
Eventyrets Verden. Charles Perraults Eventyr. Tusind og
een Nat. Grimms Eventyr. Danske Folkeeventyr. GrOn-
landske Eventyr og Saga. Bd. I.

Eventyrets verden. Norske og svenske Folkeeventyr. Zacha-
rias Topelius. Lappiske Eventyr. Et russisk Folkeeventyr.
W. Hauff. K. With. Bd. II.

Eventyrets Verden. H. C. Andersen. Kr. Kold. Carl Ewald.
Franske Eventyr. Fabler. Legender. Bd. III.
Samlede og genfortalte af J. Byskov, J. Chr. Erichsens
For lag 1966.

Grimm, BrOdrene. Eventyr for bfrim og voksne. Oversat af
Martin N. Hansen. Steen Hasselbalchs forlag 1963.

Molbech, C. Udvalgte Eventyr. En bog for ungdommen.
KObenhavn og Kristiania. Gyldendalske Boghandel. Nor-
disk forlag 1906.

Opie, Iona and Peter. The Oxford Nursery Rhyme Book.
Oxford 1960.

Varldens basta myter och sagor i urval. Redigerad av Er land
Ehnmark och Jan-Ojvind Swahn. Natur och kultur, Stock-
holm 1962.

saint naturligvis det lille, men nyttige Eventyr-Index. (Ud-

givet af BOmebibliotekaremes faggruppe under medvir-
ken af Olsen, Anar. Dansk Bibliografisk kontor. KOben-
havn 1954).

Derudover blev sOgt benyttet de oplysninger, som fandtes
i mere populwre eventyrsamlinger, der henvender sig til
bOrn, og hvor der synes at were lagt vwgt pa en vis kvalitet
som f. eks.

Grundtvig, Svend. Danske folkezventyr. P. Haase & SOns
forlag, KObenhavn 1948.

Praktikanteme svigte at na frem til at kunne placere de for-
skellige eventyr med en antagelig geografisk sikkerhed en
opgave, der dog krmvede speciel faglig bistand. Men selv
med denne hjwlp matte en del tvivlsspOrgsmal blive staende.
Dette giver yderligere et usikkerhedsmoment ved de i for-
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Forord

I efterAret 1966 publiceredes z.Slcriftligt arbejde i dank,
1.-7. skolear, registrering og analyse af bOger til undervis-
ningen i skriftlig danskl.

Denne bog )Danske lmsebOger, 1.-7. skolear, registrering
og analyse af bOger til undervisningen i mundtlig danskl er
en naturlig viderefOrelse af kortlmgningen af herebogsmate-
rialet inden for omradet.

Ud fra tidligere erfaringer var det denne gang muligt at
fremskynde arbejdsgangen, saledes at det indledende arbej-
de, der tidligere tog godt to ar, nu kunne nAs igennem i 10bet
af godt et AL

I det indledende arbejde deltog skolebibliotekarerne, over -
hereme Mogens Andersen og Arne Olesen samt lmsepmda-
gogen, kommunekerer Flemming Lundahl. Arbejdet resul-
terede i udarbejdelse af forelObige udkast til registrerings-
skemaer, forslag til emneafgrwnsninger, definitioner m.v., og
det blev i skolearet 1967/68 fulgt op af arskursister fra Dan-
marks Lmrerh0jskole, der som praktikanter arbejdede ved
instituttets afdeling for pxdagogisk forsogsvirksomhed. Det
drejeck: sig om lwreme Lisbeth Hartvig Andersen, J. Pagh
Andersen, Tove Blomquist, H. I. Christiansen, JOrgen Elle-
gaard-JOrgensen, Else Gylling, Inge Egeberg Jensen, Eleo-
flora Jensen-Holm, Ole Hector Larsen, Elon Rasmussen og
Hanna Skop. Dele af arbejdet blev viderefort i skolearet
1968/69 i forbindelse med, at nye omrader blev draget ind i
analyseme.
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Afdelingsbibliotekar fru Dora Steensgaard har deltaget i
arbejdet, jf. blandt andet hele II. del, afdelingsleder ved Dan-
marks larerhOjskole mag. art. Gunnar Jakobsen har givet
rad og vejledning vedr. visse littermre aspekter i arbejdet,
ismr i forbindelse med sideme 78-257. Cand. stat. Benny
Karpatoff har udarbejdet det statistiske grundlag for nor-
malsideberegningen, jf. side 44-51; skolepsykolog og ama-
nuensis, cand. psych. Peer My lov har foretaget resumeringen
af publikationen, og tegner SOren Jacobsen har bistAet ved
analysen af illustrationeme, jf. side 239. Endviderehar lmse-
bogsredakt0rer, bOmebogsforfattere, forlagsredaktOrer og
andre vmret behjmlpelige med fremskaffelsen af nOdvendige
detaljerede oplysninger.



Indledning

En del af det stof, der gengives i denne publikation, vil i En del of stolidovervejende grad have handbogsinteresse for lmrere og bib- liar handbogs-liotekarer vel ismr for skolebibliotekarer og de bOmebib- karakterliotekarer, der arbejder nzrt sammen med skoleme. Dettegx1der nok iswr bilagene II og Ill; se IL del.

ndet af dette stof kan have interesse for dansldwrere vedat medvirke til at skabe et vist overblik over et forholdsvis
stort lmrebogsomride, i hvert fald over et laerebogsomrade,
som almin.deligvis antages at have vmsentlig pmdagogisk be-tydning.

Det kan f. eks. mynas, at det, der er registreret i for-
bindelse med kapitel 8 og 9, nok vii vmre af en vis interesse
for Lwrere, der har 3.-7. klasser, og som overvejer at ga indfor en fagintegrering, enten ved at den enkelte herer selv for-uden dansk tillige har et eller flere af orienteringsfagene og ien periode vmlger at arbejde samlet med disse fag, eller vedat dansk- og orienteringsfagkerere vil arbejde sammen overen periode.

Muligvis kunne man foresee sig, at enkelte af de her fore-tape registreringer kunne vmre udgangspunkt for et yder-ligere arbejde med save! lmsebOger som bOmebOger et ar-bejde, der ikke nOdvendigvis behOver at blive taget op afpxdagoger. Det kunne ogsa tages op af folk inden for bib-
lioteksverdenen, specielt vel af folk, der arbejder inden for
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bomebibliotekarernes interesseomrAde. Enke lte af de her
foretagne r,:gistreringer kunne make %raze en del af et
grundmaterale og dermed vxre af interesse for folk, der ar-
bejder med historiske eller litteraturhistoriske emner.

Sigtet med Det registrerede materiale er nemlig langt fra udtomt gen-
arbejdet nem de her skitserede emner. Der er kun taget dele af det

op, og sigtet med opgaven var fra begyndelsen ikke at
foretage en tilbun.dsgaende lmsebogsanalyse inden for et
afgr2enset omrade, men at undersOge, om man via en re-
gistrering af 12esebibgers stof, maske delvis fulgt op af en
lmsebogsanalyse, kunne na frem til dele af udgangspunk-
teme for en registrering af fagligt definerede undervisnings-
aktiviteter. Dette viste sig ikke at vxre muligt via de her
foretagne registreringer, men undervejs strejfede man gen-
nem en del stofomader, og arbejdede ret detaljeret med
andre.

Der beskrives
det pffldago-

giske vwrkt0i

Nog le af disse omrader er skildret i det fOlgende udfra
Onsket om at nwnne sig en beskrivelse af det pmdago-
giske vwrkt0j, lazrebogeme, elever og lzrere arbejder med.
Der er ingen tradition for at dette Ores, og vet bl. a. derfor
stilles lmreren ofte i en usikker situation ved valget af men
navnlig ved den daglige brug af dette wrkt0j.

men arbejdet Ved dette arbejde er det dog hele tiden sOgt holdt for Oje,
er del af en at lamebogsregistreringen er led i en stOrre opgave, der soger

stOrre helhed at skildre undervisningen pa bestemte klassetrin, primxrt
beskrevet ud fra analyse af de faglige aktiviteter, eleveme
arbejder med.

12
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KAPITEL 1

Samlede beskrivelser af lwreboger

Man har pa forskellig made sOgt at beskrive ImrebOger, evt. Lcerebogs-
ud fra deres indhold eller dele af deres indhold, evt. ud fra beskrivelser
deres fremtrwdelsesform.

Der har saledes i tidens10b, navnlig i den engelsksprogede
verden, weret gjort forsog pa at analysere lwrebOger og sOgt
f. eks. at bestemme deres kseletheds- eller lmsesvwrheds-
grad vurderet ud fra bibgemes sproglige eller typografiske
fremtrxdelsesform.

Om lzrebOgemes sproglige fremtrxdelsesform er det
nmrliggende at henvise til den svenske forsker C. H. Bjorn-
son, jf. bans seneste bog )Lasbarhet« (Biiimsson, 1968).

Tilsvarende undersOgelser over bogemes umiddelbare
fremtrwdelsesform, d.v.s. undersogelser, der ud fra pxtlago-
giske udgangspunkter og interesser ogsa tager bl. a. typogra-
fiske faktorer og lay-out med i billedet, findes ikke. En aller
fOrste tilmrmelse til en skitse, der kan pege frem mod om-
ridset af problemet og en eventuel severe analyse of bOger-
nes umiddelbare og overvejende typografisk bestemte
fremtmdelsesform, foreligger med artiklen Azseteknisk ni-
veauc (Jansen, 1967).

Men disse arbejder ser stort set bort fra bOgernes indhold.
Det mangearige nordiske arbejde med revision af historie-

b0ger bOr naturligvis nmvnes som arbejder, der har weret
fokuseret om indholdet, og bOger som "Geography Teaching
and the Revision of Geography Textbooks and Atlases"
(Marchant, ed., 1967) og "History Teaching and History
2
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Textbook Revision" (Schiiddekopf, Bruley, Dance & Vigan-
der, 1967) bin ses i samme sanunenhamg. Disse bOger vil
blive nwrmere omtalt i forbindelse med en redegOrelse for
klassemrelsesobservationer og skal derior forbigks her. Hi-
storiske oversigter eller bibliografier som f. eks..Ragnar Man -
nil 'Folkskolans Laroblicker under hundra at, 1866-1966:g
(Mannil, 1967) kommer heller ikke i smrlig grad ind pa at
tage stilling til de omtalte bOgers indhold.

Og om nogen analyse af bOgeme er der ikke tale.

Derebogs- Izrebogsanalyser, forstaet som systematisk gemiemfOrte un-
analyser dersOgelser, der er foretaget ud fra registreringer af lwreb0-

ger, er af relativ ny dato.

Af sadanne 12erebogsanalyser foreligger Birger Bromsjo:
7,Samhallskunskap som skolamne« (Bromsjo, 1965), Mo-
gens Jansen: )Skriftligt arbejde i dansk, 1.-7. skolear« (Jan-
sen, 1966), en rapport fra Pedagogisk Forskningsinstitutt ved
Oslo Universitet, VebjOrn Jentoft Skjelfjord: ,En struk-
turell analyse av et leseverk for annen ldasse i folkeskolen og
et forsOk pa a fastsla vanskegrada, (Skjelfjord 1967), samt
det smrdeles kort refererede arbejde af Gaston E. Bloom,
Richard R. Waite og Sara Zimet: "Content of first grade
reading books", (Bloom, Waite & Zimet, 1968). Efterhanden
som de stvirre svenske systemer udarbejdes (IMU, UME,
UMT m. fl.) vil de beskrivelser, der ledsager dem, ogsa lej-

Det vile vmre urimeligt ikke at nmvne Herbert Tingstens netop nu i
forAret 1969 udkomne vmrk 'Gud och fosterlandetc (Tingsten, 1969)
i denne sammenhwng. Det pAgeldende arbejde er en skildring af
ImrebOger first og fremmest i historie, geografi og kristendoms-
kundskab fra 1800-tallets midte og frem til 1950. Bogen er ikke en
altdmkkende skildring, men dog langt mere end strejftog i franske,
italienske, tyske, usa'ske, Ostrigske og mest indgiende behandlet

svenske bOger. De pAgmldende bOger er set ud fra synsvinklen
*skolepropagandac, og selv om bogen ikke er fuldt dmkkende, sl
er gennemgangen dog sa omfangsrig, eksempelfyldt og velskrevet ,
at den givet vil vmre igangsmttende indenfor feltet. Ismr for den
historisk interesserede vil bogen vmre nwrligende at tage op i en
stOrre sammenhwng; men nogen fuldt systematisk lwrebogsanalyse
kan arbejdet nwppe siges at vzre.

14
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ligredsvis vxre lwrebogsanalyser. Et eksempet Kan vxre
:annehallsanalyser av larthocker i tyska for gn:sidskolans
firskurs 8«, Schwandt, 19'58, der tillige henviser andre
tilsvarende, tidligere arbejder. Der findes endvidere enkelte
mindre artikler og stencilerecie rapporter, men lwrebogs-
analyseme er forelObig fa og spredte.

Dette betyder bestemt ikke, a at der ikke kan pavises interesse LeerebOgers

for kerebogernes indhold. Det kan der. Og denne interesse indhold et
er intet specielt skandinavisk fEenomen. For at tage en geo- debatemne
grafisk yderlighed kan nzvnes Lao Hsians kinesiske "A
Country Boy Quits School" (Lao, 1964): Her skildres
humoristisk, men ganske skarpt den problemkreds, et
barn i en u-landsegn kommer ind i, nar afstanden mellem
hans egen verden og la2rebOgemes verden, der afspejler den
industrialiserede verden i dette Oxide den engelske er
stOrre end barnet og omgivelseme kan administrere.

Tilsvarende problemer nmvnes i den nordamerikanske Jo-
nathan Kozols bog "Death at an Early Age", hvoraf vel
navnlig den intense skildring i kapitel syv af lwrebOgemes
hvide og forwldede verden stillet overfor Bostons neger-
bOms verden star som et digterisk stmrkt tidsdokument (Ko-
zol, 1967).

I denne forbindelse bor maske nxvnes, da det nu netop er
en lmsebogsanalyse, der er tale om at ogsa den danske
litteratur kan give adskillige eksempler pa bOms optagethed
af (eller mange! pa optagethed af) deres LTrebOger. Ret nye,
men allerede klassiske er skildringer som Martin A. Hansens
1Verdensromanen« (i )Midsommerkrans«, Hansen, 1956);
endnu mere markant i denne sammenhwng er Johs. V. Jen-
sens )yore fOrste BOger« (i )Mytens ring«, Jensen, 1957).

Noveller, essays og bOger som de nwvnte har betydet langt

mere for debatten omkring lwrebOgeme end LTrebogsanaly-
ser. De skOnlitterwre og skOnlittermrt-dokumentarisk prx-
gede bOger er ogsa Hest. Debatten om lwrebOgernes indhold

er altsa ikke blevet fort ud fra lwrebogsanalyser, og den er
heller ikke fOrst og fremmest blevet fOrt i videnskabelige
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publikationer, end ikke primmrt i den mere populwre pmda-
gogiske eller psykologiske presse.

Nxvnes ma ogsfi i denne forbindelse dag- og ugebladsar-
hvor, man dog oftere har interesseret sig for enkelte,

bestemte bOgers indhold, som man sa har taget en ofte
meget emotionelt prwget eller fagligt ret begraenset (Dan0,
1968) for ikke at sige snanter stilling til.

Den skandinaviske debat har ismr vxret fOrt i Sverige, og
blandt de forhold, man navnlig har interesseret sig for, er
stereotyper i terebOger; denne diskussion er ret ofte giet hid
i en svensk debat om kOnsrollemOnsteret, en debat, der bi.
a. afspejles i et arbejde som Carin Holmqvist: ICOnsroller

i samhallslarobOcker«, (Holmqvist, 1967).
Og i denne debat er det ikke specielt lwrebifigeme, man

har interesseret sig for, men nok sa meget bOmebOgerne (se
f. eks. Ambjomsson, 1968), ungdomsbOgeme (Johansson,
1964) og ugebladene (Dahlstrom, u. a.); de to sidste refereret
i Holmqvist, 1967.

Skridtet fra ofte ret emotionelt engagerede debatter som
de her omtalte og til en debat pa et registrar- og kontroller-
bart niveau kan nwppe tages, uden man wetter ind med re-
gistreringer og analyser, der kan vxre en lejlighedsvis ge-
nerende nOgtern kontrol pa i Ovrigt velformulerede menin-
ger.

Hensigten med denne bog har dog ikke vxret at sibge at
belyse samme eller tilsvarende emner; om formalet med un-
d.ersOgelsen jf. s. 11-12. Trods dette vil det dog nwppe kunne
undgas, at dele af bogen ses i lyset af debatter som de fOrte.
Skulle de derved blive tiffOrt dele af en viden, der hidtil ikke
har eksisteret, er dette biprodukt af analysen ikke tilsigtet;
der er i det fOlgende adskillige gauge givet oplysninger, man
kunne have Onsket var bedre dokumenterede og ikke blot
givet som noget, der ,synes at vxre udtryk for en vis ten-
densc. At ga i dybden med disse forhold har ikke vxret mu-
ligt indenfor de givne rammer; det har heller ikke vxret hen-
sigten med dette arbejde, men kan biresultater yde nogen
hjwlp ved en diskussion, har de ikke vxret bragt forgEeves.



KAPITEL 2

Om registreringerne

Som baggrund for registreringerne er bl. a. anvendt erfarin-
geme fra den foregaende lwrebogsanalyse 3.Skriftligt arbejde
i dank, 1.-7. skolear« (Jansen, 1966). Der er !agt megen
vmgt pa ogsa her at na frem til eksempelafgrxnsede definiti-
oner, og der er sOrget for, at der ikke er bygget pa nogen re-
gistering, der ikke er foretaget af mindst to af hinanden
uafhwngigt arbejdende praktikantgrupper.

Skildringen af usikkerhedsmomenter i registreringen i
ovennxvnte arbejde (side 26 ff.) kunne have vxret gentaget
her. Den stOrre erfaring, der har kunnet lmgges bag tilrette-
Imggelsen af arbejdet, er blevet modsvaret af de vanskeligere
registreringer, der denne gang har mattet arbejdes med.

Det forhold, at man denne gang sluttede med at matte
foretage en rmkke indholdsdefinerede registreringer og

ikke registreringer, der var defineret ved en faglig aktivitet
er endnu en ting, der i begyndelsen gav et forholdsvis stort
spillerum for personlige tolkninger. Der har dog nmppe vxret
tale om, at en eventuel spersonlig misvisning« ikke er blevet
meget justeret, efterhanden som arbejdet skred freni; i hvert
fald har det ikke kunnet spores, at en sadan har haft ind-
flydelse pa de registreringer, der er foretaget analyser ud fra.

Et enkelt afsnit fra ovennwvnte tidligere leerebogsanalyse
ma dog gengives i sin helhed:

2,Det bOr alierede her understreges, at det nmppe vil vxre
rimeligt at forsOge en nOje tal- for- tal- sammenlignende vur-
dering af de undersOgte skriftlig-dansksystemer ud fra. her
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af boger tii

1. skate&

givne oplysninger. Hvad der kan interessere, er fors0g pa
sammenstillinger af mere generelle tendenser, saledes som
disse viser sig, uanset hvem der har foretaget registreringer-
ne.1 (Jansen, 1966, side 29).

Om registreringerne henvises i Ovrigt dels til fOlgende ge-
nerelle bemmrkninger, dels til de redegOrelser, der er knyttet
til de enkelte afsnit.

Der er i alle tilfmlde anvendt den praksis, at man har sOgt
at registrere fmrrest muligt antal tekster under kategorier
som f. eks. 407, )andete (jf. side 220), 735 diverse (jf.
side 256) og jo naturligvis ogsa fmrrest muligt under en ka-
tegori som 509, )har ikke kunnet bestemmest (jf. side 222).

Endvidere viste det sig praktisk i flest mulige tilfmlde at
sage at gennemfOre registreringen 2.oppefra og nedad« i hvert
onkelt af skemaerne jf. omtalen i forbindelse med
skema VII (se kapitel 14), der direkte er blevet bygget op
over en sadan »oppefra-og-nedad<t-gaende registering.

Is= ved registreringen af bOger til bestemte skolear, for-
trinsvis 1. skolear, og bOger fra visse systemer, iswr fra L/ES
OG FORSTA,LZERJAT LiEREog HVAD VAR DET JEG
L/ESTE?, viste der sig en rwkke problemer; nogle eksempler
vil vise hvilke. Det kan her antydes, hvorledes disse blev sOgt
10st:

Sem eksempel pa en bog beregnet for 1. skolear, der har
givet registreringsvanskeligheder, kunne vmlges SOREN
STRE LIESER.

Det vat her vanskeligt at afgrmnse, hvornar denne bog
og i Ovrigt en stor del af de andre Neer til 1. skolear rum-
mede tekster, der kunne registreres som 1,bistorier«, og hvor-
nar der var tale om tekster, der ikke kunne registreres som
)historierc, men som alene er blevet registreret som en rmk-
ke linjer, smatekster uden noget sammenhwngende fortml-
lingsprxg osv. Formalet ikke alene primmrt, men nwsten
udelukkende med disse sidstnaNnte tekster synes at vxre
123setrmning; indholdet synes her =sten helt at va3re under-

18



ordnet de enkelte teksters systematiske opbygning over visse
pfi forhfind udvalgte ord eller smtningsmOnstre.

En rwkke eksenipler hentet fra ovennmvnte bog vil antyde
nogle of de problemer, der har mfittet overvejes ved afgrmns-
ningen:

Pa side 134 findes for fOrste gang en tekst, der tydeligt er
adskilt fra de andre tekster, og hvor det ved en klart mar-
keret overskrift er angivet, at der her er yen historiec »Lang-
hale uden hale«. En afgrmnsning gfiende ud fra, at man reg-
ner en tekst for en historie, der har kunnet registreres, nfir
den har en klart markeret overskrift, er en administrerbar
ordning.

Men problemerne er dog ikkelOst ;tied dette, hvad side 80,
»i skovenl, viser her er nemlig med den i Ovrigt anvendte
almindelige skrift klart angivet en overskrift til en 23-linjet
Elle historie.

Grmnsen fra denne side til side 76, hvor overskriften ser
ud som vist pa. fig. 1, (d.v.s. hvor der indgfir et billede direkte

i overskriften), er meget vanskelig at trxkke.

Figur 1

leg er riled os.

»gor I stoj
ved min hop

.tys, det er en nissehoj !
vx.re

sa kan fa of .e
pi den lisle
i den rode troj.e.#
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En historie pA side 57 om Jan Og far i en rod bad er me-
ningsmmssigt ret klart afgrmnset som en historie, der ind-
holdstnmssigt vurderet kan sta alene. Men der er ikke angivet
overskrift til den. Andre tilsvarende historier som f. eks. hi-
storien pa side 49, »nu kan I lmse!«, go en afgrmnsning af
disse forhold endnu vanskeligere.

Som en regel valgte man ved disse elementzertekster f01-
gende: »Man betragter en tekst som en »historie«, en »fortxl-
ling« eller en anden tekst«, nar den pagEeldende elemen-
tzrtekst klart er markeret med en overskrift, eller nar histo-
rien uden videre gennem lay-out og sammenhwng fremtrm-
der tydeligt adskilt fra den Ovrige tekst«.

Sadamie historier er alle medmindre andre forhold
klart har talt imod det blevet rqistreret, og de kan =sten
alle ses i bilag II, forfatterregisceret. Denne regel gav sine
steder abenbart urimelige udslar.,. En anden administrerbar
mulighed var at undlade at foretage en normalsideberegning
af store dele af materialet for 1.-2. skolear. Da dette sidste
er uantageligt, blev den fOrste regel anvendt.

Ovenstfiende medfOrer, at de ft rste sider i en stor del af
bOgerne for 1. skolear er beregnet som en lang »historiel,
altsa som »en tekst«. Denne registreringsform taler i Ovrigt
for, at man i hvert fald ikke ved de efterfOlgende analyser
kun arbejder med enheden »en tekst«, men ogsa med enhe-
den »en normalsidel. Da dette er sket i alle tilfarlde, og da
disse bOger alle er optalt af de samme, vil mulige tvivlstil-
fxkle under optmllingen i alle tilfwlde \Imre blevet afgjort ud
fra samme retningslinjer; det skal yderligere nwvnes, at en
person har foretaget alle normalsideoptainger af disse b0-
ger, og at de er kontrolleret af en anden.

De registreringsvanskeligheder, der er redegjort for i for -
bindeise med ovenomtalte bog, blev endnu stOrre ved wldre
begynderundervisningsmaterialer.

OLE BOLE ABC, kan vxlges som eksempel pa en sidan
bog, som d'et i det hele taget har vxret meget vanskeligt at
registrere: Side I-IV er lwrervejledning; side 1-21 rummer
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Aandskrevne« tekster med illustrationer; side 21-29 inkl.
er heller ikke blevet registreret. De fOrste af disse sider rum-
mer nemlig en del tekster og billeder sat op som rebus'er.
(En tilsvarende del af dette stof findes som regel i nyere sy-
sterner i ABC-forhmfter). De fOlgende sider af bogen viser
tekster med et indholdsmmssigt meget beskedent indhold.

De lmrere, der foretog registreringen, valgte samstem-
mende og uden overvejelser ikke at pabegynde nogen form
for registrering fOr efter side 17. De fOlgende sider gay man
denne kommentar til: »Side 17-29 rummer rebus'er, billed-
Ovelser, bogstavrim, lm selege osv. og synes i sa h0j grad at
svare til de bOger, der i origt ikke er registreret (tegne- og
malebOger, ABC-forhmfter og lign.), at vi valgte ikke at regi-
strere disse sider, svarende til, at de netop nmvnte bOger jo
heller ikke er blevet registreret.c

I forbindelse med bl. a. stof som dette dukkede der under
registreringen en regel op, der nmsten formulerede sig selv:
En tekst, hvor indholdet er helt ilnderordnet de lmsetrm-

ningsmmssige eller andre ovelsesmmssige af teknisk bestemt
art aspekter, registreres ikke, heller ikke selv om der er
overskrift til historien.1 Dewed undgik man at tage stilling til
de ganske fa sammenhmngende tekster, som i mldre ABCer
spredt findes pa de forste sider, og som i nyere lmsebogs-
systemer er udskilt som stof i ABC-forhmfter, tegne-male-
b0ger osv. f. eks. i VI LIESER OG MALER (til systemet VI
L/ESER) og BOGSTAVBOGEN (K-BOG 1A) begge for 1.
skolear.

Det var dog ikke blot i ABC-b0geme altsa i de bOger, der Ovelsestillteg
henvender sig til elever pa rebuslmsningens trin , at der etc.
var tvivl om, hvilket stof der burde (og kunne) registreres.

En del lmsebOger har forskellige former for tillmg med lyd-
(Weiser e. lign. stof, der ikke generelt har kunnet registreres
som Ovrige tekster.

I Hansen, Heltoft og Nielsen: DANSK LiESEBOG FOR
6. SKOLEAR kan side 284 ses en del af det stof, der rejste
registreringsproblemer: Pa side 284-285 findes lydOvelser,
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dette materiale har intet meningsindhold og er folgeligt ikke
registreret som andre tekster. Side 286 finder »Banamnan-
dens sang« se fig. 2, skrevet af en af Lr..sebogsredalctoreme,
Hans I. Hansen; ogsa her er teksten konstrueret pa en sh-
clan made, at det er nmrliggende at vurdere ud fra samme
regler, som nh'r der var tale om en tekst for 1. skolehr. Da
der er overskrift pa teksten, og da den er sat op som en sang,
og da den ogsh har et vist meningsindhold, har man ment at
kunne forsvare at registrere den pa linje med andre tekster.
Pa lmsebogens fOlgende side fortsmtter samme princip i tek-
sterne: »Drengene ved stranden«, >>Bjornerim« og »Da
Frede og Frede fangede gedderc.

Figur 3 viser dog, hvorledes man i selve tekstens frem-
trzedelsesform har sogt at understrege Ovelsesstoffet i det
tilfwlde, der her ses gengivet (Overst), lydovelseme, se ogsa
denne bog side 265.

Maske vile man mene, at sadant stof klassetrinet taget
i betragtning ikke burde indga i registreringen. Pa den an-
den side har man ikke uden videre kunnet afskaare alt stof,
der fandtes i bogens On (ovelsesstof), idet der f. eks. pa
side 289 i den pageldende bog er gengivet en rmkke skmmte-
sprog, der er registreret ph ganske almindelig vis i andre b0-
ger (se figur 3 nederst).

PA side 290 ff. er gengivet en rxkke bearbejdede tekster
til oplmsning, se saledes fig. 53.

Disse tekster vil vxre kendt andre steder fra i en frem-
trxdelsesform, der er mere »autentisk« i forhold til de pa-
gmldende teksters oprindelige fremtmdelsesform. Men tek-
sterne rummer dog selv i den her gengivne form sa absolut
et indhold, ogsh selv om den typografiske udformning klart
viser, at teksterne primwrt sigter mod en oplmsning altsa
mod en speciel faglig aktivitet.

Figur 2 og 3 (Overst) saint figur 60 viser i Ovrigt et par af
de ret fa tilfwlde, hvor en registrering ud fra en faglig aktivi-
tetsregistrering kunne have vxret foretaget.

]

I



286 XIII. TILLJEG: OVELSESSTOF

Ov nedenstiende konsonantforbindelser sammen med alle
vokalerne sAledes :

blade-blade-blede-blide-blyde-blode-blode-blade-blodc-blude.

,_-.

