Skoleforsøg
Om vejen til Københavns forsøgsskole på Emdrupborg oplevelser, derførte tilforsøgsskolen, og en kort beskrivelse
afskolens arbejde
Af Wilhelm Marckmann
Det begyndte for mit vedkommende, da jeg i foråret 1939 skulle på praktikophold.
Min mor havde da årskursus på Statens Lærerhøjskole i København og boede hos
sin søster i Klampenborg, hvor jeg nogle gange besøgte hende. Under et af disse besøg var \i til et foredrag på Lærerhøjskolen, der den gang lå i Odensegade. Vi hørte
forstanderen, Vilhelm Rasmussen, en af tidens pædagogiske foregangsmænd. Efter
foredraget blev jeg præsenteret for ham og for skoleinspektør GJ. Arvin, der samme
år blev hans efterfølger som rektor for højskolen, som da skiftede navn fra Statens til
Danmarks Lærerhøjskole.
Arvin var inspektør på la Courvejens skole, hvor der foregik en række interessante
pædagogiske eksperimenter, og det blev aftalt, at jeg kunne tilbringe min praktiktid
der under vejledning af Torben Gregersen. Det var en appelsin, der faldt i min turban.

Hos Torben Gregersen

Den da 28-årige Torben Gregersen var klasselærer i en begynderklasse, og arbejdede
der med forsøgsmateriale til undervisningen. Havde desuden overblik over alt, hvad
der foregik, og ikke blot forklarede han mig, hvad de forskellige læreres idegrundlag
var og hvad deres arbejde gik ud på, men han cyklede rundt med mig på Frederiksberg og viste mig pædagogiske landemærker, som Frederiksberg, bl.a. takket være
skoledirektør Sophus Franck og vicedirektør Ejnar Carstensen, den gang var kendt
for. Vi besøgte svØmmehallen, hvor vi bl.a. talte med Johansson, en af foregangsmændene indenfor skolesvømning, det nye børnebibliotek, hvor vi talte med bibliotekaren, Gudrun Franck, flere skoler, hvor vi så på læseklasseundervisning, bl.a. hos
fru Ulstrup på Nylandsvejens skole, og hvor Knud Flensted Jensen lod børnene bygge modelflyvere i sløjdtimerne. Og naturligvis præsenterede Torben Gregersen mig
for den pædagogiske studiesamlings leder, inspektør Poul MUller, og introducerede
mig til studiesamIingen, der den gang havde til huse ved St.Thomas' Plads.
Hjemme på skolen fulgte jeg i Torben Gregersens klasse afprøvningen af forskelligt pædagogisk materiale til brug for individuel undervisning. Det meste forelå endnu kun i duplikeret form. Det var feks. »Individuel Taltræning'< med regneark og tabelkort af Floris, MejIsing og Gregersen, prøvetryk og forskelligt øvemateriale til
læsebogssystemet »Min egen bog« af Gregersen og Nordentoft og flere andre ting,
som jeg ikke længere kan huske. I Dora Sandals timer arbejdede vi med hendes eget
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hvor han var ansat 1935- 1943. 1 krigens
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hans a rtikel »Et halvt å rhundrede med

undervisningsmidler« i Uddannelseshistorie 1993.

system, »Svanebogen«, og hun lod mig tegne illustrationer på tavle n. Af andre inspirerende oplevelser husker jeg timerne hos Helge Jensen, forfatter (måske med fo rfalter) til den netop da udkomne bog »Individuel arbejdsform i grundskolen«. Som
en bemærkelsesværdig pædagogi sk foranstaltning fremviste man Montessori-børneha ve n, som Arvin havde knyltet til skolen, og jeg sa her de særlige materialer brugt
i praksis. Ved et aften møde på sko len talte Sophus Franck, som Arvin præsenterede
mig for. Han gav mig nogle venlige ord med på vejen og bad mig hil se i VOl'dingborg, hvor han kendte mine lærere pa seminariet.
Torben Gregersen inviterede mig også til afte n i sit hjem, hvor jeg forud en hans
fam ilie traf en anden gæst, Poul W. Perch, og hans kone. Perch mødte jeg igen år senere på psykologistudiet. Det blev en oplevelsesrig aften, med en pædagogisk og politisk diskussion, som jeg nok ikke helt levede op til, umoden og uerfaren som jeg
var; men jeg fik i nogen grad nuanceret mit syn på f.eks. tidsskrifterne Frisindet Kulturkamp og Helhesten samt andre, som jeg i dag ikke husker.
Når Torben underviste sin klasse, kunne han indimellem synge med børnene og
samtidig bearbejde rytmeinstrumenter. Det havde jeg ikke set før. Han havde faglærereksamen i musik, og kunne alle de moderne sange og melodier, som f.eks.
"Døgnets 24 timer« af Bernhard Christensen, og gav dem gerne til bedste.
Man må sige, at jeg på Frederiksberg blev venligt modtaget af alle og blev vist
megen opmærksomhed. Jeg er bange for, at jeg den gang tog det som en selvf~ilge;
men alt, hvad jeg så og hørte, gjorde indtryk på mig, og mit praktikophold blev udgangspunkt for valg, jeg senere skulle træffe.
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Vikariater
I de følgende år havde jeg kortvarige vikariater ved alle slags skoler lige fra toklassede enelærerskoler med hverandendagsundervisning, hvor de tre yngste årgange blev
undervist den ene dag og de fire ældste den næste. Såvel i den toklassede som i de
større landsbyskoler stod skoleskemaet fra år til år under lærerens katederlåg. Morgensang og morgenbøn foregik i fællesskab, det meste andet individuelt eller i små
hold. Såvel regnestykker som diktater og stile blev skrevet med griffel på skifertavle
og blev gennemrettet sammen med ele\'en ved katederet så snart tavlen var fuld. Var
der fejl, kom der ingen røde streger, for eleven slettede straks med sin svamp, altså
"Schwam darUber«, (eller en fugtet finger!) , og skrev så straks det rigtige. Det gik
fint, bl.a. fordi der ofte ikke var mere end 15-16 elever i hver klasse. Højtlæsning foregik ofte individuelt ved katederet mens andre skrev. Bibelhistorie, historie, geografi,
naturhi storie og andre orienteringsfag foregik som regel ved fortæ lling og samtale.
Jeg mener ikke, at det voldte problemer. Det var i høj grad individuel undervisning.
Da der hverken skulle undervises i højere matematik eller i fremmedsprog , bortset fra
lidt engelsk på begyndertrinnet, var læreren fagligt veludrustet ved selv at have haft
alle fagene på et betydeligt højere trin på seminariet. (Hvis han blot havde fulgt med i
timerne' ) [øvrigt kunne manjo altid forberede sig dagen før!
Nu vil det selvfølgelig være pral at hævde, at der i vikariaterne slet ikke var problemer; men det var gerne disciplinære problemer, og efter tidens skik »ordnet« ved
hjælp af håndkraft. For en ung og nybagt lærer på 21 år, der selv endnu lignede en
skoledreng, var det en hurtig og effektiv vej ud af en akavet situation med en stor og
fræk bøllespire. Af sådanne situationer har der nok været 5-6 stykker i løbet af de
første to år, og det var gerne, når man som vikar dumpede ind i en Slor, fremmed
klasse. Senere har det heldigvis ikke været nødvendigt. Det er sikkert overflødigt at
nævne, at uddeling af lussinger ikke blev doceret pil seminariet eller af de pædagogisk bevidste lærere pa mine praktikskoler. Det var en gammel lærdom fra min egen
skoletid og fra rare og velmenende, men lidt håndfaste, kolleger, som jeg traf i nogle skoler.
De større skoler med to eller flere lærere kunne naturligvis tilbyde et større udvalg
af undervisningsmuligheder end den toklassede, og hvis det oven i købet var en argangsdelt skole, kunne man dri\'e den sakaldte klasseundervisning til hvilken man
på seminariet havde lært en særlig pædagogisk teknik, f.eks.: Overhøring i den foregående times stof, vekslen mellem elevernes enkeltvis fortælling og klassesamtale,
gennemgang af nyt stof ved lærerens fortælling, illustrationsmateriale, elevøvelser,
eventuelt rekapitulerende klassesamtale. Altsammen grundigt indøvet i praktiktimerne efter en til hver time udarbejdet disposition - som man imidlertid godt kunne
afvige fra, hvis det kunne begrundes med en udnyttelse af en uforudset »pædagogisk
situation«. Egentlig et meget solidt værktøj, der slet ikke var så stift, som man har
været tilbøjelig til at mene.
I købstadsskolerne var klasselærersystemet almindeligt; men det betød ofte kun,
at en af de lærere, der kom i klassen hver dag, oftest dansklæreren, fungerede som
klasseforstander. I øvrigt fordeltes lærernes timer efter deres ønsker og specielle faglige og pædagogi ske fortrin. At få denne kabale til at gå op, har altid været skolele91

derens opgave. Den vil formodentlig ikke blive lettere, hvis lærerne behersker fæJTe
undervisningsfag.

