer noget væsentligt - i dansk 
kirkekunst. Der er i den lille kirke mu
lighed for at lade børnene udarbejde 
små opgaver, de er instrueret i før be
søget. — Det gælder altså om at have 
forberedt besøget i klassen, at instruere 
børnene inden man besøger museet. 
Endvidere er det en god regel at ind
skrænke besøget til at omfatte få ting 
og kort tid, når det drejer sig om børn, 
der ikke er museumsvante.

og skolen
Der er mange muligheder for »enkelt

tings «-besøg. Foruden bestemte billeder, 
og skulpturer kan man tage på enkelt
besøg til bygningsværker (kirker, slotte, 
smukke huse) eller seværdigheder som 
sluser, havne, mindestene o. m. a. Disse 
enkeltbesøg giver sig selv. —

I de fleste tilfælde ønsker man at 
se mere end en enkelt ting. Har man 
lært børnene om rovdyr, fisk i åer og 
søer, natsværmere eller andre grupper, 
kan man f. eks. ved henvendelse til 
Zoologisk museum i København få an
vist glimrende omvisere, der drager om
sorg for, at man netop ser det, man 
ønsker — og kun det væsentlige. Kan 
man ikke få museerne til at stille en 
omviser til disposition, må man selv 
have udsøgt dele af den gruppe dyr, 
planter, huse, gårde eller andre gen
stande, man ønsker at se, således at 
besøget virker ordnet og vel tilrettelagt.

Den morsomste måde at besøge mu
seer på er dog, når man bruger museet 
til arbejdsmark. Desværre er ikke man
ge museer indstillet på denne form for 
besøg. I forvejen må man sikre sig mu
seets tilladelse til denne arbejdsform 
(og bede museets kontor om at instruere 
kustoderne om en eventuel tilladelse), 
ligesom man naturligvis må have an
meldt sit besøg i god tid.

Her vil jeg beskrive, hvordan en 4. 
klasse arbejdede med vikingetiden på 
Nationalmuseet. — I en måned havde 
klassen arbejdet med emnet »Vikinge
tiden«. Klassen arbejdede i grupper 
med hver sit emne (f. eks.: Guldsmyk
kerne, Vikingeskibene, Krigeren, Vikin
gernes daglige liv o. s. v.).

Da børnenes arbejde var ved at tage 
form, og hver gruppe var kommet til 
bunds i sit emne, ville vi på Natioal- 
museet for at fæstne de boglige indtryk 
yderligere. Besøget blev anmeldt, og jeg 
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tog på museet for at udarbejde opga
verne, så hver gruppe fik deres emne 
dækket af opgaver på museet. Det tager 
naturligvis nogen tid at udarbejde så
danne opgaver. Men det er umagen 
værd. Grunden til, at udarbejdelsen 
tager tid er netop, at man i hvert rum 
kan bruge enkelte ting, der er karakte
ristiske for vikingetiden. Foruden de 
specielle vikingerum, blev rummene 
med jernalderen benyttet.
Før besøget fik grupperne deres opga

ver udleveret, og klassen talte om dem. 
Hver enkelt elev blev klar over menin
gen med sin gruppes opgaver, og grup
perne fordelte indbyrdes opgaverne, så 
hver vidste, hvad han skulle arbejde 
med på museet. (Det var ikke første 
gang, børnene prøvede denne arbejds
form i klassen eller på museet.)

Da vi ankom til museet, gik vi en 
rundtur i de lokaler, vi skulle benytte, 
for at alle kunne være klar over, hvad 
de øvrige skulle arbejde med. Altså dels 
et præsentationsbesøg, dels en runde, 
der skulle tilfredsstille en naturlig nys
gerrighed.

Børnene gik derpå til deres forskel
lige lokaler for at gå i gang med ar
bejdet. Vi havde aftalt i hvilket rum, 
de kunne træffe mig, hvis de havde 
brug for hjælp.

Arbejdet gik glat. Alle — både piger 
og drenge — tog fat med interesse og 
iver. Der var kun få og overkommelige 
opgaver til hver.

Her er et par eksempler på grupper
nes arbejdsopgaver:

Gruppen: »Vikingernes daglige liv« 
havde følgende opgaver:

Rum 13 A. — Jernalderhuset.
1. Hvad bestiller kvinden i jernalder- 

huset?
2. Hvormange køer er der i jernalder

huset?
3. Hvorför er der så snavset i jernal- 

d er huset?
4. Hvor er skorstenen?

Rum 20.
1. Hvad er en mankestol?
2. Hvad bruges mankestolen til?

Tegn den, du synes er kønnest.

Gruppen: »Guldsmykkeme« havde 
følgende opgaver:

Rum 19. — Guldsmykkerne.
1. Hvor har I før set de to store guld

horn?
2. Hvor mange guldringe er der i skab 

18?
3. Tegn guldringen fra Falster.

Fortæl lidt om den. Hvad vejer den?
4. Hvad benyttede man guldbrakteater

ne til? (Se skab 14).
5. Hvem har livremmen af guld tilhørt?

(Se skab 17.)

Gruppen med skibe havde følgende 
opgaver:

Rum 14 A. — Båden fra Hjortspring.
1. Hvordan er båden bygget?
2. Hvor lang er båden? Hvor bred er 

den?
3. Hvordan er båden blevet drevet 

frem?
4. Hvor mange sværd er der i skab 

14 A?
5. Hvor mange jernspydspidser er der?
6. Hvor lange har spydene været?
7. Hvor mange skjolde er der i skab

14 A?
8. Hvad er en skjoldbule?
9. Tegn et skjold.
10. Tegn båden, hvis I har tid!

Alle opgaverne var så lette som oven
stående. Derfor kunne alle børn være 
med i arbejdet — og være optaget af 
det med liv og sjæl — Efter en times 
arbejde var børnene færdige. — Hele 
klassen gik så en runde. Hver gruppe
formand redegjorde kort for gruppens 
arbejdsresultat i de pågældende rum.
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Da børnene i næste time i klassen 
arbejdede med »Vikingetiden«, gjorde 
de deres tegninger i en sådan stand, at 
de kunne indsættes i arbejdsmapperne. 
Besøget på museet havde virket inspire
rende på klassen. Børnene havde nu 
fået deres boglige viden bekræftet og 
stof til en bunke ting, de kim havde 
haft tågede forestillinger om. Det sås 
både af tegningerne og de ting, der blev 
dramatiseret, at museet virkelig havde 
fornyet børnenes idéverden og givet 
dem en større og grundigere viden. Des
uden blev museet et sted, der for bør
nene havde forbindelse med deres ar
bejde. Det var blevet levende for dem.

Der er naturligvis mange andre må
der, hvorpå man kan drive museums
besøg og anden form for ekskursioner. 
Her skal blot nævnes endnu et par mu
ligheder. Botaniske ture til nærliggende 
parker, korte ture til søer og moser for 
at se på disses specielle vegetation, ture 
til botaniske og zoologiske haver, ture 
til bymuseerne og egnsmuseerne, ture 
for at se på byens udstrækning eller 
bestemte gadepartier o. s. v.

Hvor tit skal man gå på museer? Så 
tit der er behov og lyst i klassen. Man 
skal især passe på, at man ikke kom
mer på museer for sjældent; for det gør 
vist de allerfleste.

Til slut skal nævnes et par ting, man 
bør huske, når man skal på museum:

1. Anmeld besøget i god tid.
2. Forbered det ved selvstudium på mu

seet.
3. Forbered besøget grundigt i klassen.

4. Begræns besøget til de væsentlige 
ting.

5. Gør ikke besøget for langvarigt.

6. Husk blyant og papir til børnene (og 
penge til sporvogn og entré).

Et godt hjælpemiddel 
til moderne undervisning i 

orienteringsfagene

VOR VERDEN
HISTORIE:

1. GUT — en stenalderdreng
3. BO — en bronzealderdreng
4. I Absalons tjeneste

GEOGRAFI:
5. MARIT fra Lapland
6. ARLETTE fra Sydfrankrig

NATURHISTORIE:
7. Dyr fra Marken.

Kr. 2,50 pr. stk.
Fås i boghandelen.

UNGE PÆDAGOGERS FORLAG

LEVELÆRE for børn —
Grethe Ebbesen

DU OG JEG og de andre 

20 fortællinger til udvidet læsning 
og med vejledende spørgsmål til 
samtaler i serien Natur og Kul
turs læsebøger for skole og hjem.
Af indholdsfortegnelsen fremhæ
ves:
Slikmutters kælder (Rapseri), 
Rødtop (Racehad), Biografturen 
(Hittegods), Cowboyklubben 
(Svigt ikke andres tillid), Hvis 
det var mig (Hjælpsomhed).
Selvom fortællingerne ikke er re
ligiøse, vil de være værdifulde 
til hjælp i religionstimerne.

159 s., rigt illustr., 
solidt indb. - 7,75.

. NATUR OG KULTUR DANSK FORLAG -
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Lektor Klavs Vedel, Hellerup:

Naturhistorie og ekskursioner
Kan vi slå to ting fast: Børn er ind

stillet på oplevelser, og børn oplever 
umiddelbart. De oplever direkte gennem 
sansning, og oplevelsens dybde er lige
frem proportionalt med sansningens 
klarhed og intensitet. Dette gælder efter 
min erfaring langt op i barnealderen og 
er af den største betydning for udvik
lingen af interesseområdet.

Lad os nu tænke os, at barnet er kom
men i skole og skal »lære« noget, d. v. s. 
få noget at vide om de ting, der omgiver 
dem, om den levende verden, som de 
er en del af. Vi kan jo gå ud fra, at det 
har en hel mængde oplevelser bag sig, 
forskellige efter det millieu, det har 
levet i. Det ved noget om hunde og heste, 
om fugle og fluer, om fisk og om orme, 
om træer og om blomster, men det er 
indsamlet gennem oplevelser, oftest stof, 
enkeltheder og detaljer ukendte. Det har 
opdaget et og andet, har tilfældig iagt
taget ting, som har moret det og vakt 
dets nysgerrighed. Barnlige og barn
agtige billeder, fortællinger og eventyr 
har givet dets fantasi stof. Og nu vil vi 
lære det noget om alle disse ting, få det 
til at se dem efter i sømmene og inter
essere sig for dem, så de kender dem, 
ved hvad de hedder og opdager, hvor 
mange forskellige der er, hvordan de 
lever, og hvilken rolle de spiller for os 
til glæde og nytte som til fare og for
træd. Hvor vi kan finde og hvordan vi 
kan få dem til at trives, som kan hjælpe 
os, og holde dem nede, som kan gøre 
skade. Vi vil få dem til at undre sig 
over livets mangfoldighed og rigdom, 
dets mærkelige tilpasning til de forskel
lige livsmuligheder og dets omsorg for 
at efterlade sig afkom til at føre det 
videre. Vi vil hos barnet og den op
voksende ungdom søge at grundlægge en 

sympati, der i sig bærer spiren til den 
unges og den voksnes sans for og glæde 
over den levende naturs skønhed og 
storhed.

På alle trin af denne udvikling har vi 
intet bedre middel end ekskursionen, 
og det er egentlig trist heroverfor at 
tænke på ekskursionerne — såvel som 
indsamling af planter — specielt taget i 
brug her og i vore skolers øverste klas
ser som midler til at konsolidere indlæ
ringen af det boglige eksamensstof. Det 
er de selvfølgelig velegnede til i en 
dygtig lærers og en flittig elevskares tje
neste; men hvor meget rigere udbytte 
kan det ikke give som arbejdsgrundlag 
til at bygge videre på dels for elevers 
eget arbejde og dels for samarbejde mel
lem læreren og eleverne under brugen 
af alt det arbejdsmateriale i form af bø
ger, billeder, samlinger og indhentet 
frisk materiale, der er til rådighed for 
den daglige undervisning.

Jeg vil absolut ikke føre noget felt
tog mod bogen, men som lektiebog har 
jeg meget lidt brug for den i naturhisto
rie i barneskolen, end ikke i 4. og 5. 
klasse. Men jeg har haft så meget desto 
mere brug for ekskursionen.

Gennem en lang årrække havde jeg 4. 
og 5. klasse i naturhistorie i en barne
skole i Hellerup. Jeg havde 2 timer 
ugentlig, og de lå samlede fra 12—2 en 
dag om ugen. Vi havde 10 minutters 
gang til Øregårdsparken og ca. 25 mi
nutters gang til Charlottenlund skov. 
Alle vore timer var ekskursionstimer, 
vinter som sommer, når ikke regn eller 
snefald var en direkte hindring. Vi førte 
heller ingen regelmæssige eller pligtige 
bøger over vore iagttagelser eller sam
linger af materiale; alt den slags var 
frivilligt og ukontrolleret. Vi havde da 
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ca. 80 minutter til arbejde derude, og 
af dem blev ret regelmæssigt de første 
40 å 50 anvendt til at studere under 
min vejledning i samlet flok. Det kunne 
være træer — med blade eller uden bla
de, stammebygning, grene, knopper, 
knopspor, alder, løvfald, bark, det kunne 
være urter, forårsblomster, som vi gra
vede op. og undersøgte detaj leret sidden
de i skovbunden, det kunne være fugle, 
bogfinker, mejser, spætter, spætmejser, 
skovspurve, stære, solsorter, drosler — 
hvad der nu faldt for — udseende, føde- 
søgende, spisende, alt efter årstid. Det 
kunne være spor i sneen, egern, skov
mus, regnorme, og det kunne være frug
ter, nu af træer, nu af urter. Vi kom al
drig i forlegenhed for stof. Den sidste del 
af tiden gik de på opdagelse over så 
stort et område, som de fik lov til; på et 
givet signal samledes de til et fast sam
lingssted medbringende deres bytte. Sid
dende i kreds hver med sit blev så meget 
af det som muligt præsenteret og klaret.

