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INDLEDNING

Der er vist intet fag i grundskolen, hvorom der er så forskellige meninger som skriftlig dansk. Årsagerne dertil er mangfoldige. Faget hører til i den gruppe, som oftest af erhvervslivet bliver kritiseret m. h. t. de opnåede resultater. Om dette problem vil man kunne læse flere steder i dette hæfte.Færdigheder i skriftlig dansk har særlig i tidligere tider været betragtet som udtryk for en persons »kulturelle niveau«. Dette snobberi er heldigvis ved at blive trængt tilbage (ikke mindst efter »ordblindhedens« popularisering), uden at man derfor kan sige, at ens stave- og fremstillingsfærdighed er noget ligegyldigt i det daglige omdømme.Om selve den metodiske uenighed skal der her kun lige nævnes, at den synes at stamme fra en forskellig betoning af fagets to hovedelementer: stavningen og fremstillingen.Medens der jo som bekendt er udført et meget stort og grundlæggende arbejde for at klarlægge stavningens 
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teknik, problematik og metodik (f eks. i arbejder af Henning Meyer, Noes- gaard og Hvidt Rasmussen), så er de store problemer angående fremstillingen ikke blevet taget op endnu på et nogenlunde rationelt grundlag. For at udtrykke det på en anden måde: En del moderne pædagoger lægger hovedvægten på en systematisk indlæring af staveord, hovedsagelig v. h. a. bundne arbejdsformer (afskrivning, diktat, indsætning o. s. v.), medens andre i det væsentlige lader de isolerede staveord og de bundne arbejdsformer ligge og bygger på barnets egne skriftlige udtryksmuligheder f. eks. i den fri stilskrivning, og det faglige skriftlige arbejde.En afvej en af disse to hovedsynsmåder er efter min mening noget centralt for det pædagogiske fremskridt, men en sådan afvej en kan ikke foretages ad spekulativ vej ved skrivebordet. Der må praktisk arbejde til. Der må gøres forsøg, og forsøgene må være anlagt sådan, at de virkelig viser noget.
Torben Gregersen.
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det nok være bedre at lade dem kaste sig over andre felter indenfor skr. dansk som f. eks. arbejdsopgaver, genfortællinger og fri stile. Billeddiktaterne for 4. og 5. kl. indeholder en del af den slags opgaver, og det samme vil blive tilfældet med bøgerne for 2. og 3. kl.Mange af disse opgaver er så lette, at børnene kan klare dem på egen hånd, men det gælder ikke alle. Opgaverne med stort-lille forbogstav, som er de første i bøgerne for 4. og 5. skoleår, er svære. Typen ser sådan ud: Indsæt K-k: en -ineser fra -ina, -irsten er -øben- havner, hun har set -ongen inde på -on- gens Nytorv .... Problemerne vedrørende egenavne må belyses først, og sådanne opgaver vil man derfor bedst kunne tage med klassen under et.De næste opgaver — med navneordenes, udsagnsords og tillægsordsbøjninger — er lette (f. eks.: Find navneord, der bøjes med endelserne -en, -e, -ene. Find navneord, der bøjes med medlydsfordobling. Find udsagnsord, hvor stammen ender på stumt d, bøj dem!) I bøgerne for 2., 3. og 4. skoleår vil man finde alle ordene bøjet, og her kan børnene altså gå på jagt hver for sig.Tillægsformens endelse (-ende) bliver ofte forvekslet med navneordenes (-ene). Formerne må derfor indøves, først hver for sig og til sidst sammen (f. eks.: Tilføj endelser -ene til navneord og -ende til udsagnsord: Skib- kom sejl-. Gård- er skinn- hvide. Lad sejlblive hæng- . . .)Ord, der ligner hinanden, skrives ofte forkert (f. eks. vender — venner). Sådanne ord indøves først i en opgave, hvor de skrives i alm. bøjningsformer og sammensætninger, og senere i en indsætningsopgave (f. eks.: Vinden — snart. Hans — gav ham et ur).Det vil føre for vidt at komme ind på alle opgavetyperne, en del vil desuden være kendt fra andre stilsystemer; men det gælder for dem alle, at kun een ny ting indøves i hver opgave.

Til slut vil jeg blot nævne, at de første genfortællinger kan skrives som tekst til tegneserier, og ligesom ved billeddiktaterne har man tekst og tegning hver for sig. Sigurd Anker.

Tegneserie til genfortælling

Slusset sukker
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Skoleinspektør Alfred Mortensen, København:

Fri stilskrivningEngang mente jeg at bringe noget nyt ved at slaå til lyd for stile med børnenes egne tegninger, farver og frit valgte ord. Jeg har så tit sunget de fri små kulørte stiles pris, at det nu for mig er blevet en gammel, men dog stadig kær melodi. Det, der muligvis syntes revolutionerende engang, lyder nu så selvfølgeligt, at jeg må bede selv meget unge pædagoger undskylde, hvis der ikke er noget nyt for dem i mine betragtninger. De er næsten som skoleminder, spredt i baggrunden over et halvt hundrede år, når jeg medregner min egen drengetid fra 1904 i en god københavnsk friskole. Og hvorfor skulle jeg ikke regne den med? Det er altid sundt for en pædagog at mindes sin egen barndom, det falder navnlig naturligt i forbindelse med emnet »fri stilskrivning«, og hvis nærværende specialnummer skal vise, »hvor herligt vidt vi har bragt det,« er det vel heller ikke så helt sidespors, at mine spredte betragtninger får et svagt historisk anstrøg.I friskolen 1904 sad vi 36 små drenge og skrev med skrigende griffel på grå skifertavler. Sneg der sig en fri tegning eller sætning ind i klasseundervisningens regelmæssige og noget stive mønster, var det om at få det væk med spytfinger eller patentvisker, inden det blev fanget af lærerens vagtsomme blik. Dog skete det en sjælden gang, at læreren blev kaldt ned på kontoret, og så skreg griflerne liflige selvgjorte ord og tegninger. Men de er borte med tavleviskeren. Det eneste friere skriftlige råderum fik man i gengivelse, som det hed dengang. Det var endda friere end genfortælling nu. Man skulle vælge sine egne ord, forme sit eget sprog. Der appelleredes til fantasien og den særprægede udtryksform i langt højere 

grad end nu, da man med henblik på censuren og sammenligningen ved de forskellige prøvers skarpt indsnævrende direktiver må skære al individualistisk pynt af genfortællingerne og vogte på, at de alle fremtræder ens og lige kedelige.I 1920’erne begyndte Vilhelm Rasmussens tanker om fagenes samarbejde (også i børnenes skriftlige beretninger) at slå igennem, og Dora Sandal vakte interesse for fri stilskrivning. Skoledirektør Fossing blev i den grad revet med af Dora Sandals ildhu, at han ved en instruktion for unge pædagoger erklærede »fri stile« for fremtidens form for stilskrivning i København. Det blev det just ikke, og ingen kan vel fortænke den daværende skoledirektør i, at han ikke ganske slog hånden af »Fossing og Jørgensen«. Men han lagde ingen hindringer for dem, der ville prøve fri stilskrivning i den københavnske kommuneskole, og mange lærere har i hans tid og senere haft fornøjelse af at samle »breve« og »historier« fra børnene og hentet tilskyndelser ved arbejdet med de fri stile. For det skal slås fast, at vel sætter fri stil kulør på hverdagens stilskrivning og kan give læreren friske impulser, være til opmuntring for både børn og lærere, men det koster også et stort arbejde, hvis det skal bringe pædagogisk valuta.De fri stile er almindeligt anerkendte som led i skolens arbejde. Også de traditionelle stiløvelser har bøjet sig for kendsgerningen og indrømmet fri stilskrivning en plads i deres system med små opmuntringer efter recepten »fortæl om en lille missekat/hund, du kender«.Jo mindre provokation, jo større er naturligvis berettigelsen til at kalde det virkelig fri stil, og jo bedre er det som 
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middel i lærerens hånd. Det, der rigtig kommer fra hjertet, måler bedst barnets lyst og evne til at skrive. Det er et godt mål for, hvor meget eller hvor lidt man har nået at lægge grund gennem det øvrige slid med stiløvelsen.Det kan ske, at barnet selv beder læreren »gøre historien fin«, og så retter man nænsomt stilen som belønning for den gode vilje; men iøvrigt skal man slet ikke være ked af fejlene. De rummer mange oplysninger for den opmærksomme læser, — og læreren har udbytte af at være en opmærksom læser af børnenes små historier. Fejlene kan være pudsige og røbe misforståelser, som netop kun afsløres frivilligt i al troskyldighed, men aldrig kan lokkes frem i dagens klare lys af selv den mest systematisk gennemtænkte stiløvelse. Så lige og let og regelret skulle skriftlig dansk helst aldrig blive, hverken hos børn eller voksne. Det ville da være for bart. Selve stilene giver mange interessante oplysninger om barnets verden og om dets ordforråd. Fejlene er ikke alene et kontrolmiddel, de kan være inspirerende for læreren, når han noterer dem til videre brug i sit grundige arbejde med indøvelsen af vanskelige ord. Læreren kan næppe komme til at gøre for meget ud af børnenes fejl, hvis det da drejer sig om de daglige ord af deres forråd, og der behøver ikke være nogen modsætning mellem fri stil og plan i lærerens arbejde. Uden at stilene mister deres frie, naturlige præg, kan han godt arbejde efter sin metode og systematisk afhjælpe fejl og mangler.Det vil falde godt i tråd med de fri stile at sysle med ordene, lege med dem, lade børnene tegne og male de dagligdags ord, de endnu har svært ved at stave, lade dem illustrere vanskelige ord, — ligesom de tegner til de fri stile. Der kan laves spil, ordlege, lange lister, barnets egen primitive, »ordbog«. Man kan hænge plakater 

med svære ord op i klassen og på den og masser af andre måder reklamere for større retskrivningssikkerhed.Det begynder i reglen hos de små i første klasse med tegninger alene, og efterhånden kommer forklaringen til, først mundtlig, senere skriftlig. Tegningen kan give de forsagte og mindre kyndige skribenter mæle og hjælpe dem på gled ad retskrivningens vanskelige vej. Forholdet til skriftsproget skulle gerne bevares hyggelig fortroligt skolen igennem, sikkerheden være så grundfæstet, at den ikke glipper, selv om børnene folder sig nok så meget ud, også i skriftlige udarbejdelser til andre af skolens fag.Højere op i klasserne bliver det ordforråd, børnenes fri stile rummer, i stigende grad bogligt præget. Det er en naturlig frugt af skolearbejdet. Sprogets kilder springer jo for børnene mangfoldige steder, og det er nok ikke lutter sundhedskilder. Lærebøgerne skulle gerne være det, børnebøgerne ligeså, og allermest den danske læsebog. Der er en glædelig tendens til på ny at gøre læsebogen ikke blot repræsentativ litterær, ej heller til deklamation alene, men til en mere frisk og tillokkende, fængslende ny udgave af den gamle og længst forkætrede »realiebog«, således at den kan blive klassens grundbog, der forener fagenes mangfoldighed, og som børnene også kan arbejde skriftligt med. De børn, der har »leget« med fri stil, vil have glæde og gavn af at illustrere en fortælling eller et digt i læsebogen og med skriftlig forklaring til tegningerne gøre fortællingen til deres egen oplevelse.Så er det ganske vist ikke fri stil længere, men det har været et barnligt frit og naturligt gennemgangsled til det saglige stof. Man kan ikke skrive fri stil resten af sit liv, men fri stilskrivning har haft sin mission.
Alfred Mortensen.
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Kommunelærer Rud. Hansen, København:

Frie stile med de småKun af og til eller måske blot en sjælden gang opnår man at se et barn i sin klasse spontant gå i gang med at skrive om sine oplevelser. Man er glad, når man oplever det, men ønsker også tit, at man kunne give sit skolearbejde den kraftige motivering for børnene og fylde dem med virkelighedsnære oplevelser, som umiddelbart ville stimulere dem til at fortælle om det, dei' optager dem. — Jeg er således ikke i tvivl om, at et barn, der lærte udelukkende gennem beskæftigelsen med tingene, gennem oplevelser i naturen, oplevelser på arbejdspladser osv., nok ville få tilstrækkelig stimulans for en fri skriftlig fremstilling.I vor almindelige undervisning mangler disse forudsætninger i mere eller mindre grad, og vi må nok være tilfredse, hvis vi gennem forskellige former for stimulering formår at få en klasse børn til at gøre et — målbevidst? — arbejde med en fri skriftlig fremstilling. — Det er sikkert forkert at gå udfra, at hovedparten af børnene i en klasse nyder den frie form for skriftlig fremstilling mere end de bundne former. Fri stilskrivning stiller i mange henseender store krav til børnene. Den forudsætter en tankevirksomhed, som ikke af alle børn føles som en behagelighed, den stiller små børn overfor vanskelighederne ved at skulle benytte ord, de vanskeligt kan stave osv. — Undervurderer man disse krav, som den fri stilskrivning stiller til børnene, og lader man børnene selv om at klare alle vanskelighederne, så oplever man muligvis det samme, som jeg selv har oplevet: Interessen for stilskrivningen i den frie form ebber stille ud og forsvinder måske helt. — Stimulering i mange, men lempelige former til igang

sætning af stilskrivningen er derfor nødvendig. — Men også hjælp til enkelte børn under arbejdet og ikke mindst en vurdering og kritik af stilene er en forudsætning for at interessen vedligeholdes. ■—■ Dette sidste: kritik af stilene, skal kort omtales her.
Oplæsning, kritik, samtale.Medens man i 1. klasse giver børnene et klap på kinden hver gang de afleverer en historie eller et brev og gerne lader dem hænge det op på vægavisens evt. tomme pladser, selvom det måske både m. h. t. indhold og pyntelighed ligger under, hvad barnet kan præstere, — så er det rimeligt i 2. og 3. klasse lidt efter lidt at stramme kravene til fristilene. — At børnene tidligt får fornemmelsen af, at arbejdet med stilskrivningen er fremadskridende, stimulerer kun deres interesse for det fortsatte arbejde. Og må de i det hele taget ikke godt få den indstilling til fri stilskrivning, at det er et lige så alvorligt stykke skolearbejde som fx. læsning og regning?Gennem fristilene får man allerede i 2. og 3. klasse så meget stof hentet ind i klassen fra hjemmet, byen, naturen, børnenes fantasiverden m. v., at det ville være synd ikke at udnytte dette stof i fællesskab, som grundlag for samtaler eller til læseunderholdning for hinanden? —■ Vi har således fra 2. klasse haft en ugentlig samtaletime, hvor netop fristilene har givet stof til samtale og diskussion. I 2. klasse læste jeg i denne time et udvalg af fristilene op, gav megen ros og lidt ris, hvorefter vi hurtigt gik over til at tale om de små oplevelser, stilene fortalte om. — 13. klasse læser børnene selv stilene op. Stilene 
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grupperes: »Det er noget, jeg har oplevet«, »jeg har læst om det«, »jeg har fundet på den«. Og ønskeligheden af variation i emnerne bliver understreget. — Børnene forbereder sig på oplæsningen ved at gennemlæse stilen før samtaletimen, så tilhørerne kan holde ud at lytte til gennemgangen. Når stilen er læst op, vurderer vi i fællesskab både indhold og den sproglige fremstilling, idet vi først og fremmest prøver at finde de gode ting frem, men dernæst også påtaler pjattede afsnit, grove sproglige fejl. — Her i 3. klasse, hvor børnene er blevet lidt fortrolige med båndoptageren, har vi endvidere optaget nogle oplæsninger og derefter kørt båndet, så børnene har haft lejlighed til at høre sig selv og vurdere stilens indhold og sprog. Brugt med måde tror jeg båndoptageren kan motivere for børnene en kritik, som de fleste måske ellers ikke rigtig har forudsætning for at forstå.En ugentlig time til oplæsning, kritik og samtale om fristile er vel rigelig i det lange løb. Til afveksling fra 
stilskrivningen, og således også til afveksling fra samtaletimens almindelige form, redegør børnene en uge udelukkende mundtligt for oplevelser, de har haft i ugens løb.

Klasseavisen.Hvis de ydre betingelser for en klasseavis er tilstede, indgår klasseavisen naturligt som led i den fri stilskrivning. Med de ydre betingelser mener jeg, at børnene har mulighed for at få stencilskrivningen og trykningen foretaget af andre. — Den klasse, der her er tale om, har fra 2. klasse fået avisen trykt i ’<en; af skolens fritidsklubber mod betaling af papir og stencils. — Arbejdet for børnene med klasseavisen består derefter hovedsagelig af disse ting:1) ved afstemning i klassen at vælge redaktører, der kan sortere stoffet og derefter fordele det i mapper, der hver skal rumme stoffet til en side i avisen,2) at levere omhyggeligt skrevne tekster og tegninger i passende formater til redaktørerne og3) at komme med forslag til forbedring af avisens indhold og udstyr.Når børnene er fri for at trykke avisen, tager arbejdet med den langt mindre tid, end jeg selv før har forestillet mig, og de få timer børnene bruger til at fremstille et nummer af avisen i kladde, betragter jeg som en hensigtsmæssig afveksling i hele arbejdet med den skriftlige fremstilling.
Rud. Hansen.

Nogle hjælpemidler til danskundervisningen
Af DORA SANDAL

Ord- og sætningsevelser
Elevens bog' til lyd- og' 
taleøvelser. 5. oplag er net
op udkommet. Et uundvær
ligt hjælpemiddel til un
dervisningen.
Kr. 2,85 hft.

Lyd- og taleøvelser
ved udsendelse af 6. oplag 
i 1951 skrev forstander Egil 
Forchhammer: »Der er 
næppe nogen bog, der har 
været af større betydning 
indenfor dansk talepæda- 
gogik end Dora Sandals«. 
Kr. 5,50 kart.

Fra børnenes verden
er den reviderede udgave 
af Dora Sandals kendte bog 
»Fri Stilskrivning«. En in
spirerende bog for alle 
lærere. Kr. 2,50 lift.

C. A. REITZELS FORLAG . Axel Sandal
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Kommunelærer Alfred Larsen, København:

Hvad skal vi gøre ved de staveretarderede?I de allerfleste normalklasser vil man kunne finde flere børn, der har så store stavevanskeligheder, at de slet ikke kan præstere et blot nogenlunde resultat i diktat efter den gennemgang, man almindeligvis benytter sig af. I de fleste tilfælde lader man disse børn skrive af, mens klassen skriver diktat, men også det giver dårlige resultater, fordi de fleste børn med stavevanskeligheder må skrive af bogstav efter bogstav, hvis det skal blive rigtigt. Det bliver kedeligt og ensformigt, og resultatet vil ofte blive, at selv en afskrift vil myldre med lige så mange fejl som en diktat, og det er ingen af parterne tilfredse med.Først og fremmest må man ikke overlade disse børn til sig selv, men man må søge at skaffe sig en endnu nøjere kontakt med dem end de øvrige, da det betyder utrolig meget for, hvad disse børn kan yde. De skal tilmed opmuntres og aktiviseres, begge dele kan være vanskeligt, når man har disse børn sammen med en stor klasse normale børn.Nu har hver lærer sin måde at forberede en diktat på. En lader børnene læse diktaten igennem derhjemme, en anden lader dem skrive den af, en tredie lader dem stave hele diktaten hjemme, mens en fjerde bruger at lade børnene skrive de markerede eller understregede staveord, som de så bliver hørt i på skolen. For den staveretarderede er dette ikke nok. Kan han ikke opfatte ordet, når han ser det eller staver det, ja så er det endnu sværere for ham at opfatte det, selv om det er lydret.For nogle år siden gjorde en læsesvag dreng mig opmærksom på, at han ikke altid kunne få de staveord til at sige noget, som han havde fået for — selv om han stavede dem, altså må man 

have sin opmærksomhed henvendt på det hos disse børn. Diktaten må læses igennem på skolen, inden den bearbejdes hjemme, eller staveordene må gennemgåes på skolen, inden de skrives hjemme. Lader man børnene skrive staveord hjemme må man prøve at finde frem til en arbejdsmåde, der får staveretarderede til at arbejde med ordene og ikke bare skrive dem af bogstav for bogstav. Skal et sådant barn skrive 
havde i sin hjemmebog, kommer linien måske til at se sådan ud: havde, havde, hvade, hvad. — Lad derfor de læsesvage skrive ale stavelsesdelte ord i sta-vel-ser; det tvinger dem til at arbejde med ordet. Så snart man har lært dem ordklasser og ordbøjning, bør man lade de staveretarderede bøje ordene i stedet for blot at skrive dem. f. eks.: en stald, stal-den, flere stal-de, alle 
stal-de-ne. Foruden at de deler det i stavelser, markerer de ordets stamme, hvilket har vist sig at være en meget stor hjælp for disse børn. Har vi et udsagnsord, bøjes det således: spurg-te, at 
spør-ge spørg, nu spør-ger han, før 
spurg-te du, vi har spurgt, de kan spør
ge, en spør-gen-de dreng. ■— Det er ganske vist et kæmpestort arbejde at pålægge disse børn, men er de normalt begavede, så kan de meget let klare ogpaven, og børnene vil hurtigt mærke, hvorledes de føler sig mere og mere sikker, fordi de har flere ting at støtte sig til, når de skal udføre det kæmpearbejde, det er, at opbygge ordene. Man kan evt. ude i margin af bogen, hvori de skriver staveordene, lade børnene gøre opmærksom på stumme bogstaver, narrelyde, det bløde d, det åbne g o. s. v. Det er altsammen noget, som tvinger børnene til at arbejde med ordet hver
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gang de skal skrive det — og det giver resultater.Det vil sikkert være en stor hjælp også for de normale børn, hvis man af hensyn til de staveretarderede tog nogle få minutters lydøvelser hver dag, hvor man ved hjælp af nogle af de forskellige lydtavler eller ved hjælp af vokaltavlen lod børnene sige de lyde som forekommer, når man sætter en (senere flere) konsonant foran vokalerne, og så prøver’ at lade børnene danne ord, der begynder med de lydforbindelser. -— For nylig er der udsendt et læsesystem: »Vi kan da«, der er lavet af en lærer i landsbyskolen, som ikke kunne komme i gang med de læsesvage. I forbindelse med dette system findes en miniature udgave af materialeudvalgets vokaltavle, som de enkelte læsesvage i en klasse selv kan sidde og arbejde med — med stort udbytte. — Man kan også støtte de staveretarderede ved at træne hele klassen i lydstavning — eller ved at arrangere stavekrig mellem to hold,Selv om diktaten er gennemgået hjemme på den ene eller anden måde, er man ikke klar til at skrive den. Jeg foretrækker en grundig gennemgang af staveord og diktat og sparer derved børnene for en række fejl og mig selv for et stort rettearbejde. Man skal så vidt muligt undgå at lade børnene indøve motoriske fejl, men det kan ikke undgås i de store klasser, at børnene laver fejl, men vi kan gøre alt, hvad vi kan for at formindske fejlantallet. Jo bedre børnene er forberedt desto færre fejl, men desværre er det jo langt fra alle hjem, der ser efter børnenes hjemmearbejde, endsige hører dem i staveord eller lader børnene skrive disse ord efter dikteren. Er der læsesvage i en klasse er det af stor betydning, at der etableres et samarbejde mellem hjem og skole, så man kan få forældrene til at forstå, hvor stor betydning deres kontrolleren af barnets arbejde er. Glipper dette, må læreren selv arbejde med bør