Efter at have været vikar på små og store skoler og på alle trin til og med realklassen, havde jeg fået øvet mig grundigt i hurtigt at lære nye elevnavne, så samtalerne
ikke skulle medføre for mange »ja, det er dig, jeg mener« og i at forberede timerne
fagligt og pædagogisk. Er man ikke vel forberedt , er det vanskeligt at fastholde elevernes interesse, og så er det ikke morsomt al undervise. l en snæver vending kan
man klare sig ved improvisation, men det går ikke i det lange løb.
Når man dengang underviste i eksamensklasserne, fik man af og til inspektion.
Faginspektøren fra undervisningsministeriet kom uanmeldt og trådte pludselig ind i
klassen sammen med skolelederen. Han hilste pænt på læreren og klassen og bad en
om blot at fortsætte undervisningen. Og det gjorde man så, mens inspektøren sad i et
hj ørne og gjorde sine iagttagelser. Derefter skrev han en indberetning, hvoraf skolen
fik en kopi. Jeg har været ude for det et par gange i geografi og biologi de første år,
jeg var lærer. Mere almindeligt var det, at skolelederen uanmeldt kom på besøg i
klassen, måske for at have stof til den udtalelse, man gerne ville have med, når man
rej ste. En sådan skulle man jo bruge, når man søgte stilling.
Jeg oplevede vistnok, at det gik meget godt i de store klasser uanset hvilke fag jeg
skulle undervise i - jeg husker dansk, historie, geografi, biologi, fysik, sang, tegning, gymnastik og svømning - fordi jeg her altid kunne forberede mig på det faglige indhold; men jeg var util freds med arbejdet i en 5. hjælpeklasse, hvor jeg et år var
klasselærer og havde eleverne i både dansk og regning og så alle fortællefagene. Det
sidste var ikke det værste, men dansk og regning! Jeg lavede efter bedste - eller fattig - evne individuelle materialer. Anskaffede læse- let bøger og ordnede dem efter
sværhedsgrad. Lavede sta vekort og tabelkort etc.; men jeg syntes ikke det battede.
Jeg manglede nok tilstrækkelig indsigt i de vanskeligheder, som de rare børn havde.
Kort sagt: Det var vist på tide, at jeg søgte årskursus i psykologi, idet dette også omfattede regne- stave- og læsevanskeligheder.
Vikarkredsen
Imidlertid var jeg som løst ansat lærer medlem af Danmarks Lærerforenings vikarkreds og blev på en eller anden måde valgt ind i repræsen tantskabet, som holdt et
møde i Studenterforeningen hvert år. Repræsentantskabsmødet var en offentlig begiven hed, hvor vi 20-30 vikaJTepræsentanter og flere hundrede lærere og skoleledere
fra de lokale kredse mødtes med lærerforeningens magtfulde bestyrelse. Førstelærer
K.A. Kristensen, Karise, var dengang formand og vor mand fra Vordingborg, Stinus
Nielsen, havde allerede i mange år været kasserer og efterfulgte siden Niels Nielsen,
Overlund, som fO!Tlland . Og vi mødtes med embedsmænd fra undervisningsministeriet og med journalister fra de støJTe blade. Endelig mødte vi undervisningsministeren, som deltog i alle plenarmøder. Ind imellem drog vi unge mennesker ud i byen,
hvor vi spiste frokost sammen i grupper, lærte hinanden at kende og aftalte fælles
politik og taktik, som vi bagefter drøftede i vort eget fæl lesmøde. Jeg husker, at vi
vedtog en resolution, og at vi tilkaldte selveste K.A. Kristensen, som kom ned til
vort møde og drøftede den med os .
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Blandt vikarrepræsentanterne var nogle af dem, der netop havde startet tidsskri ftet »Unge Pædagoger«, og en del, som jeg senere skulle træffe i Socialpædagogisk
Forening og på psykologistudiet. Jeg husker Birte Binger, Erik Mathiesen, Frede G.
Jensen, Rasmus Hansen, Mogens Kyng, Børge Jensen, og Gunnar Velsing-Rasmussen.
Ansøgninger
Samtidig søgte jeg stillinger; gennem de første år sendte jeg over 100 ansøgninger af
sted. Vinterlærerstillinger (halvå.rs) i Vestjylland, grundløn for et halvt år: 960 kr.,
landsbylærerstillinger, hvor grundlønnen vistnok varierede mellem 2300, 2700 og
3600 pr. år, købstadlærerstillinger, som vist var lidt bedre lønnet, men uden den dengang billige tjenestebolig. Desuden vikariater af alle slags og optagelse på hovedstadskommunernes vikarli ster. Var man på en sådan liste, skulle man være ved en telefon om morgenen. Man fik løn for de timer, man læste. Det var jo noget usikkert,
så da jeg blev optaget på en vikarliste i Lyngby-Tårbæk og samtidig fik tilbudt et
længere vikariat i Nakskov, så tog jeg til alles for bavselse til Nakskov. Det blev sagt,
at jeg ellers kunne have reg net med fast ansættelse i den ekspanderende kommune,
hvor en af mine seminariekammeraters fædre var skoledirektør.
Alle stillingsansøgninger til skoler på Sjælland med tilliggende Øer blev fulgt op
med personligt fremmøde, f.eks. husker jeg, at skoledirektør Jacobsen i Tå.rbæk
modtog mig i sommerferien siddende på sin veranda med udsigt over Øresund. Det
var bl.a. ham, der blev forbavset over mit senere valg. Jeg cyklede meget rundt det