Lad dette være nok om arbejdet der
ude; det vil forstås, at der ikke kunne 
blive tid til udarbejdelse af arbejds
bøger og sligt, for vi var ikke bange for 
en lille smule fugtighed; men den tid, 
vi var nødt til at blive hjemme, havde 
vi nok at gøre med at drøfte ting, vi 
havde set, materiale, drengene havde 
fundet, spørgsmål, de ville have klaret, 
og lignende.

Endelig må jeg tilføje, at vinteren i 
4. klasse blev anvendt til en — ligeledes 
mundtlig, uden bog — gennemgang af 
menneskets bygning, hvor jeg blandt 
andet lagde grundstenen til en seksual
undervisning, som fortsatte skolen op 
igennem. Og det er mit indtryk, at den 
umiddelbare oplysningsform om realite
terne ude og det forhold, der derigen
nem opstod mellem mig og eleverne, 
var medvirkende til, at alle de naturlige 
forhold frit og åbent kunne omtales os 
imellem. En bivirkning af ekskursionen 
som undervisningsform.

Hvad nu resultatet angår, så vil det 

være indlysende, at det er vanskeligt at 
opgøre det i direkte mål. Der er ikke 
eksamensresultater at holde sig til eller 
andet »materiale«. Det var lykkelige 
timer for mig, timer uden disciplinære 
problemer. Jeg mindes næppe en eneste 
uinteresseret deltager, og endnu i fjor 
mødte jeg en forretningsmand her i 
København, der opsøgte mig for at min
des vore ekskursioner fra dengang. Jeg 
mener selv, at det var en god undervis
ning, og byggede på et solidt grund
lag af forestillinger, når eleverne gik 
videre hos mig gennem mellemskolen;

Lad nu være, at en så rendyrket form 
for ekskursionsundervisning ikke alle
vegne er mulig, fordi den kræver be
stemte forudsætninger hos læreren, en 
meget bred og indgående biologisk vi
den og lokalkendskab, — hos skolen, en 
skemalægning, der tager direkte sigte på 
den, og som kan være vanskelig, hvor 
skolen har mange klasser, — og til 
skolens beliggenhed, der let kan gøre 
den umulig, f. eks. i byer — særligt i 
store byer, så vil dog både selve eks
kursionen og ekskursionens princip — 
elevernes direkte forbindelse med de 
levende genstande — på mange måder 
kunne drages ind i undervisningen. Jeg 
skal nævne enkelte ting.

En nogle dages lejrskole i 4. og 5. 
klasse kan give godt udbytte både ved 
iagttagelser og indsamlinger, der brin
ges med hjem og danner grundlag for 
senere arbejde. Lejlighedsvis ekskur
sioner til enkelte lokaliteter, hvor be
stemte ting til visse tider kan ses og mu
lig studeres. Ture til zoologiske haver, 
musæer og samlinger. Frembringelse af 
samlinger af forskelligt materiale, som 
eleverne selv medbringer og som får lov 
at tilhøre klassen. Alt sådant ligger på 
ekskursionens linje, og er denne indstil
ling levende i en klasse, vil også gen
nemgangen af plantemateriale fra en 
skolebotanisk have, selv om det er leve
ret til gennemgang af et bestemt stykke 
i en bog, kunne blive til en virkelig 
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undersøgelse af tingene, idet den tradi
tionelle lektiebog glider i baggrunden 
og muligvis overflødiggøres, idet elever
ne selv laver tegninger og skriver be
mærkninger i deres hefte i samarbejde 
med læreren. Der vil altid komme viden 
og forestillinger ud deraf om mange ting 
— for de interesserede nok til at gå vi
dere på, og det er levende forestillinger 
og ikke konkret viden, som er det værdi
fulde, og som naturligt kan bære videre. 

Det skal ikke være for at kunne finde 
stoffet i bøgerne, at børnene skal vente 
til 4. klasse med at få naturhistorie på 
skemaet; stoffet skal de finde og hente 
udefra, så direkte som det er muligt, 
men det kræver en vis modenhed at få 
sammenhæng og mening i det, og dertil 
kan de — fordi de nu kan læse — 
finde støtte og hjælp i billeder og læs
ning, og vi skal hjælpe dem.

Skoleinspektør H. Givskov Dein, Kanders:

LAD DYRENE TALE
Zoologiundervisningen har de sidste 

årtier fået mange nye islæt, som — når 
de bruges på rette vis — kan være 
overordentlig værdifulde. Først og frem
mest er der fremkommet en række op
tiske apparater til støtte for undervis
ningen, lysbilled- og båndfilmfremvise
re, epidiaskoper og filmapparater; der
imod har man det indtryk, at der rundt 
på skolerne ikke er særlig stor interesse 
for det, der skal ind gennem øret.

Dette er i og for sig mærkeligt. Man 
skulle tro, at det var ret nærliggende, 
at man, når man gennemgik et dyr 
eller en dyregruppe, også interesserede 
sig for dyrestemmer; det er dog hyppigst 
dem, der ude i naturen hidkalderens ens 
opmærksomhed på indehaveren.

Jeg synes, at dyrestemmeoptagelser er 
et godt supplement til undervisningen. 
Det har bl. a. den store fordel, at det 
er nemt og hurtigt at lægge en plade 
på en grammofon og så spille en dyre- 
stemme, og det er mit indtryk, at elever
ne er meget lydhøre.

En rejsegrammofon er udmærket eg
net. Naturligvis er det bedre med en 
moderne pladespiller, hvis man ønsker 
høj kvalitet i fremførelsen, men dette 
synes mig at være mindre væsentligt. 
Pladespillere har i hvert fald den 
ulempe, at den er nøje knyttet til et 

bestemt lokale, et moment, som mange 
skoler i denne lokalefattige tid bør tage 
med i betragtning. Med hensyn til pla
der kan danske skoler ikke være stort 
heldigere stillet, idet der foreligger en 
række udmærkede plader med gengi
velse af danske dyrestemmer. Jeg tæn
ker her på de plader, som Carl Weis- 
mann har udsendt, og som radioen ret 
jævnligt bruger.

Der er her optagelser af sågodt som 
alle stemmer af danske fugle, en del 
pattedyr, samt — morsomt nok — all 
danske springpadder. (Jeg har med 
sidstnævnte haft den pudsige oplevelse, 
at de frøer, jeg har i terrarium, reflek
terer, når de hører deres artsfællers 
stemmer på grammofon!). Udover 
nævnte danske optagelser kan man få 
en serie tyske fuglestemmepladeoptagel- 
ser, nemlig dr. Oskar Heinroths to se
rier »Gefiederne Meistersänger«.

Disse dyrestemmer kan være et godt 
supplement til undervisningen, men 
jeg vil advare mod, at de — tidsmæssigt 
— bliver en væsentlig del af undervis
ningen. Det kan blive af det onde, hvis 
man bruger dem på samme måde, som 
enkelte lærere misbruger et lysbilled
apparat.

Brugen skal indgå som en organisk — 
men beskeden — del af undervisningen.
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GYLDENDALS 
MODERNE SKOLEBØGER 

til brug ved undervisningen 
i orienteringsfagene i grundskolen

DANSK

T. Gregersen og I. M. Nordentoft
Udgivernes »Læsning for 2. skoleår« og for følgende trin med det i år 
udkomne bind »Læsning for 6. skoleår« er —• uden at bryde den danske 
læsebogs bærende principper — tilrettelagt således at stoffet i stor ud
strækning belyser og uddyber de tilsvarende klassetrins orienteringsfag.

Læsning for 2. skoleår. 
På landet og i byen. 2. oplag. 1952. 200 sider...................  indb. kr. 6,50
Læsning for 3. skoleår. 
Danmarksbogen. 2. oplag. 1954. 222 sider ....................... indb. kr. 7,50
Læsning for 4. skoleår.
Vi og vore naboer. 1953. 256 sider.....................................  indb. kr. 7,85

Læsning for 5. skoleår.
Vi og verden. 1954. 280 sider............................................. indb. kr. 9,65
Læsning for 6. skoleår.
Oldtids liv — nutids virke. 1955. 312 sider....................... indb. kr. 10,50

Særklasseudgave.
Til brug i særklasser findes en særlig udgave med omslag og titelblade, 
der kun indeholder undertitlerne, uden angivelse af klassetrin, så ældre 
elever uden gene kan bruge bøger fra et yngre klassetrin. Forlang ven
ligst: Særklasseudgave.

De afsluttende bind for mellemskoletrinene følger i de kommende år.

HISTORIE

Nic. M. Helms
Danmarks historie fortalt for børn, ved Knud Kretzschmer m. fl. Illustr.

20. udgave 1954. 198 sider ................................................ indb. kr. 6,35
Efter forf.s død har lektor Knud Kretzschmer revideret billedstof og tekst 
i de mange udgaver, der stadig kan bruges side om side, selv om hver 
enkelt er å j our ført.
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Fortætninger af verdenshistorien. I-II. Bog for større børn i skole og hjem. 
Illustreret, forsynet med kort.
I. 4. oplag. 1952. 148 sider

II. 4. oplag. 1953. 170 sider
indb. kr. 8,75 
indb. kr. 10,50

Disse malende historiske skildringer kan anvendes til børnenes egen læs
ning og som grundlag for klassesamtaler.

Alfred Jeppesen og Th. Heltoft
Det danske folk. Skildringer af Danmarks historie.
2. oplag. 1953. 224 sider...................................................... indb. kr. 7,75
Den moderne Danmarkshistorie for folkeskolen. Skrevet i et klart og let
tilgængeligt sprog med et stort billedstof.

Fortællinger af vort folks historie
Ved A. G. Andersen, F. C. Kålund-Jørgensen, S. Fr. Nørlyng, Thorvald 
Nørlyng, nu under medvirken af Hans Jensen. Illustreret.
1. Fra oldtiden til 1134 af Thorvald Nørlyng og Hans Jensen.
6. oplag. 1954. 148 sider .................................................... indb. kr. 8,50
II. 1134—1500 af S. Fr. Nørlyng.
6. oplag. 1954. 140 sider .................................................... indb. kr. 8,75
III. Fra Christian den Anden til Struense af F. C. Kålund-Jørgensen.
6. oplag. 1954. 162 sider .................................................... indb. kr. 9,50
IV. Fra landboreformeme til nutiden af Thorvald Nørlyng og Hans Jensen.
6. oplag. 1953. 268 sider .................................................... indb. kr. 14,00
Hvad Fabricius Danmarks Historie var for den voksne læser, er Nørlyngs 
Fortællinger af vort folks historie for de unge.

GEOGRAFI

Axel Nielsens geografiske hjælpemidler
Vor Jord. Geografi for folkeskolen. Illustreret.
11. oplag. 1954. 108 sider.................................................... indb. kr. 7,75
Geografiske tegne- og arbejdsbog I-III.
I. Norden.
9. oplag. 1954. 48 sider .................................................................. kr. 2,65
II. Europa undtagen Norden........
9. oplag. 1954. 48 sider .................................................................. kr. 2,65
III. De fremmede verdensdele.
8. oplag. 1953. 48 sider ...................  kr. 2,65
Med sine geografiske tegne- og arbejdsbøger har Axel Nielsen vist, at han 
har forstået at anskueliggøre undervisningsstoffet og holde børnene i ånde 
ved arbejdet.
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C. J. Franck, H. Boye-Pedersen og W. F. Hellner
Geografi på egen hånd. Geografisk arbejdsbog for folkeskolens 5. skoleår. 
Illustreret.

1951. 48 sider + 8 sider bilag kr. 2,85

Et forsøg på at bryde nye veje for folkeskolens geografiundervisning ved 
at lade børnene, under stadig selvstændig arbejde og læsning, lære verden 
at kende ved at følge to kammerater på en rejse jorden rundt.

Læsning til geografitimen
af Th. Nørlyng og Knud Nygård.
Nr. 1. Danmark.
6. udgave. 1954. 424 sider.................................................... indb. kr. 19,50
Nr. 2. Landene mod nord.
6. udgave. 1954. 186 sider.................................................... indb. kr. 11,85
Nr. 3. Vesteuropa.
6. udgave. 1953. 306 sider.................................................... indb. kr. 17,50
Nr. 4. Landene mod syd.
7. udgave. 1955. 232 sider......... .......................................... indb. kr. 15,50
Nr. 5. De fremmede verdensdele I. Amerika og Australien.
7. udgave. 1954. 240 sider.................................................... indb. kr. 16,50
Nr. 6. De fremmede verdensdele II. Afrika.
6. udgave. 1952. 136 sider.................................................... indb. kr. 11,00
Nr. 7. De fremmede verdensdele III. Asien.
6. udgave. 1952. 160 sider.................................................... indb. kr. 12,50
Nr. 8. Fra Oder til Stillehavet.
5. udgave. 1954. 138 sider.................................................... indb. kr. 11,65
Den almindelige geografi.
4. udgave. 1947. 92 sider...................................................... indb. kr. 4,00
Efter den sidste verdenskrigs afslutning har forfatteren, sidst sammen 
med lektor Knud Nygård, Fredericia, omarbejdet og å jour ført de kendte 
bøger.

Det danske skole-atlas
C. C. Christensen og A. M. R. Krogsgaard
Atlas for folkeskolen
ved W. F. Hellner og O Bøgeskov-Jensen.
25. udgave. 1954. 36 sider.................................................... indb. kr. 6,85
Dette atlas, som bygger på det bedste af danske skole- og atlastraditioner, 
har i de senere udgaver, ikke alene å jour ført, men ved stadige forbed
ringer og nytegninger, fortsat hævdet sig som det moderne, praktiske og 
billige atlas til folkeskolebrug.

Unge Pædagoger 33



Atlas for mellemskolen og højere skoler 
ved W. F. Hellner.
20. udgave. 1954. 36 sider.................................................... indb. kr. 14,85
Talrige skoler bruger dette atlas i klassesæt i den eksamensfri mellem
skole, ikke mindst fordi det rummer så gode og klare bikort.