I ak. rg-1,ai; K :i. ----------.t7:4

v
©7 =)
E,,,,::::,,ir=xac.c_,Aingfie

Bananmandens sang. a
Bananer, / bananer / pa gaden i dagl /
Bananer, / bananer fra Java! /
Tag en, / og tag mange, / tag, hvad du vil havel /
De gror / pa vulkaner / og lava! /

2 Bananer dl af ten, / bananer til nat! /
Bananer / for svage sma maven! /
Vi har dem / i klaser! / Kom her / med din hat! /
De er / fra Batavias haver! /

3 Bananer / har smag / fra Avator / og fra, /
hvor palmerne / svinger / og svajer. /
Der / nydes bananer / hver eneste dag /
af alle fra abe til / najer"! /

4 Jeg / synger pa gaden: Bananer, / bana /
med smag af vulkaner / og lava!" /
Tag en, / og tag mange, / tag, hvad du vil have! /
Bananer, / bananer fra Java! /

H. I. H. 1924

plade
brage
prage
fnage
flage
frare
vrare
djane
tjane
Qv a VP

suave
slave
gnale
knale
klale
grade
krade
masp
maps
bait
bast
bats
bans
hals
fask
faks
skvade
splade .

stjave .

sprage .

skrage .

strage .
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Figur 3

290 XIII. TILLJEG: OVELSESSTOF

Et line eventyr, som skal lxres udenad
KonsonantOvelse

Kong Konstantin / red til Konstantinopel / for at besOge / en
konstantinopolitansk / prinse.sse. /

Da han havde weret der / tre dage, / forlovede de sig; / da han
havdc weret der / tre dage til, / gittede de sig, / og da han havde
weret der / endnu tre dage, / red de bort / over alle bjerge. /

Men bag efter dem / red deres fplge: / hundrede konstantino-
politanere / og hundrede / konstantinopolitanerinder / pa maAke-
hvide heste. /

H. I. H. z9z5

Skwmtesprog
I. Bare vinden ville vende sig, inden jeg skal hjem!" sagde kml-

lingen, hun havde modvind.
2. Nu kan jeg nok seise sagde matrosen, han havde beds til

Vorherre, sa lxnge faren stod pa.
3. Det trxkker sig nok til rette!" sagde skrxdderen, han havde

syet armerne til lommehullerne.
4. Man ma hjwipe sig, som man kan!" sagde ka211ingen, hun

tOrrede bordet of med en kattekilling.

IQ Dansk Izsebog for 6. skolear
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Foruden bOger scan ovennzvnte, frembOd specielt systemer- Trwnings-
ne: HVAD VAR DET, JEG L/ESTE? og LIES OG FOR- systemer
STA en rwIcke problemer ved registreringen.Man valgte i disse systemer at medtage alle de tekster,der havde

kesebogstekstens karakter. Hvad der sluttelig blevvalgt medtaget eller ikke medtaget, vil altid kunne diskuteresog blev i hOj grad diskuteret af praktikanteme; nogle kom-mentarer ledsaget af eksempler vii antyde afgrmnsningerne:ud fra en vurdering af det klassetrin, teksteme henvendtesig til, og
ud fra en vurdering af den sammenhwng, hvori de op-tradte, samt
ud fra Onsket om i bilag II og III at medtage (lest muligetekster, som man kunne forvente, at ktrere pa et eller andettidspunkt kunne fa brug for, selv om de ikke arbejdede medog heller ikke kendte den pagmldende bog,er medtaget ogsa tekster som f. eks. fra HVAD VARDET, JEG L1ESTE?, lmsehete 4B for 2.-5. skolear, side17-20, fortmllingen zHalvdelen hver4:.I LIES OG FORSTA 2. DEL for 7. skolear, side 5-7 ermedtaget )LillekObings skrmlot, en kort tekst fra MariusDahlsgaards bog af samme navn. Derimod er ikke i sammebog medtaget teksten zHvor star det ?, side 9-11, idet depagwldende tekster kun er pa ganske f a linjer.

Overvejelsen, at teksten pa tre sider af Marius Dahlsgaard()LillekObings skrwkg) er medtaget i registreringen, og atMarius Dahlsgaards tekst fra B.Swrlingen« pa kun ni linjerikke er medtaget, er begrundet med, at man skOnnede, at enlmrer nmppe ville fa brug for at finde frem til kun ni linjeri en eller anden sammenhwng, men maske nok til de tresider.

Vamentligst for afgOrelsen var det dog, at de elever i sidstedel af 7. skolear, som den pagoldende bog henvendte sig til,ikke ville opfatte de ni linjer som en litterwr skildring, mensom )en lmseepgavel, hvorimod de maske i nogen grad vilkunne vurdere tekststykket pa tre sider som )et litteratur-uddrag«.
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Andre
registrerede

tekster, nogle
eksempler

Fra LEES OG FORSTA 1. DEL for 2. skolear er ved en
rmkke registreringer medtaget visse tekster, f. eks. teksten
side 30-31: >>I skoven«, der har en klar overskrift, fire illu-
strationer og femten linjer tekst. Pa det paga;ldende klasse-
trin (begyndelsen af andet skolear) vile et tilsvarende tekst-
stykke i en Imsebog need ogsa vxre blevet registreret
som en almindelig historie. Derimod er ikke medtaget tek-
sten pa sideme umiddelbart forud, side 28-29: 21 haven«,
da der her er en vwsentlig stOrre instruktion, otte linjer, til
kun 11 linjers tekst.

AfgOrende for, at den ene tekst er medtaget ved registre-
ringen, og at den anden ikke er medtaget, var, at den fOrst-
nmvnkt tekst af elever pa det pagmlclende trin oftest vil blive

oplevet som en lmseopgave, hvorimod den anden tekst af ele-
ver pa dente trin oftest vil blive oplevet som et stykke op-
gavelOsning.

I en bog som SA LIESER VI TREDJE DEL for fjerde
skolear har det ikke vxret muligt at medtage samtlige tekster.
Det gwlder saledes den 11/2-linjede tekst side 21: >>Vi laver
en historie« ; det er et fortxlleoplwg, som svarer til opgaver,
der i andre systemer er lagt ud i arbejdsheter eller anbragt
bag i bogen som Ovelsesstof.

Den seks linjer store tekst side 37 i samme bog: >>Vi spil-
ler landskamp <<, har mest karakter af en lmrerinstruktion og
er fOlgelig heller ikke medtaget. Systemet SA L/ESER VI
har ingen systematisk lwrervejledning, og de seks nmvnte
linjer har derfor mattet vurderes som en tekst til lwreren. Det
samme gmlder teksten side 61: >>Vi 10ser gader«, der er pa
31/2 linje.

Kriterierne for, hvad der har skullet og kunnet medtages,
har vxret genstand for (megen) 10bende diskussion prakti-
kanterne imellem; i det en.kelte tvivlstilfmlde har man afgjort,
hvad der skulle medtages, fOrst og fremmest ud fra en na-
turligvis diskutabel vurdering af, hvorledes elever pa det
pagwldende ldassetrin vile opleve og vurdere stoffet.

Som eksempel pa, hvor langt ned i detaljer man gik (og
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ABCDEFG
H I J K L M N
nPQRS TU
V-XYZ/E0A
nu kan jeg min A B C Figur 6

nOdvencligvis matte ga) ved overvejelser over >om en tekst
var en tekst«, skal anfOres fire eksempler, der karakteris-
tisk nok er fra fire bOger beregnet for fOrste skolear:

Alfabetet er anfOrt i Hare og Herlak ABC, side 51, se fig.
4. Denne .Dtekst« er vedtaget registreret som en sang.

I Gregersen og Nordentoft MIN ABC star alfabetet side
66 (se fig. 5) uden illustrationer og er registreret, ikke som en
tekst, men som et alfabet, lmreren evt. kan bruge som ud-
gangspunkt for en arbejdsopgave.

I SOREN OG METTE I SKOLE, side 63, er gengivet
hele alfabetet; men en linjes tekst under dette (se fig. 6) be-
virker, at alfabetet har mattet registreres som en tekst (en
sang).

I SOREN STREG LESER er der pa side 120 den
samme 'sang.« (se fig. 7); via en nodeillustration og ordene
)28 skal der sta.« er der oplmg til, at teksten ma registreres
som en sang og f01gelig som en tekst.

En rrekke afgrwnsninger, som de her er antydet, virker
nwrmest komiske; men foretages sadanne afgrmnsninger
ikke pa dette elementwrtrin, vil der dukke tilsvarende pro-
blemer op pa andre trin.

Der er i Ovrigt under normalsideberegaingen opstfiet en
rwkke meget sma registreringsproblemer, det vile vxre uri-
meligt at redegOre for her; de er i alle tilf2alde sOgt 10st ens
for alle bOger beregnet for samme klassetrin, sa1edes at en
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eventuel sammenstilling af normalsider fra et system, klasse-
trin for klassetrin vil svare til tilsvarende normalsider fra et
andet system.

Et enkelt forhold ville det have vxret onskeligt at kunne Hvor udbredt
have oplyst i forbindelse med disse generelle redegorelser. er de enkelte
Her omtales nemlig et system som et system og en normal- materialer?
side som en normalside vurderet ud fra de foreliggende bOger
eller den foreliggende bog, uden hensyntagen til, om det er
en bog, der i praksis er meget anvendt, eller om det er en
bog, der var meget anvendt, eller om der maske er tale om
en bog, der har meget ringe udbredelse.

At kunne foretage en 3vmgtning4 af de enkelte systemer,
boger og tekster ud fra deres brug i skolen kan der findes
rimelige argumenter for. Men der kan nmppe findes frem til
talmmssige opg0relser, der kan gengives med bare en rime-
lig sikkerhed.

I forbindelse med en forelobig orientering om denne ana-
lyse, som blev givet ved Danmarks paadagogiske Instituts re-
pmentantskabsmOde 19:20. september 1968, blev det fra
Reprmsentantskabets side fremhxvet, at det ville vxre On-
skeligt ikke alene at vide, hvilket stof der faktisk fandtes i
eksisterende danske lmsebOger, men ogsa at vide, hvilke af
de omtalte registrerede latsebOger der blev hyppigst brugt.
En formodning om deae kan man naturligvis have, jf. side
35, hvor der argumenteres for, at man iswr har undersogt de
seks fuldt udbyggede systemer.

Der er imidlertid ikke indsamlet nogen systematisk viden
om, hvilken brug der i folkeskolen Ores afde enkelte
Sadan en opg0relse kunne vxre meget Onskelig, hvis man
ville give et nogenlunde afrundet billede af de anvendte lmse-
bOger; men det har (i hvert fald i denne sammenhmng) ikke
vxret muligt at gennemfOre en sidan =mere analyse; det
kan naturligvis Ores, jf. f. eks. Vormeland, 1968 og 1969.

Man kan ogsa pege pa, at det ved arbejdet med klassevw-
relsesobservationer viste sig meget vanskeligt at finde klas-
ser, der arbejdede med visse systemer, mens det var ret let
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at finde klasser, der arbejdede med andre systemer. Gennem
dette kunne der ligge en vis orientering om bOgernes udbre-
delse. Der er ogsa ad anden vej sOgt oplysninger for at ná
nxrmere ind pa dette problem hidtil uden synderlig held.Om dette emne skal der henvises tit en senere publikation.



KAPITEL 3

Mu lige grupperinger af bogerne
ved analysen

Efter at registreringerne var foretaget, viste det sig i en hel
del tilkelde, at man ved den fOlgende analyse matte gruppere
bOgeme for at fa et vist overbill over stoffet. Der blev for-
scbgt en rwkke forskellige grupperinger ogsa vwsentlig Here
end de nedenfor nwvnte, der dog viste sig west givende.

Det blev umiddelbart foreslaet at foretage en gruppering, der BOgerne til I.
sidlte bOgeme for 1. skolear ud. 2.-7. skolear

Man kunne sfilecies se byteme for 1. skolear stillet over
for samtlige bOger for 2. til. 7. skolear. Ved en bog som B. B.
Wier: UGLEBOGEN for 1. skolear stillet over for de
Ovrige bOger i dette system, MIN L/ESEBOG for 2.-7. skole-
ar, kunne denne opdeling synes rimelig: Skillelinjen mellem
systemets fOrste syv skolear gik hvis der da skulle peges pa
en mellem bogen for 1. og bogen for 2. skolear.

SA man pa en bog som OLE BOLE for 1. skolear eller
pa andre bOger af ikke helt ny dato, syntes denne opdeling
stadig at mre et godt udgangspunkt for det videre analyse-
arbejde.

StOrstedelen af materialet fremtradte dog sfiledes, at bOgerne BOgerne til
for 1.-2. skolear, eller for 1. + en del af 2. skolear, havde 1.-2. 3.-7.
fact en sadan udformning bade typografisk og m. h. t. ind- skolear
hold, illustrationer, osv., at det i forhold til bpgernes inten-
tioner nok ville vxre mere dmkkende at se pa de foretagne
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registreringer af bOgeme for 1.-2. skolear pa den ene side
og af 3.-7. skolear pa den anden side.

De ud fra registreringeme senere foretagne analyser, iswr
i forbindelse med teksternes alder og geografiske tilb.Orsfor-
hold, viste, at denne strakturering af materialet var brugbar.

Man kunne forestille sig, at det derudoler vine vxre gi-
vende at se pa 3.-5. skolear for sig stillet op over for 6.-7.
skolear; i de tilfede, hvor der i det pagmldende system alene
fandtes bOger for 6.-7. skolear, (der var ofte sammenhxng
mellem disse bOger og et system, der henvendte sig til elever
pa hOjere trin), kunne en sadan opieling vxre Onskelig.

Der var dog ikke ved registreringeme af andre systemer,
end de der alen.e fora for 6.-7. skolear, noget der pegede
mod, at man med udbytte vine kunne betragte disse skolear
isoleret.

Klassevwrelsesobservationeme (jf. senere publikation) syn-
tes ret ldart at pege pa, at 1.-2. skolear rent metodisk og
med hensyn til materiale til danskundervisningen udgjorde
en blok, og at 3.-5. eller 3.-7. skolear udgjorde en anden.

Maske kunne man formulere en afgrmnsning af de her
registrerede materialer saledes, at man i den ene gruppe tog
alle tekster (og lwsebOger), der henvendte sig til elever, der
(endnu) var pa rebuslmsningens trin, og lod de materialer,
der henvendte sig til elever, der var ved at blive eller var
indholdslmsere, danne en anden gruppe.

Dette ville medfOre, at materialet til 1. og en del af 2.
skolear 1a i en blok, og at materialet fra midt i 2. skolear
til 6.-7. skolear la i en anden blok.

Efter en raakke indledende fors0g pa sammenfatninger
viste en sadan gruppering sig dog at give sa mange tolknings-
problemer, at det matte arses for mest givende at se pa 1.-2.
skolears bOger og 3.-7. skolears bOger hver for sig.

Til denne hovedregel, der er anvendt ved de fOlgende ana-
lyser i forbindelse med de foretagne registreringer, kommer
dog nogle undtagelser; der er redegjort for disse, hvor det
materiale, de omhandler, i Ovrigt omtales.



I ovrigt faldt materialet naturligt i fire hovedgrupper, hvor- De seks
af den fOrste gruppe omfattede de seks systemer, der var gen- )udbyggede«

nemfOrt fra 1. til og med 7. skolear, og som var bygget op systemer

sow. , almindelige« lmsebOger; om det syvende fuldforte sy-
stem, LASS OG FORSTA, se nedenfor. Det matte iswr siges
at were af interesse nwrmere at undersOge disse seks syste-
mer, hvis man havde til hensigt at sige noget om, hvilket ma-
teriale der generelt blev anvendt i folkeskolen i dag, idet dis-
se systemer matte formodes at were blandt de mest udbredte.

Iagttagelser foretaget i forbindelse med klassewerelsesob-
servationer syntes ogsa at pege mod, at man i hvert fald skal
finde en vmsentlig del af de hyppigst brugte bOger blandt
det materiale, der rummer i disse seks udbyggede systemer.

En anden gruppe bOger skiller sig lige si naturligt ud, nem- Specielt

lig systemet LIES OG FORSTA, der trwner visse stillelms- tnenings-

ningsfmrdigheder, men som i ovrigt ogsa er udbygget fra betonede

fOrste til syvende skolear, og systemet LA RAT LIERE. systemer

Sidstnwvnte system sigter mod at trxne eleverne i :tsstudio-

tekniske fardigheder«. Det indeholder en bog for hvert af
skolearene 3.-6. samt en bog, der indholdsmwssigt fOlger
efter disse, og som har titlen: )7.-9. skoleam Jenne opde-
ling kunne bl. a. skyldes det svenske system STUDIETEK-
NIK som LL VAT L/ERE er oversat fra og har fulgt meget
nOje. Dette peger i nogen grad mod at betragte sidst-
nmvnte bog som snarere rettet mod det mldste end mod det
yngste skolear af de af bogen selv nmvnte tre skolear, der
udor en sammenhwngende del af det svenske skolesystem.
En gennemgang af systemet L1ERJAT L/ERE, som to prak-
tikantgrupper foretog, syntes at pege mod, at 3.-6. klasses-
b0geme uden videre faldt inden for rammeme af det dansk-
materiale, der i Ovrigt blev analyseret, hvorimod bogen for
7.-9. skolear i mange af sine faglige aktiviteter og ved det
indhold, der var i en rxkke af dens oplmg osv., nwrmest pe-
gede mod aktiviteter og stof, der i den danske skole hidtil
traditionelt er blevet taget op efter 7. skolear. Ogsa bogens
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Special-

materiale
til hfrelpe-

klasserne

lmsetekniske udfOrelse pegede maske snarere mod 8. end
mod 6. skolear.

Man valgte sluttelig at registrere bogen fir at se, om der
derunder skulle fremkomme vmsentlige forhold, der kunne
pege mod, at man alligevel burde tage den med i denne regi-
strering for de syv forste skolear, eller om man ogsa efter
endt registrering ville placere bogen efter det 7. skolear. Der
blev argumenteret kraftigst for det sidste, hvorfor den ikke
er medtaget i denne analyse.

En tredje praktikantgruppe, der i skolearet 1968/69 fore-
tager registreringer og analyser af arbejdshmfter o. lign. ma-
teriale, kom, uden at kende ovenstaende argumentation, til
samme resultat som de tidligere praktikantgrupper.

Et supplerende lmsesystem, der sigter mod at trine den tid-
lige forstfielseslmsning man kunne maske beskrive dets tek-
ster og aktivitetsoplzg ved at sige, at det sigter mod at lette
overgangen fra rebuslmsningen til indholdslwsningen er
Anker Ravnmarks: HVAD VAR DET, JEG LA3STE? (der
i nogen grad bygger pa Malmquist & Forsberg: VAD VAR
DET JAG LASTS ?). Dette falder naturligt, i gruppe med
LIES OG FORSTA-systemet og med LiERIAT ',JERE og
er omtalt i forbindelse med disse mere omfattende systemer.

To systemer fremtneder i udprmget grad som .specialunder-
visningsmateriale mere pracist: som bOger til hjwlpeldas-
serne. Det wider: PER OG LIS-systemet og DANSK L/E-
SEBOG TIL SPECIALUNDERVISNINGEN.

Selv om disse systemer maske ogsa en del steder bruges i
de almindelige ldasser, var det dog en udbredt antagelse, at
de som lamebogssystem fortrinsvis blev brugt i hjwlpeskolen,
eventuelt og nok i ret fa tilfzelde i andre dele af specialunder-
visningen, og at de de steder, hvor de blev anvendt i den
almindelige undervisning fortrinsvis blev brugt som bOger
til supplerendelaesning.

Erfaringer fra indsamlingen af oplysninger om anvendte
lmsebogssystemer fra den ikke- publicerede undersogelse
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omkring klassevxrelsesobservationer viste det samme bil-
lede.

Man valgte fOlgelig i de fleste tilfx1de at se separat pa
disse to systemer som en tredje gruppe.

Ved en mere overfladisk betragtning al disse to systemer
kunne det synes, som om de vile kunne ses i sammenhxng
med andre systemers bOger for 1.-2. skolear. Ved en nxr-
mere in, .J1dsmwssig gennemgang ses det dog klart, at disse
to systemer helt fra grunden har et andet sigte.

En samarbejden af registreringeme for disse bOger og b0-
germ for 1.-2. skolear er derfor nmppe rimelig; der er heller
ikke foretaget sammenligninger de to pagmldende materiale-
grupper imellem.

Endvidere er der registreret en del enkeltbOger, f. eks. OLE EnkeltbOger,
BOLE ABC, VI KAN LI' AT L/ESE for 1. og 2. skolear ikke-udbyggede

saint bOger for to skolear, f. eks. SJETTE- 00 SYVENDE- systemer etc.
KLASSERNES L/ESEBOG og DANSK LiESEBOG FOR
6. og FOR 7. SKOLEAR. I sidstnaavnte gruppe er navnlig
bOger, der henvender sig til 6.-7. skolear. Nogle af disse
bOger kan ses som indledning til systemer, der henvender
sig til elever pa zeldre klassetrin.

Endvidere er der i denne sidste gruppe medtaget bOger,
som reprwsenterer systemer, der er under opbygning, f. eks.
PILEBOGERNE. Alle disse boger udgOr en fjerde gruppe.

I nogle tilfx1de er der foretaget specielle analyser af regi-
streringeme for de skolear, hvor disse bOger ogsa forekom-
mer; i den udstrwkning, hvor det har weret muligt, er ogsa
disse bOger medtaget i analyserne.

I forbindelse med de foretagne registreringer er der srogt fore- Almene over-
taget analyser ud fra ovennmvnte hovedinddeling i fire grup- vejelser ved
per. Man har bl. a. interesseret sig for, om det synes at vxre grupperingen
muligt at se visse tendenser for alle systememe op gennem
alle skolearene eller om enkelte skolears tekster skilte sig
markant ud. Videre faldt det tit nwrliggende at undersOge, om

det var muligt at ordne systememe i bestemte grupper.
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Man har ogsa interesseret sig for, om de )ufuldendte sy-

sterner« (hvad enten de er ufuldendte, fordi de ikke fra be-
gyndelsen har vwret bygget op for 1.-7. skolear, eller de er
det, forth de endnu ikke er blevet fmrdigbygget), star som
afvigende systemer eller afviger de ikke, hvis de sammen-
lignes med boger beregnet for de skolear, de svarer til?

hensyn til den stOrre undersOgelse, dette materiale ind-
gar i, ville det vxre nxrliggende at se specielt pa de to syste-
mer, der her arbejdes smrligt med: MIN LIESEBOG og LIES
RIGT.[GT. For ikke i denne sammenhwng at give et forteg-
net billede, er tekster fra disse systemer dog blot hyppigt
valgt som eksempler, og hvor der har vxret tvivl om, hvilken
opstilling der har kunnet belyse et bestemt problem, bar
man valgt en opstilling, som belyste et af disse systemer
eller, og hellere, disse to systemer set i forhold til hinanden.
anden.

Det grOnlard- Ved den sprogkonference som Ministeriet for GrOnland,
ske materiale (Referat af Sprogkonferencen, 1967) afholdt den 9.-11. ja-

nuar 1967, blev undervisningsmaterialet til save! moders-
malsundervisningen (grOnlandsk) som frenunedsprogsunder-
visningen i dansk indgaende drOftet; Here gange standsede
diskussionerne pa grund af manglende oversigt over og ind-
gaende detailkendskab til det leerebogsmateriale, der blev
anvendt ved den p'agmldende undervisning.

Ved efterfOlgende samtaler med lwrere og andre fra un-
dervisningssektoren i GrOnland blev det ligeledes understre-
get, at en nzrmere viden om savel det grOnlandsk- som det
dansksprogede materiales hOjst forskellige struktur maske
kunne medvirke til en klargOring af nogle af de meget for-
skate udgangspunkter, undervisningen i de to sprog har.

I den her gennemfOrte lmsebogsanalyse var det saledes
nmrliggende at sOge at medtage det dansksprogede materiale,
der blev brugt til (fremmedsprogs)undervisningen i GrOn-
land, hvor dansk er det fremmede sprog. Der vine ganske
vist saledes blive foretaget registreringer pa bOger, hvor
dansk principielt var fremmedsprog. Men pa grund af den
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ret store lighed, som dette materiale har med iswr et par
nyere dansksystemer, og da en del danske lcerere i praksis
er fortrolige med ogsa (i hvert fald dele af) dette materiale,
valgte man at medtage det. Maske vine dele af analysen
kunne blive beriget ved at det blev medtaget, maske ville
en analyse af materialet kunne vxre til nytte.

Det ville have vxret sxrdeles anskeligt at kunne have fore-
taget en mere detaljeret registrering med efterfolgende najere
analyse af dette materiale, og indledende samtaler med folk,
der var fortrolige med det grOnlandske skolevwsen, under-
stregede det Onskelige i det. Desvwrre viste det sig, at ar-
bejds- og tidsmwssige hensyn lagde sig hindrende i vejen for
et bare nogenlunde grundigt arbejde med stoffet.

Hvis det havde vxret muligt at gennemfOre en analyse pa
det dansksprogede granlandskmateriale, vine det ogsa have
vxret nwrliggende at udbygge denne del af lwrebogsanalysen
med en registrering med tilsvarende efterfalgende analyse af
de grOnlandsksprogede lmsebogsmaterialer. Udover arbejds-
mwssige hensyn hindrede sproglige faktorer dog en sadan
udbygning af arbejdet.

Grundene, til at disse intentioner drages frem i forbindelse
med denne lmsebogsanalyse, er to:

1) Et Onske om at pege pa den mulighed, der ligger at
undersage et omrade, hvor dansk er fremmedsproget. Der-
ved ville man maske ogsa fa en rmkke hidtil oversete incita-
menter for modersmalsundervisningen i dansk.

2) Et anske om at pege pa muligheden for at fa et fOrste
systematisk overblik over et materialemmssigt ret forsOmt
felt: det grOnlandsksprogede lmsebogsmateriale.

Et stOrrelsesmaissigt ganske vist meget beskedent arbejde
som ,Izrebogsvurdering« (Siemsen, 1968) ma nok ogsa
ses som udtryk for et anske om at fa tilvejebragt en vis
oversigt over dette felt.
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KAPITEL 4

Om beregning af normalsider

Det har tidligere vxret strejfet, at man ved de analyser, der
er foretaget, efter at registreringeme forela, matte finde frem
til en anden enhed end »en bogside«, »en tekst« eller lig-
nende abenlyst urimelig uprwcise enhed.

Hvorfor Det er umiddelbart indlysende, at en direkte sammenstilling
»normalsideq- af sidetal i en bog stillet overfor et ptilsvarende« sidetal i en

beregninger? bog for et andet klassetrin vil give et ganske fejlagtigt ind-
tryk af den tekstmxngde, der rummes pa de pagmldende
sider. Eksempelvis rummer en side for 1.-2. skolear ogsa
nar der ses bort fra helt indledende bOger som bogstavheter
m. v. tit ca. 35-40 ord, hvorimod samme systems bog for 7.
skolear ofte rummer ca. 300 ord.

Nu vii den tid, eleverne i en 2. og en 7. klasse bruger til at
arbejde sig igennem Pen side« pa i det pagwldende skolear,
maske nok ofte i praksis were ret ens. Den arbejdssituation,
der udspilles om to sider pa to forskellige klassetrin, vil were
forskellig, men den vil lejlighedsvis tidsmwssig vxre lige stor

maske nok med en tendens til, at siden i bogen for det
yngste klassetrin vil lame mest lid, trods det langt stare
antal ord pa siden for xldre klassetrin.

Det meget grove endda sxrdeles grove tidmal for en
undervisningssituation, som pen side« udgir, kan maske
bruges i visse sammenhwnge (Florander og Jansen, 1969);
nok sa rimeligt er det dog at sOge efter en mere nuanceret
beregningsmade. Og i dette arbejde hvor man blev ledt
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frem til at matte interessere sig for mere indholdsbestemte
opdelinger af stoffet i bOgeme frem for at arbejde med fag-
ligt definerede arbejdsopgaver, der er bestemt ved de elev-
aktiviteter, de Inger op til vil det vxre meget Onskeligt at
na frem til et rimeligt &lies mal, der har noget i stoffet, i
indholdet, som enhed (og ikke noget i undervisningssituatio-
nen som f. eks. en tidsenhed), der kan vmre basis for ana-
lyser.

NOdvendighetlen af at na frem til den enhed ses ogsa af
det forhold, at selv om der sanunenlignes bogsider inden for
samme klassetrin, er der store forskelle fra det ene system til
det andet. FOlgende oversigt over tre LTsebOger for 3. skolear
antyder dette; der er her talt ord op pa vilkarlige, men dog
mest muligt nns-udseendel sider i tre bOger beregnet for
samme skolear. Der er valgt boger fra fuldfOrte systemer, og
der er valgt sider uden illustrationer.

Alligevel viser en opg0relse fOlgende forskelle:
HER I DANMARK (K-BOG 3A) for 3. skolear ca. 200 ord
SA L/ESER VI ANDEN DEL for 3. skolear ca. 323 ord
MIN LiESEBOG for 3. skolear ca. 280 ord
For 7. skolear viser trelEesebOger fra de samme tre Ixsebogs-
systemer ogsa for en villcarlig valgt side uden illustrationer

fOlgende:

VERDEN OMKRING OS III (K-BOG 7A)
for 7. skolear

ca. 280 ord
SA L/ESER VI 6. DEL for 7. skolear ca. 410 ord
MIN L/ESEBOG for 7. skolear ca. 300 ord

For overhovedet at kunne foretage visse elementxre sam-
menligninger matte der altsa pa en eller anden made skabes
en &nes omregningsform for alle de registrerede bOger; det
blev valgt at ga ud fra en »normalside«beregning en bereg-
ning, der tidligere er anvendt andre steder, jf. nedenstaende.

Imod noget sadant kunne tale, at det spontane indtryk
eleverne far af en bogsides omfang og vanskelighed kan vmre
ganske forskellig, selv om der er tale om samme normalside-
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omfang ved beregningen. Margen-sats-forholdet, eventuelle
illustreringers art og omfang, siders og opslags hele lay-out
spiller en ikke ringe rolle for elevernes oplevelse af en sides
lmsetekniske tilgwngelighe&utilgxngelighed. Bl. a. den an-
vendte type, skydning, og en lang rEekke andre typografiske
faktorer, spiller ogsa en rolle for lreseligheden af en tekst,

og, hvad der i denne forbindelse er nok sa centralt: for
elevemes oplevelse af en teksts lmselighed.

livilken Det vine have vxret meget Onskeligt at kunne tage faktorer
normalside- som ovennawnte med ind i billedet ved de videre analyser.
beregning? Det viste sig dog nOdvendigt at matte ga ud fra en ganske

fast omregning af de enkelte tekster, og man valgte at ar-
bejde med enheden i>en nonnalside«.