Ung lærer i Nakskov 1941.
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år. Dajeg var vikar forenelære ren i Ugledige, troede jeg, at jeg sku lle have 2 kr. i timen som i købstæderne. »Næe,« sagde skolekommissionsfonnanden,»vi dividerer
årsløn nen med timetallet, så det kan ikke bli ve mere end 1,6S!« - Ofte besøgte jeg
samtlige skolekommissionsmedlemmer på min tur rund t i sognet. De tog brillerne
på og læste o mh yggeligt i mine medbragte papirer. En af dem havde nok selv gået i
skole længe før der var tale om faget sløjd og havde tydeligvis aldri g hørt ordet, for
han sagde bl.a.: "N.l, De har også det her "slød«. Ja, det er jo meget intcressant. « På
landet fo regik aud iensen i reglen stående i døren. Man blev ikke budt indenfor undtagen hos præsten eller tilsvarende standspersoner med erfarin g i klientbehandling.
En dag ringede min klassekammerat »buxe« (Svend G uts) fra Maribo og meddelte, at rektor Bøggild i Nakskov pludselig var død. Næste morgen ha vde Nakskoy
Gy mnasium mine papirer. Inspektor H.C. Andersen ringede mig op, og den føl gende dag var jeg i arbejde. Ved de nødvendi ge rok eringer hal·de jeg fået et skema bestående af udelukkende to-timers fag: Geografi , biologi, fys ik, sang, tegning og
gymnastik (dog 3 timer) med svømning og boldspil. Timerne var fordelt på en halv
snes klasser med i alt ca. 300 elever. Heldigvis sad de på faste pladser, så det var
ikke så svært at lære navnene, når man lavede en oversigt til at have på katederet.
Det var et dejlig t forår i Na kskov. Kollegerne var meget venlige og hjælpsomme,
også socialt, idet de in viterede mig med på cykelture, til aftensammenkomster i
hjemmene og hvad de r nu var af aktiviteter. På lærerværelset blev jeg draget med ind
j samtalerne.
Den februa rdag jeg førs te gang trådte ind i skolegården , mødte jeg nogle store
skoledrenge. De spurgte ,·enligt, hvilken klasse jeg skull e gå i. Det var naturligt nok,
for jeg så meget ung ud og var jo også kun et par år ældre. Der var smil, da jeg sagde, at jeg var en ny lærer, og vi ud vekslede i den fø lgende tid mange hyggel ige bemærkninger. Atmosfære n på skolen var meget behageli g. De yngre lærere deltog
ofte i gymnasieforeningens møder, og da sommeren kom, cyklede vi til stranden
sammen med grupper af de større e lever.
En ny rektor blev ansat i Nakskov, og efter sommerferi en fik jeg ansættelse ved
Hindholm Kost- og Realskole ved Fuglebjerg, nabo til d rengehjemmet Holsteinsminde - fra Knuth Beckers roman kendt som »Sj ællands Gave« . Også på Hindholm
havde vi det godt sammen med eleverne; men det var et hardt job at være på skolen
døgnet rundt under skolebestyrerens opsigt. I og for sig havde vi det både morsomt
og hyggeligt med mange akti viteter, underv isningen fo rl øb også planmæssigt og eksamensresultaterne var gode. Vi arrangerede i fri ti den lejrture, skiture og anden
sport for eleverne. All igevel fandt bestyreren, Poul Marcussen, at jeg ikke tilbragte
så mange frisøndage på skole n, som han havde forventet - vi havde ku n vagt hver
tredj e søndag - og måske har han fundet mig for umode n til arbejdet i kostafde lingen, for han foreslog mig at søge anden stilling. Tanken havde heller ikke været mig
(jern . Vi skiltes i bedste forståelse.
Jeg havde neto p sluttet et vikariat i Spjellerup, da en efter sigende nazi-orienteret
lærer tog orlov fra skolen i Maribo. Jeg blev tilkaldt og overtog hans undervisning,
købte en kano nede ved klostersøen (50 kr.) og tilbragte en del af min fritid med at
udforske Maribosøerne. Det var et fint efterår. Så blev der igen noget ledigt i Nak-
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skov, men derfra var der jo ikke langt til kanoen og mine venner i Maribo. Nu var jeg
godt hjemme i begge byer, og her blev jeg indtil krigen sluttede. Imidlertid var jeg
stadig i kontakt med repræsentanterne for vikarkredsen, I·i mødtes til flere repræsentantskabsmøder og vi korresponderede.
Socialpædagogisk uge
Der skull e i sommeren 1943 være en »socialpædagogisk uge« på den internationale
hrljskole i Helsingør. Primus motor var Torben Gregersen, og blandt deltagerne var
flere af de kendte pædagoger. Der var Arvin, Rebekka Rasmussen fra Ryesgades
skole, Sofie Rifbjerg, Anne Marie Nørvig, Jens og Kirsten Sigsgård fra Frobelseminariet, end l idere docent, senere professor, Edgar Tranekjær Rasmussen , filosoffen,
senere professor, Mogens Blegvad, lektor Ibsen fra Slagelse, som et par måneder efter blev dræbt af tyskerne, skoleinspektør Oluf Egerod fra Bellahøjskolen (forsøg:
klassedeling efter telefon eller ej), lektor Rikard Frederiksen, senere direktør for
gymnasieskolerne, lektor, senere professor, Mogens Pi hl, lektor Regin Højberg Pedersen og hans kone Ruth, og så alle os unge, bl.a. P.Y. Bentsen, Birte Servais, Einar
Markeprand, Per Agner, Mogens Kyng, Frede G. Jensen, Birte Binger, Kirsten Vedel Rasmussen, Marianne Blegvad, Gunnar Velsing, Holger Nerenst og mange, som
jeg i øjeblikket ikke kan huske. Der var en egen fortættet atmosfære over denne uge,
som fandt sted på en tid, da besættelsen for alvor begyndte at stramme. Der blev talt
fremtid og om hvordan man kunne sikre demokratiet i et frit Danmark og Europa.
Det var Torben Gregersen, der ledede møderne, og når diskussionen havde bragt
mange synspunkter frem, kunne Torben meget klart og velformuleret opsummere og
eventuelt konkludere.
Arvin havde visioner om en forsøgsskole, som skulle prØve at fremme opvæksten
af demokratisk tænkende mennesker. Man talte om de afbrudte Van løse-forspg . Sofie Rifbjerg talte om sine erfaringer med vanskelige børn, og Anne Marie NØrvig talte om de begavede børns problemer. Formodentlig har hun også skrevet en artikel
om det i bladet »Børn«, for senere på sommeren så jeg i Dagmarrevyen et festligt
sang- og dansenummer foresti llende fru Nørvigs skolebørn, som bl.a. sang: »Åh, vi
er så begavede«.
Tranekj ærs indlæg var der store forventni nger til. Han skulle nemlig berette om
det nye psykologistudium, som han var i færd med at igangsætte. Professoren i faget, Edgar Rubin , var jo for tiden i eksil i Sverige. Det fængede , og mange af de tilstedeværende mødtes senere på uni versitetet.
Tilbage i Nakskov, til fortsat kOITespondance med de unge fra Helsingør, til festlige oplevelser med elever og kolleger i Nakskov og Maribo, oprettelse af musikforening, teaterforening, ungddomsskole, fotoklub, russiskkursus, malekursus, baller og
koncerter, og så alt det hemmelighedsfulde, som tiden filrte med sig indtil krigen var
forbi.
Årskursus i psykologi
Jeg havde søgt og fået bevilget et årskursus i psykologi på lærerhøjskolen og et stipendium på 600 kr. til indkøb af bøger udbetalt med 50 kr. pr. måned. Jeg var netop
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blevet ansat som timelærer (ikke fast ansat) ved Nakskov skolevæsen, og fik herfra
orlov og den del af lønnen, der blev tilovers, når en vikar var betalt. Det var 125 kr.
om måneden. Gennem min kollega Aage Elming og hans bror Niels fik jeg et klubværelse ved Trianglen til 56 kr. pr. måned med rengøring, centralvarme og adgang til
køkken, bad og telefon. I Nakskovtiden havde jeg sparet sammen til et fint fotografiapparat, VoigtHinder, som jeg nu solgte for samme pris - 300 kr. - til Kongsbak og
Cohn på strøget. Nu var jeg økonomisk ovenpå, for en middag på Kannibalkøkkenet
i Nørregade kostede kun 1,25 kr., 1,00 kr., hvis man havde årskort, hvad jeg dog
først fik året efter. Til frokost kunne man på Kannibalen spise smørrebrød til 14 øre
stykket. En kop kaffe 15 øre. Men naturligvis kunne man ikke flotte sig sådan hver
dag.
Hjemme i det fælles køkken havde vi hver et lille skab, hvor vi opbevarede den
halve liter mælk, der blev leveret ved døren hver morgen, en pakke havregryn, en
dåse stødt melis, evt. et glas leverpostej, som havde været i vasketøjspakken hjemmefra, rugbrød, smØr, ost og måske pølse. Man levede altså udmærket, selvom man
kun kom på Kannibalen en gang om ugen. Af og til var jeg jo også inviteret ud til
min søster, økonomaelev i funktionærkøkkenet på Kommunehospitalet, eller til andre af familien om søndagen. H vis man skulle more sig, kunne man f. eks. klæde sig
varmt på om aftenen og stille sig i kø ved Det kg!. Teater, hvis billetkontor åbnede
k!. 10 næste morgen. Det var i sig selv en oplevelse, hvor man lærte mange forskellige mennesker at kende. Når det i årets løb begyndte at knibe med kontanter, tog jeg
et vikariat på en uges tid. Så kunne jeg igen klare mig en måned eller to.
Lærerhøjskolens årskursus i psykologi blev en stor oplevelse. Det omfattede 18
ugentlige timer, hver dag fra 15 til 18. Det bedste var magister Henning Meyers forelæsninger, der ikke blot var fængslende men så velordnede, at jeg uden megen redaktion kunne renskrive mine notater hver aften, såjeg kunne samle dem til en nyttig håndbog, som jeg har haft stående i min reol siden. Han var Danmarks første
skolepsykolog - på Frederiksberg - og havde os 6 timer om ugen. Børnepsykologi
ha\'de vi med magister, senere dr., Thordrup, hvis bog vi brugte. Han var den første
skolepsykolog i Gentofte, og han havde ligesom Meyer mange erfaringer at øse af.
Pædagogisk statistik havde vi med Arvins efterfølger på la Coursvej, magister Møller-Nielsen, der udover teori timerne samlede os til praktiske øvelser på et stort materiale, som han havde ude på skolen. I psykiatri havde vi fru dr. Simonsen fra Hjalmar Helwegs afdeling på Rigshospitalet, og i andre medicinske discipliner havde vi
professor Jarløv. En eftermiddag om ugen var vi inde på Psykologisk Laboratorium,
hvor vi under Thomas Sigsgårds vejledning udførte de samme eksperimentalpsykologiske forsøg, som indgik i psykologistudiet.
Universitet
Det var min hensigt at fortsætte på universitetet. For at få adgang til psykologis tudiet skulle man have plads tillaboratorieøvelserne - og dem havde jeg jo allerede sikret mig - og så skulle man have lærereksamen med tre fremmedsprog. På seminariet havde jeg kun haft engelsk, så jeg måtte tage tillægseksamen i tysk og fransk. I
mellemtiden var jeg blevet indkaldt som værnepligtig og havde opnået tilladelse til
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at ligge ved marinen i København (Middelgrundsfortet og Lynetten), så jeg kunne
passe mit studium udenfor tjenestetiden. Foruden de 18 timers psykologikursus, gik
jeg om aftenen til 6 timer fransk hos den fra radioen navnkundige lektor Troensegaard. Det var nødvendigt at opfriske mit realskolefransk, men tysk havde jeg jo i
skolen haft i fire år, så det mente jeg at kunne klare. Det gik lige. En dejlig sørejse
med Aarhusbåden til eksamen i tysk, som det år afholdtes på Aarhus Seminarium og
tilbage til Middelgrunden samme aften. Derefter fransk på Slotsholmen hos faginspektøren. Så var vejen banet. Filosofikum ville jeg tage hos Kuhr, dels fordi det
ansås for det letteste, dels fordi han var morsom. Han var også umådelig rar! Desværre kunne jeg kun komme til få af hans forelæsninger, da de lå for tidligt på dagen,
og jeg i reglen først kunne komme fra Lynetten efter kJ. 16. I stedet var der en filantropisk filosofistuderende, Nikolaj Grauer, der gennemgik en række filosofiske emner med mig, faktisk gratis og ganske uegennyttigt. Og da jeg på den berammede eksamensdag netop var kørt på militærhospitalet med hØj feber og halsbetændelse, gik
han til Kuhr og forklarede min udebliven. Kuhr og censor - det var Grue SØrensen,
som kendte mig fra min praktiktid på skolepsykologisk kontor - havde da også undret sig, men en ny dato blev fastsat. Da jeg så endelig mødte op i mit matrostøj som værnepligtig soldat måtte man jo dengang ikke bære civilt tøj - blev jeg modtaget af Kuhr med en venlig forespørgsel til mit befindende og om jeg nu følte mig
rask nok til eksamen. Og så blev jeg indbudt til at sidde på hans kontor, indtil det
blev min tur. Af eksamensspørgsmålene husker jeg, at jeg skulle gøre rede for »de filosofiske problemer«, og at det kneb mig lidt med at huske et af dem; men han fik
det fisket frem, så jeg kunne få mit »ug«, og det var godt, for i lokalet (store juridiske auditorium) sad blandt tilhørerne en del studenter fra Nakskov Gymnasium,
mine gamle elever, så næste dag hørte jeg, at resultatet var bekendtgjort i Nakskov.
I marts 1947 forlød det, at forsvaret skulle spare, og at et antal værnepligtige, der
kunne anføre gode argumenter derfor, kunne blive hjemsendt l. april, efter kun ti
måneders tjeneste. Jeg fik professor Tranekjær og vistnok også professor Rubin til at
skrive, at det ville være af stor betydning for mit studium, om jeg kunne blive hjemsendt. Det blev jeg så. Og dajeg i klingrende frost havde skiftet fra den gode og varme marineuniforrn til mit noget tyndere civile kluns, fik jeg et hold i ryggen med så
stærke smerter, at jeg blev kørt på sygehuset i Vordingborg, hvor jeg lå på ryggen i
tre uger, mens overlæge Bolund observerede mig for discusprolaps. Da jeg derefter
steg ud af sengen, og ville gå, opdagede jeg, at benene ikke ville bære mig. Efter et
par dage med stok, lærte jeg igen at gå, og kunne så tage til København og fortsætte
på universitetet.
En af mine studiekammerater, Kristen Toft, der var lærer på Sortedam Gymnasium, skulle et årtil U.s.A. Derved blevet årsvikariat ledigt, og det fik jeg. Der var ca.
20 ugentlige timer på Sortedammen og resten var gymnastiktimer på Ryesgades skole overfor. Da jeg havde tilbragt et par uger med fodbold i disse timer i brændende
sol ovre i fælledparken, og iøvrigt fandt, at det også var lidt meget, når jeg samtidig
skulle passe universitetet fra 15 til 18 alle seks ugedage, aftalte jeg med min studiekammerat Jørgen Egedal Poulsen, at han overtog Ryesgade. Det var vi begge tilfredse med. Det var flinke elever og hyggelige kolleger begge steder, og i skemahuller97