NATURHISTORIE
Axel Nielsens naturhistoriske hjælpemidler
Naturen I-II.
I. Zoologi for folkeskolen. Illustreret.
6. oplag. 1954. 156 sider .................................................... indb. kr. 7,85
II. Planter. Botanik' for folkeskolen. Illustreret.
4. oplag. 1954. 98 sider....................................................... indb. kr. 5,75
Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog.
I. Zoologi. Højere dyr.
7. oplag. 1953. 48 sider.................................................................. kr. 2,65
II. Zoologi. De lavere dyr. Mennesket.
5. oplag. 1952. 48 sider.................................................................. kr. 2,65
III. Botanik. Danske planter.
5. oplag. 1952. 48 sider.................................................................. kr. 2,65
Ved udarbejdelsen af naturhistoriske tegne- og arbejdsbøger lagde semi
narielærer Axel Nielsen først og fremmest vægten på at lede børn til at 
iagttage dyre- og plantelivet, og de tre hæfter har da også i mange år 
fornemmeligst tjent som arbejdsbøger i folkeskolen.

Læsning til naturfagstimen
Redigeret af Mogens B. Lange og Roy Skougaard.
1. Alb. Bjerre. En sommer ved søen.
2. oplag. 1951. 60 sider.................................................................. kr. 3,10
2. Roy Skougaard: Vilde dyr i Afrika.
2. oplag. 1952. 68 sider.................................................................. kr. 3,75
3. Roy Skougaard: Slanger. 
1947. 64 sider................................................................................ kr. 3,10
4. Alb. Bjerre: Vinter i skoven. 
1948. 72 sider................................................................................ kr. 3,50
Læsning til naturfagstimen, som redigeres af Mogens B. Lange og Roy 
Skougaard, giver et udmærket supplerende læsestof for naturhistorie
undervisningen i den eksamensfrie mellemskole, både egnet til selvarbejde 
og til klassens fælles gennemgang.
Nye hefter udkommer i 1955.

T. Sillasen
Vort legeme og dets pleje ved Ingolf Leth.
13. udgave. 1953. 134 sider................................................ indb. kr. 6,50
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Kml. Rich. Kofoed, Farum:

Naturhistorie i klassen
Følgende lille artikel skal opfattes 

som et forsøg på at redegøre for, hvor
dan man kan drive naturhistorieunder
visning i en klasse, der har sine to ugent
lige naturhistorietimer indeklemt mel
lem andre fag, sådan at muligheden for 
eskursioner er meget ringe. For at klar
gøre dette nærmere er det sikkert bedst 
at opridse den faktiske situation.

Det drejer sig om en 4. klasse, der 
ikke har haft naturhistorie før.

Klassens to ugentlige naturhistorie
timer er fordelt på følgende måde: Den 
ene ligger om torsdagen fra kl. 12,10 til 
13,00 med en dansktime før og en gym
nastiktime efter, yderligere må det her 
bemærkes, at timen bliver afkortet med 
ca. 10 minutter til spisning. Den anden 
time ligger om lørdagen fra kl. 11,20 til 
12,00 (week-end plan) med en regne- 
time før og en historietime efter. Kort 
sagt, der er to gange 40 minutter til na
turhistorie om ugen. Jeg har kun klas
sen i disse to timer, så muligheden for at 
slå timer sammen er ikke til stede.

Udfra disse kendsgerninger besluttede 
jeg mig til at benytte en fremgangs
måde, som jeg mente dels kunne op
fylde undervisningsplanens rammer og 
dels kunne give mine elever og mig den 
frihed og interessebetoning af arbejdet, 
der gør naturhistorie til et ønskefag 
både for elever og lærer. Som hoved
principper for min undervisning tog jeg 
iagttagelse, samtale og fortælling.

Deni første time med klassien an
vendte jeg dels til at lære børnene at 
kende og dels til gennem samtale med 
dem at indføre dem i det nye fag, som 
vi nu skulle i lag med. Allerede i den 
første time sporede jeg hos klassen som 
helhed en glødende aktiv interesse for 
naturen, og jeg satte mig straks det mål 
at udnytte denne aktivitet og at gøre, 

hvad jeg kunne, for at den i løbet af 
skoleåret skulle blive yderligere udvik
let. Klassen h'avde ingen lærebog i 
naturhistorie, så jeg var ikke bundet af 
en lærebogs fremgangsmåde og syste
matik. Denne kendsgerning brugte jeg 
til at gå frem efter en sikkert uortodoks 
måde. Jeg lod børnene medbringe, hvad 
de fandt i naturen, afgnavede grankog
ler, forstenede søpindsvin, muslingeskal
ler osv., —i men kun døde ting, idet jeg 
fra første færd har forsøgt at indprente 
børnene varsomhed over for naturen og 
respekt for alt levende, såvel planter 
som dyr. Udfra de indsamlede ting fik 
jeg en samtale i gang med klassen, den
ne samtale blev så afvekslet med for
tælling dels af mig og dels af de elever, 
som havde særlige oplevelser i naturen 
at berette om, — oplevelser der inde
holdt stof af interesse for hele klassen. 
På denne måde lykkedes det mig at få 
indsmuglet viden om en hel del af vor 
faunas mest almindelige dyr. Sideløben
de med dette har børnene nedskrevet 
forskellige ting i deres arbejdshefter og 
illustreret det med tegninger, billeder 
fra blade og tidsskrifter, — til dels 
støttet af Axel Nielsens: Naturhisto
risk tegne- og arbejdsbog. Det må vel 
også bemærkes, at en del af det ind
samlede materiale gav anledning til 
samtaler og fortællinger, der lå ved 
siden af og udover elevernes planmæs
sige stof. Således kan nævnes, at de for
stenede søpindsvin og vættelys gav an
ledning til en almindelig drøftelse af, 
hvordan forsteninger fremkommer, lige
som vi kom ind på den overtro, der har 
været knyttet til disse forsteninger, samt 
på hvilken gavn videnskaben har haft af 
dem. Da jeg begyndte at basere min 
undervisning på indsamlet materiale, 
tvivlede jeg noget på, at det ville give 
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stof nok, men mine bekymringer i så 
henseende blev gjort stort til skamme, 
der har været masser at øse af. Vi har 
nu i klassen en pæn lille klassesamling, 
som dog ikke — hvad sikkert nogen vil 
indvende — er baseret på samlermani, 
men, såvidt jeg kan skønne, på inter
esse for at vide noget om de forskel
lige ting. At dog enkelte måske er gået 
lidt udover denne streg, kan jeg nævne 
et lille pudsigt eksempel på. I efter
året var der forældremøde, hvor jeg 
fortalte lidt det fag, jeg havde med 
deres børn. Som grundlag for denne 
fortællen fremlagde jeg hele vores lille 
samling. Medens jeg fortalte, spredte der 
sig i lokalet en mere og mere højlydt 
fnisen. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor 
jeg havde »trådt« i det, jeg blev der
for kendelig nervøs og så desorienteret 
ned over lokalet, indtil en behjertet per
son fortalte mig årsagen. Der sidder en 
dame her, sagde han, som nu har fået 
forklaringen på, hvor hendes gratinskal
ler er blevet af!

Jeg nævnte før, at eleverne ikke 
havde nogen lærebog, men det må dog 
ikke opfattes således, at vi slet ikke 
anvender bøger. Mange af børnene har 
selv købt forskellige bøger,, f. eks. fugle 
i farver osv. og på klassen har vi brugt 
Knud Hermansens »Sven og skovens 
dyr«som en slags grundbog, idet vi har 
lånt et klassesæt (15 til 28 elever) på 
børnebiblioteket. Denne bog får børnene 
at læse i timen, og så vælger de selv, 
hvilke dyr de vil skrive og tegne om, 
sådan at de slår sig sammen to og to 
eller flere om samme emne.

Spørgsmålene bag i bogen bliver så 
bi-ugt som udgangspunkt, idet de bli
ver suppleret, dels med hvad børnene 
selv har oplevet, dels med hvad jeg 
fortæller, og dels med hvad børnene 
læser sig til i andre let tilgængelige 
værker, hvoraf jeg lige kan nævne 
»Faglig læsning« (Aug. Olsens Bogh., 
Helerup)<, »Hri læsning (Gyldendal), 
»Læsning til naturfagtimen« (Gylden

dal) og »Viden og virke« (Martin). Dette 
sidste giver rige muligheder for de mere 
interesserede, og det giver mig god tid 
til at tage mig af dem, hvor interessen 
ikke er så stor. Af disse mindre inter
esserede forlanges der kun et kort svar 
på de enkelte spørgsmål, medens de me
re interesserede må give fyldige svar 
suppleret med frie fortællinger om egne 
oplevelser.

Der er to ting endnu, som jeg ikke er 
kommet nærmere ind på: ekskursioner 
og planterne. Med hensyn til det første 
har vi ordnet det sådan, at børnene — 
de der har tid og lyst — kommer ned 
til mig om søndagen, og så går vi en tur 
i skoven eller lignende steder og sludrer 
om tingene. Med hensyn til planterne må 
jeg ærligt indrømme, at vi foreløbig kun 
har berørt dem rent periferisk under 
omtalen af dyrebehandlede kogler og 
andre former for dyrenes mad, agern, 
bog osv. Men her har jeg tænkt mig, når 
foråret kommer, at gå frem på stort set 
samme måde, dog sådan, at de enkelte 
elever får begrænsede opgaver at løse 
med hensyn til indsamling, idet jeg også 
her vil bestræbe mig for at bibringe 
børnene respekt for naturen og mod
arbejde enhver tendens til vandalisme. 
Jeg har også tænkt i så stor udstrækning 
som muligt at lære børnene at anlægge 
et herbarium på en fornuftig måde.

Til slut kan jeg ikke lade være med at 
udtrykke min inderligste glæde over, at 
det er blevet mig forundt at undervise i 
naturhistorie. Det giver mig en glæde, 
der rækker langt udover dette enkelte 
fag, — en glæde, som jeg håber kan 
medvirke til at få et godt kontakt
forhold til børnene, — et kontaktfor
hold der ikke blot bevirker, at børnene 
lærer noget, men som gør dem til bedre 
medmennesker, idet jeg tror, at hoved
formålet med al undervisning må være 
at forsøge at skabe lykkelige og vel
afbalancerede mennesker, — dette må 
og skal efter min mening altid gå forud 
for kundskabskravet.
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Kml. Rud. Hansen, Emdrupborg:

Nogle opgavetyper i geografi
til individuelt arbejde og gruppearbejde

Når der på de følgende sider er givet 
nogle arbejdseksempler fra arbejdet i 
underskoleklasser har hensigten først og 
fremmest været at illustrere lidt, hvor
dan jeg selv forsøger at arbejde mig 
bort fra lærebogen som det dominerende 
hjælpemiddel i undervisningen og — 
sparsomt — henimod en aktuel betonet 
orientering.

Arbejdsbeskrivelserne må da helst 
læses som eksempler på variation i ar
bejdsmåderne indenfor forskellige stof
områder og klassetrin.

Men tillige skulle de give et indtryk 
af, hvordan man kan bestræbe sig på fra 
de første grundskoleklasser langsomt at 
forberede børnene til stadig mere kræ
vende arbejdsformer, som naturligt hø
rer hjemme på de større klassetrin.

Mellem arbejdseksemplerne er derfor 
medtaget opgavetyper, der sigter mod 
dels at lære børnene et bestemt stof gen
nem individuelt arbejde, dels mod at 
indlære en teknik (kortfremstilling, gra
fisk fremstilling o. s. v.), som de på se
nere klassetrin får brug for, når de på 
egen hånd skal tilegne sig et stof og i en 
anskuelig form — skriftligt eller mundt
ligt — redegøre for det lærte.

De beskrevne arbejdsmåder og op
gavetyper er gennemgående hentet fra 
norske og svenske lærebøger eller fra 
beskrivelser af andre læreres arbejde. 
Finder nogen opgaverne anvendelige, er 
æren ikke min. Finder man opgave
typerne uhensigtsmæssige, kan man 
dadle mig for at anvende dem i min 
undervisning.

Samlinger af opgaver til individuelt 
arbejde eller gruppearbejde er mig be
kendt ikke udgivet herhjemme. Man har 
så til gengæld ikke mulighed for kritik
løst at stikke børnene en hel serie op
gaver ud, som kunne blive til et alt for 

omfattende individuelt arbejde. Opgaver, 
som vises i det følgende, har børn i 3. og 
4. klasse arbejdet med enten i en kor
tere periode ad gangen eller i slutningen 
af timer, hvor de har haft tid til at lave 
et supplerende arbejde.
1. Indlæring af teknik.
Korttegning m. omsætn. fra lille til 
stort format, indiv. arb.

Dette kort viser dig, hvordan du kan 
tegne et lille kort stort. Ruderne i den 
store firkant er kun hjælpelinier, der 
skal tegnes så tyndt, at du kan viske 
dem bort. På kortet her er siderne 1 cm. 
— Lav f. eks. dine ruder 3 cm.

Afsæt de to store have sådan:
ISHAVET ATLANTERHAVET

Skriv navnene på kolonierne:
Thule Julianehåb
Godthåb Angmagsalik
Ivigtut

A B C D E F
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2. Nogle opgaver med anvisning på at 
sammenligne størrelsesforhold. — 
Øvelse i tabellæsning.

a. Til individuelt arbejde:
Nordens lande.

De to mænd peger på indbyggertallet 
i Sverige og Finland. — Tegn lignende 
mænd for Norge, Island og Danmark. 
Manden for Island bliver svær at tegne.

De små firkanter (kvadrater) fore
stiller 1 km2 (kvadratkilometer). —Lav 
lige så mange prikker i kvadraterne, som 
der bor mennesker pr. km2 i hvert land.