nene, evt. bruge et par minutter inden timen til at træne dem, og så må man naturligvis atter høre dem, når klassen skal høres. Staver de stadig forkert, kan man prøve at lade dem lægge ordene fra en sættekasse — på deres bord eller ved tavlen; de kan luftskrive ordet, de kan skrive det på tavlen eller et stykke papir — igen, igen og atter igen!Når diktaten er stavet igennem, hvilket kan ske ved, at hvert barn får sit ord at stave højt, og der sørger man for, at de staveretarderede får særlig mange ord at stave, så skrives den på tavlen evt. efter at et barn staver ordet efter diktat fra læreren. Diktaten læses igennem, de svære ord og alle ikke lydrette ord staves igennem. Man kan søge at markere de svære ord ved at tale om stumme bogstaver, narrelyde, stammen i et ord o. s. v. Man kan prøve at sætte en ring om det svære ord, dække til, lade børnene sige det, stave det eller luftskrive det. Når diktaten så er visket ud, står kun ringen tilbage, men ordet indeni er væk — men hvor er mange svære ord blevet skrevet rigtig på den måde.Man kan nu prøve på at lade de staveretarderede skrive den samme diktat som de øvrige børn i klassen ved at lade dem benytte »Min egen diktat«, der i princippet er et ganske alm. stykke karton i postkort-størrelse. Barnet staver ordet for sig selv, evt., — hvis det kan klare det — siger ordet i stavelser, hvorefter ordet dækkes til og skrives i bogen. Denne arbejdsmåde må nøje indøves, hvis den skal give udbytte og ikke blive til det samme som afskrift i almindelighed.De staveretarderede må være samlet, så man hele tiden kan følge deres skriven. Man vil hurtigt se, hvis de skal prøve at følge med i diktat uden at få lov til at se i bogen, at de bliver hængende ved et ord, og så kan de ikke komme længere. Lad dem få en sætte- 
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kasse (læseapparat) og lad dem så ligesom bogtrykkeren lægge de ord, de ikke magter. Det kræver en del af læreren, idet han foruden at diktere hele klassen nu også må have sin specielle opmærksomhed henledt på denne gruppe. Læreren må måske sige ordet flere gange, før lydforbindelserne går op for barnet, der derefter må stave det og lægge det, dernæst dække ordet til og herefter prøve at skrive det. Man kan så vælge imellem at lade barnet skrive den sætning færdig, det er begyndt på (og som den øvrige klasse forlængst er færdig med) eller igen lade det følge med klassen.Man kan vælge en anden udvej og diktere specielle diktater til de læsesvage, f. eks. lette sætninger, hvori man lader nogle af dagens staveord indgå, men man kunne lige så godt bruge »Indledende diktatøvelser«, de såkaldte »6-ord diktater«, hvis ordforråd er af stigende sværhedsgrad. Det ville være en stor hjælp for de staveretarderede i klassen, om man f. eks. startede diktatundervisningen i 2. klasse med at bruge disse lette diktater. Herved kunne man opnå, at de staveretarderede også kunne få gavn af den gennemgang, man evt. tager på tavlen af disse ord. Man kunne evt. til at begynde med lade alle børnene benytte sættekassen og lægge ordene op, så de staveretarderede kom med ind i et naturligt arbejdsfællesskab. Børnene kan stave de lagte stykker i kor, hvad desværre ikke er ensbetydende med, at de ser på ordet — eller forbinder noget med, hvad de staver. Det er derimod af større betydning, hvis læreren eller et af børnene kan stave stykket, mens de øvrige børn følger med bogstav for bogstav, så de bemærker evt. fejl.Det volder ofte de staveretarderede store vanskeligheder at kunne kende bogstaverne. De kan ikke huske hvordan det skrevne j eller p ser ud, og helt galt er det nu med at huske de sto

re skrevne bogstaver. Her kan man hjælpe de retarderede ved at skrive alfabetet for dem med trykte og skrevne bogstaver, så de altid har det stykke papir liggende i deres diktatbog.Rettelser af de staveretarderedes diktat er et problem for sig. Sætter man en streg under det gale ord, så må læreren skrive det rigtige ord ovenfor med fineste skønskrift, da det ellers vil have svært ved at læse det. Det kan betyde en hel del, hvis man ønsker, barnet bagefter skal skrive en linie med hvert af de fejlskrevne ord, at ordet i det rigtige fremstilling er skrevet for ude i margin. Barnet må igen ikke skrive af bogstav for bogstav, men i sta-vel-ser efter princippet: læs, dæk til, skriv.Fejlene må tages op til drøftelse på tavlen, hvis der er flere der har samme fejl, man må lade svage komme op at skrive og prøve at hjælpe dem med små mnemotekniske hjælpemidler. Forleden havde jeg en, der blev ved med at skrive æg som æk; jeg rettede, han stavede rigtigt, men næste gang var det galt igen, indtil en fandt på at et æg så sådan ud': »o«, og så skulle man bare sætte krusedullen på, så var det et »g«. Siden den dag har den fejl været udryddet, men der kunne nævnes mange flere, som kan tages frem på rette sted.Man kan udrydde mange fejl, hvis man vil have ulejlighed med at skrive det fejlskrevne ord på et lille stykke karton, som barnet får og lægger i en tændstikæske. Så kan man jævnligt høre det i ordet, sætte +, når det kan ordet, 4-, når det ikke kan. Hjemmet skal gøres interesseret, og det vil fremme sagen.Til sidst: Bliv ikke træt og giv ikke op; livet kan være svært nok endda for disse børn, og svigter den lærer, som det sætter pris på, ramler måske meget for barnet — derfor prøv, prøv og prøv igen.
Alfr. Larsen.
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Skoleinspektør Vagn Pedersen, Frederiksberg:

Lydstavning * stavetræningUnder arbejdet med skriftlig dansk opdager man gang på gang fejl, som skyldes en svigten på det auditive område. Uden at komme nærmere ind på en teoretisk redegørelse for denne svigten og de former, den kan antage, skal jeg i det følgende angive nogle fremgangsmåder, som med held er blevet fulgt for at hjælpe elever, hvis defekt var af auditiv karakter. De samles gerne under det fælles navn »lydstavning«, der igen indgår i den mere omfattende »stavetræning«.I selve navnet er der gjort et forsøg på at præcisere denne staveform som en staveform, hvor det lydmæssige, d. v. s. det auditive, spiller en fremtrædende rolle. Det gør det i udenadsstavningen, hvor ordene bliver sagt til eleven enten i form af »staveord«, eller som en lille periode i en diktat, eller eleven ligesom høre dem for sig selv, når genfortællingens sætninger formes, inden de skrives ned i kladdenLydstavningen falder ind under træningen af »staveord«, men det drejer sig om særlige »staveord«, nemlig ord, der er så lydrette, som de kan blive på dansk. Derved er selve den lydmæssige opfattelse blevet det primære, det, hvorom eleven skal samle hele sin opmærksomhed. Eleven skal »kun« lytte sig til ordets opbygning, gøre sig klart, hvilke lyde og de dertil svarende bogstaver, der indgår i ordet.Ordet, der er blevet sagt for eleven som helhed, skal analyseres ud i dets bestanddele. Et ord som »reb« er et typisk lydstaveord; det samme gælder ordet »red«. Enkelte børn vil muligvis have svært ved at holde »b« og »d« ude fra hinanden rent lydmæssigt, men langt de fleste vil gennem stavningen vise, at 

de klart opfatter den fonetiske forskel.De samme ord vil sikkert frembyde visuelle vanskeligheder, idet forvekslingen b/d og d/b er langt almindeligere. En sådan visuel vanskelighed vil vise sig gennem læsningen og indenadstav- ningen, hvor det visuelle danner udgangspunktet.Det er ikke tilstrækkeligt, at kun læreren siger det ord, som eleven skal lydstave. Inden selve stavningen begynder, må eleven gentage ordet. Derved sikrer læreren sig ikke alene, at ordet er rigtigt opfattet, men læreren kan også derigennem kontrollere barnets udtale af ordet. Jasket, ja måske helt forkert udtale kan medføre fejl, der let kunne være undgået, hvis udtalen havde været i orden.Efter at ordet er sagt, følger så stavningen, lyd for lyd, d. v. s. bogstav for bogstav, og staveprocessen afsluttes for hvert ord med, at disse bogstaver igen samles til det ord, som dannede udgangspunktet. Denne samling er for barnet ret mekanisk, idet fejlstavede ord til slut gengives i den rigtige form, sådan som barnet hørte dem og allerede har gentaget dem, inden stavningen begyndte.I stedet for at lade barnet analysere ordet og gennem lydanalyse finde frem til ordets stavemåde, kan man også lade barnet anvende en syntetisk lydstavning. Da bliver udgangspunktet de enkelte lyde, sådan som de er associeret med bogstavnavne.Læreren starter med at sige r-e-b, og barnet gentager disse bogstaver eller samler dem direkte til ordet »reb«. Barnet er derved i en situation så nogenlunde mage til den, der gør sig gældende under læsningen, hvor barnet 
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standser op ved et ukendt ord for at stave sig til det. Udgangspunktet er blot under lydstavningen det rent auditive.Under disse former for lydstavning opdager man så efterhånden, hvor vanskelighederne er størst, og særlig træning må sætte ind på disse punkter. Det fører for vidt i denne lille artikel at komme ind på sådanne særlige træningsområder, men der henvises til den vejledning til »Øvelser i lydstavning og stavelsesdeling«, som hr. skolepsykolog, mag. art. Henning Meyer m. fl. har udgivet.Mens lydstavningen, som særlig stavetræningsøvelse, skal hjælpe de elever, der er særlig hæmmede på det auditive område, tjener den almindelige stavetræning til at gøre børnene sikre i det ordforråd, der hører med til deres klassetrin. Lydstavning er i hele sin form ren auditiv, det er kun læreren, der har lydstavelisten, eleven skal altid lytte sig 

til ordene. Træningen af den almindelige stavelistes ord, som børnene får for hjemme, er derimod også visuelt betinget, og det er givet, at mange børn tilegner sig ordene som ordbilleder og i betydeligt omfang kan se dem for sig, når de staver dem eller skriver dem ned. Dette forhold er dem især til stor hjælp ved alle de ord, der ikke er lydrette.Over for disse ord er de visuelt hæmmede dårligt stillede, og læreren må tit vise stor opfindsomhed for at give eleverne huskeregler, der kan støtte dem i stavningen og retskrivningen. Mange ideer vil kunne hentes i det udmærkede blad »Læsepædagogen«, der er medlemsblad for landsforeningen af læsepædagoger, en forening, som alle, der beskæftiger sig med danskundervisningen, særlig på de første trin, ville have glæde af at slutte sig til.
Vagn Pedersen.

