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SKOLEDAGEN:Nu hvor den nye teknik kan begyndeat holdesit indtog i skolen,opdager
vi pludselignogleaf de gamle'dyder' fra landsbyskolernes
tid medhensyntil at indrette
skoledagenpi en lidt andenmide.

Strlttr,kt skoledag?
Man holdt frikvarter nir der var
behovfor det, og ikke nir det
automatiskeur sagdeat nu var
timen slut. De storehjalp de
smi med at lare i skolen, nOjagtig som de var vant til hjemmefra. Og lereren var med overalt.

Forstelrererens
klokke
En af de 'sideeffekter' vi har set
ved at integrereedb i undervisningen,er at det mangegangeer
direkte upraktisk med den traditionelle opdelingaf skoledageni
si og si langelektionermed frikvarterind i mellem. Hvis man
lige er ved at loseet problem
ved datamatener det ikke sidan
pludseligat skulle lgbe fra det

hele.Der mi en vis landingstid
til !

Formi d dagleftermi ddag
Med en mereudbredtbrug af
etb vil det fx vare en fordel med
en varkstedsdeli dansktimerne.
Man kunnesiledesforstille sig
at en klasseom formiddagenhar
en time danski traditionelforstand(med stofgennemgang,
diskussion,osv). For si om eftermiddagenat have'elevpvelser' i dansk,hvor klassen,med
lareren som konsulent,arbejder
med skriftlige opgaveri tankevarkstedet.Skriftlige arbejder
der mfrskekun foreligger som
iddskitsefra elevenshand.eller

som han har med hjemmefrai
form af et langere forleg - pi
diskette- og som netop nu trenger til en larerkommentar.
Altsi noget med at flytte bide
eleversog lareres forberedelsestid ud af hjemmetog hen pi skolen.

Nye samarbjdsformer
Med edb i undervisningener der
mulighedfor en megeth4j grad
af elevdifferentiering.Og har
man valgt varkt6j sprograrnmer
har man i vidt omfang netop
mulighedfor at fi det socialeaspekt med i undervisningen,s6.ledes at man bevidst og aktivt kan
arbejdemod tidens skarmisolation og andennarcisisme.
De gangeeleverneskal igang
med en opgaveder kan loses
vha. edb ud fra et falles oplag,
kan man godt begyndeud fra en
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meretraditionelklasseundervisning.
Men i forbindelsemed opgaver hvor man er nodt til at trange tankemassigtdybereind i
problemetindenman kan komme igang,og hvor det ikke er si
lige til bareat 'skrive l6s', er der
i hojeregrad brug for nogetder
kunneminde om den gamle
landsbyskoles
princip med at
eleverhjalper hinanden.Hvis
elevernefx er sat til at eksperimenteresig frem til en aafrundingsformeli regnearket,kan
det ikke nytte at 6n, lareren,
skal komme med alle forklaringer.Der mi et hold 'hjelpelarere' til!

En til en-instruktion
Jeghar fx tit brugt tavlennir
nogetaf det der skulleforegi pi
skaermen
skulle forklares.Det
har ikke altid varet lige heldigt.
Den vanskelige omstillingsprocesfra tavle til hafte, er ikke
mindrevanskeligfra tavle til
skarm.

boganmeldelse
FrankSmith'interviewet'
af back
I din bog 'Hvad sker der ndr
v,iskriver?ngiver du et lernmelig detoljeret billede af
hvad der enhverforfatters
ar bejdssituatio n. Du komtner
ogsd ind pd. overvejelser omkr ing undervisning. Hvordan
ser din undervisning i slcrifiIig lremstilling sd ud?
Konklusionenaf min bog mi
vere at selv om born er i
standtil at lere at skrive, er
der meget lidt de kan undervisesi, i det mindstehvad angir cksplicittereglerog ovelser der er beregnetpi at forvandle ikke-sknvendetil
skrivende.

Derfor har vi fundet pi noget
andet:
l) Instruktprenviser et par
eleverhvordan.
2) De forklarer instruktoren
hvordandet var (forstielsen
checket).
3) Underinstruktorernegir si
ud og viser de andre.
4) Ved nasteproblemvalges
et par andreelevertil underinstruktorer,sAledesat
alle eleveropleverat vare i
rollensom den instruerede
og den instruerende!
Det er ganskevist ikke lykkedes
lige godt hver gang.
Det har ikke si megetvaret
evnernedet har knebetmed,
snarereindstillingen. Instrukt6
relevenhar ikke turdettro pi sig
selv,eller den instruerede
har
ikke villet acceptereandreautoriteterend lareren himself! Men i klasser/elevgrupper
hvor
man kan og vil samarbejde,
har
vi hgstetmangefordele af metoden.Og den mestumiddelbare:

ll
ventetideni spr6gsmilskoener
vesentligaftaget!