I dette skema kan du finde 
oplysningerne:

Befolknings-
Land Indbyggertal tæthed
Sverige 7 000 000 15
Norge 3 000 000 9
Danmark 4 000 000 94
Island 1 300 000 1
Finland 4 000 000 12

Sv. Fi. No. Is. Da.

b. Til gruppearbejde:
Samme opgave laves som et lille 

gruppearbejde for 2-3 elever, idet de 
omsætter det hele til et større format 
på et kartonark. Det færdige gruppear
bejde ophænges i klassen:

Lav det hele 5 gange større end på 
tegningen. Sæt kryds (X) i kvadraterne 
i stedet for prikker.

Landenes størrelse måles i kvadrat
kilometer (km2). På skemaet herunder 
kan du se tallene for, hvor mange km2 
landene er. — Lav skemaet i din ar
bejdsbog.

Sverige Finland Norge
km2 450 000 340 000 325 000

Island Danmark
km2 100 00 43 000

Brug farveklippapir og maskinpapir 
eller hvidt karton. Tegn 5 firkanter, hvis 
sider er 5 gange så store som på teg
ningen her (hvert land sin farve).

Klæb landene på hinanden og på ma- 
skinpapiret.

Du har nu vist, hvor store Nordens 
lande er i forhold til hinanden.

Sverige 
Norge

Finland

Island

Danmark

c. Til individuelt arbejde 
og til gruppearbejde:
Den største firkant forestiller Sveriges 

landområde
Tegn den nøjagtigt som her på et 

stykke farveklippapir.
Klip firkanten ud.
Tegn Norges, Finlands, Islands og 

Danmarks firkanter på samme måde 
(4 forskellige farver). Klip dem ud. — 
Klæb tilsidst landene på hinanden som 
tegningen viser.
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3. Landkortets farver.
Opgavetype, der forsøger at opøve 

børnenes kortforståelse. Brugt til indi
viduelt arbejde for børnene og som 
gruppearbejde. Gruppearbejdet blev til 
en stor vægplanche, der ophængtes i 
klassen.

Forud for børnenes arbejde med op
gaven anskueliggjorde jeg ved hjælp af 
en overskåren kartoffel, hvordan et snit 
af en ø ser ud, sådan som det er frem
stillet på kort nr. 2:

Du har set, at der er -forskellige far
ver på dit landkort. Sådanne farver skal 
du lægge på disse kort over en klippeø. 
(Norge). Kort nr. 1 viser øen set fra 
oven, på kort nr. 2 ser du øen fra siden. 
Tegn begge kort og farv dem med de 
rigtige farver.

Se på klippeøen, du har tegnet, og be
svar opgaven:

Du står et sted i det grønne felt (kort 
nr. 1). Hvor højt over havet er du da? 
Du er mindre end ......... meter over
havet. Det gule felt er mere end.........  
meter over havet. Det lysebrune felt er 
mere end ......... meter over havet, og
det mørkebrune felt er mere end.........  
meter over havet.

Hvor højt over havet ligger så steder
ne A, B, C og D?

A ligger ......... meter over havet.
B ligger ......... meter over havet.
C ligger ......... meter over havet.
D ligger ......... meter over ahvet.
Hvilket sted ligger omtrent lige så 

højt som A?.........
Stedet ......... ligger omtrent lige så

højt som B.
Stederne C og ......... ligger omtrent

lige højt.
Det samme gør stederne D og..........
Af stederne E og C ligger.........højst.
Og af stederne B, F og H ligger.....  

højst.
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4. Opgraver til indlæring af kundskabsstof med brug af atlas og blindkort.
Materiale: Cellotex- eller bølgepap

plader, kartonbrikker og knappenåle. — 
Under arbejdet med de små læsestykker 
finder børnene navnestoffet i deres atlas 
og på blindkort, der er lagt over cello- 
texpladerne. De rigtige navnebrikker 
placeres derefter på pladen.

a. Find byerne Kiruna og Luleå i 
Sverige, Narvik i Norge.

Kiruna er Sveriges nordligste by, 
der ligger gemt mellem fjeldene i Lap- 
markerne. Der bor ca. 13.000 mennesker, 
som næsten alle lever af at bryde 
jernmalm.

Jernmalmen ved Kiruna findes helt 
oppe ved overfladen, så man slipper for 
at sprænge gange ned i bjerget.

Den meste malm føres med jernbane 
til Narvik i Norge og derfra videre til 
lande, hvor man har mange stenkul til 
at smelte malmen med. ■— En del af 
malmen fra Kiruna kommer til Luleå 
ved den Botniske bugt, men om vinte
ren er det vanskeligt for skibene at nå 
ind til Luleå. Hvorfor?

Hvilken by ligger nordligst: Narvik 
eller Luleå?

I hvilken af de to havne mener du, 
der er mest is om vinteren?

b. Find Trollhättan ved Götaelven. 
Søen Vänern.

Fra Vänern kan man sejle ind ad 
Götaelv og gennem den til den store by 
Göteborg ved Øresund. — Ved byen 
Trollhättan danner elven en række 
store vandfald, så bådene her må sejle 
i kanaler et stykke fra elven. Vand
faldene driver maskinerne i en elektrisk 
kraftstation, der indtil for nylig var 
Sveriges største elektricitetsværk. —

De største kraftværker i Sverige er 
nu bygget i Nordsverige ved Lule-elv 
(find den). Fra disse kraftværker bygger 
man kraftledninger, der er mere end 
1000 km lange.

Som det sidste af disse spredte ar
bejdseksempler anfører jeg et eks. på 
arbejdet med billedindsamling og be
handling af billedstoffet.

5. Gruppe- eller enkeltmandsarbejde som stimulering til lærebogsgennemgang.
SOVJETUNIONEN. (5. el. 6. trin).
Materiale: Et fyldigt billedmateriale 

om Sovjet. Samhørende billeder udklip
pet og sammen med små opgavesedler 
lagt i mapper som arbejdsmateriale for 
eleverne. — Desuden atlas, geografi
bøger. Læsn. til geo. m. m. — Opgave
sedlerne indeholdt ikke tekster til bille
derne, men gav oplysninger om, hvor i 
bøgerne, der stod noget om de pågæl
dende ting.

Arbejdet med billedmaterialet: To og 
to eller enkeltvis valgte børnene mapper 
med billedstof, undersøgte, hvad bille
derne fortalte, opklæbede dem og skrev 
korte forklarende tekster, tegnede kort
skitser etc. Dette både på klassen og 
hjemme. I klassen anvendtes 5-6 timer 
til dette arbejde.

Redegørelse for det indsamlede stof: 
I 3-4 følgende timer ophængtes billed- 
plancheme i klassen, og børnene rede
gjorde for det stof, de havde arbejdet 
med. Her under diskussion om tingene 

og supplerende oplysninger fra mig, idet 
jeg i disse timer benyttede mig af bogen: 
»Fakta om Sovjetunionen«.

Emnerne for redegørelserne: Da bil
ledmaterialet var udvalgt dels ud fra 
et hensyn til det stof om Sovjet, der be
handles i »Læsn. t. geo.« og i de forskel
lige nyere geografibøger, dels med hen
blik på at få det til at dække så stor 
en del af Sovjet som muligt, blev også 
emnerne mange, små og af vidt forskel
lig art. —

Af emnerne, der blev gennemgået, 
kan nævnes:

1. Volga.
2. Dæmningen ved Dnjepr.
3. Statsbrug og kollektivbrug.
4. Krabbefangst på det Okotskiske hav.
5. Fåreavl v. Altai.
6. Naturpark i Kaukasus.
7. Fiskeri v. Baikalsøen.
8. Hungersteppen v. Aral.
9. Dyreliv v. Murmansk.

10. Tedyrkning og vinavl i Kaukasus. 
11. Sovjetiske folketyper.
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BOGLISTE
ORIENTERINGSFAGENE

I GRUNDSKOLEN
Denne bogliste til orienteringsfagene i grundskolen er udarbejdet af en 

gruppe lærere og skolebibliotekarer og kritisk gennemset af tre børnebiblio
tekarer.

Listen er en arbejdsliste til brug for lærere, der ønsker at anvende udvidet 
læsning i orienteringsfagene.

Listen er tredelt: 1. del omfatter historie, 2. del omfatter geografi og 3. del 
omfatter naturhistorie. — Hver af listens tre dele er inddelt i emner, som hver 
for sig skulle udgøre en naturlig enhed. — Hvert emne er grupperet i: a) Bør
nenes bøger (herunder klassesæt), b) Egnet, fagligt stof fra de fire læsebogs
systemer, der er medtaget, c) Lærerens bøger med et let tilgængeligt »hoved
værk«, som i almindelighed skulle dække emnet, og d) Billedmateriale + 
andet undervisningsmateriale

Der er lagt vægt på, at listens bøger er egnet til de aldersklasser, der almin
deligvis lærer om de pågældende emner i skolen.

Større værker er ikke medtaget i listen på grund af utilgængelighed. Af 
samme grund har listen kun medtaget få lærebøger.

De fleste af listens bøger findes på skolebiblioteket eller vil kunne frem
skaffes fra nærmeste børnebibliotek. Udsolgte bøger er medtaget, såfremt de 
skønnes værdifulde.

Listens bøger er udvalgt kritisk, idet hver enkelt bog er gennemarbejdet af 
gruppen med henblik på denne liste. Saglige og pædagogiske hensyn har været 
afgørende for, at bøgerne er medtaget i listen. Derfor er skønlitterære bøger, 
som ikke anses for fyldestgørende nok til udvidet læsning, ikke medtaget 
(f. eks. Ingemanns romaner).

På gruppens vegne: 
Erik Jensen.

FORKORTELSER
Fr.L. Serien »Fri Læsning« er benævnt med: Fr.L.
F.L. Serien »Faglig Læsning« er benævnt med: F.L.
H.D. Serien »Holger Danske« er benævnt med: H.D.
*) Bøger, som anbefales til klassesæt, er mærket med: *).
opl.) Bøger, som anbefales til oplæsning, er mærket med: opl.).

Fra fire læsebøger er medtaget stof. Disse læsebøger og deres forkortel
ser + klassetrin (3. kl.—7. kl.) er:

G + N Gregersen og Nordentoft: Læsning for 3.—6. skoleår: G + N.
3 kl.: 1953; 4. kl.: 1953; 5. kl.: 1954; 6. kl.: 1955.

H + H Hansen og Heltoft: Dansk læsebog 3.—5. skoleår: H + H.
3. kl.: 1950; 4. kl.: 1951; 5. kl.: 1954.

F + N Fredebo og Nielsen: Vort modersmål 4.—7. skoleår: F + N.
3. kl.: 1951; 4. kl.: 1949; 5. kl.: 1951; 6. kl.: 1949; 7. kl.: 1950.

M.L. B. B. Møller, E. Danielsen, C. Å. Larsen og P. Vedde: Min læsebog 3.—5. 
skoleår: M.L. 3. kl.: 1952; 4. kl.: 1953; 5. kl.: 1954.

Unge Pædagoger 41



INDHOLDSFORTEGNELSE

HISTORIE 
Gude- og heltesagn ....................... 43
Oldtiden ......................................... 43
Vikingetiden .................................. 44
Valdemarstiden ............................. 44
Unionstiden (ca. 1340—1521)......... 45
Adelsvælde (ca. 1536—1660) ......... 46
Enevælde (1660—1733) ................ 47
Bondestanden (1733—1788)........... 47
Reformtiden (1788—1849) ............. 47
Folkestyre (1849—1955) ................ 48
Billedmateriale til historie............ 49
Andet undervisningsmateriale til hi

storie ........................................ 49

GEOGRAFI
Danmark 
Jylland og øerne............................. 50
Færøerne ....................................... 50
Grønland ....................................... 51
Billedmateriale til Danmark ......... 52
Landene mod nord
Landene mod nord......................... 52
Om lapper ..................................... 52
Om landbrug — især sæterbrug . . 52
Om skovbrug ............................ 53
Om Svalbard og fiskeri............... 53
Om Island ..................................... 53

Om det finske folk ....................... 53
Billedmateriale til: Landene mod 

nord ......................................... 53
Landene mod vest
(Holland, De britiske øer, Schweiz, 

Tyskland, Østrig) .................... 54
Landene mod syd 
(Frankrig, Italien, Spanien) .......... 54
Landene mod øst ...................... 55
Billedmateriale til: Landene mod 

vest, syd og øst....................... 55
Andet billedmateriale til geografi . 55

BOTANIK
Botanik for grundskolen................ 56
Billedmateriale til botanik............ 57
Andet undervisningsmateriale til bo

tanik ........................................ 57

ZOOLOGI
Danmarks dyr
Husets dyr ...................................... 57
Markens dyr .................................. 58
Skovens dyr.................................... 59
Dyr fra eng, kær og sø.................... 60
Havets dyr........................................ 61
Nogle udenlandske dyr 
Billedmateriale til zoologi ............ 62
Andet undervisningsmateriale til zo

ologi ......................................... 62



Historie for grundskolen
Hovedværk: Hvidtfeldt, Koch-Olsen og Steensberg: Danmarks 

historie.
GUDE- OG HELTESAGN.

Børnenes bøger.
Bitsch, K. M.: Gude- og heltesagn.

') Kaalund-Jørgensen og Kyrre: Barnets danmarkshistorie, bd. I*).
Olrik, A..- Danske heltesagn.
Fra læsebøgerne:
G + N 3: Roar og Helge, s. 100—102.
G + N 3: Rolf Krake, s. 102—110.
G + N 3: Regnar Lodbrog, s. 110—114.
G + N 6: Prins Amled, s. 112—120.
H + H 4: Holger Danske under Kronborg, s. 59.
H + H 4: Regnar Lodbrog, s. 198—215.
F + N 5: Thors rejse til Udgård, s. 170—178.
F + N 5: Hamlet, s. 178—183.
Lærerens bøger.
Grønbech, V.: Nordiske myter og sagn.
Jørgensen, A. D.: Fyrretyve fortællinger af fædrelandets historie, s. 1—13.
Nielsen, I.: Nordiske gude- og kæmpesagn.
Olrik, A.: Danske heltesagn.
Restrup, O.: Odin og Tor.
Saxo: Danmarks krønike.