For at na frem til en normalsidetenhed kunne anvendes
enten den beregning af normalsider, som bl. a. bruges ved
eksaminer inden for skolens eksamensafdeling eller den be-
regning af normalsider, som ligger til grand for aftalen mel-
lem Dansk Forfatterforening og Den danske Forlmggerfor-
ening de to almindeligt kendte omregningsnormer , eller
man kunne vwlge at konstruere en omregaingsmade specielt
til dette formal; dette sidste syntes der ikke at vxre swrlige
forhold, der talte for.

Den fOrste normalsideberegning er skildret i Anordning
nr. 543 af 5. oktober 1920. Om beregning af pensa for de
Mere almenskolers vedkommende side 1752-1753, 1920,
se gengivelsen pa siden overfor.

Paragraf 2 i overenskomsten mellem Dansk Forfatterfor-
ening og Den danske Forlwggerforening er nok sa enkel og
lyder:

§ 2.

Ved en normalside prosa for-
stas 2.000 typeenheder, ved
en normalside poesi 32 linjer.
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Figur 8

, Fastsmttelsen Nortnalsider veil Beregning of Pensa for de
hajere AlmeitskolersVedkommende ogor de tit de finjere Almcnskolers

'Eksaininersvarende Eksaminer tor.'PriVatister.

Vi 'Christian deft Tiende,, at Guds Nude Kongo til Danmark
tic Island, de Venders og tioters, Hertug til Slesvig, Holston, Stormont Oitmartken,

''" ; 1.attenborg og Oldenborg,

Gori vityrligt: Mar de Os, of Vortinclervisningsminister allerundorilaniget foredrague
onnitiondigbeder <iritle Vi` tillernaadigst have atiordnot telgeutle" Iteitemmelsee am
:,roatiestisliew,sat Nermalsider vedperegning at.Pensa for luijere 'Alnienskolers
Nedlioniineidtreg lOrde til' de' ken Almeaskolers Eliserainer' tvarende Eksaminer
'for;rrivatisterii. ,

,
I de forskellige Bestonimetter iedrerendesPense og Eksamensorgiveltier for de

,;',iiiero..Almenskpleislredliontinentle-eg foz de til dine Skokre Eksamitier swank
Eksaminer for Privatister, Norrnalsider" og ,,TeulnerSider44 for Prem.
tiden 'ever:4 !five at fords:. sore Sider a, 1300 Bogstaver: tit en *onnitiside'Prosa
it,1300Bogstaver svaror i rood ,30'4 yeller 5.1mledeVerslinier<ellor of dertil svarmule
Antia Versliniemed Wire' eller flare reader.

§ 2.
I kgl. Anordning at "e de Abner 1207 § 2 cndre3 andet Stykke moieties;

I4reven *kat Sksaminandert opgive: .

1), en Elontentarbog, ,hvorofter nerlig den, latinske Formlwri er iindnyet; pima
Eloninterbo" geni danske &Akar opgives; -*

2) mindst 20 *Normalsider (A., 1300 .1logitaver). sammenhrengende Iitetning, late
Stykker at latinslie (saodig' bistoriske)Zorfattere, som Vetirearbeidelia bar frmet

den lor.Begyaderee:Standiittnkt imasonde Form.'

I ,kgl. Attordning at Itte December,. 1903 Afsnit 5, 1. -tredie Stykke rendro.
70 Normalsider (A1700; Bogiattier) at Omar 70 Normalsider Cicero 'og 30 Nor-
malsider til 90 Narmalsider (4.136 Bogstaver) af. Oiesar, 90 Nova :shier
of Oiczro og 40 Normalsider of

I SAMille Anordnings Afsnit 5, ; andet Stykke seining n180 Sormalsider" til Sr. 543,;210 Normalsider (A 1300 Bogstaver)u. but
Oktober.j4.

I kgI.Anordning of 24nde Januar,121d § 4, Afsnit 4,1 mndres i tretlie Stykke,100 Sider (A 1700 Bogstaver)' til 030 Sider (A 1300 Bogstaver)" og i :Afsnit 4, 2tares i andet Stykke 1,120 Sider IA 1700 Bogstaver)" til 155 Sider (A. 1300Bogstaver)".

Hvorefter slle vedkominencle eig,have at rette.

(Ant paa Atualk,,nborg, den site Oktober 1920.

Under Vor Kougeligo Haand og Segt.

Christian B.
at. S..)

J(w,olo Appel.



Retningslinjer
for normalside-

beregninger
af prosa

Da der jo her er tale om skolebibger, var det naturligt, i den
udstrmkning det var praktisk muligt, at anvende anordningen
af 5. oktober 1920. Dette lod sig ogsa gOre ved beregning af
alle prosatekster bortset fra teksterne i bOgeme til 1. skolear
og andre start set tilsvarende, supplerende bOger, der hen-
vendte sig til elever pa satnme lmsetrin.

Efter en analyse af en rxkke 12eseboger beregnet for for-
skellige skolear var det klart, at bvigeme bestod af sider af to
forskellige )typerc For hovedtypens vedkommende havde
man en pmn symmetrisk fordeling efter antal bogstaver pr.
side, hvor spredningen var oinking 75. Den anden type be-
stod derimod af et temmelig ringe antal helt afvigende sider,
hvor indholdet f. eks. bestod af meget spredte swtninger, for-
delt under en del illustrationer, eller der kunne were tale om
sider med kortfattet dialog.

Prosaen er for alle bOger, bortset fra bOger til 1. skolear
og tilsvarende bOger, blevet opregnet efter denne instruk-
tion:

3.Det faktiske antal sider i den enkelte bog tatlles op, sa-
ledes at alle bogsider medtages, ogsa forside, forreste og
bageste forsats m. v., safremt de er anvendt i pxdagogisk
Ojemed, d.v.s. hvis de indeholder billeder, fotografier, col-
lager, kort, tekst eller andet tilsvarende stof. Der indgar ikke
i beregningen helt blanke forreste og bageste sider og heller
ikke sider, der omtaler andre bOger (»reklamesiderq). Op-
tmllingen foretages for hver historic for sig.

Ved beregningen af det gennemsnitlige antal bogstaver pr.
side for en bestemt 1,Tsebog skal syv sider udtages saledes,
at de er nogenlunde tilfx1digt fordelt over hele bogen. Si-
deme skal were uden illustrationer, og tekstmmngden skal
skOnnes at were rimeligt reprmsentativ for den pageldende
bog. Saledes kan der forekomme en side med f. eks. samtale,
eller med speciel sats, hvis dette skOnnes ogsa at were reprx-
sentativt for bogen.

En side med bogstavantal, der afviger mere end to gange
75 fra gennemsnittet af alle syv sider, ma betragtes som afvi-
gende, idet sandsynligheden for, at sadanne afvigelser vil
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optreede i stikprOver pa syv udtaget af en normalsideforde-
ling, er mindre end 2,5 % .

En saledes afvigende side erstattes af en ny side, der ud-
vwlges tilfmldigt blandt de endnu uoptalte sider, hvorefter et
nyt gennemsnit beregnes. ved denne procedure vil man have
en ret stor sikkerhed for, at det beregnede gennemsnit hOjst
vil afvige med 50-60 ord fra bogens faktiske gennemsnit, sa-
ledes at fejlberegningen ved antallet af normalsider i reglen
vil kunne holdes under 5 % .

Antailet af bogstaver pa de syv sider lmgges dermest sam-
men og divideres med syv. Dette gennemsnit divideres med
1300 (jf. anordningens § 1).

Den efter divisionen fremkomne brok (to decimaler) bru-
ges som faktor til at gange det faktiske sidetal for hver )hi-
storie« med, hvorved der fremkommer det tal, der herefter
betegnes som stykkets normalsidetal.

Yderligere ma bemmrkes, at hvis en historie slutter, og den
neeste begynder pa samme side, ta3lles disse sider i brOlcdele,
af arbejdsmwssige grunde har man valgt kun at arbejde med
en 1/a, 1/2 og 3/4 side og at )regne opal«, saledes at tekst pa
en side fra 1 ord til lige under 1/4 side er beregnet som 1/4
side osv.

Den tidligere fremkomne bra multipliceres med antallet
af optalte sider, efter at illustrationer, overskrifter, blanke
udgange pa historier m. v. er trukket fra, hvorved man far
nonnalsideme pr. historie.«

Det viste sig west konsekvent for arbejdet, hvis tekststykker Beregning of
af type som »Pa biblioteket«, »Kender du disse bOger?« scerpnegede
o. lign. blev beregnet pa almindelig vis i normalsider, hvor- tekster
imod registre, ordlister m. v. ikke blev omregnet til normal-
sider; dette svarede nOje til, at sadanne tekster i Ovrigt udgik
af denne kerebogsanalyse.

Efterhanden som registreringeme og siden de indledende
analyser slued frem, viste det sig tydeligt at vmre hensigts-
mwssigt, hvis bOger, der havde stOrre sammenhwngende bil-
ledfortmllinger, fotobilledserier o. lign. indslag, blev optalt
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af sanune person, og fast kontrolleret af en anden, saledes at
alle disse lidt problemfyldte normalsideberegninger blev
mest muligt ensartede.

Billedfortzellingeme blev i Ovrigt optalt som den Ovrige
almindelige prosa, hvad der betad, at normalsideantallet i en
sadan tekst blev meget Lille hvad det ogsa er (det er jo
en beskrivelse af en attest meget Lille tekstmmngde). Billed-
fortmllinger og tilsvarende stof blev dog tilgodeset i analysen,
idet en =tale og analyse var sikret pa anden vis, jf. side
239 og »Om illustrationer i danske lxsebOger, 1.-7. skole-
ar« (Jansen & My lov, 1969).

Nar der i en prosatekst forekom vers i begrwnset udstrmk-
fling, d.v.s. et eller to vers indenfor et tekststykke pa flere
sider, blev hele tekststykket optalt som almindelig prosa; et
eksempel ses i »Skovenog heden« (efter Carl Ewald, L/ESE-
BOGEN 4 for 4. skolear 1965, side 43-50).

Eventuelle opgaver blev ikke medtaget i denne opt:Tiling,
jf. dog side 22. Arbejdsstof som »Problemarth, »Lydovel-
ser« o. lign. blev pa grund af opgavekarakteren Keller ikke
taget med ved normalsideberegningen.

Nog le steder i teksteme var der Imngere poesi- eller dra-
ma-afsnit; drama-afsnittene er beregnet som almindelig
prosa, mens vers-indslag pa mere end et par vers er blevet
beregnet szerskilt som poesi (jf. nedenfor); almindelige pro-
satekster, der forekommer inde i drama- og poesiafsnit, er
beregnet som almindelig poesi. De saledes beregnede tekst-
mwngder er blevet lagt sammen for det enkelte stykke, og
disse teksters normalsidetal bestar altsa af enheder optalt pa
forskellig vis. Eksempler pa dette kan vxre: ThorbjOrn Eg-
ner: »Dyrene i Hakkebakkeskoven« (LIESEBOG FOR 3.
SKOLEAR, PILEBOGERNE, side 181-199) eller Grimm:
»Snehvide og de syv sma dvwrge« (MIN LIESEBOG for 2.
skolear, side 110-124) eller Ludvig Holberg: »Jeppe pa
bjerget« (SYVENDEKLASSERNES LIESEBOG for 7. sko-
lear, side 113-127).
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Det viste sig i praksis sxrdeles vanskeligt at udregne poesien Beregning afefter samme anordning (af 5. oktober 1920), som blev brugt poesi m. v.for prosaens vedkommende. Af arbejdsmwssige grunde blev
det nOdvendigt at finde frem til et mere tilgeengeligt og

tidkreavende udgangspunkt for normalsideberegninger.
Man valgt,e at anvende § 2 fra overenskomsten mellem
Dansk Forfatterforening og Den danske Forlxggerforening,
jf. side 42; en normalside poesi er altsa regnet som 32 linjer
uanset antallet af versfOdder m. v. i de pagmldende bereg-
nede linjer.

Kortere dramatiserings- og samtaleoplxg, gader, ordsprog
m. v. af et omfang pa op til to side* er valgt beregnet som
poesi.

StOrre dramastykker er optalt som riaavnt side 44-45.

En del af bOgeme for det fOrste eller de to fOrste skolear, Beregning afnemlig bogen eller bfigeme for 1. skolear og evt. dele af bOgerne til de
»overgangsboger« mellem fOrste og andet skolear, samt an- fOrste skoleiirdre bOger, der henvender sig til elever pa samme lxsetrin,
viste det sig praktisk umuligt at beregne ud fra ovenomtalte
normalsideberegning af prosa. Disse bOger valgte man i alle
tilfwlde at beregne som poesi en beregningsform, der kan
anfOres et argument for: Det var arbejdsmxssigt overkom-
meligt. To andre forhold peger dog ogsa mod, at en sadan
beregning maske ikke var helt uantagelig:

For det fOrste den i disse tekster oftest anvendte typogra-
fiske opsmtning i )versq-lignende afsnit og for det andet, at
elevemes lmsning af disse af omfang sma tekster ud fra en
tidsvurdering synes sa meget mere krwvende for eleveme pa
rebushesningens trin, at dette forhold muliggOr en tidsms-
sig sammenligning mellem lwsningen af disse tekster (med fa
ord pr. side) med en ealdre elevgruppes lmsning af poesi.

Ved alle indledende analyser er der foretaget opg0relser »Normalsider<vel ud fra > antal teksterl som ud fra »normalsider«. eller
I de fleste tilfwlde viste opg0relser foretaget ud fra sidste »antal tekster?enhed sig melt givende. Et typisk eksempel pa de overvejel-
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ser, praktikantgruppeme i denne henseende naede frem til,
kan vxre nogle kommentarer, som de praktikanter, der fOrst
arbejdede med stoffet fra kapitel 8, naede frem til:

Ni har overvejet om den ene eller den anden af de to op-
gorelser gay den klareste fomemmelse af, hvorledes bogens
indhold af tidsbilleder i praksis ville opleves af bOrn. Hvis
en. kort og en lang tekst giver nogenlunde »sanune tidsople-
velse matte det vxre rimeligt at registrere efter antal tekster.
Er det imidlertid tekstmxngden, der er afgOrende, matte vi
welge antal normalsider som grundlag.

Det er umuligt at opstille en generel regel for dette valg,
og der er derfor overalt arbejdet med begge opgrelser.
Skulle man imidlertid generelt prioritere de to opg0relser,
ma man ubetinget foretrmkke antal normalsider som grund-
lag for videre analyser.e

En anden praktikantgruppe naede til fcalgende konklu-
sion, hvad angfir dette forhold: 1>Safremt man gar ud fra, at
den for skolearzt beregnede l Plug er den eneste tekstbog,
der anvendes i faget dansk, vil antallet af tekster maske
kunne siges at vxre lige sh interessant som grundlag for ana-
lyseme som antallet af normalsider. Men dette er jo nwppe
tilfaeldet ret mange steder.e

Ganske dmkkende for de sluttelige overvejelser, de fleste
naede frem til, er nok folgende:

>Ned analyseme ud fra de foretagne registreringer af
teksteme har det (ogsa ved dette skema) vist sig west illu-
strerende at anvende de foretagne omregninger af faktiske
antal tekster til normalsideantal og udfra disse at redegOre
for overvejelser i forbindelse med de foretagne registrerin-
ger.«

Udover at normalsideberegningerne giver en enhed, der
kan bruges ved eventuelle sammenstillinger, er det faktiske
antal normalsider, en bog eller et system rummer, naturligvis
ogsa af en vis interesse.
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En opg0relse over de seks fuldforte almindelige lmsebogs-
systemers normalsidetal for hvert enkelt klassetrin og for
samtlige syv skolear ses i tabel 1.

Man kan bemmrke, at systememe IIESEBOGEN og LIES
RIGTIGT, der er de systemer, der har mindst supplerende
limning imyttet til systememe, har hOjest normalsideprocent.
Af delvis samme forfattergruppe, som redigerede LIES RIG-
TIGT, findes ganske vist frilmsningsserien 2.1zse-let-b0ger-
nee , disse synes dog at hmnge sa lidt sammen indbyrdes og
at svare sa lidt til det pageldende la5sebogssystem, at det
nmppe er rimeligt at betragte serien som et supplement til
systemet LIES RIGTIGT.

Systemet VI LIESER har forholdsvis beskedent antal nor-
malsider i de fOrste skolear, netop der hvor det supplerende
materiale til dette system er rigest udbygget.

Om man vil betragte serien Let lmsninge som systema-
tisk supplement gennem samtlige syv skolear til systemet
MIN LIESEBOG kan vel diskuteres, men der synes dog for
de yngste skoleirs vedkommende at vxre mulighed for et ret
14* samarbejde mellem denne serie og systemet MIN LIE-
SEBOG. Det beskedne antal normalsider is er i fOrste klasse
peger da ogsa i samme retning.

For systemet SA LIESER VI kan bemwrkes det forholds-
vis beskedne sideantal i navnlig 4. og 5. skolear, det kan
videre bemmrkes, at der er udarbejdet en serie lmse- og ar-
bejdsheter, der maske fOrst og fremmest bruges i tilknyt-
ning til dette system, og at det supplerende lmsestof til dette
system ikke er svagest repmenteret pa disse mellemtrin.

Med hensyn til K-BOGERNE synes det werliggende at se
det pa nmsten hveri. enkelt klassetrin fra 2. til 5. skolear ret
beskedne antal normalsider i relation til dels systemets ar-
bejdshmfter, dels serien »Selvstmndig Lamninge, supplerende

heter og bOger, og vel ogsa til det, at der er udarbejdet et
skriftlig-dansksystem i en vis kontakt med K-BOGERNE.
At der er forholdsvis mange normalsider i 6. og 7. skolear
ikke generelt set, men set i forhold til det sanune systems
bOger for de fOrste fem skolefir kan vel dels ses i relation
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til, at arbejdsh2eftet pa disse to klassetrin er mindre tidkrx-
vende, og dels til at der ikke er udarbejdet megen supple-
rende la-sning beregnet for systemet pa disse klassetrin.

Det synes saledes, som om der for hvert af ovennwvnte
seks systemer i en vis udstrxkning er taget hensyn til at af-
passe tekstmengden i ImsebOgeme for hvert enkelt skolear
til det supplerende lmsemateriale, der (eventuelt) findes ud-
arbejdet i mere eller mindre nwr tilknytning til det pagel-
dende system.

I forbindelse med oporelser omkring illustrationsmxngden
i de enkelte boger er der foretaget en rwkke analyser af de
enkelte bOgers normalsidetal. Disse opg0relser viste meget
store forskelle fra system til system, savel nar man sa pa for-
holdet mellem det samlede normalsidetal og det faktiske
sidetal, som nar man sa pa det enkelte systems bOger. Om
overvejelser i forbindelse med disse opg0relser henvises til
»Om illustrationer i danske lsebOger, 1.-7. skolefin< (Jan-
sen & My lov, 1969).

For at forhindre misforstaelser gaende ud pa, at der via Jen-
ne lmsebogsanalyse er fat nogen argumentation for dette
mals anvendelse i undervisningsmmssige situationer, skal un-
derstreges, at dette ikke er tilfceldet.

Der er overhovedet ikke i ovenstaende tekst taget stilling
til det hensigtsmssige, rimelige eller acceptable i at anvende
et sadant mal pa stof, der anvendes i undervisningsmessige
situationer, bl. a. fordi et sidant mal aldrig er blevet anvendt
i 1.-7. skolear, og fordi det ikke synes, som om man kunne
forestille sig det anvendt pa disse trin.

Normalsidetal
og ilustrationer

Normalside-
beregninger i
forbindelse
med
undervisning



KAPITEL 5

Hvilke forfattere er representeret?

Undtagelser fra Det vii fremga af tabel 2 pa modstfiende side, hvilke
forfatter- forfattere der er hyppigst reprxsenterede i de her registre-

opg0relsen rede la-sebOger, idet der dog ma Ores opmxrksom pa, at
man ved denne opg0relse har set bort fra de tekster, som af
lmsebogsredaktOreme er skrevet direkte til lxsebOgeme for
de fOrste skolear, f. eks. K. Gellert, C. C. Kragh-Miiller og
A. Villekjxr: »En bil-tur« (PER OG LIS 3 for hjelpeskolen,
side 82-89) eller Torben Gregersen og Inger-Merete Norden-
toft: »I byenc (ABC 2 for 1. skolear, side 21).

Pa samme made vile det nok vxre rimeligt her at undtage
tekster som de, der er forfattet af K. F. Stenbxk og Poul Us-
sing, idet disse forfattere gene har skrevet strengt faglige
fxrdselslwretekster til systemet LIES RIGTIGT for 2.-5.
skolear (K. F. Stenbwk har skrevet teksteme for 2. og 5.
skolear og Poul Ussing for 3. og 4. skolear).

Ligeledes ma det nmvnes, at ganske vist er Hans I. Hansen
medtaget i denne forfatteroversigt (jf. side 22), men de 11
tekster af Hans I. Hansen er i ikke ringe udstraning lyd-
Ovelser og lignende trmningsstof som f. eks. »Brev ude fra
landet. 5« (DANSK LtESEBOG FOR 7. SKOLEAR, side
315). De till:wide, hvor Hans I. Hansen star som lxsebogs-
redakt0r, ses i bilag II skilt fra, idet vedkommende her er
nxvnt pa linje med Th. Heltoft og Nik. Nielsen.

H. C. Andersen Oversigten over de hyppigst reprwsenterecle forfattere viser
meget klart H. C. Andersens stmrke position i danske lmse-
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Tabel 2. De i lmsebogerne hyppigst reprmsenterede forfattere

Forfatter Antal tekster Forfatter Antal tekster

1 Andersen, H. C. 109 JOrgensen, Johannes 10

2 Rasmussen, Ealfdan 89 Kristensen, Tom 10

3 Aakjmr, Jeppe 45 Lund, Harald H. 10

4 Grundtvig, N. F. S. 39 Miinchhausen, K. F 10

5 IF,sops fabler 38 R ich a rdt, Chr. 10

6 Bj0mson, Bjcirnstjerne 34 44 BOrup, Marinus 9

7 Jensen, Johannes V. 33 Gunnarsson, Gunnar 9

8 Ingemann, B. S. 31 Larsen, ThOger 9

9 Blicher, Steen Steensen 30 Petersen, Nis 9

Kaalund, H. V. 30 Ploug, Carl 9

11 Egner, ThorbiOm 28 PrOysen, Alf 9

12 Grimm, Jacob og Wilhelm . . 27 Saxo 9

13 Oehlenschlager, Adam 23 51 Grieg, Nordahl 8

14 Lindgren, Astrid 22 Nex0, Martin Andersen 8

15 Hein, Piet 21 Ott, Estrid 8

16 Bergstedt, Harald 19 Rafaelis, R. 8

Ewald, Carl 19 Wilder, Laura Ingalls 8

18 Lagerlof, Selma 17 Overland, Arnulf 8

M011er Kristensen, Sven 17 Baunvig, Wagner 7

20 M011er, Poul Martin 16 Hansen, Mads 7

21 Hagerup, Inger 15 Holstein, Ludvig 7

Westergaard, A. Chr. 15 Seedorf, Hans Hartvig 7

23 Marstrand, Margrete 14 Skjoldborg, Johan 7

Winther, Christian 14 Twain, Mark 1

25 Kipling, Rudyard 13 Wagner, Elsemarie 7

Lorentzen, Mogens 13 Zetterstrom, Hasse 7

Munk, Kaj 13 65 Blixen, Karen 6

Topelius, Zacharias 13 Brisley, Joyce L. 6

Asbj0msen, P. Chr. og J. Moe 12 Drastrup, Elmar 6

29 Ditlevsen, Tove 12 Dybeck, Rikard 6

Rasmussen, Knud 12 Gredsted, Torry 6
Storm, Petersen, Robert 12 Juel, Axel 6

33 BOcker, Kappel 11 la Fontaine, Jean de 6

Gelsted, Otto 11 Milne, A. A. 6

Hansen, Hans I. 11 Nybcag-Jensen, Gunnar 6
Hansen, Martin A. 11 Pontoppidan, Henrik 6

Wessel, Johan Herman 11 Tetzner, Lisa 6
38 Drachmann, Holger 10 Vestly, Anne Cath. 6
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bOger for 1.-7. skolear med i alt 109 tekster. Naturligvis ud-
Or hans eventyr langt den stOrste del af disse tekster. Even-
tyrene spender over klassetrinene fra 2. til og med 7. I fOrste
skolear findes der tillige et par steder en billedfort2elling
eller en helsides illustration udformet som et billedoplwg til
iagttagelse over et af H. C. Andersens eventyr, se f. eks.
H. C. Andersen: »FyrtOjet« (ABC FOR 1. SKOLEAR. PI-
LEBOGERNE, side 18) og til samme eventyr i HUSET
HOJBO (K-BOG 1B), side 80.

Man vil Inge mwrke til, at et eventyr som »Den grimme
xlling« findes i bOger beregnet for meget forskellige klasse-
trin:

I systemet SA L/ESER VI pa 3. skolear og i MIN I./ESE-
BOG og VI LkSER i 5. skolear; H. Hansen, Th. Heltoft og
Nik. N.Asen: DANSK L/ESEBOG, LIES RIGTIGT og
SJETTE- OG SYVENDEKLASSERNES LiESEBOG i 6.
skolear og i DANSKSYSTEMET K-BOGERNE og Cl.
Clausen og H. Hansen: DANSK LiESEBOG i 7. skolear.

Blandt andre prosatekster end eventyrene bemmrkes, at
der findes uddrag af »Mit livs eventyr«, dog kun i lmse-
b0gerne efter 5. skolear.

Ud over disse tekster ses det, at en sang som »I Danmark
er jeg f0dt« findes i fem bOger (bl. a. i MIN L/ESEBOG for
5. skolear, side 286-287) og at viserne »Hist, hvor vejen siar
en bugt«, og »Hvor skoven dog er frisk og stor« hver findes
i tre bOger (bl. a. i VI L/ESER for henholdsvis 3. skolear
side 201 og 4. skolear, side 231).

Som et kuriosum kan nevnes, at »Prinsessan pa arten«
findes pa svensk i Cl. Clausen & H. Hansen: DANSK L/E-
SEBOG FOR 6. SKOLEAR, side 206-207 og i MIN LIE -
SEBOG for 7. skolear, side 204-205.

Halfdan Den forfatter, der efter H. C. Andersen har Hest tekster i
Rasmussen danske lmsebOger, er Halfdan Rasmussen. Hans tekster fin-

des i bOgerne for fOrste klasse (6 tekster), anden klasse (25
tekster), tredje klasse (25 tekster), fjerde klasse (11 tekster),
femte klasse (5 tekster), sjette klasse (9 tekster) og i syvende
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klasse (6 tekster) samt i to tilfwlde i bOger til hjwlpeklas-

sem.
Teksterne til de yngste skolear er bl. a. »I dukkeland, der

bor en mand« HUSET HOJBO (K-BOG 1B) for 1. skolear,

side 53, »Den lille fra3kke Frederik« LiESEBOGEN 2 for 2.

skolear, side 37, »Det er et vmrre vejr i dag« DEN GULE

LIESEBOG TIL SPECIALUNDERVISNINGEN, side 8,

»Habakuk fra 110m« L/ESEBOGEN 3 for 3. skolear, side

130 osv. altsa fOrst og fremmest vers fra »Tosserierne«.

PA Mere klassetrin, navnlig i 6.-7. skolear er dog ogsa

inddraget lyrik af en anden art; man vil lmgge mxrke til:

»Men det blev atter stille« (MIN LIESEBOG for 7. skolear,

side 175), »Muselmand« (SYVENDEKLASSERNES LIE -

SEBOG, side 140) og »Bare en regnvejrsaften« (MIN LIE -

SEBOG for 7. skolear, side 172-174).
Nogen »graense« mellem Halfdan Rasmussens digte er det

jo dog naturligvis ikke muligt at trxklce, blot synes digte af

type som de fOrstrrevnte at vere vwe,ntligt hyppigere end

digte af type som de sidstnxvnte.

Den tredje-hyppigste forfatter i danske lmsebOger for disse

klassetrin er Jeppe Aakjxr mec1-4-5 tekster.-Allerede-i-andet

Jeg skriver sjove digte.
Jeg skriver osse trine.
De forste Iseser snare folk.
Selv laser jeg de sidste.

Jeppe Aakker

skolear trefes »Her er soen sikken en! « i VI LIESER, SO-

REN OG METTE I 2. KLASSE, for 2. skolear, side 36-37.

De fleste tekster af Jeppe Aakjxr er i 3.-6. skolear sange;

de hyppigst reprxsenterede er »Spurven sidder stum bag

kvist« (5 gange), bl. a. i LIESEBOGEN 4 for 4. skolear, side

174-175, »Sneflokke kommer vrimlende« (4 gange), bl. a. i

LIESEBOG FOR 3. SKOLEAR, PILEBOGERNE, side

170 og »Som dybest brOnd gi'r altid klarest vand« (3 gange),

131. a. i LIESNING FOR 6. SKOLEAR OLDTIDS LIV

NUTIDS VIRKE for 6. skolear, side 110-111.
I 7. skolear ses bade sange og tekster, af sidstnwvnte bl. a.

»Da hyrdedrengen skulle i skoyen« (forkortet) SJETTE-

KLASSERNES LIESEBOG for 7. skolear, side 141-151 og

»Da lampen txndtes« DANSKTIMEN 7, for 7. skolear, side

192-203.
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N. F. S. Som fjerde-hyppigst repnesenterede forfatter i danske kese-

Grundtvig bOger for 1.-7. skolear har N. F. S. Grundtvig 39 tekster; det

er naturligvis fOrst og fremmest sange og sahner, der giver
denne talrige reprmsentation: 2.Dejlig er den hinunel blaq
findes i syv boger fra 1. til 6. skolear bl. a. i DANSK LfE-

SEBOG FOR 6. SKOLEAR, side 162-163, og »Et barn er
f0dt i Bethlehem« findes i tre bcoger for 1. og 2. skolear, bl. a.

i SOREN STREG LIESER for 1. skolear, side 44-45.
Ogsa tekster af andet indhold findes der dog mange af,

f. eks. »I Haraldsted sad hertug Knud« (Knud Lavard),
DANSKTIMEN 6, for 6. skolear, side 160-162, >Kong Ver-
mund den gamle, af alderdom blind (Uffe hin Spage) «, L/ES
RIGTIGT, LiESEBOG for 5. skolear, side 9-11, 3.Bladet i
bogen sig vender« (Lykkens foranderlighed), DANSK L/E-
SEBOG FOR 7. SKOLEAR, side 82 og )0m Danmarks
kvide der 10d en sang (Niels Ebbesen) « SA L/ESER VI 6.