Værdifuldt hjælpemiddel til ethvert stilsystem
Lavra Enevoldsen og Anton Nielsen

SVÆRE STAVEORDSystemet, der består af et hæfte for hvert skoleår, dog to for fjerde, indeholder stavelisternes svære ord., der altid bør have en særlig ekstratræning, selv om skolens stilsystem er nok så omhyggeligt udarbejdet.I opgaverne lægges vægt på ordenes bøjninger, stavelsesdeling og 
ordbestemmelse.Ved kontrolopgaver tvinges eleverne til at skrive i hele ordbilleder. SVÆRE STAVEORD er brugt dels ved klasseundervisning, dels som udfyldende ekstraopgaver samt ved individuel undervisning, også af de såkaldte »ordblinde« børn.SVÆRE STAVEORD vil som supplement til ethvert stilsystem være en effektiv hjælp for eleverne til at opnå den eftertragtede sikkerhed i skriftlig dansk.SVÆRE STAVEORD er blevet et uundværligt hjælpemiddel i danskundervisningen på en lang række skoler over hele landet. Hvis De endnu ikke har prøvet systemet, bør De gøre forsøget nu. Vi ved, De vil blive tilfreds med det.2 .—5. kl. inkl. 0,90 pr. hefte.6 .-7. » 0,95 »
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26 Unge Pædagoger



Overlærer H. Hvidt Rasmussen, København:

Fejlpsykologi og retskrivningsundervisningVi har sikkert alle på et eller andet tidspunkt i vor tilværelse erfaret, at ting eller personer, der frembyder visse lighedstræk, kan give anledning til forveksling. Er der sket en mindre fejltagelse, har vi måske blot trukket lidt på smilebåndet; men mange af os kan uden tvivl give eksempler på forvekslinger, der har haft alvorlige, ja endog skæbnesvangre konsekvenser.Hvis vi undersøger en del fejlformer i elevernes skriftlige arbejder, vil det på tilsvarende måde ses, at det netop er bogstavernes, ordenes og sætningernes lighedstræk, der tit giver anledning til forveksling og dermed fejlskrivning.
Bogstavforveksling.I 2. kl. beror ofte Vio af klassens fejl på bogstavforveksling. Årsagen til disse fejl må søges i bogstavgruppernes figurale lighed. Hvis en elev skriver 1 a n d t i stedet for langt, har eleven altså, efter at have skrevet begyndelsen af g (bue og kreds), der — hvad skrivebevægelsen angår — er identisk med begyndelsen af d (kinestetisk lighed), fejlagtigt fortsat i bogstavet d’s bane, men sikkert blot fordi vedkommende ikke har koncentreret sin opmærksomhed tilstrækkeligt om bogstavet g. Man må naturligvis også tage i betragtning, at børnene på dette første trin simpelt hen ikke har opnået fuldstændig sikkerhed i at skrive bogstaverne, og at de derfor så meget lettere kan forveksle bogstaver, der ligner hinanden.De bogstaver, børnene har sværest ved at skelne fra hinanden, er m og n. Foruden den figurale lighed spiller den fonetiske lighed også en rolle. Specielt har læsesvage børn meget vanskeligt ved at holde disse bogstaver ude fra hinanden. Også b-d, u-y samt j-p hører til de hyppigst forvekslede bogstaver.

Det sker undertiden, at et barn glemmer at give p »tornyster« på. Fejlen kan modvirkes derigennem, at man gentagne gange lader barnet sige og skrive disse bogstaver, så at der skabes en sikker association mellem bogstavets lyd og dets tegn.
Perseveration.Den unge lærer, der første gang møder en isoleret perseverationsfejl, vil muligvis stå ret uforstående over for den. Årsagen til fejlen ligger ikke altid inden for det samme ord, men må søges i et forudgående eller efterfølgende. I ordet skal vil k virke tilbage i ordet, og da begyndelsen af 1 i form er identisk med begyndelsen af k, vil k-bevægelsen, da den lige er udført, let blive etableret, og vi får fejlformen skak (tilbagevirkning).Skrives der bigger et bjerg, bliver der tale om fremvirkning, idet b-lyden i 

bjerg virker fremefter på 1, der så på grund af den partielle lighed med b antager b-form.Hvis en elev skriver mange perseverationsfejl, må det anses for tegn på svag koncentrationsevne. Man må altså indskærpe eleverne nødvendigheden af koncentration i arbejdet. Fejlen kan bekæmpes ved gennemgang af diktat på vægtavlen. Med nogen øvelse kan børnene da selv gøre rede for årsagen til Perseverationen.
Frekvensfejl.Fejlformer som vong, marst og strask er typiske frekvensfejl. Der er ingen tvivl om, at konsonantforbindelsen ng fortrænger gn, fordi den første er langt hyppigere forekommende end den sidste (har større frekvens). Det samme gælder st (ts) og sk (ks).
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Ordforveksling.Vi vil nu undersøge en del af de vanskeligste ord og søge at fastslå årsagen til deres lave rigtighedsprocent.Ordene: vis, hændte, værd, fjor, vende, vidst, vidt, vant, stødte, vente, henne, vor forveksles tit med de tilsvarende homonyme ord:hvis, hente, hver, fjord, vænne, vist, hvidt, vandt, støtte, vendte, hænde og hvor.Denne ordforveksling kan bekæmpes ved hjælp af f. eks. indsætningsøvelser.Indsæt: hændte (= skete) — hente (= bringe hjem).1. For nogle år siden....... det, at et skib strandede ved Jyllands vestkyst.2. Vera må hver dag.........brød til kaffen.I tilknytning hertil kan nævnes en gruppe udsagnsord, der i navneform ender på -re samt en gruppe navneord, der i ubestemt form ental ligeledes ender på -re.Udsagnsordets navneform vil let blive forvekslet med nutidsformen, da de udtales ens (køre — kører), og på tilsvarende måde vil navneordets ubestemte entals- og flertalsform let kunne forveksles (vare — varer).Også disse fejlformer kan bekæmpes ved indsætningsøvelser:a) Indsæt: køre — kører (kørte).1. Du må ikke — så hurtigt.2. Toget — om en time.Indsæt: vare — varer.1. Det er en meget dyr —.2. Der var udstillet mange —.b) Indsæt: -e eller -er.1. Du må ikke kør- så hurtigt.2. Toget kør- om en time.c) De (køre, kører) i skoven hver søndag.Endelig kan nævnes en del ord af partiel lighed. Hertil hører geografiske navne og ord, der er afledt heraf, f. eks. norsk, svensk, fransk. Forvekslingsstavelserne fra Norge, Sverige og Frankrig virker her uhyre stærkt.

Ordene kan indøves således:1) Et skib fra Norge = Et — skib.En by i Sverige = En — by. Vin fra Frankrig = — vin.2) København — en københavner Sjælland — en ...............Holland — en.................3) Et .vensk skib sejlede fra .almø til .øbenhavn.4) HUN SKREV ET BREV TIL SIN FÆTTER HANS I JYLLAND.Denne sætning omskrives således, at kun egennavnene står med stort forbogstav.
Sætningsforveksling.

Pleonasme (overflødig gentagelse).Når visse elementer fra to forskellige sætninger (1-2) kombineres på en sådan måde, at en tanke udtrykkes to gange i en ny (fejlagtigt konstrueret) sætning (3), taler vi om pleonasme overflødig gentagelse, dobbelt konfekt). Som det vil ses, er det her betydningsligheden, der giver anledning til fejlen.1. Båden var ca. 10 m lang.2. Båden var 8-10 m lang.3. Båden var ca. 8-10 m lang.Andre eksempler på fejlagtig sætningskonstruktion:Han for vild i byen og vidste ikke, hvor han var. De passerede forbi mange butikker. I nærheden af Viborg mødte de en gammel olding. Pludselig kom en rytter til hest galoperende.
Kontamination (sammenblanding).Når visse elementer fra to forskellige sætninger (1—2) sammenblandes på en sådan måde, at der opstår en ny (fejlagtigt konstrueret) sætning (3), kalder vi det syntaktisk kontamination (sammenblanding). Også her er det som regel betydningsligheden, der giver anledning til forveksling og dermed fejlskrivning.1. Han er en af de dygtigste elever i klassen.
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2. Han hører til de dygtigste elever i klassen.3. Han hører til en af de dygtigste elever i klassen.Andre eksempler på fejlagtig sætningskonstruktion :Jeg skal nok vogte mig for ikke oftere at komme der. Vi må værge os mod, at disse skadedyr ikke ødelægger huset. Du må hindre, at han ikke modarbejder os.
Retskrivningsundervisning.Det mål, vi sætter os for retskriv- ningsundervisningen i folkeskolen, er indlæringen af de hyppigst forekommende ord: de nødvendigste danske ord. Det drejer sig om i alt ca. 4000 ord, således som vi ser dem fordelt i de respektive klassers stavelister.Der er ingen tvivl om, at indførelsen af de begrænsede ordpensa betegner et klart fremskridt. Dog er 4. klasses ordpensum både for stort og for svært. Det er undertiden gjort gældende, at klassernes ordpensa er for begrænsede. En sådan opfattelse må bero på manglende kendskab til de virkelige forhold. Ifølge standardprøverne kan eleverne kun lære ca. 80 % af deres ordpensum.Også retskrivningsreformen af 1948 må hilses med glæde. Siden den blev gennemført, kan vi roligt regne med, at fejltallet i børnenes skriftlige arbejder er reduceret med ca. 33 %.Ved indlæring af en klasses ordpensum må der lægges vægt på en alsidig undervisning, så barnet både ser, hører og skriver ordene. Men før vi går over til at vise et eksempel på diktatgennemgang, skal der først ganske kort anføres noget af det, vi vil lægge særlig vægt på i retskrivningsundervisningen:Korrekt udtale af ordene (rigsdansk).Fuldt kendskab til ordenes betydning.

Se: A. Noesgaards: Danske dialekter og 
skolebørns skriftlige arbejde.