OLDTIDEN.
Børnenes bøger.
Alkærsig, P.: Høvdingens søn.

*) Andreasen, G.: Fra vor oldtid *).
Billedbog til vort folks historie.

*) Falk, A.: Historie på den sorte tavle *).
*) Hansen, M. Kruse og Holmberg: Gut — en stenalderdreng *).
*) Hansen, M. Kruse og Holmberg: Bo — en bronzealderdreng *).

Jespersen, D. Skafte: Thorsønnerne.
’) Larsen, Skjold: Elevens tegninger til danmarkshistorien *).

Novrup, L.: Dan på eventyr.
opl.) Rosenthal, L. K.: Ulfs saga. opl.).

*) Riitzebeck, H.: Ulf lærer historie *).
Schroll, E.: Med bue og stenøkse.
Fra læsebøgerne:
G + N 3: Stenalderdrengen, s. 63—68.
G + N 3: De første bønder, s. 78—81.
M.L. 5: Kofolket kommer, s. 254—284.
F + N 6: Danske oldsagsfund, s. 106—118.
F + N 6: Den evige ild, s. 119—124.
Lærerens bøger.
Andersen, C. J.: Offerbåden i Helligmosen.

opl.) Almqvist, B.: Barna Hedenhös. opl.).
Brøndsted, J. og Malhiassen: 200 danske oldsager.
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Gabrielsen, S.: De forhistoriske tider i Danmark.
Glob, P. V.: Danske oldtidsminder.
Hansen, P. m. fl.: Den danske bondestand, s. 7—40.
Jeppesen og Heltoft: Det danske samfund, s. 1—11, s. 78—83.

opl.) Munk, K.: Danmark (digt), op].).
Nørlyng, Th. m.fl.: Fortællinger af vort folks historie, bd. 1.

VIKINGETIDEN.
Børnenes bøger.

’) Andreasen, G.: Fra vor oldtid (sidste halvdel) *).
Bech, Johs.: Trællens søn (første kapitel meget realistisk).
Bech, Johs.: Tufs norgesfærd.
Bech, Johs.: Da England blev dansk (2. udg. med titel: Fostbrødrene).
Bech, Johs.: Kampen om kongekronen.

*) Billedbog til vort folks historie *).
") Falk, A.: Historie på den sorte tavle *).
*) Larsen, Skjold: Elevens tegninger til danmarkshistorien *).

Bydh, H.: Mor fortæller om ..., s. 80—91, 127—139 og 148—164.
*) Bülzebeck, H.: Ulf lærer historie *).

Fra læsebøgerne:
G + N 3: Bønder og vikinger, s. 114—119.
G + N 3: Ansgar, s. 132—136.
G + N 3: Gorm den Gamle, s. 136—138.
G + N 6: Drenge på vikingefærd, s. 122—133.
G + N 6: En nordisk høvdingesøn, s. 134—139.
G + N 6: Kong Harald og islændingen (digt), s. 140—147.
F + N 5: Knud d. Store (digt), s. 193—197.
F + N 5: Hakon Jarls død, s. 197—200.
F + N 5: Olav den Helliges saga, s. 201—211.
F + N 5: Kong Harald og islændingen (digt), s. 211—214.
F + N 6: Erik Ejegod og harpespilleren, s. 125—127.
Lærerens bøger.

opl.) Arbman, H.: Kalifens slave, opl.).
Brockmann, O.: Historiens eventyr, s. 31—36.

opl.) Børresen, B.: Kimbrerborgen (slutn. af jernalderen) opl.).
Børresen, B.: Kimbrertoget.
Fenneberg, P.: I kongens følge (o. 880).
Holm, Th.: Vikingetiden.
Jørgensen, A. D.: Fyrretyve fortællinger af fædrelandets historie, s. 13—33.
Klein, E.: Middelalderbilleder, s. 5—50.
Njals-saga: Branden på Bergtorshvol.
Klørlyng m. fl.: Fortællinger af vort folks historie, bd. 1, s. 55—92.
Bülzebeck, H.: Vikingetiden H.D.
Straaten, P.: Det tveæggede sværd.

VALDEM ÅRSTIDEN.
Børnenes bøger.
Bech, Johs.: I vendernes vold.

') Billedbog til vort folks historie *).
*) Frederiksen, K.: I Absalons tjeneste *).
’) Larsen, Skjold: Elevens tegninger til danmarkshistorien *).
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Møller, Johs.: Absalons dreng.
Pedersen, J.: Et ufredsår (1157).

*) Riltzebeck, H.: Ulf lærer historie *).
Thyregod, S. Tvermose: Svantevits offer (1169).
Uldall, D.: Den kongelige fange (o. 1200).
Fra læsebøgerne:
G + N 3: Knud Lavard, s. 145—148.
G + N 3: Valdemar den Store, s. 148—155.
G + N 3: Valdemar Sejr, s. 155—159.
G + N 6: Af fortalen til Jydske lov, s. 148.
F + N 4: Knud Lavard (digt), s. 143—145.
F + N 6: Magnus og Knud Lavard (digt), s. 127.
Lærerens bøger.
Andersen, S.: København i middelalderen.
Brochmann, O.: Historiens eventyr, s. 37—48.
Hansen, P. m. fl.: Den danske bondestand, s. 40—51.
Jeppesen og Helloft: Det danske samfund, s. 9—12, 68—70, 120—124.
Jørgensen, A. D.: Fyrretyve fortællinger af fædrelandets historie, s. 40—67.
Klein, E.: Middelalderbilleder, s. 51—99.
Munk, K.: Danmark (digt).

opl.) Møller, Johs.: Absalons dreng, opl.).
Nørlyng m. fl.: Fortællinger af vort folks historie, bd. 1, s. 92—103, 

bd. II, s. 1—44.
Roust, Th.: Ti fortællinger af fædrelandets historie, s. 25—52.
Saxo: Danmarks krønike.

UNIONSTIDEN (ca. 1340—1521).
Børnenes bøger.

’) Billedbog til vort folks historie ’).
Bonnesen, E.: Sven Trøst (1340).
Etlar, Carit: Strandrøveren (1340).
Ellar, Carit: Fangen på Kalø (1520).
Janssen, B.: Den øde ø (1349).
Lagerlöff, S.: Nils Holgersen (afsnittet om »Glimingehus« og »Visby«).

*) Larsen, Skjold: Elevens tegninger til danmarkshistorien *). 
Rasmussen, H.: Børnene på Borgø (1332).
Fra læsebøgerne:
H + H 4: Kong Valdemars tanke, s. 60.
G + N 3: Niels Ebbesøn, s. 181—184.
G + N 4: En svensk helt (Gustav Vasa), s. 129—135.
Lærerens bøger.
Andersen, M.: Hjemstavnens jord —Danmarks jord, s. 45—52.
Andersen, S.: København i middelalderen.
Arnstrøm, E.: Nøgle til vore middelalderkirker.
Bracher, IV.: Dronning Margrethe og kalmarunionen, F.L.
Gustafsson, N.: Øresundstolden, F.L.
Hansen, P. m. fl.: Den danske bondestand, s. 40—50.
Helms, Nic.: Sønderjylland gennem tiderne.
Høirup, J.: Danehof, F.L.
Jeppesen og Heltoft: Det danske samfund, s. 11—17, 82—85, 122—126.
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Jørgensen, A. D.: Fyrretyve fortællinger af fædrelandets historie, 
s. 78—131.

Juni, S.: Lov og ret, s. 8—17, 33—35, 56, 82—86.
Klein, E.: Middelalderbilleder, s. 101—135.
Kraks tidstavler: København fra Absalon til i dag.
Nielsen, Johs.: Kirken, s. 1—60.
Nørlyng m.fl.: Fortællinger af vort folks historie, bd. II—III.
Rasmussen, K.: Konge og herrestænder i unionstiden.
Rasmussen, K.: En tingdag i middelalderen.
Roussell, Aa.: Danmarks middelalderborge.
Roust, Th.: Ti fortællinger af fædrelandets historie, s. 61—81.
Riitzebeck, H.: Byer og borgere, s. 23 ff, H.D.
Rützebeck, H.: Herremand og ridder, H.D.
Statsradiofonien: Grænsen.
Thorsen, P.: Gert og Kristian d. Andens Danmark.

ADELSVÆLDE (ca. 1536—1660).
Børnenes bøger.
Bech, Johs.: Jørgen Skytte (1534—36).

*) Billedbog til vort folks historie *).
Dahlsgaard, M.: Vildttyvens søn (1534—36).
Etlar, C.: Gøngehøvdingen.
Etlar, C.: Dronningens vagtmester.
Etlar, C.: Viben Peter (Ditmarsken 1500).
Gelsted, O.: Eventyrlige dage (Skipper Clement).
Holm, B.: Arme kongedatter.
Jensen, H.: Kongedatteren Leonora Christina.

*) Larsen, Skjold: Elevens tegninger til danmarkshistorien *).
*) Riitzebeck, H.: Ulf lærer historie (reformationen) *).

Fra læsebøgerne:
F + N 6: Mester Ole Vind (digt), s. 129—31.
F + N 6: Borgen ved Havn, s. 267—272.
F + N 6: Leonora Christina i Blåtårn, s. 273—274.
Lærerens bøger.
Bracher, IV.: Fra Chr. d. Fjerdes København, F.L.
Grønborg: Fra adelsvælde til enevælde, F.L.
Hansen, P.: Fra Trelleborg til Vesterport, F.L.

opl.) Jensen, J. P.: Danske søhelte, s. 7—21 (1941). opl.).
Jeppesen og Heltoft: Det danske samfund, s. 126—136, 13—18.
Jørgensen, A. D.: Fyrretyve fortællinger af fædrelandets historie, 

s. 132—180.
Nielsen, A. V.; Tyche Brahe, F.L.
Nørlyng m.fl.: Fortællinger af vort folks historie, III.
Petersen, M.: Kongedatteren Leonora Christina.
Roust, Th.: Ti fortællinger af fædrelandest historie, s. 83—120.
Riitzebeck, II.: Vor hovedstads historie, H.D.
Troels-Lund: Vogn og vej, Fr.L. (uddrag af »Dagligt liv i Norden i det 

16. århundrede«).
Ulfeldt, L.: Mit jammersminde.
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ENEVÆLDE (1660—1733).
Børnenes bøger.

*) Billedbog til vort folks historie *).
Etlar, C.: Bjørneæt (1716—18).
Etlar, C.: Salomon Bådsmand (Tordenskjold).
Jensen, J. P.: Griffenfeld.

’) Larsen, Skjold: Elevens tegninger til danmarkshistorien *). 
Bülzebeck, H.: Espen Offer (Københavns brand 1728).

*) Bülzebeck, H.: Ulf lærer historie *).
Lærerens bøger.

opl.) Jensen, J. P.: Danske søhelte, s. 23—127 (1941). opl.).
Jørgensen, .4. D.: Fyrretyve fortællinger af vort folks historie, s. 181—211.
Nørlyng m. fl.: Fortællinger af vort folks historie, III.
Bülzebeck, H.: Sønderjyllands historie gennem tiderne, H.D.

BONDESTANDEN (1733—88).
Børnenes bøger.

') Andersen, M.: Hjemstavnens jord — Danmarks jord *).
*) Billedbog til vort folks historie *).

Dahlsgaard, M.: Smugleren fra Hurup (1733—88).
*) Larsen, Skjold: Elevens tegninger til danmarkshistorien *).
*) Bützebeck, H.: Ulf lærer historie *).

Fra læsebøgerne:
F + N 6: En tur gennem København (1760), s. 276—280.
F + N 6: Voldene, s. 283—286.
F + N 7: Fra fællesskabets tid, s. 215—220.
F + N 7: Den store bondeven, s. 221—227.
Lærerens bøger.
Askløv, H.: Søren Københavner (1733—88).
Dahlsgaard, M.: Ærens vej (18. årh.).
Falk, A.: Bondereformerne, F.L.
Hansen, P. m.fl.: Den danske bondestand, s. 51—70.
Hermansen, K. M.: Udskiftningen, F.L.
Jeppesen og Heltoft: Det danske samfund, s. 24—36, 86—89.

opl.) Johnsen, A.: Frihedens sønner (1733—88). opl.).
Jørgensen, A. D.: Fyrretyve fortællinger af fædrelandets historie, 

s. 212—225.
'Nørlyng m. fl.: Fortællinger af vort folks historie, IV, s. 331—345.
Basmussen, K.: De store landboreformer.

REFORMTIDEN (1788—1849).
Børnenes bøger.

*) Billedbog til vort folks historie ').
Bonnesen, E.: En kulsvierdreng (1807).
Dahlsgaard, M.: Helten fra Kongedybet (1801).
Dahlsgaard, M.: Søren Rask (fra kapertiden o. 1808).
Eriksen, G.: Ungerne i Bjørnegade 5.
Eriksen, G.: Rikke fra Nyboder.
Gredsled, T.: Slavedrengen (fra kolonierne o. 1840).
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Kaiser, H.: Spionen (Fredericia 1849).
Schroll, E.: Den lille kapergast (krigen 1807—14).

Fra læsebøgerne:
G + N: En københavnerdrengs oplevelser, s. 155—164.

Lærerens bøger.
Hansen, P. m.fl.: Den danske bondestand, s. 70—92.

opl.) Hein, J.: Samme kurs, s. 61—91. opl.).
Jensen, P.: Danske søhelte (udg. 1941), s. 131—148.
Jeppesen og Helloft: Det danske samfund, s. 37—52, 89—95, 134—145.
Johnsen, A.: Nederlagets mænd.
Jørgensen, A. D.: Fyrretyve fortællinger af fædrelandets historie,

s. 232—297.
Nørlyng m. fl.: Fortællinger af vort folks historie, VI, s. 345—401.
Rasmussen, K.: Krig og landbrugskrise (1813).

FOLKESTYRE (1849—1955).
Børnenes bøger.