DEL for 7. skolear, side 141-143.

ksop Den fOrste udenlandske »forfatter«, som optrxder i denne
oversigt er nr. fem i mkken. Disse fabler bringes i ret
stor udstrAnin '7 - Hanes og
pen«, VI L/ESER, SOREN OG METI.E I 2. KLASSE for
2. skolear, side 92-93, »LOven og musen« LIES OG FOR-
STA 1. DEL for 3. skolear, side 32-33 eller i 6. skolear:
f. eks. »Ravnen og rwven« DANSK LESEBOG FOR 6.
SKOLEAR, side 13-14.

Det kan endvidere bem.arkes, at man i bOgeme til hjwlpe-

klasseme ogsa ser en del af disse tekster.

BjOrnstferne I den fOlgende gruppe forfattere, der er reprwsenteret med
Bkhrnson henholdsvis 34, 33 og 31 tekster, er Bj0mstjeme Bjornson,

Johs. V. Jensen og B. S. Ingemann. Af Bj0mstjeme Bjorn-
son findes syv uddrag af »Englad gut«, 131. a. »Ojvind og
bukken« i HER I NORDEN I (K-BOG 4A) for 4. skolear,
side 63-71, og »Ojvind er i skole fOrste gang« i VI LiESER
6. KLASSE for 6. skolear, side 35-37.

Ogsa Bj0msons lyrik er repnesenteret talstmrkt, bl. a. fin-
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des den norske nationalsang i fem bOger for 6. og 7. skolear,
se f. eks. »Ja, vi elsker dette landet« (Sang for Norge)
DANSK LIESEBOG FOR 7. SKOLEAR, side 276. Det er

dog ret typisk, at Bjornson er repra-senteret med mange
forskellige tekster.

Et forhold, der har medvirket en smule, men slet ikke af-
gOrende til, at BjOrnstjerne Bjornson er blandt de talrigst
reprxsenterede forfattere, er, at hans tekster lejlighedsvis i
6. og 7. skolear bringes pa norsk. Det gx1der f. eks. »Brede
seil over Nordsj0 gar; (Olav Trygvason)« i SA LIESER VI -
5. DEL for 6. skolear, side 166.

Johs. V. Jensen er repra-senteret med tekster i 5., 6. og 7. Johs. V.
skolear. Der er tale om bl. a. rontanuddrag som f. eks. »Gxst Jensen
og Pil« i VI LESER 7. KLASSE for 7. skolear, side 123-
130, om myter som »Hestebetvingeren Varg (Fra »Myterq),<
DANSK LESEBOG FOR 7. SKOLEAR, side 25-31 og om
himmerlandshistorier som »Ane og koen« i LESNING FOR
7. SKOLEAR UD GAR DU NU for 7. skolear, side 196-
199 - denne historie findes i Ovrigt i fire bOger.

Lyrikken er ogsa reprmsenteret, bl. a.: »Hvor smiler fager
den danske kyst (Danmarkssangen)« i tre bOger, bl. a. i SA
LiESER VI - FJERDE DEL for 5. skolear, side 168-170 og
»Vintergwk er brudt of mulden« i SJETTEKLASSERNES
LESEBOG for 6. skolear, side 139-140.

Nar B. S. Ingemann er repramenteret med 31 tekster, skyldes B. S. Ingemann
dette fOrst og fremmest de mange morgen- og aftensange,
son f. eks. »Nu titte til hinanden« i DA HUSET HOJBO
RULLEDE (K-BOG 2A) for 2. skolear, side 17 eller »Fred
hviler over land og by« i VI L/ESER, SOREN OG METTE
I 5. KLASSE for 5. skolear, side 115.

Julesalmeme findes bl. a. i 2. og 5. skolear: »Julen har
bragt« (henholdsvis i VI LiESER, SOREN OG METTE I
2. KLASSF, for 2. skolear, side 86, VI L/ESER, SOREN
OG METTE I 5. KLASSE for 5. skolear, side 115 og i
LiESEBOGEN 5 for 5. skoIefir, side 186).
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f des den norske nationalsang i fem bOger for 6. og 7. skolear,
se f. eks. »Ja, vi elsker dette landet« (Sang for Norge)
DANSK LIESEBOG FOR 7. SKOLEAR, side 276. Det er

dog ret typisk, at Bjornson er reprisenteret med mange
forskellige tekster.

Et forhold, der har medvirket en smule, men slet ikke af-
grende til, at BjOrnstjerne BjOrnson er blandt de talrigst
reprisenterede forfattere, er, at hans tekster lejlighedsvis i
6. og 7. skolear bringes pa norsk. Det gilder f. eks. 2,Brede
seil over Nordsj0 gar; (Olav Trygvason)« i SA LIESER VI -
5. DEL for 6. skolear, side 166.

Johs. V. Jensen er reprisenteret med tekster i 5., 6. og 7. Johs. V.
skolear. Der er tale om bl. a. romanuddrag som f. eks. 2,Gist Jensen
og Pil« i VI LIESER 7. KLASSE for 7. skolear, side 123-
130, om myter som »Hestebetvingeren Varg (Fra zMyter«)«
DANSK LiESEBOG FOR 7. SKOLEAR, side 25-31 og om
himmerlandshistorier som 3.Ane og koen« i LIESNING FOR
7. SKOLEAR UD GAR DU NU for 7. skolear, side 196-
199 - denne historic findes i Ovrigt i fire bOger.

Lyrikken er ogsa reprisenteret, bl. a.: »Hvor smiler fager
den danske kyst (Danmarkssangen)« i tre brager, bl. a. i SA
LIESER VI - FJERDE DEL for 5. skolear, side 168-170 og
Wintergik er brudt of mulden« i SJETTEKLASSERNES
L/ESEBOG for 6. skolear, side 139-140.

Mr B. S. Ingemann er reprisenteret med 31 tekster, skyldes
dette fOrst og fremmest de mange morgen- og aftensange,
som f. eks. )Nu titte til hinanden« i DA HUSET HOJBO
RULLEDE (K-BOG 2A) for 2. skolear, side 17 eller »Fred
hviler over land og by« i VI LASER, SOREN OG METTE
I 5. KLASSE for 5. skolear, side 115.

Julesalmeme findes bl. a. i 2. og 5. skolear: »Julen har
bragt« (henholdsvis i VI LIESER, SOREN OG METTE I
2. KLASSF for 2. skolear, side 86, VI LIESER, SOREN
OG METTE I 5. KLASSE for 5. skolear, side 115 og i
LIESEBOGEN 5 for 5. skolear, side 186).
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Der findes dog ogsa. prosatekt:ter S. Ingemann, f. eks.
Mordet I Finderup lade« (Fra »Erik Menveds barndom«)

i DANSKTIMEN 6, for 6. skolear, side 163-171 og »Inge-
manns Barndom« (Uddrag af Ingemanns levnedsbog), se
SYVENDEKLASSERNES L/ESEBOG, side 68-77. Denne
tekst er i en vis udstrwkning sammenstykket af lmsebogs-
redaktOreme; der har dog ikke vxret nogen tvivl om at hele
stykket har mattet registreres som et og under 13. S. Inge-

St. St. Blicher Steen Steensen Blicher er reprmsenteret med 30 tekster i b0-
ger fra 5. til 7. skolear. Det er karakteristisk, at disse i for-
hold til f. eks. Halfdan Rasmussens tekster ret fa. udgor i
alt godt 142 normalsider, hvorimod samtlige Halfdan Ras-
mussens tekster kun udgOr godt 42 normalsider. Den fol-
gende forfatter, H. V. Kaalund har ligeledes 30 tekster, men
disse svarer kun til godt 22 normalsider.

En sa bastant made at opg0re teksters forhold til hinanden
pa er dog i Ovrigt undgfiet og kun medtaget her som et
eksempel, der kan advare mod at slutte fra »antal tekster
til. »tekstomfangt. Anledningen kan benyttes til ogsa en un-
derstregning af, at der intetsteds er foretaget eller sOgt fore-
taget hverken nogen direkte eller indirekte indholds-vurde-
ring.

Det kan bemwrkes, at digtet om SOren Kanne, »Det blxste
en storm udi Kattegat« findes i seks bOger for 6. skolear,
bl. a. i DANSKTIMEN 6, side 41-44. »Det er hvidt derude«
findes i fem bOger, se bl. a. SA LASER VI FJERDE DEL
for skolear, side 93 og i SYVENDEKLASSERNES LIE-
SEBOG for 7. skolear, side 186.

gavel ved disse tekster, som f. eks. ved A3e tre helligafte-
ner«, der er gengivet i tre la-sebOger pa hOjst forskellig vis
se fig. 9, 10 og 11 vil en rmkke iagttageiser over teksters og
illustrationers indbyrdes samspil og forskellige fremtrmdel-
sesform kunne vxre oplmg til overvejelser over, hvilken be-
tydning for elevemes tilegnelse af en tekst disse faktorer
kunne antages at have (DANSK L/ESEBOG FOR SY-

58 (teksten fortstettes side 62)



Figur 9

»Det er nogle slemme ord, du der kommer med,« siger
Sejer. »Manden havde haivvejs lovet mig det herude. Hvad
gar der nu af ham ?«

»Fruen havde ligesa,« siger hun, »men nu skal du here,
hvilket held jeg havde. Da jeg er kommet op ad trappen
og ind i den smalle gang, der er, sa kommer en stor en mig
i mode, og han ser vist pa mig jeg kunne ikke komme
om ved ham, for han modte for mig - og sa siger han: »Du
er« - som han kunne bande - »den skonneste pige eller
kone, hvad du nu er, jeg har set i dette land. Her, vil du
holde af mig ?« - »Nej,« siger jeg, »det ma jeg ildce.« - »Mr
du vi/,« siger han, »sa and du ogsa. - Jeg er baron . . .« - nu kan
jeg ikke huske, hvad det vac, han kaldte sig - »kora her kun

aften, sa skal min tjener passe pa og vise dig til mig.«
en stor en: en fornem berre.
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Figur 10

bojede sig forover og trak og vognen fulgte godt efter, men hans
trEesko gik i smaddel., sa hardt tad han i jorden.

Du er ingen frossenpind," sagde herremanden og han var
det heller ikke selv, for de fortEeller endnu om ham, at nar han red
ud af porten, kunne han tage fat i en jernring pa porthammeren
og lone med benene sin hest fra jorden tag nu kmvlen! og se
selv, hvordan du far den hjem! og hvad fEestet angtx, sA vil vi se
tiden an."

Den, der blev glad, det var Sejer. Og ban takkede og vEeltede
kmvIen af og satte sig pa den og sA ind ad porten efter hans Maren.

Det varede syv lange og syv brede, sit kom hun. Men hun sa
ud til den dyre tid.

Gud !lade os elendige mennesker!" sagde hun det var knap,
hun kunne for at grEede vi kan aldrig fA hverandre."

Det er nogle slemme ord, du der kommer med," siger Sejer;
manden havde halvvejs lovet mig det herude hvad gar der nuaf ham?"

Fruen havde ligesa", siger hun, men nu skal du pore,
hvilket held jeg havde. Da jeg er kommet op ad trappen og ind i
den smalle gang, der er, sA kommer en stor en" mig i mode,
og han ser vist pA mig jeg kunne ikke komme om ved ham, for
han modte for mig og sA siger han : Du er" som han kunne
bande den skonneste pige eller kone, hvad du nu er, jeg har set i
dette land. Her! vil du holde af mig?" Nej," siger jeg, det
ma jeg ikke." liar du vil," siger han, sA ma du ogsA. jeg erbaron" nu kan jeg ikke huske, hvad det var, han kaldte sig
kom her kun i af ten, sA skal min tjener passe pa og vise dig til mig."

Nej," siger jeg, det er synd og jeg har ogsa en kEereste, ogham ma jeg ikke narre." SA tog han en handfuld penge frem og
viste mig; men jeg smuttede om ved ham og ind til fruen. Hun var
nadig nok imod mig, og herren kom til, og han lod til, at han
ville bonhore mig. Men sA kommer denne her baron og star og lurer
pA det, og sa siger han : Er det en skikkelig karl, hun vil have,
sa bor han ikke tage hende, for hun er en liderlig tingest; jeg sa,
hvordan hun stod og leflede med en af tjenerne herude i gangen."
Da det skarn havde saledes belojet mig, sA slaeldte greven og fruen
mig ud og befalede mig, at jeg skulle pakke mig og aldrig mere
komme for deres ojne."

Herre Gud, Maren !" sagde Sejer, skal du ikke have andet
for din dydelighed og for din troskab imod mig, stakkel! Men
vor Herre lever endnu! vi vii ikke vxre harmslagne ; det bmres
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Figur 11

og han var det heller Ike selv, for de fortmller endnu
om ham, at nAr han red lid ad porten, kunne han tage
fat i en jernring pa porthammerenl) og late med be-
nene sin hest fra jorden »tag nu kmvlen! og se selv,
hvordan du far den hjem! og hvad fmstet angAr, sA
vil vi se tiden an.«

Den, der nu blev glad, det var Sejer. Og han takkede
og vwltede kzevlen of og satte sig pa den og hid ad

tvaerbjmIken over porten

101

5 61



VENDE SKOLEAR, side 43-52, BOGEN FORT/ELLER
III (K-BOG 5B) for 5. skolear, side 93-114 og MIN LiESE-
BOG for 7. skolear, side 77-91). Dette emne er ikke taget
op her, men kort omtait i »Illustrationer i danske lmsebOger,
1.-7. skoleart (Jansen & My lov, 1969).

H. V. Kaalund H. V. Kaalund er reprmsenteret med i alt 30 tekster jxvnt
fordelt over klassetrinene fra 2. til 6. skolear. Det synes, som
om denne forfatter er hyppigere reprmsenteret i lidt wldre
end i nyere bOger. En gennemgang of endnu wldre bOger,
som ikke mere er i salg, (men som lejlighedsvis eller ofte
ses anvendt i skolerne), viser, at H. V. Kaalund tidligere var
hyppigere reprmsenteret end nu.

I forbindelse med et arbejde, hvor man i wldre byter
ledte efter bl. a. denne forfatters produktion, blev det bemxr-
ket, at det sa ud, som om forfattere som H. V. Kaalund og
Chr. Richardt, Holger Drachmann og Carl Ploug, make og-
sa Harald H. Lund, tidligere var mere reprwsenteret i lmseb0-
gerne end nu. Forfattere som Halfdan Rasmussen, Thor-
bj0m Egner og Astrid Lindgren synes i ikke ringe udstrzeic-
ning nu at were reprmsenteret med tekster pa de klassetrin,
hvor de tidligere nzvnte forfattere fOr fandtes i en vis, nok
ikke ringe, udstrAning.

Det kan i denne sammenhceng nmvnes, at det ved denne
(ikke for mldre bOgers vedkommende systematisk gennem-
fOrte) sammenligning ogsa syntes pafaldende, at brodrene
Grimms eventyr nu ses mere sjzeldent, ligesom ogsa Imse-
bogsredaktOremes egne tekster nok ogsa nu ses mere *1-
dent pa klassetrin efter 2.-3. skolear.

Der er nok tale om, at bOmelitteraturen nu i noget hOjere
grad end tidligere er gaet ind i la-sebOgerne.

ThorbiOrn Nar Thorbj0m Egner er den ellev'te-mest reprmsenterede
Egner forfatter i danske lmsebOger for de pagwldende klassetrin,

skyldes det naturligvis tekster fra fl3yrene i Hakkebakke-
skovenc, som »Bagermester Harepusq (i VI LIESER, SO-
REN OG METTE I 2. KLASSE for 2. skolear, side 188-
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202), eller K.latremus og Mikkel Rxv« (i EVENTYRBO-
GEN (K-BOG 2B) for 2. skolear, side 84-90).

Historierne om »Ola-Ola« findes dog ogsa i ret stort tal
bade i 2. og 3. skolear, og man vil lxgge mwrke til, at Thor-
bj0m Egner er repmenteret pa norsk i 5. skolear med
Dette er en vise« i VERDEN OMKRING OS I (K-BOG

5A) for 5. skolear, side 60-63 og i SA L/ESER VI 5. DEL
for 6. skolear, side 60-65 med 'De tre rOveme Kasper og
Jesper og Jonatana.

Tekster af Adam Oehlenschlager findes fra 5. til 7. skolear i Adam
et antal af 23; talmwssigt er denne forfatter dog ikke reprx- Oehlenschldgersenteret sa hyppigt som tidligere.

Man kan ogsa vxre opmxrIcsom pa, at litteraturhistorisk
betonede stykker omkring Adam Oehlenschlagers liv og 1ev-
ned ikke findes i samme udstrwkning som tidligere, omend
man stadig vil finde tekster som )Barndoms- og ungdoms-
erindringer i uddrag« i DANSK L/ESEBOG FOR 7. SKO-
LEAR, side 10-24 og »Oehlenschlagers barndomsar« (Fra
)Erindringer«) i DANSK LIESEBOG FOR 7. SKOLEAR,
side 91-104.

)Der er et yndigt land« ses i fern bOger, bl. a. i MIN
LIESEBOG for 6. skolear, side 283-284.

Den svenske forfatter, der er hyppigst reprazsenteret i danske Astrid
la-seboger for 1.-7. skolear, er Astrid Lindgren med 22 teks- Lindgrenter. Hun er reprmsenteret hyppigst med tekster i 3. og 4. sko-
lear, f. eks. med bOmebogsteksten *Lotte er sa bamlig« i
L/ESEBOGEN 3 for 3. skolear, side 72-75 og med en faglig
prmget tekst i 1.Manden i den sorte kappe« i BOGEN FOR-
T/ELLER II (K-BOG 4B) for 4. skolear, side 125-128.
Genfortmllinger af historier af Astrid Lindgren findes ogsa,
se f. eks. 'Anna og jega i DEN GULE L/ESEBOG til spe-
cialundervisning, side 9-10.

Om de Ovrige af de hyppigst repmsenterede forfattere i dan-
ske lanebOger for 1.-7. skotefir se tabel 2, side 53.
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Det fremgar af denne oversigt, at af de 76 hyppigst reprx-
senterede forfattere er de 52 danske (deraf en grOnlandsk).
Derudover er der ni norske, fire svenske, tre engeiske og tre
tyske; de to af sidstnxvnte er dog brOdrene Grimm og
Miinchhausen, og den tredje er Lisa Tetzner, der har skrevet
en vesentlig del af sin produktion udenfor Tyskland.

De fOlgende udenlandske er en grcesk (IEsop), en finsk,
en islandsk, en forfatter fra USA og en fransk (la Fon-
taine).

Andre danske Af listen kan man se, at en forfatter godt kan were reprmsen-
forfattere teret med kun en tekst, og alligevel vxre relativt hyppigt

reprwsenteret. Det gwlder saledes Wagner Baunvig, der kun
er reprwsenteret med bOrnevisen: 3.Se den lille kattekillinp,
men som ikke desto mindre har denne staende i syv forskel-
hge lmselyger, f. eks. i MIN LIESEBOG for 2. skoleAr, side
7 og i VI LJESER, SOREN OG METTE I SKOLE for 1.
skolear, side 58.

Sv. Wier Kristensen er forholdsvis hyppigtreprmsenteret,
16 tekster, der for de 12's vedkommende er bOrnesange, der
findes i et enkelt system, PILEBOGERNE, f. eks. :.Store
tykke humlebia. LiESEBOG FOR 3. SKOLEAR, P1LEB0-
GERNE, side 15.

Yderligere iagttagelser over forfatter-reprmsentation viser,
at Johan Herman Wessel er reprmsenteret med i alt 11 teks-
ter, deraf findes )Smeden og bageren4 i syv lmsebOger f. eks.
i VI LiESER for 6. skolear, side 90-92.

Teksteme af Martin A. Hansen findes i bvigerne for 5.-7.
skolear; en af disse tekster er oprindelig skrevet til den pA-
gmldende lxsebog: )Kofolket konunerl findes i MIN LIE-
SEBOG 5, side 254-285. Denims talmaassigt svage reprx-
sentation, og det, at f. eks. en forfatter som Henrik Pontop-
pidan kun er reprxsenteret med seks tekster, vine maske
undre; f. eks. zPeter Andreas og hans fart, VI LIESER for
7. skolear, side 35-48, og zLykke Pert SYVENDEKLAS-
SERNES LIESEBOG for 7. skolear, side 86-95.

Der skal dog her erindres om, at der jo er tale om lmse-



bogerne for 1.-7. skolear,og at prosatekster af forfattere som
Martin A. Hansen og Henrik Pontoppidan nok ma forventes

at blive truffet forholdsvis sjwldent pa disse klassetrin. I
nogen grad gmlder det sanune vel for Johan Skjoldborg, der
dog ogsa er reprmsenteret med en lyrisk tekst, 1,Nar vinteren
tinder« i SJETTEKLASSERNES LESEBOG for 6. skolefir,
side 70.

Den modern forfatter uden for Skandinavien, der er hyp- Laura Ingalls
pigst representeret, er Laura Ingalls Wilder med otte tekster, Wilder
taget fra hendes bOger om )Det lille husq. Disse tekster fin-
des oftest i bOgeme for 3.-5. skolear, og ses hyppigst i de
nyere og nyeste Niger; ogsa her ses udtryk for den tendens,
at tekster af bOmebogsforfattere nu gar find i kesebOgeme i
story udstrwlming end tidligere.

Eventyrforfattere, eventyrfortmllere, fabelfortzliere, indsam- Eventyr-
lere af saga og personer, man traditionelt tilskriver forf at- fortiellere og
terskabet til fabler, er smrdeles hyppigt repramenteret pa eventyr
disse ldassetrin:

H. C. Andersen (109 tekster), Carl Ewald (19 -tekster),
/E sop (38 tekster), Knud Rasmussen (12 tekster, hvoraf
stOrstedelen er grOnlandske saga), brOdrene Grimm (27 tek-
ster) og Jean de la Fontaine (6 tekster); i alt er der 211
tekster, der for de flestes vedkommende er eventyr, fabler,
sagn og lign. tekster.

Molbohistorierne (29 tekster), Miinchhausens fortainger
(10 tekster) og en hel del andre kunne have vxret taget med
find i denne oversigt, hvorved man vile have naet et meget
stort antal af disse tekster. Bl. a. iagttagelser som disse lagde
op til en rmkke fors0g pa genreregistrering, jf. side 99 (skema
VII), og til forsOg pa at fa et lidt bedre overblik over dette
stof, jf. ft lgende afsnit.
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KAPITEL 6

Folkeeventyr, fabler, sagn rn. v.

Om folke- Da folkeeventyrene, fableme, sagnene m. v. jf. foransta-
eventyr m. v. ende jo udgOr en ret stor del af lmsebOgernes stof, og da de

sammen med de eventyr, legender in. v., der er skrevet
ellcr gendigtet af forfattere, man kender navn pa udgOr en
endog vwsentlig del af stoffet pa visse skolear, var det natur-
ligt at scoge at se, om der ved en nwrmere analyse ville vise
sig visse gennemgaende trmk.

Man sa samlet pa gruppen af folkesagn, folkeeventyr,
molbohistorier, tyske eventyr (ved brOdrene Grimm), danske
(ved Sv. Grundtvig oftest hentet fra eller bearbejdet efter
Jens Byskovs samlinger), Charles Perraults genfortzllinger
af eventyr, norske folkeeventyr (ved Asbj0msen og Moe)
osv.

Mens det ved registreringen af bOmelitteraturen nmsten
ikke var muligt at finde samlede leksikale oplysninger til
stotte for arbejdet, var det ret megen litteratur, der uden
videre kunne trmkkes pa ved arbejdet med eventyrene.

Denne forskel pa baggrundsviden for bOmelitteratur og
eventyrlitteratur kunne i Ovrigt godt give anledning til en del
overvejelser over den vmgt eller mangel pa samme, som
bonelitteraturen traditionelt tillmgges.

lidover leksika og gxngse litter ere opslagsvwrker blev
bl. a. anvendt:

AsbjOrnsen, P. Chr. og JOrgen Moe. Samlede Eventyr, bind
I-II-III. Gyldendal norsk Forlag, Oslo, 1957.
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Eventyrets Verden. Charles Perraults Eventyr. Tusind og
een Nat. Grimms Eventyr. Danske Folkeeventyr. GM-
landske Eventyr og Sagn. Bd. I.

Eventyrets verden. Norske og svenske Folkeeventyr. Zacha-
rias Topelius. Lappiske Eventyr. Et russisk Folkeeventyr.
W. Hauff. K. With. Bd. II.

Eventyrets Verden. H. C. Andersen. Kr. Kold. Carl Ewald.
Franske Eventyr. Fabler. Legender. Bd. III.
Samlede og genfortalte af J. Byskov, J. Chr. Erichsens
For lag 1966.

Grimm, BrOdrene. Eventyr for bOm og voksne. Oversat af
Martin N. Hansen. Steen Hasselbalchs forlag 1963.

Molbech, C. Udvalgte Eventyr. En bog for ungdommen.
KObenhavn og Kristiania. Gyldendalske Boghandel. Nor-
disk forlag 1906.

Opie, Iona and Peter. The Oxford Nursery Rhyme Book.
Oxford 1960.

Varldens basta myter och sagor i urval. Redigerad av Er land
Ehnmark och Jan-Ojvind Swahn. Natur och kultur, Stock-
holm 1962.

samt naturligvis det lille, men nyttige Eventyr-Index. (Ud-

givet af BOmebibliotekaremes faggruppe under medvir-
ken af Olsen, Aitken Dansk Bibliografisk kontor. KOben-
havn 1954).

Derudover blev siagt benyttet de oplysninger, som fandtes
i mere populzere eventyrsamlinger, der henvender sig til
bytm, og hvor der synes at vxre lagt vwgt pa en vis kvalitet
som f. eks.

Grundtvig, Svend. Danske folkezventyr. P. Haase & Schns
forlag, KObenhavn 1948.

Praktikanterne siagte at na frem til at kunne placere de for-
skellige eventyr med en. antagelig geografisk sikkerhed en
opgave, der dog knevede specie! faglig bistand. Men seiv
med denne hjmlp matte en del tvivlsspOrgsmal blive staencle.

Dette giver yderligere et usikkerhedsmoment ved de i for-
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Bearbejdelser,
genfortzllinger,

nogle over-
vejelser

ud fra
eksempler

bindelse med skema III, kapitel 9, foretagne analyser.
Imidlertid er der et spOrgsmi'd, om ikke en sadan »geogra-
fisk« placering af eventyrene, som her blev forsogt, i virke-
ligheden er uden megen mening, nar sagen ses ud fra de
elever(s forudsmtninger), som ImsebOgeme sigter mod.

Et evelAyr vil meget ofte blive oplevet som meget
;.dansk«, selv om det kan spores tilbage til en beskrivelse
som f. eks. )opr. fransk«; det ga21der et eventyr som »Tome-
rose« save! som det ga21der en fabel som )Hunden og kOd-
benet«.

En ting er, at man sluttelig, trods et ret stort arbejde matte
lade en rwIcke problemer blive liggende helt uafklarede. Det
var ikke muligt at bruge megen tid pa disse i forhold til
den opgave, der var stillet, jf. side 11-12 ret specielle
forhold. En helt anden ting var, at man via dette arbejde
kom i nmr kontakt med en. rmkke bearbejdelses-, genfortml-
lings- og fremstillingsproblemer, som pegede pi en del
sprogligt vwsentlige pmdagogiske forhold. Disse er berOrt i
anden sammenhamg, se side 75-94.

Man strejfede ogsa emner som: Hvor meget er et eventyr et
,ubearbejdet«, ,genfortalt« folkeeventyr eller en legende
og hvor meget skal det gendigtes for ,at blive en digters
eget«. Bade i forbindelse med en rake navngivne forfatte-
res eventyr, ogsa f. eks. H. C. Andersen og i forbindelse med
et vwrk som Oehlenschlagers Aladdin kom man ind pa
disse forhold, som man dog igen matte forlade. Arbejdet op-
tog en tid nogle praktikanter sa meget, at de for at foretage
vise sanunenligninger ogsa sa pi mldre Imsebiziger og pa
lmseboger for hOjere trio. Deres kommentarer var, at en del
tekster forelfi i sa uens form, at det forblOffede dem. Da
dette ikke er emnet for deres arbejde, og da der slet ikke her
er arbejdet bare tilimmelsesvis grundigt med det, skal em-
net ikke tages op og heller ikke belyses via eksempler. Den
mangel pa tilbundsgaende registering, der vile blive arbej-
det ud fra, ville na2ppe kunne undga atvirke urimeligover for
en del af de tekster, man mere eller mindre tilfmldigt havde
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haft mulighed for at arbejde med, og rejste problemer vile
blive belyst alt for tilfmldigt.

Af interesse kunne det ogsa were at se pa genfortmllinger
eller gendigtninger som f. eks. af nogle af fortatllingerne om
»Robin Hoodg, der bl. a. findes i LEES OG FORSTA 2. del
for 6. skolear side 36-44, LIES RIGTIGT for 4. skolear
side 156-159 og BOGEN FORT/ELLER II (K-BOG 4B)
for 4. skolear henholdsvis ved Jens Sigsgaard, B. B. Moller
og sidste bogs redaktOrer. Der kunne ses sprogligt, indholds-
mmssigt og iliustrativt pa emner som disse, men heller ikke
sadanne forhold er bearbejdet tilstrwkkeligt, til at man her
kan ga videre med dem.