Folordning
Man burde prf,veat pudseen
st6rreklassepi en mindre,i en
udvidetfol-ordning.6.kl viser
5.kl klasse:"Nu skalI barese
hvordanman arbejdermed etb.
Si kan I selv praYebagefter."
Hvordaner det det foregir ude
i samfundet,i bornenesnormalliv udenforskolevinduet?En
storredrengviser de mindre
hvordanman tammer fodbolden,byggersejlskibet,tuner
motoren.Det mesteaf det de
ungemenneskervirkelig fir
lart, sker udenat de opfatterdet
som indlaring. Det kommerhelt
af sig selv ved efterligningsprocesser.Er det helt umuligtat
skabebetingelserfor sarnmepositiveubevidsteindlaring i skolen, det stedhvor ungerneskulle
lare mest- ?
Kan indforelsenat edb i skolen gorenogethertil?
A

For at opni det optimaleaf anvendelsen
af etb er det nodvendigt
meden klarg0ringaf hvadder skeri skriveprocessen.
FrankSmith
har nogleret markantesynspunkterpi det at lrereat udtrykkesig
skriftligt.Vi har'talt' medham.

Hvad skerder nir vi
skriver?
I stedetvil jeg hevde at
man lerer ved at skrive, r'ed
at lese og ved at opfane sig
selv som en der kan skrive.
Ved at skrive udvikles interessen,og med stottefra en
mere erfaren medarbejdertill'ejebringesder muligheder
for at opdagepassendekonventioner.
Men det betyder iklie at der
ikke er brug for lereren. L^aereren mA spille en central rolle hvis born skal laereat skrive, ved at sorge for at de fir
oplysendeog stimulerende

demonstrationer,og ved at
hjelpe og opmuntre dem til at
lese og skrive. L^ererener
betvdningsfuld,bide som
model og vejleder n6.rborn
udlorskerog opdagerverdener i det at skrive- eller beslutterat det at skrive er noget de aldrig vil beskeftige
sig med frivilligt, i eller uden
for skolen.
Man skal snarerestotte end
unden'isei det at skrive, og
det lererne har brug for, er
ikke goderid om'metoder' i
unden'isning,men en forsti-

else af den opgavebarnetstir
overfor nir det skal lere at
skrive.

Lererensroller
Hvad er dine krav sd til lererne?
Hovedkravenemi vere: I ffreren skal sorgeforat skabe
betingelserog omstendigheder si barnetfir lyst til at
skril'e, og lare at skrive.
Den mestdirekle og hensigtsmressigemide hvorpi en le-
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boganmeldelse,
fortsatfra p.11 \

rer kan vise et barn hvordan
man skal skrive-er at skrive
med barnet.Ikke ved at anmode det om at skrive noset
som lereren bestem*"r. ir.n
ved at.hlelpe trl med at finde
ud al'hvad barncthar ly'sttil
at skriveom.
BOrnder bliver sat til at
skrive nogetde ikke er interessereti. vil heller ikke vere
interessereti at blive vejledt
og rettet bagefter.De vil ikke
Irerenoget.
S:i lareren har et meget
r igtigt og ansvaaluldt hven'
som lgangs&tter,model,I'ejleder,hjelper, publikum og
redaktorfor bornene...Noget
al'ansvaretkan overdragestil
andre voksne - foreldre, frivilli ge brevskrivere,pennevenner - og til andre born.
De er mindre tilbojelige til at
\'&re belerende,kritiske,
utiilmodigeeller pii anden
m6de adspredte,og mere tilbolelige til at veeresamarbejdsvillige.
lvlan bor heller ikke overse
m uli ghedernefr-rrfel lesarl,iti
vi teter omkring skrivearbejdet, hvor txarnkan arbejde
sammenom at skrive et brev.
et digt eller en historie,lave
et skuespileller en avis,og
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Det at skrir e kru:rer ne nng og opmuntring,og iklic
snerendebind.
Grammatikkenkommer
delsgennem'rettelser'('redigering'r'ille vere et bedre
ord), nirdercret onskeom
at sige noget klart, og dels
gennemsensitil'itetor,erfor
sknftsprogetunderlesning
af stof som barnetfinder interessantog forstieli gt.
Evnen til at udtn'kke sis
fl y'clendeskritiligt korr.i
el-terhindensom hastieheden
og selvtillidenvokser69de
ps-v-'
kologiske blokeringer
undgis. Det bedstespnngbrat til skriftligaktiviteter

ffD"t bedste
springbrrettil at
skrive er det
skrevnesom
alleredeer
udfgntl
det skrevnesom alleredeer
udfgrt.
Ordenenkommer sidst,
som en del a[ den endelise
afpudsninghvis der er bihot'
for det. Hensl'ncttil ordencn
bor ikke forsinke opby'gningen.
Men det er jo heller ikke noget problem med eth!