ne kunne vi dels forberede os, dels arbejde med emner fra studier. Således kan jeg
huske, at vi benyttede lejligheden ril at lave soeiogrammer over nogle af de klasser,
vi arbejdede med.
Forsøgsskolen bliver til virkelighed
Forsøgsskolen på Emdrupborg var vedtaget og der blev indbudt til et møde på Studiesamlingen. Anne Marie Nørvig, der var udpeget til leder af skolen, fortalte 0111
si ne planer. Københavns skoledirektør, Olaf Petersen, gjorde rede for sine, og jeg
husker, at da Anne Marie bad om en ugentlig konferencetime, sagde Olaf Petersen
spontant: De skal få to' Og sådan blev det.
Anne Marie foreslog, at alle interesserede lærere deltog i en studiekreds, hvor ideer og problemer kunne blive grundigt gennemdrøftet, før skolen begyndte, og i denne kreds mødtes vi S3 ugentlig i foråret 1948.
Efter sommerferien startede skolen. Jeg havde pa det tidspunkt et vikariat på
Skolepsykologisk Kontor. Ejvind Jensen var blevet ansat som lærer med hal vdelen
af timerne som psykolog. Han og Anne Marie havde taget cand.psych.-eksamen
samtidig. Egedal og jeg havde endnu ikke afsluttet stud iet ; men så i september blev
jeg kald t til møde med min daværende chef, magister Erik Thomsen, der var blevet
leder af Skolepsykologisk Kontor efter Sofie Rifbjerg. Til stede var også Thomas
Sigsgaard, der som skolepsykolog va retog Emdrupborgs distrikt, Anne Marie Nørvig og Ejvind Jensen. Man havde fået en ekstrabevi lling til at foretage en sammenlignende undersøgelse mellem elever fra I. og 2. klasse pa Emdrupborg og på de tre
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naboskoler, Emdrup skole, Bispebjerg skole og Grundtvigskolen. Baggrunden var et
forlydende om, at forsøgsskolen havde fået et særlig udsØgt klientel. Det skulle nu
klargøres, på hvilket udgangspunkt man startede. Der var bevilget i alt 2.000 kr., og
man ville gerne, at jeg, så langt pengene strakte, foretog Binetprøver, læseprøver og
regneprøver på de pågældende elever. Ejvind og jeg skulle dele arbejdet mellem os,
men han havde si n arbejdstid til det, så bevillingen skulle dække min. Det var en fly vende start. Det blev en smuk lille undersøgelse, som er beskrevet i bogen om forsøgsskolens 6 første år.
Det følgende skoleår blev såvel Egedal som jeg fast ansat på forsøgsskolen, Egedal fik en eksamensklasse og jeg en »hjælpe/obs«-klasse, som jeg bl.a. var på
lejrskole med i forsommeren I 950. Ejvind Jensen var i mellemtiden blevet psykolog
ved skolen på fuld tid og fik nu et stipendium, så han kunne studere et år ved Berkeley University i Californien, hvor han specielt koncen trerede sig om læsningens problemer. [ hans fravær overtog jeg psykologarbejdet og da han i 1952 kom tilbage,
forblev jeg ved psykologarbejdet på fuld tid og Egedal fik halvt psykologarbejde,
hal vt undervisning. Når vi nu fik så mange psykologtimer, skyldtes det dels, at skolen var vokset, så der var et langt større elevtal at følge, dels at vi fik nogle timer fra
Udvalget til Skolepsykologiske Undersøgelser, fordi vi under udvalgets auspicier personificeret ved magister Henning Meyer og magister Møller-Nielsen - udarbejdede nye stillelæsningsprøver, et arbejde, der hvad prØverne angik fuldførtes på 4 år,
men som på grund af Danmarks Pædagogiske Instituts oprettelse blev afskåret fra
den bevilling, der skulle have muliggjort den forberedte, udførlige rapport om arbej-
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det med eksperimenter og standardisering. Det omfattende materiale herom blev afleveret til D.P.!., hvor det må være arkiveret. Stillelæsningsprøverne havde vi imidlertid allerede standardiseret på en stratificeret population bestående af flere tusinde
elever, og de brugtes derefter over hele landet gennem ca. 30 år.
Om forsøgsskolens arbejde kan man bl.a. læse dels i den før omtalte bog om de
første 6 år, dels i de derefter følgende emnerapporter og i samtidige artikler i de
pædagogiske tidsskrifter og fagblade jfr. litteraturlisten. En særlig kilde, som måske
vil være svær at finde på bibliotekerne, er bladet "Frøet«, der blev udgivet og redigeret af skolens forældrekreds. Det var et i sjælden grad smukt og lØdigt blad, som
kom regelmæssigt over en lang årrække og som fulgte tæt på skolens liv. I det følgende vil jeg prØve at give en kortere redegørelse for nogle af de ideer, vi havde, og
de opgaver, vi tog op.
Kontrollerede forsøg eller »handlingsforskning«?
Omkring skolens start blev det diskuteret, om de pædagogiske forsøg skulle organiseres i et system af forsøgs- og kontrolklasser. Dette synspunkt fandt ingen støtte på
skolen. Man var enige om, at man først og frem mest skulle have en levende skole,
hvor gode ideer og initiativer kunne iværksættes, så man uden snærende forskrifter
kunne prØve at skabe de bedst mulige betingelser for eleverne. Ja, det vil man vel på
enhver skole? Netop. Den skulle i sin stræben være som en almindelig skole; men
den skulle kunne gøre rede for sit arbejde og for sine resultater, således at erfaringer
kunne fonnidles. Det gjaldt altså om, at vi kunne beskrive livet på skolen, og undervejs forbed re vore metoder, dels til undervisningen, dels til redegørelsen. Vi valgte
derfor handlings fors kning.
Den beskrivende del af opgaven kunne naturligvis kun løses med meget grove tilnærmelser. Ingen kan tilfredsstillende beskrive samspillet og udviklingen i den organisme, en skole er. Og her var endda tale om en ret stor skole med efterhånden ca.
800 elever og næsten 40 lærere.
En begyndelse var gjort med den indledende undersøgelse af begynderklasserne,
hvoraf de fire førsteklasser var indskrevet direkte på Emdrupborg skole, mens de
fire andenklasser var overført fra naboskolerne til det nyoprettede skoledistrikt ligesom de større klasser til og med 2. mellemskoleklasse.
Forsøgsdata
Nu kan man om intelligensprøver og pædagogiske standpunktsprøver mene, at de
har en begrænset værdi - hvad de selvfølgelig også har - men de er ikke værdiløse.
De er bedre end skøn . Vi valgte at følge alle elevers udvikling med regelmæssige
mellemrum ved hj ælp af standardiserede prøver. Således blev f. eks. deres læseudvikling undersøgt med individuelle prØver hvert år ligesom der var årlige prøver i
stavning, regning og efterhånden i flere fag.
Som et supplement til disse »objektive« beskrivelser vurderede klasselæreren
hvert år hver enkelt elev i relation til en række variable efter en femdelt skala. Der
var på listen 19 variable, som læreren måtte fonnodes at have kendskab til, f. eks. interesse for skolen, selvtillid, samarbejdsevne, arbejdstempo, motorisk udvikling,
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plads i søskenderækken o.s. v. Til hjælp for vurderingen havde læreren en liste med
aftalte kriterier for hvert punkt.
Foruden ovennævnte bidrag til beskrivelsen af hver enkelt elev skrev hver lærer
hvert halve år en rapport om sit arbejde, og heri indgik både frie beskrivelser af elever, af de anvendte metoder og lærerens egen vurdering af resu Itaterne samt hvad det
i øvrigt skønnedes nyttigt at skrive om. Disse rapporter blev for hvert halvår renskrevet med to gennemslag, samlet i tre bind hos en bogbinder og de tre eksemplarer
blev for en sikkerheds skyld opbevaret hver for sig.