En rmkke ikke-europmiske eventyr som f. eks. dem, der er
givet i nedenstiende Este, kunne ogsa gennemgas ud fra
deres oplmg af bade sproglige og kulturhistoriske aspekter,
bade hvis man samtidig sa pa de alderstrin, de henvendte
sig til, og hvis man sa bort fra dette her vwsentlige for-
hold. Noget sadant er dog heller ikke her gennemfOrt i sa
hOj grad, at det er rimeligt at anfOre blot tendenser her.

2.De dovne mmndg. Ujgurisk folkeeventyr. HER I DAN-
MARK (K-BOG 3A) for 3. skolear, side 104-107.

:Den Lille Kadi«. Fra 1001 nat. SJETTEKLASSERNES
L/ESEBOG for 6. skolear, side 268-274.

)Den mtigste«. Japansk eventyr. LIESEBOGEN for 4.
skolear, side 66-67.

1Den snakkesalige skildpadde«. Indisk eventyr. L/ESEBO-
GEN 4 for 4. skolear, side 73-78.

)Gnieren og vmrtshusholderen«. Japansk folkeeventyr. LIES
RIGTIGT, LIESEBOG for 5. skolear, side 141-142.

,Historien om de tre prinser«. Arabisk eventyr. VI LIESER,
SOREN OG METTE I 3. KLASSE for 3. skolear, side
49-58.

,Rwveja3geren«. Japansk folkeeventyr. LIES RIGTIGT,
L/ESEBOG for 5. skolear, side 142-144.

,SIdldpadden«. Indisk fabel. L/ESEH/EFTE 3 A. HVAD
VAR DET, JEG L./ESTE for 2.-5. skolear, side 27-31.
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I bilag II, forfatterregistret, er der under hovedgruppen > .szli-
verse« foretaget en registrering af de forskellige eventyr i
kategorieme )folkeeventyr«, x,molbohistorier« etc.

Et twerfagligt I forbindelse med det i dette afsnit omtalte stof blev strejfet
interesse- en del problemer, der ikke er uden pedagogisk interesse.

omrade Ingen af disse var det oprindelig hensigten at tage op, og kun
meget fa af dem havde de ved dette arbejde besketigede
podagoger tilstrgeklcelige forudsetninger for at tage op.

Nar der overhovedet her er redegjort ganske kort for
nogle af de strejftog, man foretog, er det bl. a. for at antyde
det omfang, en hesebogsanalyse matte have, hvis man sig-
tede mod tilbundsgaende indholdsmessige registreringer og
analyser.

Men ovennevnte er ogsa trukket frem for at pege pa det
Onskelige i, at ikke blot paxlagogisk-psykologisk kyndige,
men litterert og kulturhistorisk kyndige her kunne finde et
felles arbejdsomrade, hvor et tvervidenskabeligt arbejde
hidtil ikke har sat sigmange synlige spor.
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KAPITEL 7

Overensstemmelsen mellem
lxsebogernes
og orienteringglagenes stof

Den orientering om registreringer og analyser, som er fore-
taget i forbindelse med en teksts alder (kapitel 8, side 78)
og med det sted, en tekst henter sit milj0 fra, og som tek-
stens forfatter er fra (kapitel 9, side 143), synes det nwrlig-
gende at se i sammenhwng med en orientering om tekstemes
eventuelle biologiske eller 0vrige orienteringsfaglige skil-
dringer, jf. dog ogsa. her omtalen af disse forhold i forbin-
delse med genreregistreringen (skema VII, side 240).

Ses alle disse ting sammen, kunne der nemlig stilles det
generelle spOrgsmal, om lmsebOgeme sager at bringe orien-
teringspreeget stof parallelt med de emner, omrader etc.,
som eleveme ved undervisningen i orienteringsfagene prm-
senteres for pa de tilsvarende klassetrin.

Hvis dette ikke er tilfwldet, er de orienteringsprnede
tekster da udvalgt mere tilfwldigt? Eller er de placeret ud fra
prima (eller alene) en vurdering af tekstemes laNemwssige
svmrhedsgrad? eller ud fra en formodet ret generel elev-
interesse for emnet pa pagedende trin?

En fOrste gennemgang af disse emner viste, at det var
nOdvendigt fOrst at se pa bOgeme til 1.-2. skolear.
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i 1. og 2. Bade i geografi, historie og biologi er der i Den bla Betxnk-
skolecir ning for de pagmldende to skolear henvist til afsnittet om

danskundervisningen pa. samme klassetrin, kapitel 4, (side
44-48).

Det, der star omtalt som iagttagelses- og hjemstavnsunder-
visningen, synes de fieste Imsebogssystemer, der har boger
for 1. og 2. skolear, at have lagt en ikke ringe vxgt pa. Der
er i elevernes bOger mange oplmg til det der beskrevne stof;
ofte er samme eller tilsvarende stof tillige taget op i arbejds-
hwfterne til la-sebogerne. I de systemer, hvor der findes
lzrervejledninger til de pagmldende skolears materialer, er
der ogsa ret udfOrlige arbejdsforslag til yderligere arbejde
med sadanne emner.

Pa grund af disse teksters karakter, og da hovedunders0-
gelsen i Ovrigt centrerer sig om 3.-7. skolear, jf. tidllgere,
er der ikke foretaget systematiske registreringer omkring
disse emner. Samtlige stikprOver blandt bogeme til 1.-2.
skolear fra de udbyggede systemer pegede dog mod, at der
via tekstoplmg er givet en rake oplaeg, som eleverne kan ga
videre med, hvorved der lwgges ret direkte op til som regel
en ikke ringe grad af integration mellem danskundervisnin-
gen pa disse klassetrin og det orienteringsprzgede stof.

For nogle bOgers vedkommende er oplzggene til integra-
tion en hel del mere direkte end for andre bvigers vedkom-
mende; men stoffet er der stort set altid, blot er maden det
prasenteres pa ret forskellig fra system til system en
rwkke forskelle, der maske af og til understreges af lwrervej-
ledningemes kommentarer ved de systemer, der har en
sadan. I kapitlerne 8 og 9 er udfOrlig omtalt det stof, der
kan ses i sammenhwng med orienteringsfagenes historie og
geografi. De ovrige orienteringsfags-opin for 3.-7. skolear
er omtalt i de her fOlgende afsnit.

biologi De forslag til stofomrader inden for orienteringsfaget bio-
logi, som Den bla Betmnkning angiver (side 131-132), vile
det naturligvis vxre muligt at Inge op til ogsa via laseb0-
germs tekstudvalg.
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Traditionelt var der tidligere ikke megen fagintegrering
mellem faget dansk og »naturhistoriet, og den drejning af

fagets sigte og emneoplmg, som i en vis udstrxkning er sket i

og med navneforandringen til »biologic, synes ikke at have

sat sig markante spar i Ixsebvigemes tekstudvalg.

Det vile her have weret nmrliggende at se, om der var

sket en mndring af »naturhistoriebogernesc indhold til »bio-

logibogerc, men denne mulige lmrebogsanalyse ligger

uden for dette arbejdes grmnser.
En stikprOvevis registrering viste visse overensstemmelser

mellem ImsebOgernes tekster og de stof- og emneomrader,

man i fOlge Betxnkningens oplmg kunne beslcmftige sig med.

Det sas klart, at det west var det zoologisk prnede stof, der

vile kunne danne udgangspunkt for en vis integrering af

dansk og biologi via lmsebOgernes tekster. Saledes kan
blandt flere mulige eksempler nzvnes, at VI L/ESER, 6.

KLASSE for 6. skolear pa. side 64-68 havde afsnittet af
Konrad Lorenz »Om talende fugle , og VERDEN OM-

KRING OS II (K-BOG 6A) for 6. skolear havde teksten

»Om at opdrxtte smlert, side 18-24.
Det biologisk orienterende stof for 7. skolear om menne-

sket, sundhedslmt m. v. vil en interesseret lwrer kunne

finde udgangspunkter for at tage op i forbindelse med en del

tekster for samme klassetrin. Det synes dog ikke naerlig-

gende at ga ud fra, at udgangspunktet for valget af netop

sadanne tekster har vmret et Onske om at skabe mulighed

for overensstemmelse og mulighed for integration mellem

la2sebogstekster og det biologisk prnede stof for dette sko-

lear.
Snarere er der tale om, at sadanne tekster er af sa al-

men karakter, at ogsa de inden for orienteringsfaget biologi

pa disse klassetrin 'mute omrader kan Cages op i forbin-

delse med de pagmldende tekster.
I alt vmsentligt var der ret fa biologiske og biologisk-pro3-

gede oplmg i lmsebOgemes tekster, og kun en del af disse

svarede til de emner, man i Ovrigt besketiger sig med i

faget biologi pi de pagmldende klassetrin. Blandt de lmse-
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bogssystemer, der havde noget af dette stof, var de to, som
ovennmvnte eksempler var taget fra.

Nar man sammenligner med de geografiske og historiske
oplwg, var de biologiske oplag endda i en del systemer pa-
faldende

Forma let med religionsundervisningen angives i Den bla Be-
tankning (side 112) at vare: ) har dl formal gennem et
levende og interessevakende arbejde med stoffet at udvikle
bOrnenes religiOse anlwg og deres sans for etiske og kristelige
vxrdier ved efterhanden at give dem et sikkert og for deres
alderstrin afpasset kendskab til den kristne here, sore den
fremtmder i evangelieme.«

Derudover har faget i praksis mange tillcnytningspunkter
til bl. a. historiske, geografiske og litterwre emner. Det er ud
fra sicistmvnte undervisningsmwssige realiteter nappe uri-
meligt ogsa at drage faget religion ind i denne sammenhaang,
for at se, om der via lasebogsteksten er taget emner op, der
pa samme vis som ved andre orienteringsemner kan stOtte
faget ved at give oplmg til eller direkte mulighed for en vis
emneintegration.

I Den bla Betamkning er (side 112-114) stoffet til dette
fag delt op i grupperne: 1.-3. skolear, 4.-5. skolefir og 6.-7.
skolear. Ved en stikprOvevis gennemgang af det her foresla-
vie stof sammenlipet med lmsebOgemes tekster ses det me-
get klart, at der for langt de fleste bOgers vedkommende er
ringe smmenhmng mellem disse tekster og de emner, der
arbejdes med i religion.

Der findes i lmsebOgeme bl. a. tekster som Selma Lager-
legender. Saledes findes xFlugten til /Egypten« i LiESE-

BOGEN 5 for 5. skolear, side 187-195; denne legende vil
(let vxre muligt at passe ind i faget religion, daman pa klas-
setrinet netop arbejder med IDet nye Testamente til og med
Jesu opstandelsel (Den bla BetmnIming, side 113). I oven-
nmvnte lmsebog er der ogsa et uddrag af Lukas-evangeliet,
2.kap. vers 1-20, og Matthaus-evangeliet, 2.kap. ('Den fOr-
ste jul«, side 181-184). Tilsvarende giver det afsnit af Par
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Lagerkvists roman )Barabbas«, der findes i ET UDVALG
AF NORDISK LITTERATUR I (K-BOG 6B), side 37-45,
et stof, der maske, eller maske ikke, kan bruges i sammen-
hmng med z.Det ny Testamente efter opstandelsen til og
med pinsedag«. (Den bla Betxnkning, side 114, om emner
for faget religion i 6. skolear).

Som antydet er det altsa muligt at skabe en vis sammen-
hwng mellem save! de orienterende momenter som det i fOr-
citerede fonnalstekst angivne i faget religion og danskunder-
visningen via lwsebogernes tekster. Men ma dog nok i alt
vmsentligt konkluderes, at oplwg til sammenhmng og integra-
tion mellem lmsebogeme til dansk og faget religion er me-
get fa og spredte.

Ved gennemgangen af undervisningsmaterialet til skriftlig
dansk blev der bemmrket: )Kun i to tilfwlde (i alt godt 1/2
side af samtlige sider i samtlige bOger i alle systemer) er der
lagt op til en sammenhwng mellem religionsundervisningen
(fortmlLinger fra Det gam1P Testamente) og skriftlig dansk.
I andre ogsa. meget fa tilfmlde er der lagt op til at trxklce
motiver fra religionsundervisningens mere orienterende stof
ind i et samarbejde med skriftlig dansk.« (Jansen, 1966, side
188).

Der er en hel del flere tilf2elde, hvor lxsebOgemes tekster
Inger op til via en integration at skabe en szOrre helhed over
elevernes undervisning; men stof, der kan bruges i faget
religion, er ikke systematisk indarbejdet i lmsebOgernes tek-
sier. Der findes nogle fa sadanne tekster, men det typiske
synes at vmre, at man ved udvalget af tekster til laztsebOgeme
ikke har set det som en nmrliggende opgave at bringe disses
indhold i en vis overensstemmelse med de i Ovrigt gra-dews
detaljerede forslag, der gives til vainer I reiigionsundervis-
aingen.

Forslag til )Salmer og bibelhistoriske sange« er givet i
det om muligt endnu mere detaljerede forslag til under-
visningen i sang (Den bla Betxnkning, side 145-156). I en-
kelte tilfwlde ses disse forslag fulgt op af lmsebOgerne; det
generelle er dog, at lmsebogeme kun bringer tekster til et
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ti; beskedent antal af de 110 foreslaede salmer, omend man i
nogen udstrmkning synes at have sOgt at imodekomme be-
tmnkningens forslag, dog i forskellig udstrmkning i de for-
skellige systemer.

i familie- Undervisning i familiekundskab skal i henhold til skoleloven

kundskab (Loy af 7. juni 1958, stk. 5) tages op fra 7. skolear.
Det pagmldende ,fags er i Den bla Betmnkning belyst i

kapitel 25, side 215-218 for de pagmldende klassetrin. For
7. skolear er der givet en ret udfOrlig rmkke forslag til under-
visningsemner, der dog alle synes sa bredt formulerede, at
det vil vmre muligt at finde eksempler at arbejde ud fra i for-
bindelse med en rmkke tekster i nmsten alle lmsebogssyste-
meis bOger pa det pagmldende klassetrin.

En systematisk registrering omkring dette emne har ikke
vmret mulig, dels pa grund af den brede formulering, som
betmnkningens oplmg rummer, dels pa grund af, at laererens
oplmg til arbejde med dette stof nodvendigvis pa afgOtende
vis ma komme ind i billedet.

At der bag valget af tekster til det pagmldende klassetrins
lmsebog ogsa er udgaet inspiration fra Den bla Betmnknings
kapitel 25 om familiekundskab kan ikke afvises, men der
kan heller intet bekraftende siges om dette.

i naturkere Fysik og kemi (naturlmre) findes pa skemaet i 6. og 7. skole-
fir. I andre lande er emner 'nerfra ret selvfOlgelige dele af det

orienteringsstof, man i Ovrigt arbejder med, hvorimod det
her i landet er et separat fag i 6. og '1. skolear og i det indtil
videre obligatoriske undervisningslOb kun i disse to klasser.

De i Den bla Betmnkaing givne forslag til arbejdsstof og
emner synes slet ikke at have weret udgangspunkt for valg af
stof til lmseb0gerne. Der er heller ikke via tekster i lmse-
b0gerne givet oplmg eller baggrundsorientering af f. eks. bio-
grafisk art i forbindelse med betmnkningens forslag til orien-
teringsfaget naturlmre.

Det ma dog her bemmrkes, at orienteringsfaget naturlmre
traditionelt er nmsten helt adskilt fra skolens Ovrige fag pa
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de pagmldende klassetrin, og at det praktisk talt altid har
sine helt separate timer, der kan, men slet ikke behOver at
vxre varetaget af den pagmldende klasses regne-(matema-
tik)lwrer; derimod er det kun i udprwgede undtagelsestil-
fx1de dansklmreren, der underviser i dette orienteringsfag.

Man vile saledes ikke kunne forvente mange oplmg til
integration af faget naturlwre (fysik og kemi) med faget
dansk.

Sfidanne oplwg findes da praktisk taget heller ikke.

Konkluderende bemmrkninger i relation til dette afsnit er
undgAet; der henvises dog, til side 57-58, hvor lmsebrogemes
tekster stilles i relation det i alle orienteringsfagene fore-
slAede stof.
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Er der paral-
lelitet mellem

bOgernes

tekster og det
stof, der bruges
i historieunder-

visningen?

KAPITEL 8

Hvornfir er lxsebogernes
tekster skrevet?

Et af de spOrgsmal, det umiddelbart syntes muligt at 10se i
forbindelse med en registrering af de enkelte tekster i lxse-
b0geme, var spOrgsmalet om tekstemes alder: Hvilken alder
har de tekster, eleverne prmsenteres for i IxsebOgerne?

Ogsa nar man ser pa dette emne ud fra den interesse, der
har vxret og er for en integrering mellem dansk og (bl.
andet) historie, synes det nmrliggende at interessere sig for
spOrgsmalet om lsesebogsteksternes alder:

Er der till0b til eller maske endda en ret h0j grad af pa-
rallelitet mellem det stof, der i undervisningsvejledningens
og grengse lxseplaners afsnit om historieundervisningen fore-
slas undervist i, og sa de tekster som de enkelte lmseboger
lmgger op til pa tilsvarende klassetrin?

En registrering af teksterne ud fra deres alder viste sig
nogeniunde gennemfOrlig, jf. senere dette afsnit, men en
fuld besvarelse af det stillede spOrgsmal var ikke mulig.
Blandt andet fordi man ved registreringen ikke kunne opret-
holde en skelnen mellcar fagligt-przegede eller »mere-

eller-mindret-skonlitterwre tekster.
Endvidere rejser det konkrete arbejde med lmsebOgernes

tekster det spOrgsmal, om en tekst fra f. eks. 1500-tallet rent
faktisk stutter historieundervisningen, selv om eleverne i
denne undervisning arbejd.er med samme tidsperiode, som
teksten er fra. Tekstens fremtrwdelsesform ikke alene den
sproglige, jf. senere spill. rmligvis en (ofte overset)
rolle her; derudover ma rejses Let spOrgsmal, om elevernes
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oplevelse af en tekst med hensyn til dennes tidsmwssige pla-
cering er si nOje afstemt, at registreringen i arhundreder,
eller for de senere artiers vedkommende i artier i virkelig-
heden er nok givende.

Maske kunne man forestille sig, at det for lwreren vine
vxre mindre oplysende, men maske trods alt mere dwkkende

sagen set ud fra elevemes synsvinkel hvis man fore-
tog registreringer ud fra begreber som f. eks. ,fjem fortid4,
"nmr fortid« og ,nutid«. Dette er ikke gjort, og disse vage
udtryk er ikke i denne sammenhwng sOgt na3rmere beskre-
vet.

En rmkke andre overvejelser i forhold til teksternes alder
synes ogsa at s2ette spOrgsmalstegn ved, om oplysning om en
teksts tilblivelseLar uden videre stOtter en historieundervis-
ning, der arbejder omkring samme tidsperiode. Et par eks-
empler kan illustrere disse overvejelser:

Teksten )Heksens Ws« af Finn Jolander, HER I NOR-
DEN (K-BOG 4A) for 4. skolear, side 25-33, vil saledes
blive registreret som ,nutidig«, hvis man registrerer ud fra
tekstens tilblivelsesar (1963). Men teksten omtaler et histo-
risk emne, der via den fagligt prwgede tekst netop er scogt
lagt op ad historieundervisningen. Om det kan Ores, om
det overhovedet er hensigtsma-ssigt osv., er der ikke taget
stilling til i noget tilfwIde. I samme sammenhxng kunne et
par tekster, der rejser =sten det 3.modsattet problem, nmv-
nes:

Erasmus af Rotterdam: iUnge menneskers hOviske sm-
der«, VI L/ESER for 6. skolear, side 27-29, og Peder Palla-
dius: Om at sete bOrn i skole« ET UDVALG AF NOR-
DISK LITTERATUR II (K-BOG 7B) for 7. skolear, side
87-91. Disse tekster er skrevet i 1500-tallets fOrste del, og
sadanne tekster kunne meget vel tznkes i hojere grad at
stOtte elevemes oplevelse af et milj0 fra 1500-tallet end det
fOrstnaavnte; men er de skrevet om til et sa nutidigt dansk, at
de ikke mere er )historisk stOttende r? Men hvis de ikke skri-
yes om, hvorledes er da elevemes forstielsesmuligheder?
Disse kommentarer kan ikke tolkes som en kritik af, at man
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en del steder har sOgt at gengive teksterne i et for eleverne pa

det pageldende alderstrin forstaeligt dansk, jf. blandt andet
ogsa overvejelseme andetsteds i denne bog over bearbejdede
tekster.

Afviser man generelt sadanne omskrivninger, bearbejdel-
ser m. v., bliver man naturligvis stillet over for problemer,
liar man omtaler runeskrifterne; et eksempel kan vxre »Ru-
nesten«, ET UDVALG AF NORDISK LITTERATUR II
(K-BOG 7B) for 7. skolear, side 118-119.

Men ogsa uden saledes at smtte sagen pa spidsen 10ber
man ind i ret vanskelige problemer, se f. eks. Saxo's ICrOnike:

Wermund og UM«, CI. Clausen og H. Hansen: DANSK
LiESEBOG FOR 6. SKOLEAR, side 45-48. Er det rime-
ligere at gengive det i en wldre oversetelse end i en over-
swttelse i et nutidigt sprog? Og >hvor ganunel« skal i givet
fald den eeldre oversetelse fremtmde?

Og kan man overhovedet ud fra disse synspunkter disku-
tere, om f. eks. Njals saga )b0r« gengives i en 2.xldre over-
setelsel eller i en 2>nyere overswttelsel? Det kunne maske
synes nwrliggende at lmgge litterwre kriterier til grund for
afgOrelsen af, hvilken oversmttelse der bOr vmlges (dog i sa
fald nok litterwre kriterier set i relation til elevernes tilegnel-
sesmuligh, 'der pa det pagmldende klassetrin) og i hvert
fald ikke arbejde ud fra firstal for diverse oversetelsestek-
sters tilblivelsesar.

Tre sfflrlige Registreringen jf. senere er foretaget saledes, at man
teksttyper valgte at ga ud fra, at en teksts alder giver eleverne visse (af

og til vmsentlige) oplysninger om tidsmiljOet, som det skil-
dres i teksten. Der vil vxre undtagelser fra denne antabelse,
og man kunne forestille sig disse undtagelser i hvert fald delt
op i fOlgende grupper:

1) »TidlOse,t tekster:

Der tznkes her pa tekster, hvis handling og milj0 ikke 110-
rer til nogen bestemt dd. Der findes meget fa helt tidlOse
tekster, omend den ret ens sproglige fremtrwdelsesform, der
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nmsten altid bruges i lmebOger, nok vil trwkke i retning af at
give teksterne et )tidlOst« prwg. Antal let af tekster af
denne kategori vil blandt andet hmnge sanunen med, hvor
bred man Or tidsrammeme og om man f. eks. af hand-
lingen Onsker at kunne se, om historien foregar )i gamle
dage«, 24 middelalderen« eller )i. 1400-talletc

Som eksempler pa tekster, der maske ofte af eleveme op-
leves (ret) "tidlOse«, kunne nmvnes: En hel del eventyr (de
er bl. a. pa grund af denne )tidlOshed« registreret specielt i
tidsregistreringen) og mange naturskildringer. En nyere tekst
er )Frederik, det glade spOgelsel af Elisabeth Ireland, LIE-
SEBOGEN 4 for 4. skolear, side 22-29; illustrationerne Or
dog den sidstnmvnte tekst nutidig. Bortset fra de to fOrst-
nmvnte eksempelgrupper finder der nok ret fa tekster af
denne kategori.

2) 'Nye« tekster med gamrnelt milj0:
Her tmnkes pa tekster, hvor digteren har anvendt et wldre

miljo end det aktuelle. Maske kunne man henregne erindrin-
ger hertil? I sa fald er der et ret typisk eksempel i Carl Niel-
sen: )I NOrre-Lyndelse skole«, SA LIESER VI 5. DEL
for 6. skolear, side 131-135. Andre eksempler kunne vxre:
Carl Ploug: 'Kong Harald og islmndingen«. LiESNING FOR

6. SKOLEAR OLDTIDS LIV NUTIDS VIRKE for 6.
skolear, side 140-147; Holger Drachmann: )Androkles og
loven«. LiESNING FOR 6. SKOLEAR OLDTIDS LIV
NUTIDS VIRKE for 6. skolear, side 98-108; og fra en
helt anden )gammel tid4: Astrid Lindgren: )Da Emil hej-
sede lille Ida op i flagstangent. LIESEBOGEN 4 for 4. sko-
lear, side 15-21.

3) ,Gamle tekster med nyt sprogl:
Man kunne ogsa forestille sig, at omskrivning af xldre

tekster til et nutidigt sprog ville give en vis misvisning for
eleveme ved deres tidsoplevelse altsa fa teksten til at virke
enten tidlOs eller mere eller mindre nutidig. Nogle eksempler

kunne maske vmre: )Gunnars dOda. (Njals saga). ET UD-
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VALG AF NORDISK LITTERATUR IL (K-BOG 7B) for
7. skolear, side 99-108. )>Prins Am led« (efter Sakse). LIES-
NING FOR 6. SKOLEAR OLDTIDS LIV NUTIDS
VIRKE for 6. skolear, side 112-120.

Man provede at undersOge, hvor mange tekster der kunne
txnkes at falde ind under de tre kategorier, og selv om en
sadan vurdering naturligvis hviler pa praktikantgruppens
personlige sk0n, lykkedes det dog kun at finde frem til for-
holdsvis fa tekster, hvorfor man sluttelig skonnede, at de tre
ovennwvnte grupper nmppe ville kunne fortegne registrerin-
gen systematisk eller i vxsentlig grad.

Pa anden made vil et spOrgsmal som dette rejse tvivl om det
ud fra et elevsynspunkt rimelige i en sadan registrering:

Vil elevemes oplevelse af tekstemes tidsmilj0 overhove-
det svare til de oplevelser, teksteme sOger at give, nar man
tabriker pa, at eleverne nok ofte vil opleve tekstemes indhold,
spending osv. at de vil fxstne sig ved ,fortallingen«, og
ikke ved et eller andet mere tvivlsomt defineret og mere eller
mindre dominerende og klart sldldret tidsmilj0.

Man kan naturligvis ikke ni. til nogen form for konklusion
i forbindelse med de her rejste spOrgsmal uden specifik un-
undersOgelse af netop de rovnte emner, og de er ikke blevet
taget op i undersOgelsen.

SpOrgsmalet om de faglige, fagligt prmgede og skOnlitte-
rare tekster rejste denne problemstilling:

Hvis man gennem lmsebogens tekster blandt andet Onsker
at give eleverne en oplevelse af andre tiders mennesker, Be-
res tankeverden etc., og ikke alene andre tiders milj0, kunne
man sa forestille sig, at dette kunne lykkes, ved at skOnlitte-
nere tekster blev samarbejdet med historieundervisningen ph
det pagmldende trin?

Heller ikke dette emne blev gennemarbejdet, selv om
praktikanterne ofte kom med forslag ogsa til registreringer
og bearbejdelser i forbindelse med emnet.
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Registreringens inddeling i grupper
Al hensyn til overblikket er teksterne sOgt grupperet. Efter

fors0g med pa forhAnd at opstille grupper nfiede man frem

til at arbejde med fOlgende, der blev valgt, fordi teksterne i

ret hibj grad selv grupperede sig i disse afsnit:

a: Diverse-gruppe
b: Folkeeventyr
c: FOr fir 200
d: Ar 200fir 1100
e: Ar 1100-fir 1499
f: 1500-tallet
g: 1600-tallet
h: 1700-tallet
is Ar 1800fir 1819
j: Ar 1820fir 1839

Det kan bemmrkes, at gruppen

a: er en diverse-gruppe, der fOrst og fremmest dmkker
run, remser, ordsprog, anekdoter og skmmtesprog, og at
gruppen

b: folkeeventyr ogsfi dmkker molbohistorier, saga og fab-

ler.

k: Ar 1840fir 1869
1: Ar 1870fir 1899

m: Ar 1900fir 1919
n: Ar 1920fir 1929
o: Ar 1930fir 1939
p: Ar 1940fir 1945
r: Ar 1946fir 1950
s: Ar 1951fir 1956
t: Ar 1957fir 1960
u: Ar 1961

Den tidsmssigt anvendte inddeling kan blandt andet ses

i Dansk litteraturhistoriec, Politikens forlag 1964-66, men

udgangspunktet for inddelingen var soon naavnt ikke et litte-

mrt, men de registrerede tekster. Mindre endringer i de an-

vendte iutervaller er foretaget i samrad med afdelingsbiblio-

tekar, fru Dora Steensgaard og afdelingsleder og lektor ved

Daamarks La!rerhOjskole, mag. art. Gunnar Jakobsen. Mfi-

ske bor isaer mevnes, at nfir intervalleme i de sidste tifir er

gjort ganske korte, skyldes det, at materialet Iagde op til

Bette.
At inddelingen of stoiTet i lEesebOgerne i nogen grad synes

at kuime sw.re tii en inden for 7.,voksenlitteraturent anven-
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Forfatterdata
eller tekstalder

som registre-
ringsgrundlag

delig inddeling, kunne maske blandt andet bero pa, at store
dele af stoffet i lmsebOgeme ikke er skrevet specielt for bibm?

Med hensyn til indholdet af de nwvnte grupper henvises
til eksempleme fra side 94. Om baggrunden for valget af
navnlig de mange usikre eksempler som typer kan der hen-
vises til tidligere skildret praksis.

Efter at grundlaget for registreringen i store trek var fast-
lagt, og fOr registreringen blev pabegyndt, stod man over for
et valg mellem forfatterdata eller tekstalder som det nojag-
tigste grundlag for registreringen.

Til fordel for at bruge forfatterdata (f0dsels- og evt. dg ds-
fir) som grundlag talte, at dette syntes tidsmaassigt rimeligt

overkommeligt. Et sadant registreringsgrundlag har dog den
ulempe, at de fleste forfattere har skrevet over en lmngere
arrwkke, ofte pavirket af skiftende tidsmiljOer. Valgte man
f. eks. derfor at registrere efter forfatternes fOdselsar, villa
man savne en sikker tidsmzssig placering af teksteme. Bette
forhold kunne forudses at blive betwnkeligt i hvert fald for
tekster skrevet af forfattere fra 1800- og 1900-tallet.