... bgrn skal ikke bekvmre
sig for megetover den rekkefOlgesetningernei lbrste
omgang frembringesi, fordi
der altid kan fl."*ttesom pi
dem senere...Hvis de onsker
det, kan de endogindlOjenye
setninger med stOttefra en
voksen,i den bearbejdede
tekst.
l-erere kan iklie lorvente
at skrivearbejdetforlgber
kontrolleret og velordnet,
hverkenpi papiret eller i
klassevrrelset De kan heller
hvor de iklie blot er felles
iklie forv'enteat det foregir i
om at opleve vanskeligheder, stilhed.Bgrn mi ofte - Iige
men ogsd.oplever voksende
som andre skrivende- lave
interesseog engagement
stOjnir de staver hojt, nir de
sarnmen.lerere er miske
vil hgre hvad de lige har
mest effektive nir de holder
skreveteller skal til at skrive,
sig i baggrunden.
nir de udtrvkker bege.ystring
Som altid er lererens bedover det skrevneeller skufste rettesnoreleverneselv felse over ikke at kunne skrideresinteresse,kreativitetog
ve. De fir miske behov for at
den mengde skrivearbejdede lave uro flor at fi selskab,for
har lvst til at udfgre.
at bryde stilheden,lige som
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lrererat
skrive ved at opfatte sig selv
som en der kan
skriveil

de miisketr&ngertil at gi
rundt r lokalct. Dct at skrive
er ikke nodvendigvis
en stillesiddendebeskel'tieelse.
lvlen brarnhar ogsii..-tbehot
lor at kunnc I'ere sis sclv i
fred og ro (selr.om ie des\.erre sleldent allesammen
har det sammebehov pu ru-me tidspunkt;.De mii har.e
tid til forurbejdeog oven'ejelser;inkubationsperioden
for
en tekst kan vare flere dage
hvor der leses, taleseller
dagdrommes.Neppe mange
forfattereville hevde at alle
oven'ejelserneomkring det
de vil skrive lgrst finder sted
mensdc faktisk sidderoe
sknver.

Denpositive
vending
Det lr*derikke som om du er
helt iilfreds med hvad der
fore,gdri skolen?Hvad vil du
foresld?
Den skriftlige udloldelsebor
brugestil at lortelle histoner
og til at skabekulturgenstande- bOgerder skal udgil'es,digte der skal lesesop,
sangeder skal svnges,skuespil der skal oplbres, breve
der skal afleveres,aviserder
skal delesmed andre,r'erdener der skal opbl'ggesog udtorskes.Bgrn bor lere at
sknve pi sammemide som
de lcrer at tale.udenat vere
klar or.erat de gor det, mens
de gor andreting.
Sfl ofte som muligt mi der
\'&re en til stedesom er interessereti at.lese hlad bgrnene skriver - lereren- andre
voksne.born.
Nir si megetal-detman forventerog giver born lov til at
sige bliver betragtetsom en
stiltiendetest,er det netopaf
stor betl'dning at dereslbrsOg
pa at skrive finder et interesseretog forstiende publikum.
To af skriftsprogetsalmindeligsteanvendelser- at fortelle historier og udforske ideer
- r il blive fon'anskethvis de
skal tvingesind underden
snievreforklaringat' videregive inlbrmation'.
Som alle andre,nyder born at
udveksledereskreative frembnngelserlbr andre,men
som oplevclse,ikhe som in-

Back-kurser
formaticln.Tekstcrer mere
cnd kcndsgcrntngcr,
de er bcgivenhederder skal levesikke atltrxles.
Et barn som tror at hovedformilct mcd at sknr e er at fi
en karaktereller cn r urderende kommentaral-enlerer, l'il
sandsy'nligris
ikke bhre serl i g dl gti g ti l el l cr i nrer esser er
i at skrivc.
Jegnerer mistillid til den
voksendeafhengighedaf unden'isningsprogrammer
ti I
den formelle og svstematiske
unden'isning, der programmererbiidelarer og elever.
Problemeter at progrummerne sii olie I'ungererel-terderes
begrensedemiil. De unden'iser bsrn i de tnr ielle sideraf
det at kunne sknve og lase,
og de lerer borneneat det at
kunnelese og skriveer ligeglldigt og kedeligt.Der der
bek-v-mrer
mig er at si mange
elever,og det grlder bide
dem der er gtxle til at skrire
og lese, og dem der er dirlige til det, forladerskolen
uden at have i sindeoverhovedetat lortsrettemed at skri-

ffD., er for\,'anskningaf
skriftsproget
hvis det altid
tvingestil forsn&vnngen:'at
videregive
informition 'Ji
ve og lese uden for skolen.
Uvedkommendelaktoreri
skolenbehoverikke hemme
bgrn i at lere at skrive. De
kan blive dragetind i alitiviteter sclmer interessanteog
tilfredsstillende,og det er pi
sidannetidspunkter,ndr
sprogetbliver brugt med et
form:il for o1e,at bgrnene fflr
deresbedstechancerfor at
opleve hvad det at skrive kan
gore,og lere at goredet selv.
A
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