Forebyggelse af fejl ved grundig gennemgang.Fejlbekæmpelse, baseret på kendskab til fejlarterne og deres årsager.Fejlbehandling (spec. typefejl).En tydelig skrift.Høj tstavning — og atter højtstavning; først indenadsstavning, derefter uden- adsstavning.En alsidig indlæring: eleven må se ordet, høre det stavet og skrive det.Stavelsedeling som arbejdsmetode.Fremhævelse af det markante bogstav (den ortografiske detalje).Association mellem klangbillede og det markante bogstav: standse skrives med d.Begrundelse i så vid udstrækning som muligt (vidst — af at vide, blåt af 
blå, kæntre af kant).Motorisk ordindøvelse: det samme staveord skrives et vist antal gange, f. eks. 3.Talrige gentagelser (f. eks. ved »sta- vekrig«. Børnene skiftes her til at høre hinanden i staveord).Bøjningsøvelser (mundtligt).Mange varierende opgaveformer: f. eks. indsætningsøvelser.Mundtlig gennemgang af ordøvelser er langt at foretrække for skriftlig.Hyppig repetition af svære ord (orddiktat).Alle elever kontrolleres i samtlige diktatens staveord.Ingen diktatindskrivning, før alle børn er kontrolleret.Diktat kan stærkt anbefales, specielt orddiktat, der er meget effektiv og samtidig tidsbesparende.Brug af vægtavlen i udstrakt grad.Skulle man ud af denne brogede mangfoldighed udskille de vigtigste punkter, da måtte det sikkert blive disse: 1) Stavelsedeling 2) Gentagen højtstavning 3) Motorisk ordindøvelse 4) Kontrol med staveord (overhøring) 5) Hyppig repetition af svære ord.
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Diktat.Det er vigtigt at komme godt i gang i en 2. klasse. Mindre børn, der tit er urolige og har svært ved at samle sig om en opgave, arbejder bedst, når de har materialer mellem hænderne. Det er derfor praktisk, at børnene på første trin er forsynet med bogstavæsker, så at de først kan »lægge« teksten. Denne kan se således ud:Vera har en fin dukke. Den ligger i en lille seng.Læreren skriver med trykte bogstaver denne tekst på tavlen, og børnene lægger den med deres bogstavbrikker. Derefter skriver læreren på vægtavlen den samme tekst med skriveskrift, og eleverne indfører den i deres hæfter.Når teksterne bliver lidt længere, og bogstavbrikkeme ikke strækker til, kan eleven nøjes med at lægge de vigtigste ord.I begyndelsen af 2. klasse er afskrivning tilstrækkelig. Først når eleven har opnået nogen skrivefærdighed, kan man så småt begynde på diktaterne.Vi vælger derefter en diktat fra 4. klasse (eksamensopgave 1941):Vi er nu i marts måned, og foråret nærmer sig med raske skridt. Mange af de fugle, der i den stærke kulde søgte ind til huse og bøndergårde, vender atter tilbage til mark og skov, hvor de får travlt med at bygge rede og lægge æg. Snart bliver skovbanden dækket af hvide og gule blomster, og i begyndelsen af maj står buske og træer med friske, lysegrønne blade.Gennemgangen af denne diktat kan forme sig således:1) Oplæsning med foresigen af ordgrupper (af hensyn til udtalen).2) Samtale om de vigtigste ord.3) Højtstavning af hele stykket (ev. blot af staveordene).4) Diktaten skrives af læreren eller eleven (dog helst af eleven) på vægtavlen, medens de øvrige indfører den i deres hæfter. Hvert ord staves højt, før 

det skrives. Af hensyn til de svagere elever vil det være hensigtsmæssigt at skrive ordene med bindestreg.5) Motorisk indøvelse af staveordene. Hvert staveord skrives f. eks. 3 gange, første gang med bindestreg.6) Kontrol. Alle børn kontrolleres i stavning af samtlige staveord (to og to kan børnene høre hinanden). De rigtigt stavede ord krydses af. Ud for fejlstavede ord sættes minus. Til sidst indøves de fejlstavede ord på ny og kontrolleres atter.Afmærkningen af staveord kan da se således ud:marts 4- X -r- X X Xmåned 4- X 4- X X Xforåret -7-4-X4-4-XXX nærmer X X Xskridt 4-4--J-X4-4-X4-XXX o. s. V.Hvis man vil foretage en særlig grundig gennemgang af diktaten, kan man på grundlag af Noesgaards bog »Fejltyper i dansk retskrivning« ordne diktatens ord efter sværhedsgrad. Jo højere tallet er, desto sværere er ordet: skridt (138), bøndergårde (100), begyndelsen (85), vender (85), foråret (77), marts (65), nærmer (50), søgte (41), dækket (36), hvor (34), skovbunden (32) o. s. v. De førstnævnte ord vil altså kræve betydeligt flere gentagelser under indøvelsen.Diktatteksten egner sig også godt til andre øvelser. Som en god forøvelse til genfortælling kan den dikteres uden angivelse af afsnit og punktum. Først efter endt diktering markeres afsnit og punktum. Et diktatstykke er ligeledes velegnet til analyseøvelser, såvel ordanalyse som led- og sætningsanalyse. I forbindelse med ledanalysen sættes så komma.
Orddiktat.Orddiktat repræsenterer en meget koncentreret og tidsbesparende arbejdsform, og den kan med stor for-
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del anvendes ved indlæringen af svære ord. Læreren indsætter da det svære ord i en sætning, hvorefter kun ordet dikteres, f. eks.: De blev siddende. Skriv: siddende.Der er naturligvis heller ikke noget i vejen for, at man kan anvende samme fremgangsmåde ved forberedelsen af en almindelig diktat, idet man kun dikterer staveordene.Det er værd at bemærke, at næsten M af alle fejl falder på de 100 sværeste ord i folkeskolens ordpensum. Parallelt hermed kan for læsningens vedkommende anføres, at over halvdelen af alt almindeligt læsestof udgøres af sprogets 100 hyppigst forekommende ord.
Motorisk ordindøvelse.Børnene kan altid skrive frit frem i stavelisten. (Det vil være praktisk at have et særligt hæfte hertil). Men hvis børnene skal kunne arbejde forsvarligt på egen hånd, vil det være en fordel, at stavelisten er udarbejdet således, at ordene står opført med bindestreger. Det vil også være påkrævet, at betydningen af homonyme ord står vedføj et, f. eks. hændte (=skete); hente (=tage hjem).Når børnene kommer til selve diktaterne, vil de da lettere kunne lære disse. Hvis hvert ord skrives f. eks. 3 gange (motorisk ordindøvelse), vil det være hensigtsmæssigt, at de første gang skrives med bindestreg. Børnene kan da langt lettere lære dem, og de får samtidig kendskab til, hvor ordene skal skilles.Den motoriske ordindøvelse kan altså forme sig således:sep-tem-ber september septemberVed gennemgang af genfortælling er det også nødvendigt, at staveordene indøves grundigt. En del elever, der er 

flinke til at gengive en fortælling, får ofte deres arbejde skæmmet af mange stavefejl. Hvis man mener, at der ikke er tid til at gennemgå staveordene, kan man simpelthen skrive dem op på tavlen, ev. i alfabetisk rækkefølge, så at de ikke bliver en direkte hjælp ved selve gengivelsen.
Uforberedt diktat.

I den sidste del af skoleåret kan man tage nogle diktater igennem som uforberedt stof. Eleverne kan da skiftes til at skrive på vægtavlen. Begår de fejl, markerer de øvrige børn. Man kan på den måde gennemgå meget stof, og hele timen kan anvendes til undervisning.For øvrigt vil der som regel ikke forekomme mange fejlskrivninger, da børnene på det tidspunkt har skrevet deres ordpensum adskillige gange. På en måde er betegnelsen »uforberedt« altså ikke helt rammende.Endelig kan det anbefales at lade eleverne skrive 3—4 prøvediktater i årets løb, så læreren får et indtryk af klassens virkelige standpunkt. Hertil kan også benyttes »Standardprøven i retskrivning« (orddiktater).
Frie retskrivningsøvelser.Ordgrupper, der erfaringsmæssigt volder vanskelighed, vil det være hensigtsmæssigt at tage igennem på klassetavlen, så ofte der er tid til det: udsagnsordenes lange tillægsform (løbende), udsagnsord og navneord, der ender på -re: køre (kører), vare (varer) samt navneord, der ender på -rer: murer (murere). Ligeledes enstavelsesnav- neord på -r: snor (snore). Endvidere enslydende ord: hente — hændte, vente — vendte, fjor — fjord o. s. v. Endelig egennavne og specielt ord, der er afledt af disse: Norge, Odense teater, Christian den Fjerde, Sjælland, sjællænder, sjællandsk. — Børnene kan selv finde analoge eksempler og skrive dem.

Unge Pædagoger 31



Individuel undervisning.Hvis det viser sig, at der i en klasse er for stor spredning med hensyn til intelligens og ydeevne, kan det blive nødvendigt at individualisere.Det stof, der skal indlæres i retskrivning, egner sig i virkeligheden godt til individuel undervisning. Som allerede nævnt er der ikke noget i vejen for, at børnene kan skrive frit frem i ordlisten. Man må blot forlange, at ordene er opstillet efter sværhedsgrad, at de er delt i stavelser, og at betydningen af homonyme ord står vedføj et. Også ordøvelserne kan børnene arbejde sig igennem på egen hånd, hvis de blot har fået opgavetyperne gennemgået mundtligt. For øvrigt må opgaver, der anvendes til individuel undervisning, være forsynet med såvel instruktion som løsning. Det materiale, der består af tegninger med tilhørende ord-, sætnings- og tekstbrikker, er særlig godt egnet til individuel undervisning på de første trin.Selv diktaterne kan indlæres individuelt. Det kan lade sig gøre ved f. eks. udenadsskrivning. Eleven lærer da hver sætning udenad og skriver dem udenad. Man kan også give selvdiktaten denne form:Min onkel .... en stor ...., der ligger i nærheden af Horsens..........Staveord: ejer, gård, fjord.Når staveordene er indøvet, dækkes de til, og eleven skriver så sætningen, idet staveordene indsættes (eleven dikterer sig selv).Når en klasse elever står på nogenlunde samme standpunkt, er der naturligvis ikke noget i vejen for, at man kan drive klasseundervisning med endog særdeles godt resultat. Men hvis der i en klasse findes 4—5 børn, der slet ikke kan følge med klassen, vil det være nødvendigt at udskille disse og give dem kortere og lettere opgaver. Hvis man stadig trækker disse svage børn med og lader dem gå fra nederlag 

til nederlag, kan man gøre ubodelig skade. Det er bl. a. på den måde, at der skabes vanskelige elever. Det gælder om at give børnene opgaver, som de kan magte, så at de befinder sig godt i skolen. Vi må tage børnene, hvor de står, og ikke hvor vi ønsker, at de skal
H. Hvidt Rasmussen.

LITTERATUR:
Fejlpsykologi.1. Arthur Kiessling: Die Bedingungen der Fehlsamkeit.2. Paul Ranschburg: Die Lese- und Schreibstörungen des Kindesalters.3. Paul Ranschburg: über Hemmung gleichzeitiger Reizwirkung.4. Jakob Stoll: Zur Psychologie der Schreibfehler.5. Hermann Weimer: Psychologie der Fehler.6. Hermann Weimer: Fehlerbehandlung und Fehlerbewertung.7. Erik Oxenvad: Bedre dansk.8. Erik Rehling: Skriftlig form.