’) Andersen, M.: Hjemstavnens jord — Danmarks jord *).
') Billedbog til vort folks historie *).
’) Hansen, P. m. fl.: Den danske bondestand, s. 92—118 *).

Johnsen, A.: Kvartetten (jødeforfølgelsen i D. 1940—45).
*) Larsen, Skjold: Elevens tegninger til danmarkshistorien ').

Moen, M.: De tre jernmænd.
Pedersen, K.: Churchill-klubben.
Teglers, H. E.: Kæmp for alt, hvad du har kært (frihedskampen i Dan

mark).

Fra læsebøgerne:
F + N 7: Danevirkenatten, s. 307—317.
F + N 7: Et tilbageblik (H. P. Hansen), s. 320—326.
F + N 7: De danske ved grænsen, s. 327—331.
G + N 4: Hvad Ruth og Jakob oplevede, s. 135—152.
G + N 4: De finske børn, s. 152—161.
G + N 5: Fra København under koleraen i 1853, s. 167—178.
G + N 5: På feltfod (1864), s. 178—190.

Lærerens bøger.
Besat og befriet (dokumentariske billeder fra besættelsen).
Busk, L.: Den første junigrundlovs historie, F.L.
Eskildsen, C.: Dansk grænselære.
Hansen, P.: Danmark under besættelsen, F.L.
Hansen, P. m.fl.: Den danske bondestand, s. 93—118.
Jeppesen og Heltoft: Det danske samfund, s. 45—60, 89—117, 145—152.
Jørgensen, A. D.: Fyrretyve fortællinger af fædrelandets historie, 

s. 298—316.
Nørlyng m. fl.: Fortællinger af vort folks historie, IV, s. 398—475.
Riltzebeck, H.: Sønderjyllands historie gennem tiderne, H.D.
Statsradiofonien: Grænsen.
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Billedmateriale til historie.
Andrup m.fl.: Danmarks historie i billeder.
Billedtavler fra skolens samling.
Broby-Johansen: Den danske billedbibel.
Danmarks Cavalcade.
Hasselbalch: Danmarks historie. I tekst og billeder.
la Cour: Danmarks historie (billedmaterialet).
Andet undervisningsmateriale til historie.
Århuslærernes emnekatalog over danske læsebøger.
Børnebøger. Genrelister og serier. (Udarbejdet af børnebibliotekarernes 

kontaktgruppe).
Fra Nationalmuseets arbejdsmark.
Jensen og Nørlyng: Med skolen på Nationalmuseets oldtidssamling.
Museumskataloger.
Museumsbesøg og byvandringer.
Båndfilm, lysbilleder, skoleradio, grammofonplader, dramatisering, dukke

teater, sange, billedklip fra bøger og blade.
»Kartoffeløkser«, ler, papmaché og lign.
Historisk skoleatlas.
Se litteraturfortegnelser i større fagbøger.
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JYLLAND OG ØERNE.

Børnenes bøger.
*) Christensen og Lauridsen: Barnets første kort *).
’) Hansen, J. Stig og I. Withen: Det levende kort *).
* ) Nielsen, A.: Geografisk tegne- og arbejdsbog, bd. 1 *).
* ) Nielsen, A.: Vor jord, s. 3—26 *).

Ott, E.: Børnene i Danmark.
Ott, E.: Børnene i det rullende sommerhus.

* ) Svendsen, G.: På fangst med kutteren Rita *).
Fra læsebøgerne:
G + N 3: Danmarkskortet, s. 34—38.
G + N 3: Gudenåen, s. 51—75.
G + N 3: En tur til Vesterhavet, s. 81—90.
G + N 3: Skoven og heden, s. 92—100.
G + N 3: En stor ø og mange små, s. 120—124.
G + N 3: Da Karen blev syg, s. 160—175.
G+N 3: Bornholm, s. 138—145.
G + N 3: Korsør til København, s. 175—181.
G + N 5: En stranding, s. 116—122.
G+N 6: På Dogger-bankerne, s. 281 -289.
H + H 4: Bøgen og egen, s. 168—175.
H + H 4: Hvorledes Sjælland blev til, s. 58.
H + H 5: Skoven og heden, s. 71—77.
F + N 4: De danske øer, s. 133—136.
F + N 4: Vesterhavet, s. 157—161.
F + N 4: Nørre Vosborg, s. 161—162.
F + N 5: En stranding, s. 98—103.
F + N 5: Ribe, s. 106—108.
F + N 7: En stranding ved Vesterhavet, s. 292—302.
F + N 7: I vrag, s. 196—204.
M.L. 3: En stranding, s. 116—122.
M.L. 3: Havblik, s. 208—221.
Lærerens bøger.
Hovedværk: Nørlyng, Th.: Danmark.
Bøgeskov-J ensen og A. Jensen: Danmark.
Langkilde, II. P.: Brug af kort og kompas, 

opl.) Rohde, R. B. O.: Danmark — karavanen, opl.).
Trap, J. P.: Kongeriget Danmark (sidste udgave).

FÆRØERNE.
Børnenes bøger.
Falk-Rønne, R.: Fremmed fugl.
Falk-Rønne, R.: Lille husmoder på Færøerne.
Mortansson, E.: En vild krabat.
Fra læsebøgerne:
G + N 3: En tur til Færøerne, s. 180—190.
M.L. 5: En modig dreng, s. 88—96.
F + N 7: Grindabod, s. 115—119.
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Lærerens bøger.
Hovedværk: Nørlyng, Th.: Danmark.
Kampp, Aa. II.: Færøerne. Folk og erhverv, 

opl.) Hein, J.: Kurs nordvest, s. (51—85. opl.).
Petersen, S.: Færøerne, F.L.
Turistforeningen for Danmark: Færøerne.

GRØNLAND.
Børnenes bøger.
Bang, J.: Grønlænderbørn.
Drastrup, E.: Lille Nalagag.
Drastrup, E.: Lille Nanok.
Freuchen, P.: Ivik, den faderløse.
Gilz-Johansen, A.: Gaba (billedbog).
Hermansen, K.: Palo fra Grønland (billedbog).
Haastorp, H.: Pavia.

') Nielsen, A.: Geografisk tegne- og arbejdsbog, bd. 1 ').
*) Nielsen, A.: Vor jord, s. 24—25 *).

Oldendom, K.: Barsilaj.
Oldendow, K.: Malo, der ville være fangersom sin fader (billedbog).
Olt, E. og M. Hjuler: Aviaja — alles ven.
Olt, E.: Bimbi og grønlænderbørnene.
Olt, E.: Bimbis utrolige grønlænderfærd.
OH, E.: Børnene på Grønland.
Ott, E.: Lillefinger kommer til kolonien.
Pulnam, D. B.: Davids grønlandsfærd.

opl.) IVaschburne og Anauta: Snemarkens børn (kanadiske eskimoer) opl.).
Fra læsebøgerne:
G + N 3: Grønland, s. 190—205.
G + N 5: En grønlænder tegner og fortæller, s. 129—141.
G + N 5: Over indlandsisen, s. 142—154.
H + H 5: Knud Rasmussens barndomserindringer, s. 216—227.
M.L. 3: Lille Nanok, s. 119—121.
M.L. 5: En ny dag (eskimoer), s. 125—135.
M.L. 5: Bjørnen i vågen, s. 246—254.
F + N 4: Barben, s. 217—222.
F + N 4: Storfangeren fra Aluk, s. 222—224.
F + N 5: Jul på Grønland, s. 89—95.
F + N 7: Om Knud Rasmussen, s. 123—130.
F + N 7: Den moderne grønlandsfærd, s. 132—137.
Lærerens bøger.
Hovedværk: Nørlyng, Th.: Danmark.
Bay-Schmit, T.: Drengenes paradis — Grønland.

opl.) Hein, J.: Kurs nordvest, s. 128—157. opl.).
Lober, G. S.: Knud Rasmussen fortæller.
Nielsen, B. R.: Fangeren Hanserak.
Narvedsen, O.: Spioner på indlandsisen.
Rasmussen, K.: Min rejsedagbog.
Rasmussen, K.: Rejser og eventyr (D.L.F.).
Turistforeningen for Danmark: Grønland.
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Billedmateriale.
Bang, J.: Grønland.
Berlingske forlag: Danmark fra luften.
Bruun, K.: Land og by.
Mentze, E.: Det fredede Danmark.
Pelersen, W.; Jorden rundt i billeder og tekst, bd. I.
Werner, S.: Bøgerne fra landsdelene.
Se skolens billedsamling.
Se billedsamlingen på Statens pæd. studiesamling.

LANDENE MOD NORD.
Børnenes bøger.
Brochmann, O.: Trekløveret.
Evjenth, H.: Tre på to — og to på fire (en tur gennem det nordlige Norge 

og Sverige).
Herje, E.: Drengene på Fugleøen (fuglefangst).
Jespersen, D. S.: Ferie på hjul (en cykletur gennem Norge).

*) Nielsen, A.: Vor jord *).
') Nielsen, A.: Geografisk tegne- og arbejdsbog, bd. I *).
*) Nyborg-Jensen og Clevin: På flyvetur med Søren og Anne ').

Bing, B.: Fjeldmus.
Vnnerstad, E.: Kasserollerejsen.
Fra læsebøgerne:
M.L. 3: Lille Blakken, s. 187—197.
G + N 4: To norske børn, s. 29—59.
G + N 4: Øj vind og bukken, s. 60—63.
G + N 4: Ridder Vegard, s. 64—74.
G + N 4: Niels Holgersen, s. 111—121.
OM LAPPER.
Fitinghoff, B.: Børnene på sommerfjeldet.
Jannes, E.: Elle Kari (billedbog).

') Jensen, l.: Marit fra Lapland *).
Moen, M.: Sverre kører pulk.
Ott, E.: Bimbi besøger lapperne.
Ott, E.: Frida og fjeldlapperne.
Ott, E.: Ravna og renerne.
Ott, E.: Renkalven, der blev borte.
Tetzner, L.: Erwin i Lapland.
Fra læsebøgerne:
M.L. 5: De forsvundne rener, s. 178— 186.
G + N 4: Lapperne, s. 100—110.
OM LANDBRUG — ISÆR SÆTERBRUG.
Åslund, F.: Norrsunda-børnene.
Borch, A.: Trolden i Næsefjeldet.
Bugge, P.: Kari på fjeldet.
Hamsun, M.: Landsbybørnene hjemme og på sæteren.
Hamsun, M.: Landsbybørn om vinteren.
Ott, E.: Børnene på sæteren.
Stokke, B.: De hjemløse ryttere.
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OM SKOVBRUG.
By, S.: Røde.
Floden, H.: Håvard og Kari.

OM SVALBARD OG FISKERI.
Bojer, J.: Den sidste viking.
Moen, M.: Sverre i fangstlære.
Moen, M.: Sverre på Lofoten.
Oti, E.: Lofot-Lise.
Ott, E.: Siri fra Svalbard.

OM ISLAND.
O tt, E.: Ingas islandsfærd.
Fra læsebøgerne:
F + N 7: Edbrødre, s. 88—100.
F + N 7: Njals saga, s. 102—113.
G + N 4: Island, s. 76—79.
G+N 4: Jon og Segga, s. 80—88.
G + N 4: Gunnar på Hlidarende, s. 89—99.

OM DET FINSKE FOLK.
O tt, E.: Sally Smålotte.
Ott, E.: Sally Smålotte hjælper sit land.

Fra læsebøgerne:
M.L. 3: Birken og stjernen, s. 222—229.

Lærerens bøger.
Hovedværk: Nørlyng, Th.: Landene mod nord.

opl.) Bjørnsson, B.: Øjvind og gedebukken, opl.).
opl.) Bjørnsson, B: Blakken, opl.).

Blemsted, K.: Norge. Folk og erhverv.
Hagemann, J.: Europas største sogn, F.L.

opl.) Lagerlöff, S.: Niels Holgersens mærkelige rejse gennem Sverige, opl.).
Fristrup, B.: Island.
Nationalmuseets vejledninger. Polarfolk og indianere.
Petersen, S.: Island, F.L.
Spager, I.: Dalarne, F.L.
Spager, L: Gotland, F.L.
Spager, 1.: Lapmarkens eventyr, F.L.
Spager, I.: En rejse til Svalbard, F.L.

opl.) Topelius, Z.: Fortællinger for børn (Pikku Matti, Sampo Lappelil, Bir
ken og Stjernen), opl.).

Billedmateriale.
Berlingske forlag: Norden.
Foreningen Nordens billedhefter om: Norge, Sverige, Island og Finland.
Lappar i nordligaste Sverige.
Petersen, IV.: Jorden rundt i billeder og tekst, bd. I.
Svensk turistforenings årsskrifter.
Vakre veger i Norge.
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LANDENE MOD VEST.
Børnenes bøger.

’) Nielsen, A.: Geografisk tegne- og arbejdsbog, bd. II ’).
*) Nielsen, A.: Vor jord *).
*) Nyborg-Jensen og J. Clevin: På flyvetur med Søren og Anne ').

HOLLAND.
Dodge, M.: Sølvskøjterne.
Møller, M.: Hanne i Holland.
Perkins, L.: De hollandske tvillinger.
Vries, A. de: Rotteungen.

DE BRITISKE ØER.
Brisley, J.: Milly Molly.
Geer, L. de: Singleton.

SCHWEIZ.
Spyri, J.: Heidi.
Tetzner, L.: De sorte brødre, bd. 1.

TYSKLAND.
Holm, Th.: Irene Frank.
Michaelis, K.: Bibis store rejse.
Tetzner, L.: Erwin og Paul.
Tetzner, L.: Mirjam og drengene.
Tetzner, L.: Er Paul skyldig?

ØSTRIG.
Gredsted, T.: Plejesønnen.
Møller, M.: To piger i Tyrol.