Tekstaldrene syntes det umiddelbart vanskeligere at skaffe
frem, et forhold, der ismr blev meget ldart, da man naede til
at simile registrere tekster af udenlandske bomebogsforfat-
tere og udenlandske lasebogsredaktOrer.

Man valgte dog at registrere efter tekstalder, da et ind-
ledende arbejde pegede pa, at et sadant registreringsgrundlag
gav det bedste grundlag for de videre analyser.

Ved )teksta1der« er i denne registrering forstiet tekstens
tilblivelsesfir, hvis dette fir var kendt ellers tekstens udgi-
velsesar.

Hvis hverken tilblivelsesar eller udgivelsesar kunne be-
stemmes, blev indledningsvis tekstens 2.alder« sOgt bestemt
efter )tyngdepunktet i forfatterens produktion« hvor
denne naturligvis var sOgt set i relation til den pagwldende
tekst; dette sidste kriterium matte dog forlades pa grund af
de fortolkningsmuligheder, der her var.
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Det komplicerede analysen af tekstalder, at den enkelte Imse-
bogsforfatter eller redaktOrIcrefis af og til selv havde
skrevet en del tekster til bogen. I de tilfwlde, hvor lmsebogen
henvender sig til eleven i fOrste skolear, ses dette endda som
noget dominerende, jf. f.. eks. VI L/ESER, SOREN OG
METTE for 1, skoleh, hvor op mod 100 % af teksten i en-
kelte af disse bOger er skrevet af lmsebogsredaktOrerne.

Ogsa pa hOjere trin ses lejlighedsvis noget tilsvarende for-
hold; saledes er op mod ca. 40 % af stoffet i L1ESEBOGEN
2 for 2. skolear, og i samme systems bog for tredje skolear,
L/ESEBOGEN 3 for 3. skolear, op mod ca. 15 % skrevet
af lmsebogsreclaktOreme.

Selv i sjette skolear ses det, at redaktoreme har skrevet
tekster til lmsebOgeme, omend dette er sjx1dent; Hans I.
Hansen har saledes skrevet 1 % af teksten til Hansen, Hel-
toft & Nielsen: DANSK LkSEBOG FOR 6. SKOLEAR.

En rwkke enkeltbOger, som f. eks. KIT OG KAT og SO-
REN STREG, rummer udelukkende eller nwsten udeluk-
kende tekster, der er skrevet til bogen af dennes forfattere:
I KIT OG KAT har udgiveme skrevet samtlige tekster og
ligesa i MIN EGEN BOG (dog er tre sange bag i denne bog
ikke af udgiveme). I SOREN STREG er salmen )Et barn er
f0dt i Bethlehemcg ikke af udgiveren

Man. kunne forestille sig, at det ville give et godt billede af
den vrigtige« bOmelitteratur,.der, var i den pagildende lmse-
bog, hvis man sa bort fra alt, hvad en bogs redaktOrer selv
havde skrevet til bogen. Gjorde man dette, vile det dog ikke
give noget korrekt billede: f. eks. vi en bOmenovelle som
,Hanne« af B. B. Wier i MIN LIESEBOG for 3. skolear,
side 106-114; saledes ikke blive registreret, fordi den er
skrevet af en_ i Ovrigt anerkendt bOmebogsforfatter, der i
denne situation er lmsebogsredaktOr. Havde den pagmldende
tekst sta' et i en lmsebog, der var redigeret af en anden, vile
den uden smrlige overvejelser vxre blevet registreret med
B. B. Wier som forfatter.

I stedet for at se ph lmsebogsredaktOremes egne tekster i
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bOgerne valgte man separat at registrere alle de tekster, der
havde sanune alder som bogen. Derved fik man udskilt stOr-
stedelen af de tekster, der var skrevet specielt til bogen.

Det viste sig, at langt de fleste af disse tekster var skrevet
til de yngste iswr til fOrste skolear, og at der kommer
fmn-e sadanne tekster til, jo wldre trin Izsebogeme henven-
der sig til. Nog le lmsebogssystemer synes dog i en vis ud-
strwkning, ogsa pa mellemtrinene, at rumme tekster, skrevet
af lmsebogsredaktOrerne selv, jf. ovennmvnte eksempler.

Ved den her foretagne sondring mellem ,tekster, der
har bogens alder«, og >tekster, der ikke har bogens alder«,
lykkedes det ikke helt at undga, at i Ovrigt litterwrt vmrdi-
fulde tekster blev registreret sammen med LTsetrmnings-
tekster, beregnet for de yngste skolear. F. eks. vil en tekst
som: )De hemmelighedsfulde ord« af Poul SOrensen fra
MIN LIESEBOG for 7. skolear, side 292-295, og Martin A.
Hansen: iKofolket kommert, MIN L/ESEBOG for 5. sko-
lear, side 254-285, da blive slaet sammen med *ABC-pm-
gede« tekster. Tekster af samme art som de to netop nmvnte
var dog ret sjwldne, sa de talmnsigt ingen vmsentlig rolle
spillede, idet man da man sOgte at finde frem til sadanne
teksters antal snarere fandt 15 end 30 sadanne tekster. Et
nojagtigt tal kan naturligvis ikke gives pa grund af den vur-
dering, der her kommer ind i billedet.

*Verne Man kunne have forestillet sig, at der ved registreringen
ti/ 1. klasse helt blev set bort fra bOgeme til 1. skolear, da ret nutidige

danske tekster (ImsebogsredaktOremes egne) matte formodes
at were =sten eneradende her. Dette viste sig ogsa at vxre
tilfmldet. Nu er normalsideantallet af teksteme til 1. skolear
ret beskedent, samtlige registrerede sider taget i betragtning:
under 350 normalsider stillet over for mere end 6000 nor-
malsider i de seks udbyggede systemer.

For at fa et sa dmkkende indtryk af tekstvalget til alle syv
skolear som muligt, er derfor i denne sammenhwng medtaget
alle bOger til alle syv skolear i alle opg0relser for de seks
udbyggede systemer.
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Der er en del tekster, det ikke har vxret muligt at registrere
med hensyn til tilblivelsesir. Antalsmassigt udgOr disse
tekster knap 5 %, altsi forholdsvis mange. Hvis man ser pi,
hvor stor en normalsideprocent af den samlede tekstmamgde
der er tale om, udgOr de dog kun knap 4 %, hvad der blandt
andet kan skyldes, at en del af disse tekster er smivers, sen-
tenser, saint (sandsynligvis i en del tiLfmlde konstruerede)
iavisteksterc, "bornestide« o. lign.

Nogle eksempler pi de uregistrerede tekster er: Jarl Hem-
mer: 'Nit- Gud tinder, vil al verdent. SA LIESER VI
FORSTE DEL for 2. skolear, side 86. Den pfigwldende tekst
er finsk, og forfatterens fOdsels- og dOdsir er 1893-1944,
men ud over dette var det ikke muligt inden for de givne
tids- og arbejdsrammer at finde ud af, hvornar den pagml-
dende tekst er blevet skrevet. Fra samme bog findes Karen
Margrethe Bitsch: "Soy, min skate (Musemors vuggevise),
side 39.

Typisk for en del af de tekster, der ikke er registreret, er
en tekst som Britt G. Hallquist: ,Sag mor, kann katter vetax
(Katter och manniskor). VI L/ESER, SOREN OG METTE
I 4. KLASSE for 4. skolear, side 204. Teksten findes i en
svensk imsebog, ogsa i et par andre bOger; men der er ikke
noget tilfmlde opgivelser, der fortmller om, hvomir teksten
er skrevet; (forfatteren er svensker, fOdt 1914).

Teksten af den danske forfatter Edv. Lehmann, vNu har
vi fiet efterirt, MIN LIESEBOG for 4. skoleir, side 53, bar
heller ikke kunnet tidfxstes nOjagtigt, og forfatterens data
har ikke Noret =gen hjep i si henseende. En tilsvarende
tekst er Zacharias Topelius: 'Soy, du lilla vide ung,«. SY-
VENDEKLASSERNES LIESEBOG for 7. skoleir, side

243, hvor forfatterens data nok kendes, men hvor man ikke
har kunnet finde enslydende optegnelser med hensyn til tek-
stens alder.

Nogle af de tekster, der ikke har kunnet tidfmstes nOje, er,
som nxvnt flere steder, hentet fra lmsebOger pi svensk eller
norsk. Det gtelder ogsa tekster som Amulf Overland: 'Lille
Adams store hole « (Lille Adam) SJETTEKLASSERNES
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LiESEBOG for 6. skolear, side 208. Denne tekst er fra se-
rien: )Norsk Latsehefte a , men der er ikke der angivet, hvor
den er taget fra, heller ikke, hvor gammel teksten er. Der
har vmret kontakt med norske og svenske lmsebogsredakt0-
rer og forfattere, men heller ikke hjwlp fra denne side har
kunnet reducere antallet af i denne henseende ) ubestemme-
lige« tekster til nul.

Tekster fra fjemere kulturer har naturligvis voldt smrlige
problemer, men det har dog i de fleste tilfwlde vwret muligt
at finde fron til formodentlig korrekte data, da teksterne
oftest er blevet oversat til dank via engelsk. Et eksempel pa
en tekst, det ikke har vxret muligt at finde data pa, er Inag-
shi Sugimoto: ,En samurais clatter«. VI L/ESER, 6. kiasse
for 6. skolear, side 277-281.

Flere danske lmsebogsredaktOrer og adskillige forfattere
har vxret smrdeles behjwIpelige med at oplyse data pa tek-
steme, men trods denne gode hjalp er man alligevel i en del
tilfmlde kommet til kort; at enkelte af bcigeme har rummet
fejlagtige data, har i disse fa tilfwlde naturligvis kompliceret
arbejdet, jf. teksten i forbindelse med bilag II og III i denne
bog.

En typisk tekst af en helt anden art, der ogsa har givet
vanskeligheder, er 'Lille Lise, line Lise fra ABC for 1. sko-
lear, PILEBOGERNE side 19; der er her tale om en slags
remsevise en form, som enhver kan udfylde efter behag og
fantasi. Der findes mange trykte versioner af denne vise, og
selv om man af og til ser en forfatter angivet til on af disse
versioner, har man som det maske mest korrekte valgt
at registrere en tekst som denne under rubrikken vukendi
forfattert, og i dette tilfmlde ails& ogsi under vukendt forfat-
terart .

Enkelte Der er i forbindelse med de foregiende afsnit foretaget nogle
opOrelser oporelser, der gengives i figur 12-17.

Her ses i figur 12, hvorledes tekster pa bogens alder for-
deler sig for de seks udbyggede systemers vedkommende.
Figur 13 viser tilsvarende, opgjort pa. normalsider.
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Figur 16

Totalopg0relse af alle bOger, undtagen bOger
til hjwlpeskolen, fremmedsprogsundervisnin-
gen og lmsehmfter, antal tekster.

Figur 17
Totalopg0relse af alle bcoger, undtagen boger
til hjmlpeskolen, fremmedsprogsundervisnin-
gen og Imsehmfter, antal normalsider.

AA_ , ,d4dA
g h i j k l m n o p r s t u obcdef gh klmnoprst

Pa figur 14 ses ogsa gengivet, hvor stor del teksteme til
1. skolear -odor af totalen for de seks systemers vedkom-
mende, og der er tillige gengivet totalopg0relse for de page-
dende systemer. Figur 15 viser tilsvarende opgjort pa nor -
malsider.

Figur 16 og 17 viser total pa alle bOger pa alle klassetrin
bortset fra bOger til hjwlpeskolen, bpger til undervisning af
grOniwndere og egentlige lanehmfter. De to figurer er opgjort
pa henholdsvis antal tekster (figur 16) og normalsider (figur
17).

Indtegningen af den procent, som bOger for 1. skolear
udgor af totalen, giver et godt billede af forholdet mellem an-
tal tekster og normalsider pa dette skolear.
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Der er tidligere taget generel stilling til spOrgsmalet om det
hensigtsmmssige i at foretage analyser ud fra opg0relser over
antallet af tekster eller antallet af normalsider. Figur 18 og
19, se naiste side, kan i dette specielle tilfede illustrere for-
holdet:

I figur 18 ses samtlige danske tekster i de seks udbyg-
gede systemer angivet, og i figur 19 ses en tilsvarende opg0-
relse ud fra antallet af normalsider. Det fremgar umiddel-
bart, at de mange tekster, der ikke har kunnet bestemmes i
figur 18 og figur 19 under gruppen )diversel, kun udgcbr en
forsvindende lille del af det totale normalsideantal, nemlig
26 normalsider eller 0,4 % af samtlige normalsider. Ud over
dette synes opg0relsen over tekster ikke at give ret megen
viden, som ikke stort set gives i normalsideopg0relsen.

Nfir figur 21 (samtlige normalsider af udenlandske tekster
i de seks udbyggede systemer) og figur 20 (tilsvarende, men
opgjort pa samtlige tekster) sammenlignes, ses det, at de
udenlandske tekster fra 1951-56 (s) udgOr et forholdsvis
stort antal normalsider. Det er de mange bornebogsuddrag
fra det pagwldende tidsrum, der er slaet igennem.

VedrOrende

antal )tekstera
og antal

normalsider
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a: Diverse-gruppe
b: Folkeeventyr
c: For ás. 200
d: Ar 200-ar 1100
e: Ar 1100-ar 1499
f: 1500-tallet
g: 1600-tallet
h: 1700-tallet
i: Ar 1800-ar 1819
j: Ar 1820-ar 1839

k: Ar 1840-ar 1869
i: Ar 1870-ar 1899

m: Ar 1900-ar 19Th
n: Ar 1920-ar 1929
o: Ar 1930-ar 1939
p: Ar 1940-ar 1945
r: Ar 1946-ar 1950
s: Ar 1951-ar 1956
t: Ar 1957-ar 1960
u: Ar 1961-

De fire figurer synes at pege mod, at der i de udbyggede
lmsebogssystemer er forholdsvis megen litteratur omkring
fir 1100-1500 (e), fortrinsvis sagalitteratur, og at man fOrst
igen ser tilsvarende stofmmngder fra omkring ar 1820 (j).

Det ses endvidere umiddelbart, at 30-firet fra 1840-1869
(k) er ret rigt repraNenteret, og at 20-firet fra 1900-1920 (m)
ligeledes er ret rigt reprmsenteret. Et ofte reprxsenteret fem-
fir er 1951-56 (s).

Det ma dog bemmrkes, at den ret hyppige forekomst af
tekster fra 1951-56 skyldes lmsebogstekster, der ret skeldent
er skrevet af redaktOreme selv, men i en ikke ringe udstrwk-
fling er taget fra samtidigt stof, fOrst og fremmest fra danske
bOmebfiger, noveller, bOmenoveller fra sOndagsblade, fra
radioudsendelser osv.

Det bOr specielt bemwrkes, at de afgrwnsede tidsperioder
hverken er lige store tidsmnsigt, eller er sOgt vurderet som
lige )betydningsfulde« ud fra en eller anden synsvinkel; lige
sa lidt her som andre steder, hvor dette ikke udtrykkeligt
understreges, er der ikke tale om nogen form for indholds-
vurdering.

At der er forholdsvis fi tekster efter 1957 skyldes bl. a. de
registrerede bOgers alder. En del er udsendt med fOrsteud-
gave fOr dette fir, og specielt det, der er skrevet af redaktO-
reme selv, er generelt set kun senere revideret i ringe ud-
strekning.
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Diverse (rim,
remser

ordsprog,
anekdoter,

skcemtesprog)

(a)

Folkeeventyr
(ogsa molbo-

historier)
It

For ar 200
(c)

Oversigt med afgrmnsende eksempler
)ICinesiske ordsprog«, (u).* VERDEN OMKRING OS II

(K-BOG 6A) for 6. skolear, side 53-55.
)Pojken och raven, skamtsaga«, (u). SJEITEICLASSER-

NES L/ESEBOG for 6. skolear, side 214.
2,Radioprogramment, (u). Clausen & Hansen: DANSK

L/ESEBOG FOR 6. SKOLEAR, side 210-211.
,Toben sad pa trebenc, gl. remse, (d). DA HUSET HOJBO

RULLEDE (K-BOG 2A) for 2. skolear, side 13.

,Androldes og 10ven«, (u). MIN LiESEBOG for 4. skolear,
side 124-127.

)Graben«, folkeeventyr v. Svend Grundtvig, (d). SJETTE-
KLASSERNES I.SEBOG for 6. skolear, side 9-21.

z.Guldlok og de tre bjfimea, amk eventyr, (u). MIN LiESE-
BOG for 2. skolear, side 20-26.

)Prinsessen sad i hOjeloft«, da. folkevise, (d). Clausen &
Hansen: DANSK LESEBOG FOR 7. SKOLEAR, side
111-112.

3,Storken i rugmarkenc, molbohist., (d). MIN IIESEBOG
for 3. skolear, side 34-35.

ca. 1100 f. kr. Homer: )Odysseus hos den enOjede lommpe
Polyfem«, (u). MIN LESEBOG for 6. skolear, side 59-
74.

ca. 450 f. kr. Herodot: )Polykrates og ringen«, (u). L/ES-
NING FOR 6. SKOLEAR OLDTIDS LIV NUTIDS
VIRKE for 6. skolear, side 76-79.

6. arh. f. kr. lEsop: Alaren og skildpadden«, (u). MIN L/E-
SEBOG for 3. skolefir, side 29-30.

6. arh. f. kr. iEsop: )LOven og musenc, (u). EVENTYR-
BOGEN (K-BOG 2B) for 2. skolear, side 53-54.

* u = udenlandsk, d = dank.
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ca. 700-1000. Den 321dre Edda: »Bedre byrde barer ej 200-1100
mand pa vej«, ved H. C. Wier. (u), Hansen, Heltoft & (d)
Nielsen: DANSK LIESEBOG FOR 7. SKOLEAR, side
211.

701-762. Li-Tai-Pe: "Mens jeg sidder stille ved mitvindue«,
ved Chr. Stub-JOrgensen, (u). VI LiESER, 7. ldasse for
7. skolear, side 241.

723-757. Uan Tie: "Som tak for de digte, du gav mig«, (u).
VERDEN OMKRING OS II (K-BOG 6A) for 6. skole-
fir, side 56-57.

ca. 900-tallet. Edda: "Fw d0r, frande dOr«, (u). MIN LIE-
SEBOG for 6. skolear, side 56.

ca. 900-1050. "Runesten«, (d). ET UDVALG AF NOR-
DISK LITLERATUR II (K-BOG 7B) for 7. skolear,
side 118-119.

ca. 1200. Saxo (1150-1220/d): "Roar og Helge«, konge 1100-1499
og heltesagn. L/ESEBOGEN 3 for 3. skolear, side 207- (e)
209.

ca. 1200. Frans of Assisi (1182-1226/u): "Wm«. VI L/E-
SER, 7. kiasse for 7. skolefir, side 251.

ca. 1200. "Grette pa Drang0, Grettes saga«, (u). Clausen
& Hansen: DANSK LIESEBOG FOR 6. SKOLEAR,
side 16-27.

ca. 1200. Martin Larsen: "Gunnar pa Hliderende«, (u). SA
LIESER VI - 5. DEL for 6. skolear, side 158-165.

ca. 1200. Saxe (1150-1220/d): "Vermund og Uffe«. Clau-
sen & Hansen: DANSK LIESEBOG FOR 6. SKOLEAR,
side 45-48.

1200-tallet. Snorre Storlason (1179-1241/u). Olav den Hel-
liges saga: "Olav den Hellige og hans halvbrodre«. Clau-
sen & Hansen: DANSK L/ESEBOG FOR 6. SKOLEAR,
side 164-165.

1439 (?) Tomas av Strangns ( -1443/u): "0 adle
svensk, du statt nu fast - Engelbrektsvisen«. ET UD-
VALG AF NORDISK LITFERATUR II (K-BOG 7B)
for 7. skolear, side 84-86.
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1500-tallet ca. 1500. Martin Luther (1483-1546/u): )Fra himlen hOjt
(f) kom budskab her«. L/ESEBOGEN 5 for 5. skolear, side

180.

ca. 1500. Erasmus af Rotterdam (1465-15361u): )tinge men-
neskers hOviske =der«. VI L/ESER, 6. klasse for 6. sko-
lear, side 27-29.

1544. Peder"Palladius (1503-1560/d): )Om at sete bOrn i
skole«. ET UDVALG AF NORDISK LITTERATUR II
(K-BOG 7B) for 7. skolear, side 87-91.

1591. Anders SOrensen Vedel (1542-1616/d): )Hun kom
uden tynge, hun kom med fred.«. Hansen, Heltoft & Niel-
sen: DANSK L/ESEBOG FOR 7. SKOLEAR, side 74.

1600-tallet ca. 1600. Peder Syv (1631-1702/d): )En drossel kendes pa
(g) sin sang«. MIN L/ESE130G for 5. skoleir, side 148.

1663-85. Leonora Christine (1621-1698/d): )Leonora Chri-
stines fOrste fmngselstid«. ET UDVALG AF NORDISK
LITTERATUR (K-BOG 7B) for 7. skolear, side 78-83.

1668. Jean de la Fontaine (1621-1695/u): )Den Lille mus«.
L/ESEBOGEN 4 for 4. skolear, side 79.

1673. Thomas Kingo (1634-1703/d): )Nu rinder solen op«.
VI L/ESER, 6. klasse for 6. skolear, side 25-26.

1697. Charles Perrault (1628-1703/u): )Katten med st0v-
leme«, skrevet om til bogen af udg. L/ESEBOG FOR 2.
SKOLEAR, PILEBOGERNE, side 39-44.

1700 - taller 1722. Ludvig Holberg (1684-1754/d): >>Jeppe pa bjerget«.
(h) SYVENDEKLASSERNES L/ESEBOG for 7. skolear, si-

de 113-127.

174648. Christian Wilster (opr.forf. Chr. Gellert 1715-1769/
u): )En bondeknOs, som hedte Hans«. BOGEN FOR-
TiELLER II (K-BOG 4B) for 4. skolear, side 79-84.

1779. Johs. Ewald (1743-1781/d): »Kong Christian stod
ved Men mast«. MIN L/ESEBOG for 7. skolear, side
299-300.

1781. Karl von Miinchhausen (1720-1797/u): »Miinchhau-
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sen fortwller«. L/ES RIGTIGT, L/ESEBOG for 5. skole-
ar, side 99-103.

1781. Miinchhausen (1720-1797/u): 2) Rejse i Rusland«. BO-

GEN FORT/ELLER II (K-BOG 4B) for 4. skolear, side
66-70.

1784. Joh. Herm. Wessel (1742-1785/d): )Dervar en liden
by, i byen var en smed«. Clausen & Hansen: DANSK
L/ESEBOG FOR 6. SKOLEAR, side 174-175.

1784. J. H. Wessel (1742-1785/d): )Der var en liden by, i
byen var en smed«. SJETTEKLASSERNES L/ESEBOG
for 6. skolear, side 122-125.

1810. N. F. S. Grundtvig (1783-1872/d): )Dejlig er den him- 1800-1819
mel bra«. SJETTEKLASSERNES L/ESEBOG for 6. sko- (i)
lear, side 87-88.

1814. St. St. Blicher (1782-1848/d): 2Min f0destavn er
lyngens brune land«. VI LIESER, 7. klasse for 7. skole-
ar, side 91.

1817. N.F. S. Grundtvig (1783-1872/d): 'Sol er oppe! Sko-
vens toppe«. L/ES RIGTIGT, L/ESEBOG for 5. skolear,
side 20-21.

1818. Adam Oehlenschlager (1779-1850/d): )Der er et yn-
digt lan.d«. MIN L/ESEBOG for 6. skolear, side 283-284.

1818. Adam Oehlenschlager (1779-1850/d): )Der er et yn-
digt lan.d«. SA L/ESER VI - 5. DEL for 6. skolear, side
183.

1819. Poul Wier (1794-1838/d): )GrOn er varens hmkg.
BOGEN FORT/ELLER III (K-BOG 5B) for 5. skolear,
side 54-57.

1820. N. F. S. Grundtvig (1783-1872/d): )Et barn er f0dt i
Betlehem«. L/ESEBOGEN 2 for 2. skolear, side 104-
105.

1824. Poul Martin M011er (1794-1838/d): "Den kr011ede

Frits«. SYVENDEKLASSERNES L/ESEBOG for 7.
skolear, side 77-85.

1828. Chr. Winther (1796-1876'd): 2.Nej, nej, min mdle
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herre! I tro mig, om I kan!«. SYVENDEKLASSERNES
LIESEBOG for 7. skolear, side 42-45.

1835. St. St. Blicher (1782-1848/d): »En stranding ved Ve-
sterhavet«. Clausen & Hansen: DANSK LISEBOG
FOR 6. SKOLEAR, side 54-62.

1837. H. C. Andersen (1805-1875/d): )Kejserens nye klm-
der«. BOGEN FORT/ELLER II (K-BOG 4B) for 4.
skolear, side 85-91.

1837. B. S. Ingemann (1789-1862/d): )Storken sidder pa
bondens tag«. MIN L/ESEBOG for 4. skolear, side 207-
208.

1837-39. Ch. Dickens (1812-1870/u): ) Oliver Twist«. VER-
DEN OMKRING OS I (K-BOG 5A) for 5. skolear, side
76-85.

1838. H. C. Andersen (1805-1875/d): )Den standhaftige
tinsoldat«. LASS RIGTIGT, L/ESEBOG for 4. skolefir,
side 134-139.

1840-1869 1843. H. C. Andersen (1805-1875/d): )Den grimme xl-
(k) ling«. SA LIESER VI - ANDEN DEL for 3. skolear,

side 25-35.

1844. N. F. S. Grundtvig (1783-1872/d): )Nu falmer sko-
ven trindt om land«. VI LIESER, SOREN OG METTE
I 3. klasse for 3. skolear, side 32.

1845. H. V. Kaalund (1818-1885/d): )1 skoven risled' den
kiare al. MIN LkSEBOG for 3. skolear, side 122.

1846. M. Goldschmidt (1819-1887/d): )TOmmerpladsen«.
MIN L/ESEBOG for 7. skolear, side 91-108.

1855-56. Zacharias Topelius (1818-1898/u): )Walter leger
Robinson Kruso«. MIN LiESEBOG for 4. skolear, side
170-179.

1858. Carl Ploug (1813-1894/d): )Kong Harald sad i Oslo«.
Clausen & Hansen: DANSK LESEBOG FOR 6. SKO-
LEAR, side 165-168.

1860. Bj. Bj0mson (1832-1910/u): )0jvind og bukken«.
HER I NORDEN I (K-BOG 4A) for 4. skolear, side 63-
71.
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1874. Matthias Jochumsson (1835-1920/u): "Volt hjem- 1870-1899
lands Gud, vort hjemlands Gud! «. LIES RIGTIGT FOR (1)

SYVENDE SKOLEAR. DANSKTIMEN 7, for 7. skole-
Ar, side 56-57.

1876. Mark Twain (1835-1910/u): "SOrOveme hejser sejl«.
MIN LESEBOG for 5. skolear, side 213-223.

1882. Carl Ewald (1856-1908/d): "Bogen og Egen«. MIN
LESEBOG for 5. skoleAr, side 18-27.

1889. Herman. Bang (1857-1912/d): "Fra krigen 1864«.
MIN LESEBOG for 7. skoleAr, side 135-146.

1889. Jerome K. Jerome (1859-1927/u): "Tre wand pakker
kufferta. VERDEN I GAR (K-BOG 6C) for 6. skolear,
side 83-92.

1894. Rudyard Kipling (1865-1936/u): "Rikki-Tildd-Tavi«.
MIN L/ESEBOG for 5. skolefir, side 226-245.

1898. Carl Ewald (1856-1908/d): "Skoven og hedenc. VI
L1ESER, SOREN OG MEITE I 5. Masse for 5. skolear,
side 245-252.

1898. Henrik Pontoppidan (1857-1943/d): "Af "Lykke-
Pert «. SYVENDEKLASSERNES L/ESEBOG for 7. s;,n-
leAr, side 86-95.

1900. Vilh. Bergs Oe (1835-1911/d): "Kolera«. VERDEN 1900-1919
I GAR (K-BOG 6C) for 6. skolefir, side 28-35. (m)

1902. Rudyard Kipling (1865-1936/u): "Katten, der gik sine
egne veje«. VI L/ESER, SOREN OG METTE I 5. klasse
for 5. skolear, side 6-20.

1904. Johs. V. Jensen (1873-1950/d): "Ane og Koen«.
SJETTEICLASSERNES LiESEBOG for 6. skolear, side
136-139.

1904. Selma Lagerlof (1858-1940/u): 2> Flugten til /Egyp-

ten«. MIN L1ESEBOG for 6. skolear, side 83-89.
1907. Johs. Jorgensen (1866- 1956/d): "Et forarspust Or over

sne«. MIN L1ESEBOG for 5. skolear, side 203.
1910. Jeppe Aakjmr (1866-1930/d): "Spurven sidder stum

bag kvist«. SYVENDEKLASSERNES L/F.SEBOG for
7. skoleAr, side 151-152.
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1911. Niels K. Kristensen (1859-1924/d): »Rasmus fra Rod-
skov«. MIN LIESEBOG for 5. skolear, side 73-86.

1914. Gustav Wied (1858-1914/d): 2.Bamdomsdage pa Lol-
landc Clausen & Hansen: DANSK LIESEBOG FOR 7.
SKOLEAR, side 12-16.

1917. Svend Fleuron (1874- Id): > 1b Fledelius Adel-
tandc. LiESNING FOR 7. SKOLEAR - UD GAR DU
NU for 7. skolear, side 14-19.

1920-1929 1922. Hans Ahlmann (1881-1952/d): du dejlige, grOn-
(n) ne trwl. SA LiESER VI - ANDEN DEL for 3. skolear,

side 65-66.

1923. Thomas Olesen Laken (1877-1955/d): x.Vandrings-
mandenl. Clausen & Hansen: DANSK LIESEBOG FOR
6. SKOLEAR, side 65-69.