Retskrivningsundervisning.1. A. Franken: Der Rechtschreibunterricht.2. Harry Victor Masters: A Study of Spelling Errors.3. L. S. Tireman: Value of Marking Hard Spots in Spelling.4. Carleton Washburne: Winnetka- teknikken.5. Hans Bergersen: Morsmålsoplæringen.6. Helge Haage: Ortografiens psykologiska och pedagogiska problem.7. Tamm, Kågen, Grönblad, Börjeson, Blomberg: Läs- och skrivsvårigheter hos barn.8. J. Heltoft: Retskrivnings-metodik.9. A. Noesgaard: Danske dialekter og skolebørns skriftlige arbejde.10. A. Noesgaard: Fejltyper i dansk retskrivning.
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Kommunelærer Tage Noesgaard, Frederiksberg:

StandardprøverneMedens standpunktsprøver i regning har været kendt i en længere årrække, er tilsvarende prøver i skriftlig dansk noget forholdsvis nyt. I årene 1942—43 udsendte Udvalget for Skolepsykologiske Undersøgelser de første standardiserede prøver i retskrivning, udarbejdet af A. Noesgaard. Ved retskrivningsreformen af marts 1948 blev disse prøver imidlertid uanvendelige, og man forudså, at nye måtte udarbejdes, så snart børnene havde vænnet sig til den nye retskrivning.Overgangen til det nye voldte kun ringe vanskeligheder, så allerede efter tre års forløb kunne en revision af prøverne finde sted. Arbejdet hermed varede godt et års tid, så de nye standardprøver, for 3.—8. skoleår, blev færdige i 1952 og ligesom de første udsendt af Udvalget for Skolepsykologiske Undersøgelser.Standardprøverne er for hvert enkelt klassetrin baseret på den tilsvarende klasses staveliste og giver læreren mulighed for at få et indtryk af, hvorledes hans elevers stavefærdighed er, sammenlignet med resultatet af en retskrivningsundersøgelse, der blev foretaget med 600 børn, 300 piger og 300 drenge, i Storkøbenhavn.Opgaverne er formet som orddiktater. 150 ord er udvalgt fra hver staveliste, 50 til hver af prøverne, der afholdes i oktober, januar og maj. I hovedsagen er ordene til første prøve, oktoberprøven, taget fra repetitionslisten (de sværeste ord fra det foregående års staveliste), til anden prøve, (januar) fra hovedlisten (de nye ord), og til tredie prøve (maj) fra begge lister i forening. Endvidere er de forskellige fejltyper repræsenteret (se A. Noesgaard: Fejtyper i dansk Retskrivning, 1945).

Som noget nyt i forhold til de tidligere prøver kan nævnes, at der her også findes orddiktater for de tre første klasser i eksamensmellemskolen, hvor dog en del sværere ord uden for stave- listen er medtaget efter skøn.Efter at fejlkilden »stort begyndelsesbogstav« så godt som helt er bortfaldet, er dansk retskrivning i børneskolen blevet lettere, idet ca. 35 % af alle fejl hidrørte derfra. Men hvilken indflydelse dette vil have på andre fejl i et ord, kan der intet bestemt siges om i øjeblikket. Eleven skal ikke nu anvende kræfter til at afgøre, om et ord skal med stort eller lille, og rigtigheds- procenten vil derfor sikkert sættes yderligere op. Indtil nye stavelister er udarbejdet, står vi i det hele på lidt usikker grund. Det ses også på standardprøverne. Enkelte af dem er lidt for svære; til gengæld differentierer prøven så bedre, og på gruppeinddelingen har det ingen indflydelse. Gennemsnitligt er der 7—10 fejl i de 50 ord, hvilket er meget passende, når man ønsker at benytte den fra regneprøver- 
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ne kendte 5-gruppe-inddeling. Fordelingen ligger dog ikke jævnt omkring gennemsnittet. Enkelte elever har fejl i over 40 af de 50 ord.Standardprøverne giver læreren oplysning om barnets stavefærdighed i en del af de ord, det gerne skulle være fortroligt med på et bestemt tidspunkt, og giver et fingerpeg om, på hvilket område der muligvis må arbejdes særligt. Og intet mere. Naturligvis vil prøverne aldrig være et udtryk for, hvordan barnet i det hele står i skriftlig dansk. Det siger vel sig selv. Men de 

vil heller ikke altid være et fuldt gyldigt udtryk for, hvordan det står i retskrivning. Man ser undertiden, at resultaterne af en orddiktat og en almindelig diktat kan være ret forskellige. Grunden er nok, at den sidste viser noget om barnets evne til at kunne holde sammen på en hel sætning, en evne, som er meget vigtig, og som ikke prøves i orddiktaten. — Standardprøverne er således et af midlerne til at prøve eleven i retskrivning, men ikke det eneste.
Tage Noesgaard.

Serien VOR VERDEN
Uundværlige i 

grundskoleklasser . læseklasser . f.m. klasser

2.50 kr. pr. sik. Fås i boghandelenUNGE PÆDAGOGERS FORLAG
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Cand. mag. Eva Jacobsen, Ordblindeskolen, København:

De store vanskelighederDer er meget, der tyder på, at den danske skoles krav om korrekt stavning i en ung alder er et af de mental-u- hygiejniske krav, som professor Bonne- vie ønskede en nøjere undersøgelse af i sit indlæg forleden ved diskussionen om skolens mentalhygiejne.I hvert fald er der et meget stort antal børn, som får stavevanskeligheder, skønt der slides og mases landet over med retskrivningsarbejde efter — ofte glimrende — systemer, og jeg skal her fortælle lidt om, hvorledes vi på en ordblindeskole har grebet sagen an på forskellige punkter, når vi har fået sådanne små — og større — mennesker betroet, for hvem alt skriftligt var blevet en rædsel og en gru og en plage.Små børn, som prenter deres første store, vaklende blokbogstaver efter en avis eller lignende, er fyldt af en hellig iver. De slider, så de sveder ved det, de arbejder i timevis, og de spørger deres nærmeste ud, så det suser for ørerne af dem: Hvad er det for et bogstav, jeg nu har skrevet? Er det her et rigtigt P? Et F, er det en pind og så to ud til siden?Hvordan ser det ud med disse børn i 3., 4., 5. klasse? Er dansk stil deres yndlingsbeskæftigelse? Nyder de deres diktatforberedelse? I bedste fald forholder de sig vist lunkent til det fag.Hvem dræbte skrivelysten hos dem? Først og fremmest vort kære modersmål, når det kræves korrekt stavet: skriv rigtigt (på dit eget trin, men alligevel . . .) med det samme eller lad være med at skrive! Vi har et meget krævende sprog retskrivningsmæssigt set.Af samtlige børn er der en gruppe, som ingen vil kunne hindre i at lære at stave korrekt, fordi de er så hurtige og sikre i ordbilleddannelsen, at stavningen »hænger ved af sig selv«, når 

de befinder sig midt i en kultur, der lader det regne ned over dem med skrevne ord på skilte og plakater, i bøger og aviser, på tekster til billeder og tekster til film.Så er der mellemgruppen, som ved at pleje deres stavning kan holde styr på ordene. De må gøre et arbejde, men de får noget ud af det.Og så er der den gruppe, der »hjælpes ej ved Kunst, men ved Mirakler«, som det siges med citat hos Noesgård. Mirakler er nu så meget sagt, men pædagogen skal hænge godt i, og det er et kolossalt slid for eleven. Læg endelig mærke til, at han samme sted i sin bog (De nødvendigste danske ord« s. 49) siger, at for denne gruppe børn er stave- listerne ikke skrevet. Der er de for svære. Vi går i gang.Slid alene gør det imidlertid ikke. Med de meget harmoniske går det, men det er de få.Meget ofte kommer følelser af forskellig slags, men alle negative, på tværs af arbejdet og forhindrer en direkte og systematisk fremgangsmåde i særundervisningen. Hvad skriftligt arbejde angår, er der netop ofte som følge af flere års famlende kamp for at vinde med (og nederlag som hele resultatet deraf) opstået kedsomhed, skjult uvilje mod arbejdet eller åben aversion. Den protest, eleverne ofte møder til særundervisningen med, er udtryk for deres angst for, at de her skulle stå over for noget, de aldrig vil kunne lære som andre.Som andre. Det står for dem, som om alle andre end de selv er uden problemer her, og de lærer uhyre meget af at se nogle have de samme eller lignende vanskeligheder, og ikke mindst ved at se, at kræfterne og evnerne kan kom
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bineres uendelig forskelligt. Hver af de svage elever bliver en spændende opgave at løse, et arbejde som de selv i samarbejde med læreren kommer til at udføre.Over for disse modløse eller direkte vrangvillige elever må man som pædagog udfolde stor opfindsomhed og ofte gå lange omveje for at hale et godt resultat i land. Man må kæde stavesliddet sammen med emner, de interesserer sig for, og give det i opgaveformer, de ikke kan undgå at lade sig indfange af. Kører man hårdt på, risikerer man at fremkalde en for barnet selv ødelæggende trods eller »flugten ind i dumheden«.
Ting de kan lide.Til nogle børn er det nok, at man til diktaten finder et emne, de synes om. Vi tager f. eks. tit et stykke i en bog, som de er meget optagne af at læse. Ved vores undervisningsform med een eller to elever ad gangen kan det let lade sig gøre at lempe teksten, så den bliver egnet.Andre må have helt nye opgaveformer, som slet ikke minder om de forhadte staveord og diktater.Det kan være morsomt og spændende at vriste meningen ud af en »telegramkode« som nedenstående med tal i.

K 18 2G R8N =
Katten tog rottenTal betyder for mange af dem noget rart, noget reelt i modsætning til de lumske bogstaver. Den bedste måde at holde sammen på det udfundne på er at nedskrive ordene og orddelene, efterhånden som koden tydes. Opgaveformen giver med andre ord en stærk motivering for at skrive.Mange børn kan lære at stave rigtigt, 

når denne opgave er i centrum. Al slags direkte eksamination, mundtlig eller skriftlig, klarer de: diktat, staveord, orddiktat. Men allerede ved genfortællin

gen, hvor de skal passe på indholdsgengivelsen og sproget også, bliver der for lidt kraft tilbage til at holde retskrivningen i ave, og fejlene kommer listende, flere mod slutningen af stilen end i begyndelsen akkurat ligesom i diktaterne, dengang de endnu voldte vanskeligheder. Fristilene myldrer med brølere, og feriebrevene er næsten ulæselige.Her kan man ikke nøjes med stave- dressuren. Der må skaffes sikkerhed på flere områder, og det nærmeste mål vil være at opøve en effektiv kontrol hos eleven, så han selv kan rette de fejl, som vil blive ved at dukke op i skrivesituationer, hvor stavningen er blevet et perifert fænomen.Det er praktisk at afgrænse opgaverne: har du klaret alt med m og n på denne side? Der er en fejl i brugen af e : æ i denne linie, kan du finde den selv? F. eks. sådan:
m: n

og han slog han oyen i hovedet 
ned en køide

e: æ
de solte ænkens hest til præstenkøide og solte — udsættes for et særligt eftersyn under synsvinklen: stumt bogstav.Ikke alle stavefejl er så grinagtige som den kære, gode P. Sørensen Fug- holms. Her er noget for både øje og øre:ja meget har du prøvet, ja ganske kulogsalt.Men mange af børnenes fejl er dog i virkeligheden meget indtagende vidnesbyrd om deres opfattelse af ordene og om deres tale:femmertyve beugraf inu kenon. Så hvorfor ikke nyde fejlene i stilhed, mens man med bulder og brag sammen med barnet drager til felts for at få dem udryddet. Det er rarere for læreren, som skal se så mange fejl dag ud og dag ind, at kunne se sådan på det, og eleven 
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skal nok mærke det som en lun vind.Vi bruger undertiden fejlretningsop
gaver. De kan være forskelligt indrettede. Her er f. eks. en med ord fra zoologisk have, en behagelig emnekreds for børnene:

kanelhuset oskegård fulehusEller vi kan tage en historie delt op i små afsnit, hvor hvert afsnit indeholder en fejl i to eksemplarer, to — fordi mistanken uberettiget kan falde på næsten ethvert ord, og det ville bare opløse præstationen.»En folk arabere havde slået lejr for natten i læ af en stor gruppe træer. Hele dagen havde den folk vandret omkring med sin hjord af får, kameler og hornkvæg.«I en færdig stil kan næsten et hvilket som helst rigtigt stavet ord blive udsat for rettelse — lige nedslående for lærer og elev.Det er af den allerstørste vigtighed, at man ved alle opgaver finder noget konkret, positivt ved elevens arbejde, og mange opgaver har deres store betydning ved klart at kunne vise fremgang, den de hele tiden spejder efter. Her er opgaver med Palins universal fortræffelige.Ting, som kalder på elevernes aktivitet og får dem til at arbejde med glæde igen, er bl. a. alt sådant materiale, som ligner (eller er) spil: stavedomino, tips, kortspil med enkelte bogstaver eller stavelser eller sammensætningsled.
Spørgestilkan blive en hyggelig og overkommelig beskæftigelse, når den er indrettet så bekvemt, åt der kan svares med eet eller et par ord. Vi tager en bog med mange billeder og kigger godt på bille- dérne først.Her er så et par eksempler på spørgsmålene og minimumssvaret — lange svar modtages selvfølgelig med største glæde.