Fra læsebøgerne:
G + N 4: Kit og Kat, s. 203—210.
G + N 4: Milly Molly, s. 191—195.
G + N 5: På sommerferie i bjergene, s. 30—44.
M.L. 3: Milly Molly, s. 49—55.
M.L. 3: Hvem er Kit?, s. 55 (vers).
M.L. 4: Den fortryllede ø (Irland), s. 139—145.
Lærerens bøger.
Hovedværk: Nørlyng, Th.: Vesteuropa.
Lunn, G.: Kullenes eventyr, F.L.
Thorsen, P.: En vandring gennem Irland, F.L.

opl.) Mortensen, A.: På toppen af Mont Blanc, F.L. opl.).

LANDENE MOD SYD.
Børnenes bøger.

*) Nielsen, A.; Geografisk tegne- og arbejdsbog, bd. II *).
*) Nielsen, A.; Vor jord *).
*) Nyborg-Jensen og J. Clevin: På flyvetur med Søren og Anne *).

FRANKRIG.
Brink, C. B.: Alice.
Gredsted, T.: Jean Piaggi (fra Corsika).
Nielsen, E.: Drengen fra dalen.

*) Østlund, L.: Arlette fra Sydfrankrig *).
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ITALIEN.
Lagerlöf, S.: Fiskerringen (fra »Legender og fortællinger«),
Tetzner, L.: De sorte brødre, bd. 2—4.

SPANIEN.
Biering, G.: I sidste sekund.
Duurloo, U.: Pablo flygter fra Spanien.
Nygaard, F.: Tyrefægter.
Okkels, I.: Under Spaniens sol.

Fra læsebøgerne:
M.L. 4: Tyrefægtningen, s. 70—81.
M.L. 5: Den lille hund på den spanske plads (Rom), s. 114—124.
M.L. 5: Den lille snavsede hund (Paris), s. 198—202.
G + N 6: Vesuvs udbrud, s. 90—93.

Lærerens bøger.
Hovedværk: Nørlyng, Th.: Landene mod syd.
Bergsøe, V..- Fra Piazza del Popolo.

LANDENE MOD ØST.
Børnenes bøger.
Michaelis, K.: Bibi og Ole.

*) Nielsen, .4.: Geografisk tegne- og arbejdsbog, bd. II *).
*) Nielsen, A.: Vor jord *).

Pantelejew, L.: Drengen Petjka og uret.

Fra læsebøgerne:
G + N 4: Den lille Chopin, s. 170—179.

Lærerens bøger.
Hovedværk: Nørlyng, Th.: Fra Oder til Stillehavet.
Mikhailow, N. N.: De store liniers land.
Sovjetstaten.

Billedmateriale.
Petersen, IV.: Jorden rundt i billeder og tekst, bd. I.
Se skolens billedsamling.
Se billedsamlingen på Statens pæd. studiesamling.

Andet undervisningsmateriale til geografi.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen (sidste udgave).
Humlum: Kulturgeografisk atlas.
Turistbrochurer, plakater, eksportvarer.
Århuslærernes emnekatalog over danske læsebøger.
Børnebøger. Genrelister og serier. (Udarbejdet af børnebibliotekarernes 

kontaktgruppe).
Båndfilm, billedklip fra bøger og blade, korttegning, stempler.
Udarbejdelse af plastiske kort. Ler. Lysbilleder.
Sange og vægkort.
Liitchen-Lehn, P.: De fire læsespil (Lærerforeningernes udvalg).
Etnografisk samling (Nationalmuseets kataloger).

Unge Pædagoger 55



Botanik for grundskolen
Børnenes bøger.

*) Beskow, E.: Leif og hans venner i skoven *).
Bacher, Thyge: Hvad er det for en blomst?
Chrestensen, K.: Botanik for grundskolen.
Chrestensen, K.: Arbejdsbog til botanik forgrundskolen (2 hæfter til 4. og 

5. klasse).
Fra planternes eventyrverden, I og II.

*) Franck, S.: Erantis fortæller *).
Friisbæk, G. A.: Botanikkens grundregler.
Hvass, H.: Flora i farver.
Hvass, E.: Nytteplanter i farver.
Lange, J. E.: Vilde planter i have, på mark og eng (farvetavler).

*) Nielsen, A.: Naturen II *).
*) Nielsen, A.: Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog III *).

Tofte-Hansen: Lille Vu (valmue), (billedbog).
Wolff, T.: Årets gang i naturen.
Fra læsebøgerne:
F + N 4: Bøgen og egen, s. 147—154.
F + N 5: I efterårets tegn, s. 162—168.
G + N 4: Syrenbusken (dramatiseret), s. 235—241.
H + H 5: Skoven og heden, s. 71—77.
M.L. 4: Løvetanden, s. 14.
M.L. 5: Skovens bøn til dig, s. 27—29.
Lærerens bøger.
Hovedværk: Paulsen, O.: Grundtræk af den almindelige botanik.
Hovedværk: Paulsen, O.: De vigtigste plantegrupper.
Andersen, K. Hee og Ødum: På opdagelse i naturen.
Balslev, V. og Simonsen: Danske plantesamfund.
Chrestensen, K. og Müller-Geil: Botaniske kridttegninger med tekst.
Ditlevsen, A. m.fl.: Plante- og dyreliv, I og II.
Ewald, C.: Eventyr.
Fra planternes eventyrverden, I og II.
Franck, S.: Blandt markens kulturplanter.
Franck, S.: Langs grøftekant og hegn, I og II.
Franck, S.: Mellem skovens stammer.
Franck, S.: Plantelivet belyst ved skoleforsøg.
Franck, S.: Skovens planteliv.
Franck, S.: Vårplanter i haven.
Gram, K., Jensen og Mentz: Nytteplanter.
Gruelund, G.: Jordens største fabriksvirksomhed. Planternes grønne blade.
Hvass, H.: Flora i farver.
Hvass, H.: Natursamleren.
Jørgensen, H.: Blomsternes bestøvning, F.L.
Jørgensen, H.: Frøspredning, F.L.
Jørgensen, H.: Naturfredning, F.L.
Magister Maris: Den danske strand.
Min hobbybog, II (1947), s. 372—384 (alm. botanik), s. 355—371 

(svampe), bd. I, s. 252—255 (plantesamlinger).
Mundt: Danmarks spiselige svampe.
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Bostrup, E.: Den danske flora.
Skytte-Christiansen: Korchs atlas over den danske flora.
Billedmateriale.
Chrestensen, K. og Müller-Geil: Botaniske kridttegninger med tekst.
Gram og Jessen: Vilde planter i Norden (billedmaterialet bagest i hvert af 

de 5 bind).
Hvass, E.: Nytteplanter i farver.
Hvass, H.: Flora i farver.
Lange, J.: Vilde planter i have, på mark og eng.
Skytte-Christiansen: Korchs atlas over den danske flora.
Se billedsamlingen på Statens pæd. studiesamling.
Se skolens billedsamling.
Andet undervisningsmateriale.
Århuslærernes emnekatalog over danske læsebøger.
Båndfilm, billedklip fra bøger og blade, film.
Planteforsøg, pressede blomster og blade, skolebotanisk have, Botanisk 

have. Væksthuset.
Se litteraturfortegnelser i de forskellige fagbøger.

Zoologi for grundskolen
Hovedværk: Bræstrup, Thorson og Wesenberg-Lund: Vort lands dyre

liv, I—III.
HUSETS DYR.

Børnenes bøger.
Bache, M. L.: Glade gæster i Villa Uro (svaler).

*) Boolsen, D.: Bogen om Lasse og dyrene.
Borch, A.: To små staldnisser.
By, S.: Røde (hest).
Eivald, J.: Gråpeter (kat).
Fisker, B.: Peter Pjusk (spurv).
Hvass, H.: Fra naturens verden (stork, s. 3, mus og rotter, s. 71).
Hvass, H.: Fugle i farver.
Hvass, H.: Havens og skovens fugle.
Hvass, IL: Insekter i farver.
Hvass og Sikker Hansen: Byens dyreliv.
Hvass og Sikker Hansen: Storken.
Lieberkind, L: Da Gysse for vild.
Lieberkind, L: Da måren fik besærkergang.
Lieberkind, L: Lieberkinds dyrebog, I.
Lieberkind, L: Lille føl.
Lieberkind, L: Mens ålen vandrer (s. 43 Storkens rejseeventyr).
Madsen, H. og Kampp: Danske fugle.
Mjøen, IL: Børnenes dyrebog.
Min hobbybog, bd. I, s. 216—231, 236—241.

*) Nielsen, A.: Naturen I *).
') Nielsen, A.: Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog I*).
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Nordentoft, 1 . M.: Per på bondegården.
Ott, E.: Bimbi på bondegården.
Fra læsebøgerne:
G + N 3: En lille gris, s. 3—5 .
G + N 3: En klog hund, s. 14—16.
G + N 3: Pindsvinet, s. 12—14.
G + N 3: Storken, s. 5—11.
G + N 5: To hundeeventyr, s. 26—29.
G + N 6: Min første ven (hund), s. 4—12.
G + N 6: Ib Fidelius Adeltand, s. 14—19.
M.L. 4: Gedebukken, s. 179—187.
M.L. 4: Lasse og Klaes (hunden), s. 21—24.
M.L. 5: Gåseungen Martine, s. 38—42.
M.L. 5: Min hund Gray, s. 34—37.
Lærerens bøger.
Abrahamsen, V. m.fl.: Havens dyreliv.
Alving, Th.: Fugle ved menneskers huse.
Andersen, Hee og Ødum: På opdagelse i naturen.
Bolwig, N.: Honningbiens liv.
Ewald, C.: Eventyr (om bier).
Hammer, P.: Fluer og myg, F.L.
Helms, 0.: Danske fugle ved hus og i have.
Howard, L.: Sådan er fuglene.
Nielsen, L.: Honningbien, F.L.

opl.) Sørensen, Tscherning: Bonden og hans dyr. opl.).

MARKENS DYR.
Børnenes bøger.
Anthon, H. og Tüxen: Roms atlas over danske sommerfugle og møl.
Berthelsen, E.: Bent og hans venner.
Bolwig, N.: Min ven markmusen.
Bonsels, W.: Bi-Marie og hendes oplevelser.

') Boolsen, I).: Bogen om Lasse og dyrene *).
Erritsø, H.: Mikkel Bi.
Hansen, V. og Biilow Hansen: Korchs atlas over danske biller.
Hvass, H.: Fugle i farver.
Hvass, H.: Insekter i farver.
Hvass, H.: Strandens, markens og mosens fugle.
Hvass, H. og Sikker Hansen: Dyrene derude.
Jensen, P. Valentin: Dyrespor.
Lieberkind, I.: Dyrebog II.
Lieberkind, I.: Mens ålen vandrer (edderkop, s. 61).

') Lindvad, B.: Dyr fra marken *).
Madsen, H. og Kampp: Danske fugle.
Meyn, N.: Klaus Uro (skade og andre fugle fra hegnet).
Mjøen, H.: Børnenes dyrebog.

*) Nielsen, A.; Naturen I *).
*) Nielsen, .4.- Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog, 1 *).

Wesenberg-Lund, E.: Hirschsprungs dyreleksikon.
Wolff, T.: Årets gang i naturen.
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Fra læsebøgerne:
F + N 5: Den gamle pæl, s. 149—158 (insekter).
F + N 5: I efterårets tegn, s. 162—168.
G + N 3: Hugormen, s. 21—23.
M.L. 3: Det har vi set (hugorm, hare), s. 115—118.
M.L. 4: Klavs, s. 16—20.
M.L. 4: Fem børn fortæller (sommerfuglelarver), s. 35—41.
M.L. 5: Ubetænksomhed (harekillinger), s. 30—31.
Lærerens bøger.
Andersen, Hee og Ødum: På opdagelse i naturen.
Bergsøe, V.: Fra mark og skov, I—II.
Ditlevsen, A: Dyrene, deres liv og arbejde.
Ditlevsen, A.; Zoologi for seminarier.
Ewald, C.: Eventyr.
Helms, O.: Danske fugle i skov, mark og mose.
Hvass, H.: Danmarks padder, F.L.
Hvass, H.: Danmarks padder og krybdyr (med farvetavler).
Hvass, H.: Slanger, F.L.
Hvass, H.: Øgler, F.L.
Hvass, H.: Fra naturens verden (slanger, s. 45, muldvarp, s. 64).
Hvass, H.: Natursamleren.
la Cour, T.: Fuglereder.

opl.) Long, IV.: Skolen i den grønne skov. opl.).

SKOVENS DYR.
Børnenes bøger.
Andersen, S. B.: Ørnereden.
Anthon, H. og Taxen: Roms atlas over danske sommerfugle og møl.
Bergmann, A.: Ræveungen Micki.
Bertelsen, E.: Bent og hans venner.

') Boolsen, D.: Bogen om Lasse og dyrene *).
Bonsels, W.: Mario og dyrene.
Gr edsled, T.: Paw.
Hansen, V. og Bülow-Hansen: Korchs atlas over danske biller.
Hartmann, J.: Bambi fra Gadevang.

■) Hermansen, K.: Sven og skovens dyr *).
Hvass, H.: Dyrene i vore skove.
Hvass, H.: Fugle i farver.
Hvass, H.: Havens og skovens fugle.
Hvass, H.: Insekter i farver.
Hvass, H.: Solsortedagbogen.
Hvass, H. og Sikker Hansen: Dyrene derude.
Hvass, H. og Sikker Hansen: Egernet.
.Jensen, P. Valentin: Dyrespor.
Lassen, I.: Bentes fuglebog (billedbog).
Lieberkind, I.: Da måren fik besærkergang (gøg, pindsvin m. m.).
Lieberkind, I.: Kragepeter.
Liberkind, I.: Dyrebog II.
Lieberkind, I.: Mens ålen vandrer (myre, s. 23, edderkop, s. 61).
Lieberkind, I.: Mikkeline og ungerne.
Madsen, H. og Kampp: Danske fugle.
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*) Nielsen, A.; Naturen I ").
*) Nielsen, A: Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog, I *).