1925. Th. Thomsen (1870-1941/d): 2.Egtved-fundetl. Clau-
sen & Hansen: DANSK LIESEBOG FOR 7. SKOLEAR,
side 180-183.

1926. Langston Hughes (1902- /u): )Digte«. VERDEN
OMKRING OS III (K-BOG 7A) for 7. skolear, side 36-
37.

1926. Nis Petersen (1897-1943/d): 2.Da det blev efterar, og
10vet faldtg. SJETTEKLASSERNES LIESEBOG for 6.
skolear, side 39-40.

1927. Marinus BOrup (1891-1959/d): >Morgensolen stiger
stor <<. MIN LIESEBOG for 3. skolear, side 170.

1927. A. A. Milne (1882-1956/u): :1>Der, hvor jeg er, er
ogsa. Plysq. BOGEN FORT/ELLER I (K-BOG 3B) for
3. skolear, side 123-125.

1927. Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892- Id): )Jeg
er den dejlige danske skovc MIN LIESEBOG for 5. sko-
lear, side 27-29.

1928. Ludwig Renn (1889- /u): 1,11. patruljet. VER-
DEN I GAR (K-BOG 6C) for 6. skoleAr, side 118-128.

1929. J. L. Brisley (1896- /u): kommer
op i et trwl. MIN LIESEBOG for 3. skolear, side 49-55.
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1933. Harald H. Lund (1902- Id): )I Nigger land bana-
nen gror«. LIES RIGTIGT, L/ESEBOG for 3. skolear,
side 41-42.

1934. Sigrid Undset (1882-1949/u): )Aftenbyinnen«. Clau-
sen & Hansen: DANSK L/ESEBOG FOR 7. SKOLEAR,
side 75-80.

1935. Laura Wilder (1897-1950/u): )Indianere i huset«.
UESEBOGEN 3 for 3. skolear, side 158-168.

1936. Mogens Lorentzen (1892-1953/d): »Brevet«. MIN
L/ESEBOG for 3. skolefir, side 47.

1936. Kaj Munk (1898-1944/d): )En gang to tykke kra-
ger«. BOGEN FORT/ELLER I (K-BOG 3B) for 3. sko-
lear, side 66-67.

1937. Karen Blixen (1885-1962/d): »Lullu. Den afrikanske

farm«. SYVENDEKLASSERNES L/ESEBOG for 7.
skolear, side 193-197.

1939. Mogens Lorentzen (1892-1953/d): »Juletrmet med sin
pynt«. HER I DANMARK (K-BOG 3A) for 3. skoleir,
side 120-121.

1940. Armstrong Sperry (1897- Ju): )Hammerhajen«.
VERDEN OMKRING OS I (K-BOG 5A) for 5. skolear,
side 110-117.

1940. Gunnar Helweg-Larsen (1887-1947/d): )Larverl.
VERDEN I DAG I (K-BOG 7C) for 7. skoleAr, side 22-
25.

1940. Nordahl Grieg (1902-1943/u): )I dag star flagstangen
nakenc. Clausen & Hansen: DANSK L/ESEBOG FOR
6. SKOLEAR, side 91.

1941. Robert Storm Petersen (1882-1949/d): »Min hund
Grog«. MIN L/ESEBOG for 5. skolefir, side 34-37.

1942. Thorbj0m Egner (1912- Ju): )Da Ole-Ole traf
Blakken«. DA HUSET HQ JBO RULLEDE (K-BOG 2A)
for 2. skolear, side 80-82.

1942-44. Anne Frank (1929-1945/u): )Af )Anne Franks
dagboga «. SYVENDEKLASSERNES L/ESEBOG for 7.
skolear, side 316-323.
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1943. Soya (1896- Id): »KOreturen« af Min fannors
Hus. SYVENDEKLASSERNES L/ESEBOG for 7. skole-
fir, side 55-65.

1943. Tom Kristensen (1893- Id): »Nu hulker den, nu
hvxser den«. MIN L/ESEBOG for 5. skolear, side 71-72.

1944. H. C. Branner (1903-1966/d): »De tre musketerer«.
MIN L/ESEBOG for 7. skolear, side 247-265.

1944. JOrgen Nielsen (1902-1945/d): »En katastrofe«. VI
L/ESER, 7. klasse for 7. skolear, side 15-23.

1945. Lis Byrdal (1903- Id): »Nissens skxg«. L/ESE-
BOG FOR 2. SKOLEAR, PILEBOGERNE, side 152-
156.

1946-1950 1946. Holger Rosenberg (1869-1960/d): »Alene med dyre-
(r) ne«. LIESEBOGEN 5 for 5. skolear, side 33-48.

1947. Tove Ditlevsen (1918- /d): »FOrst var de sykl for-
ventning«. SA L/ESER VI - 6. DEL for 7. skolear, side
5-6.

1948. Ove Abildgaard (1916- Id): »Det damper varmt
af muld«. MIN LdESEBOG for 7. skolear, side 288.

1948. Piet Hein (1905- /d): »Helbred er«. MIN L/ESE-
BOG for 6. skolear, side 137.

1948. Zinken Hopp (1905- /u): »Sofus spiller for kon-
gen«. BOGEN FORT/ELLER I (K-BOG 3B) for 3. sko-
lear, side 103-108.

1949. Halfdan Rasmussen (1915- Id): »Tyggegummi-
kongen Bobbel«. BOGEN FORT/ELLER II (K-BOG
4B) for 4. skolear, side 50-51.

1950. Edith Rode (1879-1956/d): »En Onskeseddell. Clau-
sen & Hansen: DANSK L/ESEBOG FOR 7. SKOLEAR,
side 138-142.

ca. 1950. Finn Gerdes (1914- /d): »Gedebukken«. MIN
L/ESEBOG for 4. skolear, side 179-187.

1951-1956 1951. Halfdan Rasmussen (1915- /c1): »kg kender en,
(s) som hedder Marianne«. LIES RIGTIGT, L/ESEBOG for

2. skolear, side 57.

102



1952. E. B. White (1899- /u): )Willy pralerc BOGEN
FORTIELLER I (K-BOG 3B) for 3. skolear, side 68-79.

1952. John Steinbeck (1902-1968/u): »Den store belOn-
ninp. VERDEN OMKRING OS III (K-BOG 7A) for
7. skolear, side 13-20.

1954. Martin A. Hansen (1909-1955/d): »Fiskekattenc
BOGEN FORTIELLER III (K-BOG 5B) for 5. skolear,
side 70-73.

1955. Edith Unnerstad (1900- /u): 2Faresygel. L/ESE-
BOG FOR 3. SKOLEAR, PILEBOGERNE, side 118-
127.

1955. Halfdan Rasmussen (1915- Id): »Snemand frost
og frk. t0q. SJETTEKLASSERNES L/ESEBOG for 6.
skoleAr, side 133.

1955. Poul Jeppesen (1909- Id): )Et bes0g pa Vester-
broa. SYVENDEKLASSERNES L/ESEBOG for 7. sko-
lear, side 46-55.

1956. Astrid Lindgren (1907- /u): .1Zasmus mOder Os-
kar«. BOGEN FORTIELLER I (K-BOG 3B) for 3. sko-
lear, side 109-121.

1956. Ib Spang Olsen (1921- Id): 3.Det lille lokomotiv <<.

VI KAN LI' AT LiESE for 1. og 2. skolear, side 50-60.
1956. Otfried Preussler (1923- /u): »Den lille sOtroldc

BOGEN FORTIELLER I (K-BOG 3B) for 3. skolear,
side 3-10.

1957. Halfdan Rasmussen (1915- Id): »Kom, lille hvide 1957-1960
snefnugt. BOGEN FORTIELLER I (K-BOG 3B) for 3. (t)
skolear, side 11.

1957. Karen Plovgaard (1887-1966/d): 1.130ssen«. LES
RIGTIGT, L/ESEBOG for 5. skolear, side 66-78.

1959. A. Sommerfeldt (1892- In): »Sivas gave& VI
LIESER, 6. klasse for 6. skolear, side 165-166.

1959. Ebba Lind (1928- /u): )Per-Poul-Esben hos ma-
gemel. BOGEN FORTIELLER I (K-BOG 3B) for 3.
skolear, side 13-23.

1959. Inger Hagerup (1905- /u): »Pa havets bund star
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skudeme«. SA L/ESER VI TREDJE DEL for 4. skole-
fir, side 140.

1961- 1961. Er ling Kristensen (1893-1961/d): »Om at vxre an-
(u) derledes«. VI L/ESER, 7. Masse for 7. skolear, side 60-

67.
1961. Ingeborg Refslund Thomsen (1891- Id): 3.Juleaf-

ten«.L/ES RIGTIGT FOR SJETTE SKOLEAR. DANSK-
TIMEN 6, for 6. skolear, side 221-226.

1961. Inger Hagerup (1905- /u): »Et pindsvin kan
grynte og spille frac LiESEBOGEN 3 for 3. skolear,
side 48.

1964. Ann Bergh (1928- /u): )Den store Rajah«. L/E-
SEBOG FOR 3. SKOLEAR, PILEBOGERNE, side 92-
104.

1965. Hans Peterson (1922- /u): »En 10ve i husetc
HER I NORDEN (K-BOG 4A) for 4. skolear, side 5-15.
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Tidsoversigter over alle registrerede boger
I det fOlgende er gengivet diagrammer, der viser, hvorledes
alle registrerede bogers og systemers indhold fordeler sig pa
henholdsvis antal normalsider og antal tekster.

Der er i Ovrigt i dette arbejde ikke foretaget sammenlig-
ninger imellem, og dette er da ogsa undeaet i
denne sammenhxng, idet der blot er givet nogle ganske korte
kommentarer til de mest markante treek.

Den sorte markering betegner den danske litteratur, den
txtte skravering den udenlandske litteratur og den abne,
modsatstillede skravering betegner tekster pa >bogens al-
der«. Hvert enkelt system er gengivet med ft rst opg0relser
over antallene af normalsider og bagefter antallene af tekster
fordelt pa de forskellige skolear.

I ganske enkelte tilfede er den txtte skravering utydelig,
der hvor der er tale om registreringer af antal under 3-4.
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b: Folkeeventyr
c: For 3r 200
d: Ar 200-3r 1100
e: Ar 1100-3r 1499
f: 1500-tallet
g: 1600-tallet
h: 1700-tallet
is Ar 1800-3r 1819
j: Ar 1820-3r 1839
k: Ar 1840-3r 1869
I: Ar 1870-3r 1899

m: Ar 1900-3r 1919
n: Ar 1920-3r 1929
o: Ar 1930-3r 1939
p: Ar 1940-3r 1945
r: Ar 1946-3r 1950
s: Ar 1951-3r 1956
t: Ar 1957-3r 1960
u: Ar 1961-

k I m n o p r

K-BOGERNE Totalopg0relsen pa normalsider viser et system, der har
meget stof efter 1930, men ogsa en del mldre tekster fordelt
pa flere perioder. Der er temmelig meget udenlandsk stof,
og stoffet ved udgiverne indskrmnker sig stoat set til de fOr-
ste skolefir.

Ved sammenligning mellem de to opgrelsesformer ()an-
tal tekster« eller :a antal normalsider«) bemmrkes ikke blot
for dette systems vedkommende nok ismr den forskellige
vxgt, udgivernes eget stof far, fordi begynderbOgemes tek-
ster oftest er ganske korte.
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I dette system kommer der en del stof ind fra omkring fir SA LiESER VI
1840, og tiden fOr fOrste verdenskrig er ogsa ret rigt reprm
senteret.

Danske tekster op til 1956 er ikke fa. Tekster, der har
bogens alder, findes i de fem fOrste skolear, dog klart fal-
dende fra 1. skolear; jf. i Ovrigt figur 24 og 25.
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a: Diverse-gruppe
b: Folkeeventyr
c: For it 200
d: Ar 200-ir 1100
e: Ar 1100-ir 1499
f: 1500-tallet
g: 1600-tailet
h: 1700-tallet
i: Ar 1800-ir 1819
j: Ar 1820-ir 1839
k: Ar 1840-ir 1869
I: Ar 1870-ir 1899

m: Ar 1900-ir 1919
n: Ar 1920-ir 1929
o: Ar 1930-ir 1939
p: Ar 19404r 1945
r: Ar 1 9464r 1950
s: Ar 1951-ir 1956
t: Ar 1957-ir 1960
u: Ar 1961-
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7

a: Diverse-gruppe
bs Folkeeventyr
c: Fer ar 200
d: Ar 200-ar 1100
e: Ar 1100-ar 1499
f: 1500-tal let
g: 1600-tallet
h: 1700-tallet
is Ar 1800-ar 1819
j: Ar 1820-ar 1839
k: Ar 1840-ar 1869
I: Ar 1870-ir 1899

m: Ar 1900-3r 1919
n: Ar 1920-ir 1929
o: Ar 1930-ar 1939
p: Ar 1940-ir 1945
r: Ar 1946-ar 1950
s: Ar 1951-ir 1956
t: Ar 1957-ar 1960
u: Ar 1961-

LEES OG LEES OG FORSTA viser her tydeligt en helt specie! opbyg-
FORSTA ning, der naturligvis afspejler et andet sigte med systemet,

end de Ovrige systemer har. Danske tekster fOr den anden
verdenskrig er ret hyppige.

I Ovrigt er det vel de ret fi normalsider, der springer i
Ojnene venteligt, bfigernes opgavekarakter taget i betragt-
ning.
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a: Diverse-gruppe
b: Folkeeventyr
c: Far it 2.00
d: Ar 200-ir 1100
e: Ar 1100-ir 1499
f: 1500-tallet
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i: Ar 1800-Ir 1819
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I: Ar 1870-Ir 1899
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n: Ar 1920-ir 1929
o: Ar 1930-Ir 1939
p: Ar 1940-ir 1945
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L/ESEBOGEN har forholdsvis mange tekster af bogens egen L/ESEBOGEN
alder. Disse tekster dmkker over to forskellige typer:

Dels tekster, der er skrevet af udgiveme selv, og som ud-
gOr op mod 100 % for 1. skolears vedkommende og falder
til ca. 6 % i 5. skolefir beregnet ud fra normalsider af tek-
ster pa bogens alder. Dels tekster, der er skrevet af andre, og
som udgOr fra 2. skolears ca. 10 % til 7. skolears 100 % for
disse teksters vedkommende. En del af de tekster, der er pa
bogens alder, udgores altsa og nok i nogen grad iswr for
dette systems vedkommende af tekster af anden type end
de i overvejende grad laaseindlwringsmwssigt prwgede tek-

ster, der ellers udgOr den overvejende del af tekster pa bo-
gens alder.

Da L/ESEBOGEN er et system under udskiftning, skal
der i Ovrigt ikke sOges papeget gennemgaende karakteristika
for systemets forskellige skolefir.
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a: Diverse-g Nape
b: Folkeeventyr
c: For it 200
d: Ar 200-3r 1100
e: Ar 1100-3r 1499
f: 1500-tallet
g: 1600-tallet
h: 1700-tallet
is Ar 1900-ir 1819

Ar 1820-ir 1839
k: Ar 1840-3r 1869
I: Ar 1870-3r 1899

m: Ar 1900-3r 1919
n: Ar 1920-3r 1929
a: Ar 1930-ir 1939
p: Ar 1940-3r 1945
r: Ar 1946-3r 1950
s: Ar 1951-3r 1956
t: Ar 1957-3r 1960
u: Ar 1961-
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a: Diverse-gruppe
b: Folkeeventyr
c: For ir 200
d: Ar 200-1r 1100
e: Ar 1100-3r 1499
f: 1500-tatiet
g: 1600-tallet
h: 1700-tallet
is Ar 1800-3r 1819
j: Ar 1820-3r 1839
k: Ar 1840-3r 1869
I: Ar 1870-3r 1899

m: Ar 1900-sr 1919
n: Ar 1920-ir 1929
o: Ar 1930-3r 1939
p: Ar 1940-Ir 1945
r: Ar 1946-3r 1950
s: Ar 1951-Ir 1956
t: Ar 1957-ir 1960
u: Ar 1961-

VI L/ESER Dette systems bOger, VI L/ESER, kunne for de enkelte sko-
lears vedkommende give anledning til nogle kommentarer,
men systemets stof er ret udforligt omtalt i anden sammen-
hmng, hvorfor det for at undga gentagelser ikke skal trwkkes
frem her.

Jf. i ovrigt figur 30 og 31.
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LIES RIGTIGT (antal normolsider) Figur 32
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Ar 1946-ir 1950
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Hvad der blev nmvnt i forbindelse med VI L/ESER, se tidli- LIES
gere, gmlder ogsa i nogen grad for L/ES RIGTIGT. Enkelte RIGTIGT
af systemets karakteristika synes dog via afbildningerne at
sta meget ldart: 2.13, folkeeventyr« i 3. skolear bemmrk ismr
de mange udenlandske eller se den ret massive forekomst
af dank litteratur pa visse klassetrin.
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b: Folkeeventyr
c: For ir 200
d: Ar 200-3r 1100
e: Ar 1100-3r 1499
f: 1500- tatlet
g: 1600-tallet
h: 1700tallet

Ar 1800-3r 1819
j: Ar 1820-ir 1839
k: Ar 1840-3r 1869
I: Ar 1870-3r 1899

m: Ar 1900-3r 1919
r.: Ar 1920-ir 1929
o: Ar 1930-3r 1939
p: Ar 19404x 1945
r: Ar 19464x 1950
s: Ar 1951-4r 1956
t: Ar 1957-3r 1960
u: Ar 1961-
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MIN Ved MIN L1ESEBOG er der enkelte forhold ved s0jledia-
L/ESEBOG grammeme, som springer i Ojnene:

De mange udenlandske tekster fra gruppe )ba i 2. skole-
fir, ligesa udenlandske tekster i andre skolear(fra gruppe ,la,
1870-1899), og pa visse klassetrin bemmrkes )51 (1951-
1956). Med hensyn til tekster pa )bogens alder( kan be-
mmrkes, at efter 1. skolear er langt det meste af dette tekster
af typen som Palle Lauring: ,De forsvundne renera eller
Martin A. Hansen: xKafolket kommera. Hvad der blev
nmvnt i denne forbindelse ved LASEBOGEN, galder ogsa
i ret stor udstrmkning her.
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L/ES RIGTIGT MIN LIESEBOG
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De seks udbyggede lmsebogssystemer og systemet LEES OG
FORSTA er her skildret for 1.-7. skolear. En del of scbjlerne
kunne maske opfordre til kommentarer, bade hvad angar
ligheder og forskelle. Da det i Ovrigt i videst muligt ordang
er undgaet at sarnmenligne de enkelte systemer indbyrdes,
skal der ogsa her afstas fra det, idet det igen skal fremhxves,
hvad der blev nmvnt side 17 nederst og 18 Overst.
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Opgarelse pa normalsider for systemer for 6. og 7. skoledr

DANSK L/ESEBOG FOR 6. OG 7. SKOLEAR
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7.

a: Divarseiruppa
b: Folkeaventyr
c: Fur ir 200
d: Ar 2004r 1100
e: Ar 11004r 1499
f: 1500tallat
g: 1600tallet

1700tallat
is Ar11004r 1819
j: Ar 18204r 1839

V
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k: k1840-ir 1869
Ar 1870-ir 1899

m: Ar 19004r 1919
Ar 1920-ir 1929

o: Ar 1930r 1939
p: k 19404r
r: Ar 19464r 1950

1945

s: Ar 1951r 1956
t: Ar 19574r 1%0
u: k1161.



SJETTE-OG SYVENDEKLASSERNES LIESEBOG
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,,,,,, ,oabcdef ghi k Imnoprs t u abcdef g h i j k Imnopr stu

Hvis arbejdet havde sigtet mod at vmre en historisk redeg0- BOger for 6.
relse for lmsebOgers udvikling, kunne en analyse af disse to og 7. skoledr
bOger fra Clausen og Hansen: DANSK LIESEBOG, 6.-7.
skolear, have haft en vis interesse, da bOgerne muligvis var
udtryk for en tidligere udbredt opfattelse af, hvad en here-
bog hurde rumme.

En beskeden forskydning i tid sammenlignet med de
netop nxvnte er der tale om for Hansen, Heltoft og Niel-
sen: DANSK LIESEBOG FOR 6. OG 7. SKOLEARs ved-
kommende, jf. de gengivne diagrammer. Derimod bemzrkes
for SJELUE- og SYVENDEKLASSERNES LIESEBOG
Idart de ret mange udenlandske tekster. De forholdsvis fa

men meget markante sOjler for disse tre systemer er
sa i0jnespringende, at der nmppe behOver at blive peget pa
dem her.
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Oporelser pa normalsider, andre Niger
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PILEB0dERNE
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Opgorelse pu normalsider Figur 40
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a: Diverse-gruppe
b: Folkceventyr
c: For it 200
d: Ar 200-ar 1100
e: Ar 1100-ir 1499
f: 1500-tallet
g: 1600-tallet
h: 1700-tallet
is Ar 1800-ir 1819

Ar 1820-ir 1839
k: Ar 1840-Ir 1869
I: Ar 1870-ir 1899

m: Ar 1900-ir 1919
n: Ar 1920-Ir 1929
o: Ar 1930-Ir 1939
p: Ar 1940-Ir 1945
r: Ar 1946-ar 1950
s: Ar 1951-sr 1956
t: Ar 1957-sr 1960
u: Ar 1961-

Aile leseboger for 1. skolear og tilsvarende elementerbOger, Andre bOger

der ikke er fulgt op af boger for fOlgende skolefir, er, for at

give en rimelig skildring af samtlige bOger, der indgik i arbej-

det, gengivet her. Meget karakteristisk er det overgangs-

bogen mellem 1. og 2. skolear, VI KAN LI' AT LIESE, der

viser det melt brogede billede. I Ovrigt viser sOjlerne vel

forst og fremmest den pageldende bogs tilblivelsesa'r.

PILEBOGERNE synes bemerkelsesverdige ved den me-

get rige representation af udenlandsk litteratur. Da systemet

ikke ved registreringen forela for hOjere kiassetrin, kan man

dog ikke vide, om der er tale om en ret generei udskiftning

af da-aske tekster til fordel for udenlandske, eller om det

pa disse tan bare er den ret rige norske, svenske og engelsk-

sprogede bOmebogslitteratur, der her kommer sterkt ind.
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Lanebogernes tekster og faget historic
Historieunder- I stedet for den tidligere i dette kapitel anvendte opdeling i

visningens temmelig mange tidsperioder (fra )fOr Ar 200« til 14961- «)
perioder kunne det vmre af en vis interesse at se pa, hvorledes bOger-

nes tekster fordelte sig nogenlunde efter de i Den bla Be-
txnknings afsnit om 2,faget« historie for de enkelte klassetrin
foreslaede tidsperioder.

Disse opg0relser ses i. tabellerne 3-8, der skildrer 3., 4.,
5., 6. og 7. skolears Niger for de seks fuldfOrte systemer. Der
er foretaget opOrelser savel )antal tekster« som 'normal-
sider« og ,faktiske bogsider« samt forskellige % -opg0relser
ud fra disse. Opg0relser pa antal normalsider i % syntes
melt givende og er valgt gengivet her.

Bemmrk, at i disse tabeller star u for udenlandske og d for
danske tekster.

i 3. skolear Ved tabel 3 vil man bemwrke de tre meget hOje procenttal
pa 76 %, 73 % og 71 % for henholdsvis K-BOGERNE,

LIESEBOGEN og VI L/ESER i perioden 1920-68; men om
nogen pegen ud mod det historiske fagomrade er der jo ikke
tale. Det er der heller ikke ved systememe SA LIESER VI,
MIN LkSEBOG og LIES RIGTIGT, der liar hovedvxgten
mere jawnt fordelt pa tidsperioderne 1820-1919 og 1920-
1968.

i 4. skolear Heller ikke i tabel 4, der gengiver billedet af brageme for
4. skolear, synes historieundervisningens omrader at sla
igennem ved tekstvaiget til LTsebOgeme; jf. her dog ogsa
tidligere overvejelser over nyskrevne fortallinger, der skil-
drer tidligere historiske perioder.

Det, der her lmgges maerke til, er vel iswr den Let hOje
procent-fordeling for de fern systemers vedkommende pa pe-
rioden 1920-68, mens MIN L/ESEBOG synes at Inge no-
get stone vxgt pa 1820-1919-perioden.
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Heller ikke 5. skolears +Aster antyder nogen sammenhang. i 5. skolear
Her kan LiESEBOGENs 73 % pa nyt stof bemarkes, stillet
op over for de tre systemer VI LASER, L1S RIGTIGT og
MIN L/ESEBOGs nasten ens laggen-vagt-pa peciodeme
182.0 -1919 og 1920-1968.

Med 6. skolears bOger synes der at komme en vis sammen- i 6. skolear
hang med den i 6. skolear foresliede historiske tidsperiode.
Undtagelsen er her K- B0GERNEs 81 % stof fra nyeste
periode; i denne forbindelse ma dog peges pa strukturen i
dette system med tre bOger for ldassetrinnet og disse tre
birds indbyrdes forskellige sigte. En detaljeret analyse af
disse bOger er ikke gengivet, for at dette system ikke skal
lagge beslag pa for stor en del af skildringen her.

For 7. skolears vedkommende star nutidssldldringeme igen og i 7. skoledr
igennem i K-BOGERNE, men lige sa starkt i LASS RIG -
TIGT og LiESEBOGEN. SA LASER VI og VI LASER
har det for disse systemers vedkommende tidligere kendte
mOnster med en ret stor vagt pa bade perioden 1820-1919
og perioden 1920-1968. MIN L/ESEBOG viser ogsa et
InOnster, der tidligere er kendt fra dette system med en vis
vagt pa ikke den seneste periode.

Den sidste tabel i denne sammenhang, tabel 8, kan give an- 3.-7. skolear,

ledning til mange detailiagttagelser og til visse mere gennem- en oversigt

giende kommentarer. Bl. a. ville man vel, systemerne taget
i rakkefOlge, hafte sig ved

K-BOGERNEs 42 % udenlandske og i alt 69 % stof fra
seneste periode,

SA LASER VIs tekster, hvor de 56 % og de 36 % for
perioderne 1920-68 og 1820-1919 synes markante.

L/ESEBOGENs 65 % nyere stof og i Ovrigt en vis stof-

fordeling over hele tidsspektret.
VI LASERs 54 % og 30 % synes i nogen grad at ligne

systemet SA LASER VI; de 9 % folkeeventyr m. v. i VI
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LASER er dog med til at give dette system sin mrlige ka-
rakter.

LIES RIGTIGTs % -fordeling afviger i denne henseende
ikke meget fra foranstfiende; den vitterlige forskel, som prak-
tikanteme understregede, at de mente at finde mellem disse
to systemer, kan vxre eksempel pa det umulige i at slutte
alene fra opg0relser som disse til helhedsvurderinger of sy-
stemerne.

MIN LESEBOGs to gange 42 % understreger det tids-
aspekt, der tidligere er set ved dette system. I Ovrigt har
dette system stof fordelt over hele tidsspektret.
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En anden Ud fra de grupperingetr, de enkelte materialer selv lagde op
grupperings- til, viste en enkelt sig ret klar:

mulighed De lte man alle teksteme op i ,w1dret og )yngrel tekster
og brugte firet 1940 som skmringsfir, naede man til det re-
sultat, der ses nedenfor; det skal dog bemwrkes, at man her
bortsi fra tekster, der havde bogens alder, for at ikke dette
specielle materiale skulle give en skwvhed i de lidt atldre
systemer. Der bor vel ogsa her erindres om, at med hensyn
til de materialer, der stod til ridighed for arbejdet var LIE-
SEBOGEN ikke fuldt revideret, og dette system kunne der-
for pa en made siges at bests af )toe.

Total for de 6 store systemer, 3.-7. skolefir. Antal normal-
sider af ,nyere tekster (efter 1940) i % af samtlige perio-
ders nonnalsider viste:

K-BOGERNE 440 (56 %)
SA LASER VI 261 (37 %)
LESEBOGEN 337 (41%)
VI LASER 277 (34 %)
LEES RIGTIGT 334 (36%)
MIN LIESEBOG 163 (20%)

_ -

Sammenfattende kan vel siges, at det, der Onskedes belyst,
kun blev belyst i ringe udstrmkning, nok delvis pa grund af
det anvendte registreringsgrundlag, men vel nok ogsa pa
grund af de enkelte bibgers struktur og indhold sfiledes som
de blandt andet fremtrauler i haft af den aldersgruppe, de
henvender sig til.

Det west positive resultat af arbejdet er mfiske, at de an-
vendte metoder nu er blevet sa udviklede, at de uden videre
synes at pege mod at kunne blive anvendt ogsa pa hOjere
skolefir og inden for andre fagomrader.
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Om opdelingen i dansk /udenlandsk litteratur
Opdelingen i de to g7upper dansk og udenlandsk litteratur
(jf. blandt andet eksempelsamlingen side 94-104) kan be-
lyse Here vxsentlige f orhold:

Der synes at vzre en naturlig sammenhwng mellem den
interesse, som f. eks. et system som Clausen & Hansen:
DANSK LIESEBOG viser for et stof, der ofte betegnes som
*litter= arvc og samme systems meget beskedne indslag af
udenlandsk litteratur (14 %). Den litteratur, der i dette sy-
stem er blevet registreret som udenlandsk, er =sten ude-
lukkende nordisk.

Det synes ogsa at vmre et gennemgaende trwk, at nyere
systemer, der har medtaget forholdsvis megen bOmelittera-
tur, ogsa har ret meget udenlandsk stof. Dette skal vel ses i
lyset af, at den danske bOmelitteratur talmaNsigt er ret be-
skeden, og at den danske bomebogsproduktion i ret hOi grad
er preget af oversmttelser. Og blandt overswttelseme er der

i hvert fald for bOger beregnet for de alderstrin, hvorfra
der hentes stof til lmsebtfigeme i 1.-7. skolefir ret mange
oversmttelser fra de Ovrige nordiske og fra engelsksprogede
lande, jf. ogsa det fOlgende afsnit.

Man lame maske prOve at se forholdet mellem danskeog
udenlandske tekster i lyset af Den bla Betznknings Onske
om , at orientere bOmene om europteiske og verdenshistori-
ske begivenheder og forholdic . . . og . . . gat Ore bfimene
interesserede i de igangvmrende bestrwbeLser for at 10se
menneskehedens faelles problemer i et godt og fordrageligt
internationals samarbejdec, Betamkningens side 117.