Hvad har de to ban-ditter på deres tøj?
lapper

Hvad er der spændt for vog-nen?
æslerSvaret kan hentes lige ud af billederne; der bliver et overkommeligt stavearbej- de at udføre, et arbejde, som også har 

mening, for det ene ord er i begge disse tilfælde svar nok.En meget afholdt form for diktat er 
rundbordsdiktaten.Eleverne sammen med læreren skiftes til at finde på en sætning til en fælles historie, de digter på. Den skal formelt være i orden, men i indholdet kan enhver boltre sig, som han har lyst. Det bliver aldrig eleverne, der finder på de letteste sætninger! For læreren er det uhyre værdifuldt at være midt i elevernes arbejde med at forme stoffet, og ved denne arbej dsform foregår der som regel en meget solid indlæring, uden at eleverne skænker det en tanke, at de slider som sædvanligt.Jævnsides med stavearbejdet, eller efter at stavningen er bragt på fode, kan man sammen med visse elever føre 

kampen mod det tunge sprog. Det er den gruppe elever, som både staver dårligt og er jævnt eller ringe sprogligt begavede. De nøjes med det omtrentlige i en konstruktion, et udtryk, en vending: en vejfarende kvinde bliver til en vildfarende kvinde, jeg var så våd, at jeg kunne drives (drev af vand •—• kunne vrides) o. s.v.Man isolerer vanskelighederne og tager dem hver for sig: stavning i centrum den ene gang, sprog den anden, komposition den tredie o. s. v., og det viser sig da i mange tilfælde, at det ikke mindst var summen af krav, der slog dem ud og fik deres præstationer til at vise svagheder på alle områder. Med større stavesikkerhed kommer en friere udtryksmåde, de er ikke mere storfor
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brugere af »synonymer« — efter Storm- P.’s definition af et sådant:— Et Synomen er et Ord, man kan bruge, naar man ikke kan stave det, man tænkte først!
Fristile.Kan man lade de ordblinde og andre dårlige stavere skrive fristile? — der må jo blive et mylder af fejl.Man kan ikke lade være.Det er meget vigtigere, at disse handicappede børn får lejlighed til at give et indhold udtryk og at de bliver oplært i at udtrykke deres meninger klart, end at de bliver gode til at stave — det er jo forudsat, at i disse tilfælde er begge dele ikke mulige; men skolen stiller sine ganske bestemte krav.Prøver man at holde disse elever kun til afskrivning, laver de en skønne dag alligevel den forkert også — af lutter kedsomhed eller værre endnu, fordi de er nedslåede over at skulle udføre den slags arbejde i et undervisningsmilieu, hvor det tydeligt tilkendegives, at afskrivningen er noget ringere arbejde.Lader man dem derimod skrive løs af hjertens lyst, har man muligheden for efterhånden at kunne interessere dem for at stave det rigtigt, de har forfattet, og så vil der være en virkelig god chance for, at det lærte slår rod, og at de »vænner sig til« at stave rigtigt.Men denne for barnet naturlige arbejdsgang kan man ikke ret let komme til at praktisere i en stor klasse, hvor det er målet, at børnene skal skride planmæssigt frem med alder og stavefærdighed i et bestemt forhold. Det er et af de punkter, hvor modstridende interesser kæmper.Altså må man lægge hovedet i blød og finde veje frem.En god fremstilling af arbejdet med fristile på et tidligt tidspunkt i skolen — for både normalklasser og læseklasser 

er givet af Else Schiøler i »Læsepædagogen« (1. årgang nr. 3, april 1953). Læs den og lær af den.Der er ofte et svælg mellem retskriv- ningsstandarden og fortælle- og kompositionsevnen. Det gælder om at finde arbejdsformer, hvor børnenes lyst til at fortælle kan boltre sig skrifligt uden for mange kvaler. Hvis man tvunget af ret- skrivningskravene, betager eleverne modet og lysten til at skrive frit, skal man ikke undre sig, når man til den tid, hvor man kræver fri fremstilling af dem som en selvfølge, møder en stor træghed. Alt for tit er den slags stile i virkeligheden arvegods, skrevet af efter en godhjertet kammerat fra de ældre klasser. Sådan et stykke arbejde kan nås i toget mellem Roskilde og Viby eller på lignende korte strækninger, og der er kun en eneste god side ved dem: har en elev skrevet noget lige ud af sit hjerte, er det som regel en frygtelig oplevelse at få sådan en stil gennemrettet og sønderlemmet tilbage. Så hellere gå udenom næste gang. Mon lærerne ved, hvor mange af de stile, de retter, der er gengangere? og hvor mange gange evt.?Helt optaget af handlingen i sin selv- opfundne novelle har en 11-årig dreng skrevet følgende:Nu blev det nat og alle gik i seng ogda alle sov lage styrmarden sig også til at sove uden at smyde an- kerde i vandet. Lige pluslig sage det bun og det var skibet der var stot på en klippe og da vognede kap*- tejnen og skeidet styrmannen ud for at han have soget.Med de almindelige rettelser i ville dette blive lemlæstet. Her kan korrigeres stavning, tegnsætning og sprog. Det havde kun taget ham 10 minutter at forfatte hele novellen, som var ca. 5 gange så lang som det citerede stykke her. Han kan med andre ord ryste en godt komponeret historie ud af ærmet.En anden dreng på samme alder brugte godt 10 —■ ti — minutter om at 
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sætte følgende sætning sammen — den skulle blot vise et eksempel på brugen af ordet skød:en skydtejæger skød revende (rævene) Han har aldrig hverken før eller siden brugt det sære ord skyttejæger, men det er sammen med den forfærdelig lange tid, han brugte til sætningen, et bevis på, at han er helt i baglås over for fri fremstilling. Med ham er der et dobbelt arbejde at udføre: at give ham tillid til, at han kan få tingene sagt og lære ham at udtrykke sig godt.Det er vel nok rigtigt, at motorisk indøvede fejl kan sidde uhyggelig godt fast i sammenligning med de korrekte ting, som ofte må bukke under, selv på et tidspunkt, hvor de syntes lært. Her er igen noget, det er vigtigt at tale med eleverne om, så de ikke bliver slået helt ned ved at møde fejl i noget, de troede lært. Men det er i hvert fald lige så sikkert, at hvis lysten til det hele svigter, så kan man slide år ud og år ind efter de bedste mønstre, der kommer dog ikke noget ud af det, som kan svare til de anstrengelser, det hele har været. Det vedbliver at være tågetilstand, evig uklarhed.I sin iver for at få korrekt stavede og smukt skrevne stile straks, har man bremset børnenes naturlige fortællelyst og ved rettelser i massevis dræbt umiddelbarheden og hele fornøjelsen for dem.Over for den gruppe børn, som har udtalte vanskeligheder af emotionel art er det dobbelt forkert at fordele kræfterne på denne måde. Følelsesproblemerne vælter rundt i dem, og idet man bremser deres fortælletrang, forhindrer man dem i at skaffe sig udløsning gennem det skrevne ord.
NedskrivningenIkke så få børn, som opdager, at de er bagefter i stavning og kan lave mange fejl når som helst, sørger ubevidst for aldrig at få en tydelig skrift, eller også 

ødelægger de den læselige skrift, de oprindelig havde. Det er simpel selvopholdelsesdrift, som får dem til at bære sig sådan ad: prenter man sine små, mellemstore og himmelråbende fejl klart og tydeligt, får man jo vrøvl for hver og en af dem, men står der noget gnidder, er der chancer for, at en træt lærer med 34 andre stile foran sig overser en del af dem.De udvikler en skjuleskrift, en »det- står-der-også« eller »det-står-der-heller -ikke« skrift.Enkelte er ganske klare over deres skrifts fordele og udreder dem sagkyndigt for os. Særlig afholdt blandt de større elever af denne kategori er en patentkrusedulle, som efter behag kan gøre det ud for -er, -re, -ere, -rer. Ved at skrive en sådan ting opnår de, at læreren rent rutinemæssigt indsætter den rette værdi for deres stave-x og læser krusedullen for det, den burde være.Men det løser ikke den usikre stavers problem. Han har fået noget behageligt ud af at stikke hovedet i busken, så hvorfor skulle han ikke gøre det rigtig tit igen?I mange tilfælde retter sådan en dårlig skrift sig op igen, uden at man behøver at blande sig i det, hvis bare stavningen bliver sikker eller i hvert fald bedre. Den gruppe, som så bliver tilbage er de motorisk svage, som er et stort problem for pædagogen.Mange børn bliver hurtigt flinke til at håndtere en pen og nyder det. Lad dem boltre sig. Andre er længe motorisk usikre og må gå frem i moderat tempo, hvis de skal kunne løse nedskrivningens mange og komplicerede krav på en gang. Lad dem bruge blyant. Også i normalklassen. Men husk så samtidig at give afkald på at opstille blækskrivningen som alt åndsarbejdes krone. Det er den nemlig alligevel ikke, og over for disse børn skader den megen rangforordning i arbejdet.
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Der savnes noget her. I teknikere af forskellig slags, giv os noget ordentligt at skrive med for vore børn. Det skal være billigt, stærkt og let håndterligt, et redskab, som bliver en hjælper og ikke en plage og en hemsko.Vis et barn en skrivemaskine, og dets øjne stråler. Ny energi farer igennem det, og nyt land er vundet dermed. Man kan undervise igen, lære det noget mere. Jeg ved nok, at man ville opleve visse vanskeligheder ved at skulle have bevilget 10 støjfri skrivemaskiner til sin klasse, det er een ting . .. men den umiskendelige glæde hos barnet viser, at kilderne ikke er udtørrede, deres løb er derimod blevet hemmet.
Om at rette.Hvad kan disse børn så få ud af deres slid?Når diktater bedømmes, udtrykkes det som regel sådan, idet man går ud fra, at hele opgaven burde have været rigtig: 9 ord gik den gale vej, altså får du tg for din præstation. Ved en afsluttende bedømmelse er den taksering rigtig, og dovne elever kan den ruske op i. — Hvor tit finder man for resten rigtig ægte dovenskab? Det er lige så ofte modløshed efter nederlag, angst for ikke at være tilstrækkelig, der er den virkelige årsag. — I det daglige arbejde året rundt vil en række dårlige karakterer i de allerfleste tilfælde udelukkende have en skadelig virkning.Hvor mange gange har vi ikke siddet med en elev og stirret ned i sådan en diktatbog eller en genfortælling eller endog en fristil, der flammede af røde rettelser, som det — selv for en skrap læser — var svært at dechifrere. Hvor skulle man ende og hvor skulle man begynde. Sådan en stil ville selv klassens bedste have svært ved at rette.Skal man hjælpe de svage stavere til at blive bedre, må man gå en anden vej. Her er det meningsløst at lade