Novrup, L.: Klavs. Min tamme krage.
Salten, F.: Bambi.
Sann, J.: Bogfinken Caruso.
Wesenberg-Lund, E.: Hirschsprungs dyreleksikon.
Wolff, T.: Årets gang i naturen.
Fra læsebøgerne:
F + N 5: Det første bytte (råbuk), s. 223—226.
G + N 3: Egernet, s. 16—21.
G + N 4: I skoven, s. 19—24.
G + N 4: Plejebarnet (vers), s. 24—26.
G + N 4: Mario og dyrene, s. 179—190.
M.L. 3: Det har vi set (ræv, hjort, skade, spætte, pindsvin), s. 115—118.
M.L. 3: En tvekamp, s. 5—14.
M.L. 4: Klavs (Kragen), s. 16—20.
M.L. 4: Småfugle, s. 122—123
M.L. 5: Plejebarnet, s. 14—17.
Lærerens bøger.
Andersen, K., Hee og Ødum: På opdagelse i naturen.
Bergsøe, V.: Fra mark og skov, I—II.
Bjerre, A.: En vinter i skoven.
Bræsirup, F. W.: Hjortebogen.
Ditlevsen, A.: Dyrene, deres liv og arbejde.
Dillevsen, A.: Zoologi for seminarier.
Ewald, C..’Eventyr (Tolv søstre (oldenborre)).
Helms, O.: Danske fugle i skov, mark og mose.
Howard, L.: Sådan er fuglene.
Hvass, H.: Fra naturens verden (rovdyr, s. 32, insektædere, s. 58, hjort, 

s. 84).
Hvass, H.: Natursamleren.
la Cour, T.: Fuglereder.

opl.) Long, W.: Skolen i den grønne skov. opl.).
opl.) Salten, F.: Perri. opl.).

DYR FRA ENG, KÆR OG SØ.
Børnenes bøger.

') Boolsen, D.: Bogen om Lasse og dyrene ’).
Hansen, V. og Bülow-Hansen: Korchs atlas over danske biller.
Hvass, H.: Fisk i farver.
Hvass, H.: Fugle i farver.
Hvass, H.: Insekter i farver.
Hvass, H.: Strandens, markens og mosens fugle.
Hvass, H. og Sikker Hansen: Dyrene derude.
Lieberkind, I.: Guldsmeden.
Lieberkind, L: Mosen fortæller.
Madsen, H. og Kampp: Danske fugle.
Min hobbybog 1 (akvarier, s. 257—270).

*) Nielsen, A.; Naturen I *).
*) Nielsen, A: Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog, I ').
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Wesenberg-Lund, E.: Hirschsprungs dyreleksikon.
Wolff, T.: Årets gang i naturen.
Fra læsebøgerne:
F + N 5: Ålen, s. 119—123.
G + N 3: Storken, s. 5—12.
G + N 4: Ålen, s. 14—19.
M.L. 5: Gorms Guppy (fisk), s. 163—168.

Lærerens bøger.
Andersen, K., Hee og Ødum: På opdagelse i naturen.
Bergsøe, V.: Fra mark og skov, I—II.
Bjerre, A.: En sommer ved søen.
Ditlevsen, A..' Dyrene, deres liv og arbejde.
Ditlevsen, A.: Zoologi for seminarier.
Ewald, C..'Eventyr.

opl.) Fleuron, Sv.: Gedden Grum. opl.).
Helms, O.: Danske fugle i skov, mark og mose.
Hvass, H.: Danmarks padder, F.L.
Hvass, H.: Danmarks padder og krybdyr (med farvetavler).
Hvass, H.: Danmarks slanger, F.L.
Hvass, H.: Fra naturens verden (haletudser m. m., s. 17, snog, s. 54).
Hvass, H.: Natursamleren.
Kaulberg, S: Hættemågen, F.L.
Kaulberg, S.: Søborg mose.
la Cour, T.: Fuglereder.
Lieberkind, I.: Skoleakvarier, F.L.
Long, W.: Skolen i den grønne skov.
Wesenberg-Lund, C.: Fra sø og å.

HAVETS DYR.
Børnenes bøger.
Andersen, S. B.: Ørnereden.
Coucheron, 0.: Trond Torsk på eventyr.
Hvass, H.: Fisk i farver.
Hvass, H.: Fugle i farver.
Lieberkind, L: Mens ålen vandrer.
Wesenberg-Lund, E.: Hirschsprungs dyreleksikon.

Fra læsebøgerne:
F + N 5: Ålen, s. 119—123.
Lærerens bøger.
Andersen, K., Hee og Ødum: På opdagelse i naturen.
Ditlevsen, A.: Dyrene, deres liv og arbejde.
Ditlevsen, A.: Zoologi for seminarier.
Ewald, C.: Eventyr.
Helms, O.: Danske fugle ved stranden.
Rasmussen, C. A..- Fuglelivet ved de danske strande.
Magister Maris: Den danske strand.
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NOGLE UDENLANDSKE DYR.
Børnenes bøger.
Bansels, W.: Mario og dyrene (foregår i Tyskland).
Borch, A.: Bedstefars plejebarn (hest og rensdyr).
Bugge, P.: Kari på fjeldet (lemming, bjørn m.m.).
Bæverfolket.
Drastrup, E.: Lille Nanok (isbjørn).
Drastrup, E.: Nalagag (slædehund).
Evjenth, H.: Tre på to — og to på fire (Finmarkens dyreliv).
Herje, E.: Drengene på fugleøen (edderfugle).
Kjellgren, J.: På eventyr i skærgården.
Lagerlöf, S.: Niels Holgersens mærkelige rejse gennem Sverige.
London, J.: Ulvehunden.
McCracken, H.: Havodderens saga.
Moen, M.: Sverre i fangstlære.

■) Nielsen, A.: Naturen I *).
*) Nielsen, A.: Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog, I *).

Oll, E.: Renkalven, der blev borte.
Petersen, H.: Roms atlas over pattedyr.
Wa-sha-quon-asin (Grå Ugle): De små bævere.
Wesenberg-Lund, E.: Hirschsprungs dyreleksikon.
Lærerens bøger.
Hovedværk: Den lille Brehm.
Barfod, K.: Hvaler, F.L.
Ditlevsen, A.: Dyrene, deres liv og arbejde.
Ditlevsen, A.: Zoologi for seminarier.
Ewald, C.: Eventyr.
Meyn, N.: Nanek (isbjørn og andre polardyr).

opl.) Meyn, N.: Pingviner (bl. a. om hvaler), opl.).
Petersen, S.: Grønland i hverdag og fest, s. 143—150.
Roberts, C. G. D.: Vildmarkens adel.
Spärck, R.: Nordens dyreverden.
Wa-sha-quon-asin (Grå Ugle): Min ven bæveren.
Billedmateriale.
Se skolens billedsamling.
Se billedsamlingen på Statens pæd. Studiesamling.
Billedmaterialet findes under de forskellige emner.
Andet undervisningsmateriale.
Århuslærernes emnekatalog over danske læsebøger.
Børnebøger. Genrelister og serier. (Udarbejdet af børnebibliotekarernes 

kontaktgruppe).
Zoologisk Have, Zoologisk Museum. Skolens naturhistoriske samlinger. 

Ekskursioner.
Båndfilm, lysbilleder, skoleradio, billedklip fra bøger og blade, film. Ind

samling af spor, gylp, kranier, sommerfugle, biller o. lign.
Se litteraturfortegnelser i de forskellige fagbøger.
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Nogle supplerende hjælpemidler
I enhver klasse, hvor der arbejdes med 

individuelle opgaver eller hvor børnene 
er i gang med et gruppearbejde, indtræ
der tidspunkter, hvor enkelte elever er 
færdige før hovedparten af kammera
terne. Har man da noget supplerende 
materiale, som man kan stikke ud, er 
man vel hjulpen. Her anføres nogle 
hjælpemidler, der dels kan købes, dels 
let kan fremstilles, og som vi ved, bør
nene hai- været glade for.

Blanke puslespil:
De blanke puslespil består af en kar

tonkant med en trækant rundt om (29X 
21 cm) samt nogle brikker, hvis bagsi
der tilsammen danner et kontrolbillede. 
Dertil hører en vendeplade, der bruges, 
når alle brikkerne er lagt på plads, og 
man vender spillet for at se, om kon
trolbilledet er rigtigt. Bunden er inddelt 
i felter, ligeså mange som der er brikker. 
Spillene leveres blanke, d. v. s. at der er 
ikke skrevet hverken i felterne på bun
den eller på brikkerne.

Der findes spil med flg. antal brikker 
(5X4, 6X4 og 7X4). Pris kr. 3,50. (Læ
rerforeningernes materialeudvalg).

Anvendelse:
I orienteringsfagene kan en præcis 

indlæring af facts ikke være hovedsa
gen, men der vil alligevel altid være en 
del stof, som man må fordre lært (mind- 
stefordringer). I geografi er der nød
vendigt navnestof (f. eks. hovedstæder- 
ne i 24 europæiske stater) og betegnelser 
(sund, ø, halvø, sump, jernbane o. s. v.), 
hvadenten disse forklares ved ord eller 
signaturer.

I historie er der uhyggelig mange be
greber, som godt kunne trænge til at 
blive slået fast en gang imellem (repu
blik, forfatning, nation, enevældig, kul
tur, borgerskab, storhedstid, tyran, pro
vins, senat, statholder, lensmand, kon

sul o. s. v.). At dette er nødvendigt, får 
man indtryk af ved at læse Arnulv Sud
mann: Hvor meget forstår barna av 
språket i lærebøkene? (Pædagogisk
psykologisk tidsskrift, 1943, s. 53—64). 
Man kan anbringe ordet på brikken og 
en definition af det i bunden, men da 
dette i mange tilfælde er uhyggeligt 
svært (kultur!), bør man i visse tilfælde 
anføre en sætning, hvor ordet er erstat
tet med streger.

Andre puslespil:
a. Danmark i Kvadrater.

Danmarkskort i 48 felter, stærkt kar
ton. Pris kr. 2,00 pr. æske. (Lærerfor
eningernes materialeudvalg).

b. Danmarks byer.
Byerne er trykt på små runde brik
ker, der så skal anbringes på rette 
sted på kortet.
Kml. Gr. Frederiksen, Christiansgade 
32, Århus.

c. Anskuelseskort (Europa 1:12 000 000) 
På en krydsfinerplade er europaskor- 
tet anbragt, og landene er udskåret 
som brikker, der så skal anbringes på 
det rigtige sted. Et fortrinligt hjælpe
middel.
A/S Alga Forlag, København.

Sættepladen,
der leveres i blød masonite indsat i en
kel træramme, er beregnet som under
lag for blindkort, der f. eks. kan afkal
keres fra konturkort. Det geografiske 
stof, som ønskes indlært, skrives på små, 
aflænge papskilte, der gennemstikkes 
med knappenåle. Disse markeringsskilte 
kan nu med lethed nedstikkes i den med 
blindkort forsynede sætteplade og giver 
således mulighed for en hurtig og mor
som indlæring og for en effektiv kon
trol med det indlærte. NB: Opbevar 
markeringsskiltene i en tændstikæske. 
Pris kr. 3,00. (Lærerforeningernes mate
rialeudvalg).
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Spillekort
fremstilles af stift karton eller ikke for 
tykt pap. Størrelsen varieres efter opga
vernes form.

Kortene kan man få papirhandleren 
til at skære ud, så bliver de lettest ens
artede. Er opgaverne påført kortene, 
øges deres holdbarhed, når de påsmøres 
et tyndt lag celluloselak.

Spillene kan varieres og sammensæt
tes på mange måder. Her nævnes to ty
per:
a. Ud af en gammel historiebog klippes 

en række billeder (arden, guldhor

nene, Trelleborg, Jellingestenen osv.) 
der klæbes op på hver sit kort. Billed
teksten — ret udførlig — anføres på 
et andet kort.
Kortene blandes og tekst og billede 
parres.

b. De vigtigste årstal (jfr. undervisnin
gen) skrives på hver sit kort. Stikor
dene får også hver et kort. Eks.: 1397 
Kalmarunion) — 826 (Ansgar kom
mer til Danmark) — 1814 (Norge af
stås til Sverige) — 1660 (Enevælden 
indføres). Årstal og stikord parres, 
spilles af en eller flere elever.

Noter.
Af pladshensyn har vi måttet lade en 

udførlig liste over materiel udgå. Vi må 
derfor nøjes med at anbefale Dem at 
henvende Dem til Deres leverandør af 
skolemateriel, når det gælder: Vægbil
leder, modeller, præparater, billedkort, 
vægkort, filmbånd, lysbilleder, kort
stempler, konturkort o. s. v.

*
I Unge Pædagoger nr. 4/1950 findes 

en omfattende liste over naturhistorie
film med angivelse af spilletid, klasse
trin og pædagogisk værdi. (Heftet kan 
stadig fås fra ekspeditionen). En lig
nende fortegnelse over historiske og 
geografiske film vil muligvis udkomme 
senere.

*
løvrigt henvises også til specialnr. G: 

»Tekniske hjælpemidler«.

Litteraturliste.
Nedenstående bringes en liste over 

bøger, der i særlig grad vil være af 
værdi for den lærer, der vil drive indivi
dualiseret undervisning og gruppeun
dervisning i orienteringsfagene.

løvrigt henvises til pæd. Studiesam
lings fyldige kataloger.

Bue, Torger: Pedagogisk Metodikk. 
(Oslo 1954).

Bøe, Lars m. fl.: Gruppearbeid i folke
skolen. (Oslo 1954).

Falk., Karl m. fl.: Vor Arbejdsmåde. (Det 
danske forlag 1948).

Hemming, James: Samfundsorientering 
i mellemskolen. (Pæd. psyk. bibliotek 
bind 16. Munksgaard 1952).

Ziener, Haldis: Når barna løfter i flokk. 
(Oslo 1952).
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