Da forsøgsskolen begyndte at arbejde med udelte klasser efter 5. trin, blev der udarbejdet en række nye prØver i forskellige undervisningsfag samt nogle prØver i almen orientering. Der blev brugt to typer intelligensprøver. Dette »batteri" blev hvert
år brugt for at give et vist sammenligningsgrundlag mellem forsøgsskolens udelte
klasser og en række naboskolers elever på ti lsvarende trin.
Prøveresultaterne, elevvurderinger og andre individuelle oplysninger blev efterhånden indført på hver elevs stamkort, og de rettede prØver blev lagt i arkiv. Dels for
at kunne holde styr på alle de efterhånden indsamlede data, dels for at kunne beskytte elevernes anonymitet ved eventuel publicering, blev hver elev og alle klasser forsynet med stamnummer. I arkivet findes redegørelse for, hvordan disse numre er
dannet. Binetprøver blev ligesom stamkortene og andre individuelle data opbevaret
i låste skabe og de blev ikke udleveret til forældre eller lærere. De mange pædagogiske prØver blev hvert år samlet i tilbundne pakker og anbragt i et aflåset arkiv, indtil
stadsarkivaren lod alt bevaret materiale afhente i 1987.
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Nogen lid f(lr afhentningen skete dog et slemt uheld, som må skyldes en alvorlig
misforståelse hos Københavns byggemyndigheder. Efter flytningen fra Emdrupborg
blev forsøgs skolens administration og hermed også psykologkontorerne overført til
Emdrup skoles inspektørbolig, der da var ledig. Nogle år senere, da Emdrup og Emdrupborg skoler blev administrativt slået sammen under navnet Lundehusskolen ,
skulle inspektørboligen bruges til andet formål og kontorinventaret flyttes til skolens
hovedbygning. De 12 store specialindrettede skabe, som efter skolens nøje anvisninger var tegnet af skolevæsenets arki tekt, Agner Christoffersen, og hvori elevernes
personlige data var låst inde, var af praktiske grunde opstillet som en skillevæg i et
af psykologkontorerne. Efter sigende skete så det, formodentlig i sommerferien, at
entreprenøren hævdede, at skabene var hans ejendom og ikke måtte flyttes med. De
blev åbnet og alt deres kostbare indhold af rapporter, stamkort, personsager og andet
fortro ligt kildemateriale kastet i en bonke på gulvet, hvorefter pedellen kørte det
over til skolebygningen og anbragte det på gulvet i et kælderrum. Her lå det så i nogen tid, indtil det blev hentet af stadsarkivet. Man kan kun håbe, at der ikke er blevet
noget væk.
Skulle man ønske at rekonstruere data fra evt. bortkomne stamkort, kan det muligvis gøres ved hjælp af det grundmateriale, der indtil 1964 blev lagt i kælderarkiv på
Emdrupborg. Det år måtte arkivmaterialet flyttes til S.E.L.s kælder på Tuborgvej, da
D.L.H. skulle bruge rummet, og der ikke ,'ar plads i forsøgsskolens nye lokaler. Senere flyttede det med til Rigensgade, hvorfra det blev hentet til Stadsarki vet i 1987.
Skolens liv
Nu kunne man tro, at alle disse prØver og beskrivelser - og der var mange flere end
de nævnte - var en stor belastning for skolen. Det er ikke mit indtryk, selvom enkelte lærere knurrede over at skulle skrive. Det var kun lidt tid lærere og elever brugte hertil. Hovedbyrden var at udarbejde og at rette prØverne, og dertil fik vi efter et
par år god hjælp i to halvdagssekretærer, hvis hovedopgave var at rette og indføre resultaterne og at ordne og arkivere materialet, som nu ligger i Københavns stadsarki\'.
Jeg vil tro, at det er ret enestående. Hele prØve- og beskrivelsesprogrammet har fulgt
hver af eleverne på Emdrupborg skole gennem alle 9 eller IO skoleår fra 1948 og
frem til - ja, i hvert fald til 1964, da skolen blev flyttet til bygningsfællesskab med
Emdrup skole og muligvis flere år frem, så der er seks eller flere årgange, der er
fu lgt fra start til slut.
Men i skolens liv mærkedes denne dataindsamling ikke meget. Det er som i enhver anden skole de gode lærere, kammeratskabet og de mange interessante og festli ge begivenheder, der huskes. Anne Marie Nørvig underviste ikke selv, men hun levede i høj grad med i alt, hvad der foregik. Samlede interesserede forældre, lærere
og elever om fester og sammenkomster. Tog selv mange initiativer og støttede andres, så der bestandig foregik noget, der optog sindene og målrettede fællesskabets
virksomhed. Et eksempel er forårsfesten, som satte alle klasser og forældrekredsen i
gang med at arrangere skydetelte, salgsboder, serveringssteder, optræden, spåkoner
og mange andre underholdende og helst også indbringende mærkværdigheder. Formålet var at samle penge til årets lejrskoler. Det var nemlig tanken, at alle klasser
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skulle på lejrsko leophold hvert år, og det blev også i stor udstrækning gennemført.
Dog således, at I. klasse kun var på endagSlur, 2. klasse to dage og altså en overnatning, 3. klasse tre dage, og så fremdeles således at kun de stø rre elever havde længere ophold borte fra hjemmet. Jeg tror, al det var en god regel for såvel børn som
voksne, da det er min erfaring, at den personlige belastning, del er for eleverne at
væ re sammen døgnet rundt, er lettere al bære jo ældre eleverne er.
Af andre begivenheder kan nævnes koncerter med skolekor og skoleorkeSler.
Anne Marie medvirkede selv i koret enkelte gange. Sanglæreren Pauli Koll skrev og
opsatte en skoleopera »Kej serens nye klæder«, som yel nok var den fI Olteste forestilling skolen præsterede. Den blev da også sene re sendt i fj ernsynet. Hans efterfølger, Gregers Gamborg, forestod en række store koncerter, nogle i sam arbejde med
tegne- og gymnasti klærerinden Gerda Lobedanz, der bl.a. indøvede balletter med
sine elever. Elevernes musik og dans var det fin ansielle grundlag for en turne til en
række polske byer i 1961 , tilrettelagt af Egedal under medvirken af Kinck, musiklærer pu Jonstrup Seminarium , Gerda Lobedanz m.fl . og sponsoreret af den polske
organi sation Gra mada, som vistnok oprindelig var beregnet tilud vekslingsrej ser under landbrugsministeriet. Senere blev det danske bespg ful gt af polske dansegruppers besøg i Danmark.
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Skolekomedie, skolebal, filmaftner for forældre og børn , eftermiddagsfil mklub
for børn , fri tidsklubber med mange slags hobbies, f.eks. drama, skak, sløjd, musik,
sport o.m.a. var nogle af de aktiviteter, jeg hu sker. Gennem nogle år var der ca. 300
elever, der deltog i en fritidsklub om eftermiddagen, og for de større elever var der
gennem flere år aftenstudiekredse med erhvervsorientering. De var arrangeret af
J0rgen Egedal Poulsen med lektor Klavs Vedel som ulønnet medhjælper.
Klavs Vedel var pensioneret fra Gammel Hellerup Gymnasium og deltog fra da
og til sin død hver dag af lutter lyst i Emdrupborgs arbej de. Dagen igennem opholdt
han sig på skolebiblioteket, hvo r han assisterede skolebibliotekaren, som i mange år
var Thorkil Holm, senere vicedirektør i Københavns skolevæsen. Som skolebibliotekar blev han afl øst af Johs. Nielsen, senere af Agnete Elkjær Laursen . På biblioteket kom elever og lærere hyppigt på besøg, naturligvis for at låne men måske ikke
mindst fo r at tale med bibliotekaren, og der har Klavs nok været den, der havde mest
tid til snak. Holm skulle jo passe sin klasse; men når skoletiden var forbi, blev der
dækket tebord i biblioteket, og så var begge bibliotekarer værter ved et diskuterende
bord, hvortil alle havde adgang. Både elever og lærere nød godt af dette arrange-