flere »rødplettede« stile se lyset. Kun lettere opgaver vil kunne give træning, og man må under alle mulige påskud sørge for, at de kommer til at lave en serie ug-stile. Eller man siger bare tingene på en positiv måde: du har lavet 54 ord rigtige i din diktat. Det var godt. Så var der 9, som var forkerte, dem giver vi os til at arbejde med, de er sådan og sådan indrettet. — Det kan også være formålstjenligt at rette nogle få vigtige ord, som er blevet forkerte og se bort fra resten til en anden god gang. Der er mange muligheder for en opmuntring, som eleverne kan anerkende, og formålet kan vise en vejen: de må ikke igen se det som håbløst at komme videre frem!Det hører med til pædagogens balancekunst at finde ud af, om den elev, han har at gøre med, trives bedst ved at arbejde uvidende om sit ringe standpunkt, eller om han kan bære at se sandheden i øjnene. Men for begge slags er det afgørende, at man kan påvise fremgang eller give en plausibel forklaring på stilstand. Overgangen fra 3. til 4. klasse er m. h. t. stavepensum netop sådan en ting, der trænger til en forklaring. Kravene stiger her så mærkbart for de ringe stavere, at det er storartet, hvis de i første omgang kan undgå at gå ned i præstationerne. I årets løb kan de måske gå frem, men det er egentlig ikke at vente. Det er 
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nødvendigt at tale med dem om sådan noget.Særligt pinlige er rettelserne i fristile, hvor eleverne tit har udleveret sig selv uden tanke på, hvordan det virker at se sit værk gennemtrukket med røde streger.
Hvad kan man så nå med de dårlige 

stavere?Nogle endog meget dårlige stavere kan komme helt på fode, så at sige bringes i en ny tilstand. En dreng, som var blevet god til at stave, sagde som forklaring:»Jeg er vant til det nu. Jeg har væn
net mig til det«.Andre kan der kun lappes på, men noget mere kan de alle lære og lære med glæde, hvis det gribes rigtigt an. I nogle tilfælde vil det være en stor ind

sats af både lærer og elev blot at kunne afværge katastrofe i skriftlig dansk. Og det står ikke skrevet på eleven, den dag han kommer til undervisning, hvordan det vil gå. Det er ikke mindst et spørgsmål om, hvordan lærer og elev kommer til at arbejde sammen.Erfaringerne viser, at det gælder om, at man skaffer de læremodne staveretarderede særlig hjælp så hurtigt som muligt, og at man i klassen beskytter de umodne, til de er stand til at udnytte en sådan oplæring. Der er meget, de skal lære og kunne, når de bliver større, og så længe vi stiller kravene i skriftlig dansk, som vi gør, vil det være bedst, at der intet forsømmes i forsøget på at få lært dem alle mest muligt i underskolen. Det er i alle måder en akavet opgave at gå til senere hen.
Eva Jacobsen.

H. Hvidt Rasmussens

STILSYSTEMSystemet kan anvendes i hele grundskolen, samt i 1. og 2. F. M. Det egner sig lige godt for klasseundervisning og individuel undervisning.Mange af øvelserne er selvkontrollerende.Ordvalget er i overensstemmelse med de stavelister, som er udgivet af udvalget for skolepsykologiske undersøgelser ved A. Noesgaard.Systemet er så varieret, at børnene let fatter interesse for opgavernes løsning.Foruden Stil 2. til 5. klasse samt l.'og 2. FM. omfatter systemet 
Gen-fortælling til Stil 4. og 5. klasse samt 1. og 2. FM.„ Lær 
dine børn at stave, Optagelsesprøven til mellemskolen, Diktater 
og genfortællinger.

Grafisk Forlag
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MATERIALEOVERSIGT
StilsystemerEvald Jensen, A. Noesgaard, P. Engel- bret-Pedersen: Øvelser i skriftlig 

dansk. (Gyldendal).1) for købstadsskoler 2.—5. kl. (fortsætter til 3. fm.).2) for 3-klassede skoler: A, B, C (henh. 2., 3.-4. og 5.-7. skoleår).3) for 4- og 2-klassede skoler: I, II, III, IV (2., 3., 4.-5., 6-7. skoleår).Endvidere Genfortællinger til Øvelser i skriftlig dansk (4.-7. skoleår).Heltoft, Maltesen, Schacht, Troldahl: 
Dansk retskrivning og stil I—IV (Schultz) (fortsætter til 3. fm.).A. Fossing, Jørg. Jørgensen: Dansk stil 
1—4 (2.-5. skoleår) fortsætter til 4. fm.) (Gyldendal).A. Fossing, Jørg. Jørgensen: Lærerens bog (for 4. kl.).Sigurd Anker: Billeddiktat 2.-5. skoleår med kontrolhæfter. (Gad).H. Hvidt Rasmussen: Stil 2.-5. skoleår fortsætter til 1. fm. (Grafisk Forlag).Verner Sørensen: Skriv rigtigt 2.—6. skoleår (Gjellerup).

Individuelt materialeClevin og Torben Gregersen: Billedord- bog. (Branner og Korch).Math. Christensen, N. C. Probst, M. Jensen-Sinning: På egen hånd. Æske med 240 stilopgaver for 4.-7. skoleår. (Gyldendal). Hertil stilehæfter med 40 opgaver bøjningsordbog med sproglære diktater med staveliste I-II (2.-4. og 5.-7. skoleår) lærerens bog.L. Enevoldsen og Anton Nielsen: Svære 
staveord 2.—7. skoleår. (Aschehoug). Knud Gellert m. fl.: Læs og skriv. Skriftlig dansk 4. (undervisningsministeriets særklasseudvalg).B. B. Møller: Let læsning, serie C. (16 kartoner med 56 opgaver til indføring i skr. dansk i beg. af 2. skoleår). (Gad).Vagn Pedersen og Svend Piesner: ØveZ- sesstykker. Dansk I og II. (Gyldendal).H. Hvidt Rasmussen: Arbejdsæske 2. kl. (50 opgaver).

Materiale fra lærerforeningernes materiale udvalg

Danskmateriale 1-2: P. Lütchen-Lehns skydestave til indøvelse af dobbeltkonsonanter i udlyd og i forlyd.
Danskmateriale 3: Indledende diktatøvelser. 86 diktater med 6 nye ord i hver.
Danskmateriale 3 a: Staveord til indledende diktatøvelser.

Danskmateriale 5: Grundlæggende ordforråd. Stavelisterne ordnet efter opbygning.
Danskmateriale 8: I. P. Rasmussens stavetræning, de sværeste ord fra sta

velisterne på ordlister, der anvendes i særligt staveapparat.
Danskmateriale 9: Vokaltavlen. Vokalerne anbragt på drejelig skive. Løse konsonanter og vokaler.
Danskmateriale 10: Min egen diktat. Kartonstykke til brug ved afskrift.
Danskmateriale 12: 8 ords diktater. 72 diktater med ord fra 3. kl. staveliste.

Danskmateriale 13: Supplerende dansk. 3 læseprøve-ark og 7 ark til træning af specielle vanskeligheder på alle klassetrin.
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Hvor står vi — hvad ved man ?En klar og tankevækkende orientering i bør- nepsykologiens problemer og resultater.Kr. 7,75—" -HANS REITZELs FORLAG—
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■ Iædagoger har tidligere udsendt:

Heftet om regning (32 sider) ...............,..................  kr. 1,50
(fås hos Lærerforeningernes Måterialeudvalg).

Heftet om mundtlig dansk (36 sider).......................  kr. 2,00
Heftet om produktivt arbejde (48 sider) ............... kr. 2,50
Heftet om børns læsning (48 sider) ....................... kr. 2,50
Heftet »Vi begynder med en 1. klasse« (48 sider) . kr. 2,50 
10 års udvikling på vej mod en ny skole (80 sider) kr. 3,00 
5 lette børnesange i jazzstil ........................................ kr. 1,25

Psykologiske studier:
Nr. 6. mag. art. Mogens Blegvad: Om psykologiske prøver 

og deres anvendelse i erhvervsvejledningen kr. 1,50
Nr. 8. skolepsykolog, cand. psych. Rasmus Jakobsen: Ind

læringens pædagogik . ...................... kr. 1,50
Nr. 9. kml. cand. psych. H. C. Rasmussen: Klassens sociale 

liv ..........................  kr. 1,50

(Alle,andre nr. af Psykologiske Studier er udsolgt).

Fås i boghandelen (Kommission D.K.B.)

Abonnement på Unge Pædagoger: 10,00 kr. årl.

Unge Pædagoger, Strandvej 321, Chl.

Unge Pædagoger, Strandvej 32!, Chl. OR. 922. Redaktion af dette nr.: Knud og Annelise Frede
riksen, Torben Gregersen og Rasmus Hansen (insvarsh.)

PRIS 2,50 kr.



6. klasseforeligger nu i det fremtrængende nye stilsystem
SKRIV RIGTIGTaf Verner SørensenElevens bog, 100 sider, 3,25 kr. hft., ib. 4,00.Illustreret af Kaj Engholm.Forfatteren skriver i sit forord til »lærerens bog«:Arbejdet med skriftlig dansk i den eksamensfrie mellemskole er vanskeligt, og for læreren føles det undertiden som en march på stedet. Fejlene i elevernes opgaver bliver ofte flere i stedet for færre i årets løb — trods ihærdigt slid fra lærerens side, og derved bliver lysten til arbejdet mindre på begge sider af katedret.Mon en af grundene til dette ikke er den, at der stilles for store krav til eleverne. Intet dræber i den grad lysten til arbejde som dette, at man ikke magter det.

Hvis arbejdet med skriftlig dansk i den eksamensfri mellemskole skal 
lykkes, er det nødvendigt, at stoffet ligger «så lange nede«, at eleverne 
magter det. Det har været hovedsynspunktet ved udarbejdelsen af dette 
system. Opgaverne er korte, lette og afvekslende. Eleverne taber ikke på forhånd lysten til at gå i gang med en opgave ved blot at betragte dennes omfang, og den korte opgave ansporer eleverne til at gøre arbejdet grundigt og omhyggeligt. Overfladiskhed og sjuskeri bekæmpes på en naturlig måde, og eleverne får lyst og vilje til at udføre et godt arbejde.Samtidig med »elevens bog« for 6. kl. udsendes en »lærerens bog«, kr. 3,00. Deres boghandler skaffer den gerne til gennemsyn — evt. sammen med tidligere udsendte »lærerens bog« for 2.—5. klasse.

Lærereksemplar af »Elevens bog« sendes gerne på forlangende.

JUL. GJELLERUPS FORLAG
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