ment.

Konferencetimer
De mere formelle møder, hvor alle mødtes, var de ugentlige konferencetimer, de
sidste to timer på en fast ugedag. Der var altid fuldt fremmøde - selvfølgelig - og
der blev ført protokol. Denne må være en værdifuld kilde ti l oplysning om, hvilke
emner der blev behandlet. Der var meddelelser af fælles interesse, drøftelse af
pædagogiske problemer enten som led i en planlagt række eller med udgangspunkt
i de enkelte læreres beretninger om deres arbejde. Nogle gange blev plenarmøderne afløst af møder i studiegrupper, som senere aflagde beretning i plenum. Enkelte
gange kunne bølgerne gå højt, når der var sprængstof i luften; men Anne Marie
Nørvig var ganske god til at håndtere konflikter. Det gjaldt i særlig grad, når der
var tale om konflikter med elever og forældre, men også når der en sjælden gang
var tale om kollegiale konflikter. Der er ingen tvivl om, at konferencetimerne, hvor
alle kunne komme til orde, var af stor betydning for samarbejdet og for sammenhængen i skolens arbejde.
Besøg
Anne Marie ha vde bedt om arbejds ro i de første år; men med stigende hyppighed
dukkede besøgende op, særlig fra Sverige, hvor man var i gang med landsdækkende
skoleforsøg. Skoltiverstyrelsen, skoleledere, Ester Hermansson og hendes kolleger
fra Goteborg, Åse Gruda Skard og andre navnku ndige nordmænd, finner, islændinge, tyskere, amerikanere, englændere og naturligvis mange interesserede danskere
meldte deres besøg. Alle blev vel modtaget, og der blev arrangeret foredrag og klassebesøg. Heldigvis var skolen blevet så stor, at den kunne absorbere det uden af føle
sig overrendt. En særlig begivenhed var det dog, når Londons universitets afdeling
for »overseas« kom på deres årlige besøg i Danmark. En hel dag var sat af til forsØgsskolen. Dr. Willis Dixon ankom om morgenen med sin brogede skare af hvide,
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LærerstabelI 1959.

gule, brune og sorte kolleger fra The Commonvealth. Efter en orienterende indledning fik de lov til at gå rundt i klasserne for at høre og se, hvad de tlnskede. Senere
samledes de igen med en række af skolens folk for at drøfte, hvad de havde oplevet
undervejs. Somme tider blev der givet en lille opvisning i sang og dans eller andre
ting, der var til rådighed. Det er mit indtryk, at både gæsterne og vi andre syntes det
var en interessant dag.
Mange opgaver
Der var i øvrigt nok af problemer at drøfte på kon ferencerne og at prøve at løse. Undersøgelserne af begyndernes skolemodenhedsprøver og deres relation ti l elevernes
senere skæbne. Tilrettelæggelsen af et særligt støtteprogram for svage læsere, ført ud
i livet af Agnete Elkjær Laursen. Erfaringer fra begynderundervisningen ved en række lærere, der koncentrerede sig om de første tre skoleår - med Rudolf Hansen og
Knud Hermansen som pionererne. Sammenlignende undersøgelser med andre skolers elever. En kortlægning til borgerrepræsentationen over forsøgsskolens elevers
bopæle; den viste, at langt de fleste kom fra skolens eget distrikt. - Jeg husker, at en
oversigt over igangværende undersøgelser blev udarbejdet i begyndelsen af 6Q' erne.
Den ligger i arkivet.
Ejvind Jensen studerede læseundervisning ved Berkeley uni versitet i 1951-52 og
selv studerede jeg selektionsproblemer og selektionsprocedurer i England i 1955-56.
Selvom mine erfaringer nok kan have haft en vis indfl ydelse på synspunkter og beslutninger, så har den været indirekte. Derimod blev Ejvinds studier i hØj grad frugtbargjort, idet han i samarbejde med Knud Hermansen og på gnmdlag af eksperimenter i forbindelse med begynderundervisningen på forsøgsskolen udarbejdede
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læsebogssystemet »Søren og Mette«, som efter min mening ikke blot er psykologisk
og læseteknisk velfu nderet, men som også er velskrevet og læseværdigt. Og der er
en grundig lærervej ledning. Det slog da også kraftigt igennem og var i mange år
førende; men nye tider kræver nye bøger, selvom de ikke er bedre. Jeg tror dog ikke,
at det skyldes bøgerne, hvis børn læser fo r dårligt. Der kan undervises fortræffeligt
efter alle systemer, blot man ikke tager alting bogstaveligt og holder strengt på en
metode. Enh ver kan formodentlig sige sig selv, at da elever er forskellige, må man
være parat til at veksle mellem Iyd-, stave- og ordbilledmetode alt efter hvad man
kan se Yirker bedst på eleyerne. Men det kræver naturligvis, at man ved noget om
læsning.

Kursusskolen
Efter at have forsøgt at arbejde med udelte klasser til og med 4. mellem (9. skoldr)
- i modsætning til den hidtidige deling efter 5. klasse til eksamensmeIIemskole og
eksamensfri mellemskole - , drøftede man på grundlag af de opnåede erfaringer,
som er beskrevet i et afsnit i bogen om de første 6 år, det videre forløb og besluttede
at dele efter 7. skoleår, men at gøre delingen afhængig af egne ønsker efter rådgivning, og at gøre alternativet til eksamensklassen meget attraktivt, såvel gennem de
faglige tilbud som gen nem det fysiske lokalearrangement omkring »kursusklasserne«, som de kom til at hedde. De fik en central placering og klasserne blev udstyret

Knud Hermansen og Anne Marie NØrvig ca. 1955.
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med nye møbler, heru nder et hyggeli gt hjørne med magelige stole, planter, reoler
etc., så det blev indbyde nde at opholde sig i. Og ingen tvang med at skulle gå ud i
frikvartererne. Endelig sk ulle man kunne \'ælge at nytte fra eksamensklassen til kursusklassen eller omvendt. De fysiske rammer, som blev foreslået og gennemført af
Henni ng Bjerg, blev til syneladende godt modtaget af eleverne; men hvor meget disse ydre forhold bidrog til at øge kursusklassernes prestige, kan man kun gætte på.
Mu lighederne for at hver elev i ret stort omfang selv kunne sammensætte sit eget
skema og måske ikke mindst at man kunne vælge nogle fag fra, har nok været mere
afgørende fo r valg af kursusskolen. Blandt de fag, der kunne vælges, var fo ruden
kendte skolefag et par nye, bl.a. motorlære, kendt fra ungdomsskolen men her udviklet af Poul Schtitz. Et ande t værkstedsfag var sløjd, som imidlertid blev drevet af
Jes SØrensen på en meget utraditionel måde. Mikkelsen, dansk skoleslt1jds fader, ville nok have undret sig over alle de nye materialer, som blev studeret under Jes' vejledning og som indgik med betydelig vægt, når eleverne udarbejdede deres projekter. Begge disse lærere har skrevet udførlige rapporter om deres fag og erfaringer.
Det var også med nogen stolthed vi noterede os, at mens faget slØjd i mange skoler
blev valgt fra, var der stor tilstrømni ng af både piger og drenge til Jes SØrensens
sløjdkurser. I Øvrigt kunne vi allerede med de udelte klasser ligesom med kursusskolen med glæde konstatere, at langt færre af vore elever forlod skolen ved undervisningspligtens ophør end i København som helhed.
At elever skulle kunne få individuelle skemaer var på den tid ganske ukendt i
Danmark, så bl.a. for at beskri ve, hvordan det kunne lade sig gøre, blev der lavet
nogle anskuelige tav ler, som indgik i en af de store udstillinger, hvorigennem vi også
søgte at rapportere om forsøgsskolens arbejde.

Udstillinger
Vi fandt efterhånden, at det ville væ re en god ide at lave en udstilling, der gav et
samlet overblik over skolens liv og de mange arbejdsfelter, hvor vi mente at have
noget, der var værd at viderebringe. Udstillingshallen havde vi jo i Emdrupborgs
store aula. Store staffeliagtige stati ver blev fremstillet på samlebånd, plader i stor
plakatstørrelse blev skåre t til , skriftstandarder og andre tekni ske ting aftalt, og så gik
hver lærer i gang med at beskrive og illusu'ere sit arbejde. Der kom vist henved hundrede plancher og opstillinger ud af det. I hvert fald fy ldte udsti llingen godt op i den
store aula, og den blev meget besøgt af interesserede lærere, som kom rejsende, nogle endda i busser fra fjerne egne. Vi fu lgte succes'en op et par år senere med en ny
udstilling, som trak mange gæster fra ind- og udland. På udstillingsdagene blev der
også holdt foredrag i tilknytning til de illustrerede emner, og før udsti llingen blev taget ned, blev den gennemfotograferet af Else Lichten berg, nu direktør for et lærerseminariu m i Maputo, Mozambique, så man ku nn e fastholde både tekst, kurver, tabeller, modeller og tegninger. Mapperne med fotog rafierne findes formodentlig i et
arkiv. Senere overgik selve udstillingen til Den pædagogiske Studiesamling - nu
Danmarks Pædagogiske Bibliotek, som sendte den på turne rundt i landet. Selv havde jeg den med til et foredrag i G6teborg, hvor den blev udsti llet på Gullhedens se-

minarium.
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Afløsningslæreren og fordelingen af arbejdstid
Det hændte, at lærere fra Emdrupborg skole ønskede at besøge andre skoler og lærere eller på anden måde hente inspiration til arbejdet. Der kunne også være brug for
en friuge til udarbejdelse af undervisningsmateriale eller til anden relevant aktivitet.
Således som undervisningen foregik på forsøgsskolen, var det ikke altid let for fremmede vikarer at hoppe ind for en kort tid, så vi aftalte en særlig ordning med en fast
afløser. En kollega som, bl.a. på grund af vore ugentlige konferencer, var godt inde i
skolens arbejde, blev for et år ad gangen valgt til at være afløser. Hver lærer læste en
ekstra ugetime og derved kunne afløseren blive skemafri i et år. Til gengæld kunne
kollegerne så regne med en friuge i årets løb, hvis de havde brug for det. De kunne
også trække på afløserens arbejdskraft på anden måde. Lærerne var glade for denne
frigørelsesmulighed, der så vidt jeg ved fordeltes gnidningsløst gennem gensidige
aftaler, og afløsningslærerne så det som en god mulighed til at lære kollegers arbejde at kende »indefra« og for at få større overblik over skolens virksomhed. I løbet af
en halv snes år havde vi adski llige afløsningslærere, og ordningen fungerede til alles
tilfredshed. Det skal måske nævnes, at mens en vikar i almindelighed er en ung og
ydmyg person, så valgtes afløsningslæreren blandt de anerkendt bedste og mest erfarne lærere, så der var knyttet en ikke ringe prestige til hvervet.
Rejser
Lejrskoler i skoletiden og formålsbestemte rejser i sommerferien er noget af det
mange elever husker. Det sidste blev gerne organiseret af Egedal og var specielt for
de lidt ældre elever, men principielt kunne alle deltage, hvis de havde været med til
forberedelserne, f.eks. ved at øve sig på og lave materiale til forestillingerne i Polen,
eller deltage i en studiekreds om arkæologiske udgravninger i Finmarken. Om
lejrskolearbejdet er der udarbejdet en særlig rapport med bidrag fra mange lærere.
Om alle disse ekstraaktiviteter gjaldt det, at der aldrig blev talt timer. De gav skolelivet en sådan sum af glæde og tilfredsstillelse, at de bar lønnen i sig selv, bl.a. ved at
gøre skolearbejdet lettere; men det ved enhver lærer, der blot har været på en tur med
sine elever. Det var ikke specielt for forsøgsskolen. Det var tiden. Den gang var det
ikke almindeligt at tælle de timer, der lå udenfor skemaet, selvom man nok må indrØmme, at også den gang var der forskellige grader af enthusiasme.
Forsøgsskolen på Emdrupborg tiltrak mange iderige og inspirerende lærere: men
den gav også mange fra sig, som blev ansat ved seminarier og i andre pædagogiske
stillinger. Flere af dem har skrevet om deres erfaringer, som det vil kunne ses af litteraturlisten.
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Wilhelm Marckmann, 5.3. 1919.
Lærer og psykolog, Københavns jorsøgsskole på
Embrupborg 1949- 1965.
Inspekto r i Undervisningsministeriet 1965- 1969.
Rektor j or Statens Erhvervsp ædagogiske Læreruddannelse, 1969-1987.

Bøger og artikler angående arbejdet på Emdrupborg skole
Bøger:

Beretning om Emdrupborg skoles rørste 6 år, 1948 - 54.
Anne Ma rie Nørvig m.fl. Det Danske Forlag 1955.
Om fo rsøgsskolcns start - Grundsy nspunkter - Samarbejdet - Orienteringsfagene - Det skabende arbejde - Erhvervs- og samfundsoricnlcri ng - Forsøg med Uppsalaprøven - Undersøge lse vedrørende begynderlæsning - Første rapport om udelte mellemskolek lasser.
1. E rhvervsorientering 7. - 9. klasse. Jørgen Egedal Poulsen og Wi lhel m Marckmann . Nyt Pædagogisk
Forlag, 1960. Principielle synspunkter og detaljeret melodisk redegørelse for tilreltelæggelse af erhvervsorientering og -praktik .
2. Orientering i 8. og 9. klasse. Rud Hansen m.fl. ~yt Pædagogisk Forl ag, 1965. Redegøre lse for metoder og principper med mange praktiske eksempler. Arsplaner - aktuel orientering - fam iliekundskab.
3. Værkstedsarbejde og motorlæ re. Jes Sørensen og Pou l Erik Schlitz.
Nyt Pædagogis k Forlag, 1965. Valgfrie fag i 8. og 9. klasse. Praktiske erfari nger og mange eksempler.
4. På lejrskole. Nie ls Andersson og Kirsten Reisby m. fl . Nyt Pædagogisk Forlag, 1966.3. - IO. klassetrin . Melodiske redegØrelser og mange praktiske erfaringer.
5. Musikforståelse. Gregers Gamborg, Nyt Pædagogi sk Forlag, 1967.
Deta ljeret gennemgang af undervisningens fo rløb og indhold i 9. og IO. klasse.
Situationer fra sangsalen. Gregers Gamborg. Forsøg og udvikling nr. 4, Københavns kommunale skolevæsen, forsøgsafdeli ngen. nov. 1976. Nyt oplag 1979.
Gruppearbejde i 1. -7. klasse. Rudolf Hansen. Munksgaa rd 1962.
Opøvelse og metode r.
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Pædagogiske perspektiver. Red .: Ernst Larsen. Åse Gruda Skard. Esther Hermansson m.fl . Mindebog
med artikler af og om An ne Marie Nørvig. Om forsØgsskolen på Emdrupborg og bærende ideer bag den.
Gads forl ag. 1963.

Artikler, kronologisk ordnet:

(UP = Unge Pædagoger; Dpr = Dansk pædagogisk Tidsskrift)
Holm. Th ork il: Gruppearbejde i mellemskolen. UP årg. 9, s. 47~49. 1948.
Gregersen. Torben: forsøgsklasser - fon; \1gsskoler.UPårg. 9, s. 69~ 70 . 1948
Nørvig. Anne Marie: Forsøgsskolen. Emdru pborg . Den danske Realskole årg. 51, s. 173~ 76 . 1949.
Jensen, Ejvind : Skal mit barn i skole nu? Børn, årg.14. s. 8~9, aug, 1950.
Moc, Inger: Indiv iduel undervisning. PædPsT, årg. I O. s. 1 74~ 178, 1950.
Christensen , Georg: Emdru pborg som centra lsted for verdenspædagogik. Folkesk. årg, 67 , s. 457 -460,
1950.
Bonde, Kaj: En dags emnearbejde. Dpr, årg. I, s. 214- 18, 1953.
Hansen. Rud: Frie st il e med de sma. UP årg .1 4, nr. 12, s, 19-20, 1953.
Nielsen, Eli as: Lidt om plast iske kort. Dpr, årg.l, s. 142- 146. 1953 .
Fog, Elin: Om hygiejniske og soc iale forho ld i skolen . Dpr, årg . I. s. 314- 18. 53.
Holm, Th ork il : Oriemeringsfag. Et forforsøg på Ebg. DpT, arg, 2, s. 197-205,1954.
Bonde, Kaj: Nogle problemer om »udell Skole« smlgn. med den norske skole, UP årg. 15, nr. 11 s. 2-5.
1954.
Nie lsen. Johs.: Forsøgsproblemer omkring den udelte skole . Foredragsreferat. UP årg. 15, nr. 9. s. 2-6,
1954.
Nørvig, A.M .: Anne Marie Nørvig gør foreløbig status . (Forsøgsskolen), Verdens Gang, årg. 9, s. 73-75 .
1955.
Hansen, Rud: Koordinering af fagene . UP årg. 16, nr. 5, s . 6-7. 1955.
Bonde. Kaj: Lejrskolearbejde. UP årg. 16, nr.S, s. 17-18. 1955.
Lauridsen. Inga og Bonde. Kaj: Stilformer i grundskolen. UP ftrg. 16, nr. 3. 1955,
Hansen, Rud: Nogle opgavetyper i geografi [il indiv idueh arbejde og gruppearbejde. UP årg. 16. nr. 5. s .
37-40. 1955 .
Bonde, Kaj: Av isorientering - arbejdsform og eksamensform. Dpr årg. 3, s . 323-28.
Bonde. Kaj: Et gru ppearbejde i historie. UP årg. 16, nr. 5, s. 2 1-24 . 1955.
Lauridsen, Inga: Handarbejde i grundskolen . Flksk. årg. 72. s. 1086-87 . 1955.
Vede!. Klavs: Naturhistorie og ekskursioner. UP årg. 16, nr. 5, s, 2X-30. 1955 .
Hansen, Rud: Børnene - og bibelhistorierne. UP årg. 16, nr. 9. s. 22-23. 1955.
Laursen. Agnete Elkj ær: Bibelhistorie med de små. UP årg. ! 6, nr. 9, s. 20-21 . 1955.
Lave, Rudolf: Bibelhistorien i den større sammenhæng, UP årg.16, nr. 9, s. 15- 16.
Pelersen, Astrid Boye: En arbejdsplan for 6. trin.(Krislcndomsundervisning). UP årg. 16, nI'. 9, s. 28-33 .
1955.
Jcnsen, Ejvind og Wilhelm Marckm ann: En prøvc for skolcbegyndere . DpT. årg . 3, s. ! 61-68. 1955.
Bonde, Kaj og Knud Hermansen: Vore læses\ age i 2. og 3. klasse. Med litteraturhenv isninger. UP ft rg. 16,
nr. 1. (4 s. bi lag.)
Egedal -Poulsen. Jørgen og Klavs Vedel: Vore elever og erhven svalget. UP årg . 17. nI'. IO, s. 12-13 . ! 956.
Hansen , Rud: Med 2. klasse på lejrskole. UP årg. 17, nr. 8, s. IO· [ I . 1956.
Lau rsen, Agnete Elkjær: Gruppearbejde på mu seet. UP ,irg. 17. nr. S, s. 1[- I 2. 1956.
La uridsen, Inga: H\ orfor kan vore børn ikke stave'! UP årg. 17. nr. 2. s. 6-7 . 1956.
Nørvig, Anne Marie: Samarbejde med forældre, O Bhv r arg. 26, s. 347-53. 1957.
Marckmann, Wilhelm og Jørgen Egedal Poulsen (red .): Erhvervsorienlering. UP årg. 18, nr. 5/6. (sæ r·
nummer) . 1957.
Christensen, Bo: Danmark - el gruppearbejde i dansk littera lur for 2, mellem. UP årg. IH. nf. 3, s . IO-Il.
1957.
Poulse n, Jørgen Egedal: Arbejdsformer i liueraturundervisningen i IV EM (eksamensme llem) . DpT årg.
5. s. 252-56. 1957.
Bjerg, Henning: Atmosfæ ren i kl assevæ relset. DpT årg. 6, s. 133-35. 1958 .
Jensen, Ejvind: Modenhedsproblemer og begynderundcrvisni ng. Med liu.henv. Dpr årg, 6, s . I 02~()8.
1958.
Christensen. Bo: Filmkundskab. opr årg 6, s. 393-98. 1958.
Hennansen, Knud: Lidt om den første læseundervisning. OpT arg. 6, s. 137-43,
Lauridsen. Inga : Er undervis ningen i skr. dansk kommet ind i en bli ndgyde? DpT årg. 6, s. 399-410.
1958.
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Lave, Rudolf: Betragtninger over lyskundervisn ingens metodik, spec iel! på mellemskole-stad iet. DpT
årg. 6. s. 66·73. [958.
Petersen, Astrid Boye: Engelsk eft er naturmetoden. DpT årg, 6, s. 176-84, 1958,
Vede!. Klavs: »G lem ikke at leve«(. (Geologi og biologiundervisn ing). DpT &rg. 6, s. 24 1-46. 1958.
Bonde, Kaj: Artikel om regning. UP årg. 19. spec. nr. A l. 1958.
Marckmann. Wilhelm: Kurs lI sskolen . UP årg. 19, nr.7/8. s. 3-6. 1958.
Nielsen, Elias: Hjælpematerie l og lidt småtips ti l førstek lasserne. Flksk årg. 76, nr. 30/31. s. 1-4. 1959.
Schu tz, Poul Eri k: Motorlære - teknik som skolefag. UP årg. 20, nr. 7/8 s. 11-12.
Jensen. Ejvind: Om frilæsning. DpT tlrg. 7. s. 160-64. 1959.
Lauridsen, Inga: Hvorfor sk ri ver vi cgentlig genfortæ ll ing? Flksk årg. 76, s. 461-62.
Nielsen, El ias: Aktiv iserende arbejde i gcografi.(3.- 1O. skoleår). Fl ksk årg. 76, s. 1-4.
Holm. Thork il: Samtidskllndskab. DpT årg. 7. s. 3 1-33. 1959 .
Malsen. Uwe H.: Om religionsorientering i 4. mellem på grundl ag af en avisanikelserie. UP årg. 20. nr. 5,
s.IO·[1. [959.
Nørvig. An ne Marie: Skolens indre liv. DpTårg. 8, s. 145-53 . 1960.
Nørvig, Anne Marie: Discip linproblem og trivse l i skolen. Specialnu mmer: Discipl inproblem. Skala och
samhalle, hafte 3, s. 76-82. 1960.
Skovborg. Sigurd: Erh vervsori entering. Flksk &rg. 77, nr. 25, tillæg s. 1-4 . 1960
Hansen, Rud olf: Opøvelse lil gruppearbejde. Fl k ~ k firg. 77. nr. 47. tillæg, s. 1-4.
Bording Petersen, S .P.: Undervisningsmaterialets organisation. (Lærebøger). UP årg. 21. nr. 8, s. 3-6, og
UP &rg. 22, nr, I. s. 6-8. 1960.
Lauridsen , Inga : Hvordan kan man arbejde funktionelt med skriftlig dansk pn begynderstadiet? UP "irg.
21. nr. I. s. S-g. 1960
Marckmann, Wilhelm: En skole for de 14-16 arige. Pædagogiske strejftog. Festskrift. se nedenfor. Gy ldendal 1960.
Egedal Poulsen. Jørgen: Erhvervsorie ntering i skolen. Pædagogi ske sLrej ftog. Festskrift ti l Henni ng Meyer i anledning af hans 75 års fødselsdag 1. maris 1960. Gyldendals pædagogiske bibliotek nr. IO.
Andersson. Ni els og Kold Olesen: En grøftekant - en blåpolstret himmel .... (Naturhi storieu nderv isni ng).
UP årg. 2 1, nr. 2/3, s. 23-25 og nr. 4. s. 8-9. 1960.
A~ pe l. Gudrun : Lærersamarbejdet p&Emdrupborg . UP arg. 21, nr. 7, s. 3-6. 1960.
Jensen , Ejv ind: Dansk i I. skoleJr. Flksk årg. 78. nr. 35 og nr. 36, till. s. 1-4. 1961. ,
Jensen , Ejvind ::md Wilhelm Mnrckmann: Emdrupborg Experimental School. L'Ecole Experiment ale
d'Emdru pborg. Bulletin de I' association intern ationale de psyc ho logie appliqucc, VoJ. IO, 1961.
Egedal Poulsen, Jørgen: Nogle betragtn inger over litteraturundervi sni ngen pa realtrincne. Erfaringer fra
et forsøgsarbejde. DpT årg. IO, nr. 4/5. s. 160- 170.
Holm. Thork il: Samarbejde mellem fage ne. DpT årg. IO, nr. 4/5, s. 228-230. 1962.
Lave, Rud.: Principper for fremmedsprogunde rvisni ngen i realafdelingen, DpT årg. IO. nr. 4/5. s. 180[R7. [962.
Re isby, Kirsten: Klasseværelset og bordupstilli nge n. DpT årg. 11 , s. 127· 34. 1963.
Rcisby, Kirsten : En skovtu r som gruppearbejde. (3. kl. ) DpT årg. Il. s. 74-81. 1963.
Lindvad, Birgita: Dramatisering i undervisningen. DpT årg. J l. s. 224-29. 1963.
Vn lbro. Poul: Da nskundervisningen i 8.-10. klasse belyst ud fra det prak tiske li vs krav. Flksk årg. 80, s.
[020·22. [075 ·77. [[ 14·[7. [963.
Elkjær Laursen, Ag ncle: Støueu ndervisning i dan sk. DpT årg. 12, s. 30-40.1964.
Reisby, Kirsten: Et gruppearbejde om middelalderen for 4. klasse. DpTarg. 12. s. 282-R9. 1964.
Marckmann, Wi lhe lm : ,-\n experi ment with gradual modification af the school organ ization at the postprimary stage. Com municntions, International Revie" uf Education, Val. X / 1964/ No. 4.
Ma rckmann , Wi lhelm : Om problemstill inger og erfaringer fra Emdrupborg skole. Erhverv og Skole, Arbejdsgiverforeningens kon taktserie. 1965. s. 54·60.
Egedal Poul sen. Jørgen: Principper og planer for arbejdet på forsprgscentrct i Rødovre. Erh \ erv og Sko·
le. Arbejdsgiverforeningens kontaktserie, 1965. s. 60-65.
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