I den sammenhwng ma bemmrkes, at selve det, at en
tekst er udenlandsk, naturligvis ikke i sig selv indebwrer, at
den linger op til eller lever op til bl. a. det i ovenstiende
citater nmvnte. AfgOrende er jo bl. a. den enkelte teksts fak-
tiske indhold, holdning osv.

Ved arbejdet med disse emner opstod gang pa gang det
spOrgsmal, om ikke bOmenes oplevelse af ,udenlandslcheds-
koloritten* 1. en stor del af teksteme vine have en tendens til
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Specie lt om

tidsinddelingen
af de uden-

landske tekster

at dominere over 2.tidskoloritten« en generel afgOrelse er
det naturligvis ikke muligt at trek, og emnet skal her blot
nmvnes. I en del tilfx1de er det vel et sporgsmal, om ikke
bade »udlandett og Aiden« er noget, som primmrt den
voksne laser Inger mmrke til, hvorimod nok en del bOrn
kunne taankes alene at fmstne sig ved spwndings- og andre
momenter ved handlingen.

De udenlandske tekster er opgjort ud fra henholdsvis tekst-
antal og normalsidetal og opstillet inden for de samme tids-
afgrmnsninger som de danske tekster, jf. figur 22-40.

Denne opstilling af de udenlandske tekster kan naturligvis
kritiseres endog meget og andre afgrmnsninger kunne
maske med lige sa stor eller bedre ret have vxret valgt. For
at give en sa enkel opg0relse som mulig holdt man dog fast
ved opdelingen. Andre mulige opdelinger vile nOdvendig-
Ore en periodeopdeling inden for hvert enkelt sprogomrade
eller hvert enkelt land, og hvor interessante perspektiver
dette end kunne rejse, er de dog i forhold til hovedformalet
med de her foretagne registreringer noget sekundaart, der er
derfor ikke gaet videre med denne problemstilling.

Af figurerne pa side 106-133 ses det umiddelbart, at fol-
keeventyrene udgOr en meget vazsentlig del af det udenland-
ske stof.

Perioden fra 1951-56 (s) er ligeledes meget hyppigt re-
praas6nteret blandt laasebogsteksterne. Der er dog her i h0j
grad tale om tekster hentet fra norske eller svenske lmse-
b0ger eller evt. tekster hentet fra bOmebyter, der ikke sjx1-
dent er svenske eller amerikanske.



KAPITEL 9

Teksternes geografiske tilhorsforhold

For at undersOge, hvor langt man kunne komme med en
analyse, der hverken hvilede pa registreringer foretaget ud
fra fagligt definerede elevaktiviteter (Jansen, 1966), eller pa
ofte ret umiddelbart kontrollerbare kriterier som de i for-
rige kapitel naNnte, valgte man at arbejde detaljeret med
dette stof.

Udgangspunkterne for registreringeme var ganske vist
indholdsdefinerede, hvad der ma rejse betwnkeligheder; der

var dog her forholdsvis snxvre gramser for, at personligt
prxgede, eventuelt meget afvigende registreringer kunne
komme til at give sig markante udslag.

Dette var det ene udgangspunkt for at ga ind pa det stof, Hvilke

dette kapitel handler om. Den anden grund, til at man ved )1andea?

dette fOrste fors0g pa at systematisere laNebOgemes stof
hetede sig ved de geografisk forskellige steder, hvor tekster-
nes handlinger foregar, var, at man derved fik beskrevet et
orienteringsfagligt ikke umsentligt stof og et stof, der har

vxret en vis offentlig interesse for.
Et indledende arbejde pegede hem mod, at der i bogeme

var tekster fra Ca. 30 forskellige geografiske omrader; en
fortsat analyse of teksterne i samtlige bOger viste, at 34 kate-
gorier var tilstrikkeligt til at give et vist overblik over tek-
stemes geografiske fordeling. I skema III, der er gengivet i
sin helhed i bilag I, ses hvilke 34 kategorier (lande og
)1andomradert), der blev arbejdet med.



Det ma bemmrkes, at der er sOgt arbejdet med ,de for

Ojeblikket eksisterende stater defineret ved de for Ojeblikket

i praksis anerkendte grxnser«. Dette er ensbetydende med,

at der ikke ved registreringen er taget hensyn til de staters

(lande eller *landomradercs) omride, hvor en tekst oprin-

delig blev til. ,Indiat er saledes det nuvxrende India, hvor-

imod Pakistan er henreguet til ,andre lande i Asienc. En

sadan registrering rejser unntelig problemer, men har dog

vist sig at were et registreringsudgangspunkt, der i praksis

har kunnet fungere nogenlunde. Tvivlssporgsmal er sOgt lOst

ud fra de i eksempelsamlingen til skema III (fra side 149)

givne afgransninger.
Som argument for valg af de 34 omrader kan anfOres,

at de i en vis udstrmkning ikke alene rent faktisk viste sig

brugbare, men
at de i en vis udstraning svarer til de forslag til arbejds-

omrader, som undervisningsvejledningen for folkeskolen

(Den bla Beunkning, 1960) nmvner i forbindelse med

redegorelsen for geografi -undervisningen i de forste syv

skolear (side 124-130 i nwvnte betznkning), og

at danskundervisningen saledes pa mange mader kan stotte

det geografiske islmt i orienteringsundervisningen.

Der kan i denne sammenhmng rejses det spOrgsmal, om ikke

eleveme netop via skOnlitterxre skildringer fra fremmede

omrader oplever disse pa en made, det ikke er muligt alene

ud fra et arblde med geografiske handbOger, geografiboger

eller med geografisk pragede tekster.

Man kunne ogsa nmvne, at ismr de mindst lmsende elever

far en vanentlig del af deres viden om andre folk og lande

fra deres skolebOger og maske iswr via deres lLesebog, der

(oftest) traditionelt arbejdes mere grundigt igennem end

nogen anden bog pa de pfigildende klassetrin, de syv fOrste

skolear.
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Det viste sig videre Onskeligt at sOge at skelne mellem, om
teksteme var skrevet af en )indf0dt« eller en )fremmed«
forfatter, idet vindfeidt/fremmed« defineredes i forhold til
forfatterens hjemland og teksten. I praksis viste yderligere
afgrmnsninger sig her nOdvendige, og det biev valgt at fore-
tage disse i forhold til teksteme; man naede frem til, at de-
finitionen pa )indfodtt bl. a. tog hensyn til dette: iHvis in-
teriOret er sadan, at handlingen kan forega i forfatterens
hjemland, sa foregar den der.g

Der er ikke dermed i registreringen taget stilling til
sporgsmalet om, hvor ,lokalprxget4 en tekst opleves af ele-
verne:

Hand lingen i en historic kan saledes meget vel were hen -
lagt Kina, mens teksten i virkeligheden slet ikke giver
indtryk fra dette land eller kun i yderst ringe grad rummer
konkrete faglige oplysninger. Eksempelvis er Kina ofte
brugt som en slags ,synonymt for noget fjemt, frenuned
og eksotisk.

I andre situationer synes det derimod naerliggende at an-
tage, at netop det, at en skOnlitterxr tekst er hentet fra Kina,
giver eleverne en oplevelse af dette land - en oplevelse, der
kan vmre mindre eller mere nutidig, men som i hvert fald vil
vxre anderledes, end hvis handlingen var henlagt f. eks. til
Skandinavien.

Et par eksempler kan skildre ovenstaende overvejelser:
H. C. Andersens )Nattergaleng (findes f. eks. i SA L/ESER
VI -. FJERDE DEL for 5. skolefir, side 146-154) er med
hensyn til ) sted« for tekstens handling registreret som Kina.
Det samme gmlder Anni Gwehenberger ,Fu og vandfin-
dent fra LIES RIGTIGT, LIESEBOG for 4. skolear, side
35-41, og Maria Gleit ,Sa Tu Sai og Tu Kut fra MIN
L/ESEBOG for 5. skolear, side 104-113.

Det ses umiddelbart af dc tre eksempler, at de ikke alle
giver en zlige autentisk-kinesisk oplevelseg. Den foran-
skildrede mulighed at skelne mellem ,indf0dtt og ,frem-
medc forfatter hjx1per ikke i tilfede som disse, idet bade
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H. C. Andersen og Maria Gleit er )fremmedec forfattere
forhold til Kina.

Det kan nmvnes, at der ogsi er registreret tekster af ,ind-
fodte« kinesiske forfattere, jf. side 168. Men det bOr nok i
dense sammenhamg understreges, at en registrering af tek-
stens forfatter som ,indf0dtc i et bestemt land ikke er ens-
betydende med, at der i den pigzeldende tekst tegnes et hver-
ken nutidigt eller korrekt billede af det pagmldende land
eller dets indbyggere se saledes, hvad de side 149-170
givne eksempler antyder. Disse eksempler er som de andre

valgt, si de angiver afgrmnsninger, samtidig med at de til-
lige under streger usikkerheden og eventuelle tvivlsspOrgsmil
i forbindelse med registreringerne.

En rmkke andre, tilsyneladende indholds- og menings-
massigt mere rimelige, registreringer viste sig at rumme sa
mange fortolkningsmuligheder, at de ikke i praksis vat an-
vendelige, idet to eller flere personer kun i nogen grad regi-
strerede ens. Et eksempel pi sidanne overvejelser skal gives:

Man kunne have forestillet sig en mulig opdeling ikke
de to kategorier ,indfodt« og )fremmed«, men i tre katego-
rier, nemlig:

1) ,Indf0dte forfattere«, f. eks. englanderen Charles
Dickens' tekster om englanderen Oliver Twist i England
(VERDEN OMKRING OS (K-BOG 5A), side 76-85) eller
nordmanden Bj0mstjeme Bjornson tekst om nordmanden
0jvind i Norge (Bj0mstjeme Bj9Smson: )0jvind og buk-
ken«. 14ESEBOGEN 4 for 4. skolek, side 176-181).

2) iFremmede forfattere, der fortaer om det pigml-
dende land«. Et eksempel kunne her vxre Mika Waltari,
der har skrevet om )iEgypterdrengen Sinuhe« (L/ESN1NG
FOR 6. SKOLEAR OLDTIDS LIV NUTIDS VIRKE
for 6. skolek, side 24-44); dense tekst er skrevet af en finne,
men foregir i "Egypten og sciger at skildre noget, der kunne
vaire agyptisk historie, og som i hvert faid nok opleves som
sida.n af eleverne.

3) *Oprindelig fremmed stoft. Det vil sige tekster som
eventyr, vandreanekdoter, ordsprog, legender m. v., der ikke
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af brim i dag opleves som havende specifikt tilhOrsforhold
til noget bestemt fremmed land, men som nok filmed ofte

opleves som tilhOrende bprnenes eget.
En entydig afgrwnsning er dog i praksis meget vanskelig.

Hvor hgtrer f. eks. teksterne )Flugten til /Egyptent, ,Den
hellige nate og )I Nazareth( af Selma Lagerlof til? De findes
henholdsvis i MIN LIESEBOG for 6. skolear, side 83-89,
LIES RIGTIGT, L/ESEBOG for 3. skolear, side 220-226
og SA LESER VI ANDEN DEL for 3. skolear, side 67-

70. Smttes disse tekster i relation til en tekst som f. eks.
Joseph Baratz: )Kampen om landsbyent, VERDEN OM-
KRING OS II (K-BOG 6A) for 6. skolefir, side '78-88, ville

der maske ogsa i sadanne tilfwlde kunne gives visse afgrmn-
sende retningslinjer?

Men alle forsog pa en sadan treleddet afgrmnsning har
dog vist sig ikke alene smrdeles vanskelige og tidrOvende; i
praksis har det ikke vmret muligt at na frem til en opdeling,
som her antydet, hvotfor man matte vwlge at nrijes med den

ud fra elevemes oplevelse under lamningen af en tekst nok
mindre korrekte, men dog ved registreringen administer-
bare opdeling af teksten i indf0dt og fremmed.

Tilbage stod altsa den her i det frilgende anvendte meget

formelle registering som den i praksis anvendelige mulig-

hed.

Et saarligt problem i hele registreringen var sprirgsmalet om Eventyrenes
eventyrenes )geografiske( placering. geografiske

Det blev overvejet at trmkke eventyrene helt ud af denne tilhOrsforhold

del af registreringen noget man dog veg tilbage for, bl. a.
ph grund af det talmaessigt ret store materiale, der da vile
blive unddraget dense registrering. Eventyrene er ogsa, nar
der anhegges et lmngere tidsperspektiv, udtryk for en kultur-
pfivirkning fra et landomrade til et andet. I mange tilfwlde
vil de registrerede eventyr dog i den grad vmre Oa ind som

, dele af (i dette tilfwlde) dansk national tradition, at de slet
ikke vil blive oplevet som fremmede, seiv om deres oprin-
delse kan (eller med ret stor eller med en vis sikkerhed synes
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at kunne) henfOres til en bestemt person eller et bestemt
land. En rake sakaldte vandreeventyr bar det vxret me-
get vanskeligt at na frem til en blot nogenlunde rimelig
korrekt oprindelsesbestemmelse af.

Dette betyder, at eventyrene udgror et usikkerhedsmoment
i denne registrering, og navnlig at analyser og tolkninger ud
fra det registrerede ma tages 'med meget forbehold. Et enkelt

men meget grelt eksempel kan antyde date: eventyret
om Tornerose angives at vxre af frank oprindelse og er
fOlgelig blevet registreret som sidan, selv om man nok
umiddelbart vile sattte eventyret og i hvert f ald da sang-
legen om Tornerose i forbindelse med en )meget danskc
tradition; om eventyrene se ogsh kapitel 6.

og om rim, Rim, remser, ordsprog o. liga, tekster er sOgt registreret pa
remser og ganske tilsvarende made som andre tekster. Dog viste det sig
ordsprog i en rmkke tilfwlde endnu vanskeligere end ved eventyrene

m. v. at fa endeligt fastslaet det geografiske tilhOrsforhold.
Det blev her valgt at ga frem efter en mrdeles ,hjemme-
lavett regel: Hvis det ikke ved teksteme var angivet, at de
var af udenlandsk oprindelse, eller hvis det ikke af deres
indhold eller af den sammenhmg, hvori de fremtradte,
fremgik, at de var udenlandske, og hvis de ikke via gwngse
handbOger kunne lokaliseres, blev de registreret som danske.
Ved de talmaNsige opg0relser spiller disse tekster i Ovrigt en
yderst beskeden rolle.

En riekke andre problemer, der opstod i forbindelse med
den geografiske registrering i skema III, vil fremga af de
ft lgende eksempler. Sam ogsa ved de r4streringer, der
blev foretaget i iSkriftligt arbejde i dansk, 1.-7. skoleirt
(Jansen, 1966), er der i det fOlgende som eksempler i stOrst
mulig udstrwkning gengivet afgrtensende tilfatlde og eksem-
pier, der kunne vxre usikkerhed om.

Registreringsskema 111, sted for tekstens handling, fik i sin
endelige udformning det udseende, der vil fremga af bilag I.
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Oversigt med afgrmnsende eksempler
De i det fOlgende anfOrte eksempler er sibgt valgt som tidli-
gere beskrevet.

Der er her tale om kongeriget Danmark 4- FwrOeme og Nr. 301
GrOnland; altsi den del af riget, der undertiden spOgefuldt Det geografiske
kaldes )Syddanmark«. Danmark

301a:

Alle tekster med navngiven dansk forfatter er registreret
under 301a; ligeledes er en rmkke folkeeventyr, vandreanek-
doter, molbohistorier, gader in. v., der ikke har kunnet fOres
tilbage til noget andet land, men som findes gengivet i wldre
dansk litteratur, registreret her.

Rasmussen, Halfdan: ,Det er et vwrre vejr i dap, DEN
GULE LIESEBOG til specialundervisning, side 8.

Refslund Thomsen, Ingeborg: "Juleaften«, fra. Hjemme i
Nordslesvig, LIES RIGTIGT FOR SJETTE SKOLEAR.
DANSKTIMEN 6 for sjette skolear, side 221-226.

Wessel, Johan Herman: )Sweden og Bageren«, LIES RIG-
TIGT FOR. SJETTE SKOLEAR. DANSKTIMEN 6 for
sjette skoleir, side 64-67.

Johan Herman Wessel er altsa valgt registreret her (som
dansk) ud fra det (maske tvivlsomme) argument, z.at ban
som forfatter levede i det, der nu hedder Danmark«. En an-
den registering vine givetvis her have vwret mulig, men
denne blev valgt som west konsekvent i forhold til de Ovrige
registreringer.

Det kan gentages, at savel her som i en del andre tilfwlde
er netop sadanne mulige tvivlstilfwlde anfOrt som eksempler
for derved at give den bedst mulige baggrund for en vurde-
ring af de foretagne registreringer.

Andersen, H. C.: ,Den grimme wiling«, VI LIESER, SO-
REN OG METTE 15. KLASSE for 5. skolear, side 148-
161.
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301b:

Der er ret fa eksempler pa fremmede forfatteres forttellinger
fra Danmark, og ikke mange eksempler pi udenlandsk litte-
ratur, der er sa bearbejdet, at den helt har mndret karakter
pa dansk. Det er ogsa karakteristisk, at netop disse tekster
ikke er nutidige m. h. t. handling.

Bengtsson, Frans G.: 'Rode Ormt. SA L/ESER VI 6.
DEL for 7. skolear, side 61-69.

BOrrssen, BOrge: ,Det romerske markedg, MIN L/ESE-
BOG for 6. skolear, side 75-81.

Kielland, Alexander L.: }Trofastr, VERDEN I GAR (K-
BOG 6C) for 6. skolear, side 101-111.

Nr. 302 Der finder i mange danske la3sebOger og i alle de store
GrOnlarzel lmsebogssystemer fortmllinger fra GrOnland, fortrinsvis

skrevet af danskere, der har opholdt sig i kortere eller hen-
gere lid i Gr0nland. Der kan oprepv..; forskellige argumen-
ter for, at tekster fra GrOnland. og Fmroeme er valgt registre-
ret selvstwndigt uafhmnlOgt af teksteme fra det Ovrige
Danmark. Det vntigste &gument er dog, at tekster fra
disse omrader at danske bcsm, der ikke er fra GrOnland, vil
blive oplevet som fremmedartzde.

Kim fa forfattere har kunnet registreres som }indf0dte
grOnlamderet :

302a

Danielsen., Jacob: 'En grginlmnder tegner og fortmllert, ud-
drag af Philip Rosendahl. LEESNING FOR 5. SKOLE-
AR VI OG VERDEN for 5. skolear, side 129-141.
Denne tekst kunne va.re eksempel pa en mulig )over-

gangsregistrering« mellem 302a og 302b, men er altsa ud
fraenvurdering af teksten og forfatteren valgt registreret her.

Freuchen, Pipaluk: ,Ivik den faderloseg, VI LiESER, SO-
REN OG METTE I 4. KLASSE for 4. skolear, side 132-
142.
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*Jurgen BrOnlunds dagbogl, LiES RIGTIGT FOR SY-
VENDE SKOLEAR, DANSKTIMEN 7 for syvende sko-
lear, side 84-91.

Rasmussen, Knud: vHvidbjOrn«, SA LIESER VI AN-
DEN DEL for 3. skolear, side 123-130.

Knud Rasmussen er registreret som grOnlmnder, dels ud fra
en vurdering of hans stilling i GrOnland, dels ud fra, at det
angives, at han selv betragtede sig som grOnlmnder.

302b:

Drastrup, Elmar: Lille Nanok«, MIN LIESEBOG for 3.
skolefir, side 119-121.

Freuchen, Peter: *Hvalfangst«, HER I NORDEN (K-BOG
4A) for 4. skolear, side 18-24.

Garff, Alex: 'Der var engang en eskimo«, SA LIESER VI
TREDJE DEL for 4. skolear, side 52.

Nissen, Laue: 2.Laxer pa GrOnland«, LIESEBOGEN 3 for
3. skolear, side 202-206.

Fmr0erne er reprmsenteret i alle stOrre lmsebogssystemer, Nr. 303
ogsa i nogle enkelt-b0ger; der finder save gamle beretninger Fcer0erne
fra Fxr0erne som, nyere fa r0sk litteratur blandt det regi-
strerede. Fremmede forfattere, der har skrevet fortmllinger
fra Fxr0eme, er for langt de flestes vedkommende danske.

303a

Djurhuus, J. H. 0.: vFmr0, mit land«, SYVENDEKLAS-
SERNES L1ESEBOG for 7. skolear, side 207.

Jacobsen, JOrgen-Frantz: *Barbara«, L/ESNING FOR 7.
SKOLEAR UD GAR DU NU for 7. skoleir, side
27-35.

*Sagnet om Sigmund BrestesOn«, SA LIESER VI AN-
DEN DEL for 3. skolear, side 102-109.

303b:

Falk ROnne, JOrgen: *En modig dreng«, MIN LIESEBOG
for 5. skolear, side 88-96.
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Falk ROnne, SOrgen: 'ken pa fuglefangste, VI LESER,
SOREN OG METTE 14. KL. for 4. skolear, s. 122-130.

Petersen, Nis: }Reringer frwndert, SA LIESER VI 6.
DEL for 7. skolear, side 159-161.

Nr. 305 Der tildes ret ofte i lamebOgerne gengivet brudstykker of is-
Island landske sagaer eller enkelte mindre sagaer. Der er endvidere

nogle beretninger fra Islands historie, hvorimod der er regi-
streret ret fa. fortmllinger fra det modeme Island.

305a:

Fxidjonsson, Gudmundur: }net gamle h0t, LIES RIGTIGT
FOR SYVE.NDE SKOLEAR DANSICTMEN 7 for
7. skoleAr, side 58-70.

}Gunnar fra Hlidarendett, MIN L/ESEBOG for 7. skolear,
side 13-28.

Jochumsson, Matthias: iVort hjemlands Gudc, LIES RIG-
TIGT FOR SYVENDE SKOLEAR DANSKTIMEN
7 for 7. skolear, side 6-57.

305b:

Gregersen, Torben, Inger Merete Nordentoft, Kirsten Reis-
by: }Island bebyggesc, LiESEBOGEN 4. for 4. skolear,
side 90-96.

Gunnarsson, Gunnar. }EdbrOdreg, SA LiFSER VI 5.
DEL for 6. skolear, side 31-37.

Havamal: }Fx skal dgsg, SA LESER VI 5. DEL for 6.
skoleAr, side 145.

Munch, Andreas: iYderst mod norden lyser en Oc, WET-
TEKLASSERNES LiESEBOG for 6. skolear, side 248.

Nr. 306 Herunder er registreret bade svensk-finske og flnsk- finske
Finland forfattere.

I alle dansk-systemer findes fortmllinger fra Finland, en-
ten skrevet pa svensk eller oversat til dansk; pa de yngre
klassetrin findes ofte gengivet finske eventyr. En enkelt finsk
forfatter, Zacharias Topelius er reprxsenteret 13 gange, der-
af de fem need fortmllinger fra Walters eventyrc.
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306a:

Runeberg, J. L.: ,V5rt land vitt landt, (svensk tekst)
LIES RIGTIGT FOR SYVENDE SKOLEARDANSK-
TIMEN 7 for 7. skolear, side 46-48.

iTokebybornas skraddaret, (svensk tekst) folkeeventyr, VI
LIESER 6. KLASSE for 6. skolear, side 177-179.

Topelius, Z.: ,Fin 'an& (oversat til dansk), VI LIESER,
SOREN OG METTE I 4. KLASSE for 4. skolefir, side
213-216.

306b:

Et eksempel kan vare: Alkvist og BjOrkmann: ,S0skende«,
LIES RIGTIGT FOR SYVENDE SKOLEAR, s. 48-56.

......*10".......

Heft fra de yngste klassetrin &des registreret norske tekster; Nr. 307
oftest er der tale om eventyr, ogsA sAdanne som nok i mange Norge
tilfmlde opleves som 4anske. Dog kan nrvnes, at eventyret
om de tie Buldze-Bruse er meget hyppigt forekommende. I
alle nyere sysktmer er Thorbjcirn Egner repraNenteret, og
enkelte klassiske forfattere som Bkimstjerne Bjornson og
Alexander L. Kiel land ses ikke sjwldent. I nogle tilfwlde
har lanebogsforfatterne selv skrevet om Norge specielt i
bogeme for 4. skolear. hvor Norge h0rer med til det traditio-
nelle geografipensum.

Da de nordiske landes historie pi sa mange mailer er
knyttet sammen, er der en rmkke forfattere, der vine kunne
registreres som f. eks. eaten daviskere eller nordmmnd. Der
er foretaget et valg i hvert enkt tilfede; nogle eksempler:
Aksel Sandemose er registreret som norsk, Johan Herman
Wessel som dansk.

Fremmede forfattere, som har skrevet om Norge, er for-
trinsvis fra det Ovrige Norden, iswr ses danske og islandske
forfattere som f. eks. Carl Ploug og Gunnar Gunnarsson.

307a:

BOrnson, Bj0mstjerne: ,Ojvind og bulcken«, VI LIESER
SOREN OG METTE I 4. KLASSE for 4. skolear, s. 41-46.
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2De gode hjwlperet, efter gammelt folkeeventyr, VI LIE-
SER, SOREN OG METTE I 4. KLASSE for 4. skolear,
side 47-56.

Hagerup, Inger: 'Der bor en gammel bagert, SA LIESER
VI ANDEN DEL for 3. skolear, side 50.

307b:

uHakon Jarls didde. Saga. LEES RIGTIGT FOR SJETTE
SKOLEAR DANSKTIMEN 6 for 6. skolear, side 155-
159.

Hermansen, Knud m. fl.: ,11. hOjfjeldet4, VI LiESER, SO-
REN OG METTE I 4. KLASSE for 4. skolear, side 24-
30.

Ploug, Carl: 'Kong Harald og islwndingent. Cl. Clausen
og H. Hansen: DANSK LESEBOG FOR 6. SKOLEAR,
side 165-168.

Rongen, Bj0m: ,Jetegrottm4, SA L/ESER VI FJERDE
DEL for 5. skolear, side 15-22.

Alle systemer, der har boner for 6. og 7. skolear, har tek-
ster pa norsk og svensk ptt disse klassetrin. To systemer har
ogsa norske og svenske tekster i bogerne for fjerde og femte
skolear, se kapitel 11.

Blandt de kiassiske forfattere optrw.der Bj0mstjeme
Bjornson, Jonas Lie og Alexander L. Kielland hyppigt,
blandt nutidige forfattere &des Thorbj0m Egner og Leif
Hamre ofte reprmenteret med tekster pa norsk.

Der er kun ganske fa tekster pa ny-norsk: et par vers, et
par ganske sma folkeeventyr, et ordsprog samt karakte-
ristisk nok )Presten og klokkerent og ,Presten og ldokka-
rem: i SYVENDEKLASSERNES LIESEBOG for 7. skole-
fir, side 235-237, hvor samme folkeeventyr er gengivet side-
10bende pa to-spaltede sider pa b.enholdsvis bokmil og ny-
norsk.

De ny-norske tekster er af storelsesmwssig sa beskedent
omfang, at de nwppe kan siges at indga som almindelige tek-
ster. Snarere ma de karakteriseres som tekstprOver af frem-
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medsproglig karakter i modsmtning til de Ovrige norske og
svenske tekster, der oftest indgar som alle andre tekster
i **erne, evt. forsynet med gloser at som fodnoter eller
indeholdende gloser blandt de Ovrige noter bag i den enkelte
bog.

I samme forbindelse kan bemirkes, at )de store norske
forfatterec fra sidste del af 1800-tallet optraader med tekster
pa et mere eller mindre ,fornorskett sprog, men dog i alle
tilfzlde med et sa.dant sprogligt prig, at teksterne er for-
holdsvis tilvingelige for danske clever.

308a:

Bojer, Johan: ,Lofotaskere4, SYVENDEKLASSERNFS
L/ESEBOG for 7. skolear, side 230-235.

Hamre, Leif: )Beleiringent, ET UDVALG AF NORDISK
LITTERATUR I (K-BOG 6B) for 6. skolear, s. 75-83.

*Kjerringa mot strommeng, (folkeeventyr), LASS RIGTIGT
FOR SYVENDE SKOLEAR DANSKTIMEN 7 for 7.
skolear, side 267-269.

308b:

Der er ingen eksempler registreret under 308b.

Oversat svensk litteratur findes pa nisten alle klassetrin. Nr.309
Blandt de lidt ildre klassiske forfattere ses tit Selma Lager- Sverige

ofte reprisenteret ved uddrag af 'Niels Holgerssons
underbara resat eller ved legender.

Astrid Lindgrens fortillinger eller uddrag af disse findes
i alle nye systemer iswr i 3. og 4. skolear.

Hvor der er tale om fremmede forfatteres tekster er disse
hyppigst skrevet af danskere, ofte af lisebogsredaktOreme
selv; der er oftest tale om orienterende tekster om Sverige.

Mange eventyr er, sa vidt det har kunnet opspores, sven-
ske, og de er ft lgelig registreret som sadan, selv om den op-
levelse, eleveme vil fa ved oplisningen af teksten, nippe al-
tid vil pege mod specielle svenske forhold.

Fortcellinger tra Lapland er valgt registreret under Sve-
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Nr. 310
Sverige,

tekster pa
originalsproget

rige; afgOrende for dette har vxret, at ret mange noter i for-
bindelse med de enkelte fortmllinger oftest har peget mod
svensk baggrund saint det forhold, at disse fort clinger
ikke sjwldent er hentet fra svenske latrebOger, af og til fra
samlemrker, bl. a. svenske la3seboger.

309a:

Lindgren, Astrid: 'Anna og jegc, DEN GULE L/ESEBOG
til specialundervisning, side 9-10.

Nordh, Bernhard: }Ulvenes kampe, LIES RIGTIGT FOR
SYVENDE SKOLEAR DANSKTIMEN 7 for 7. skole-
ir, side 35-46.

309b:

(efter) Feilberg, H. F.: uGammel svensk juls, HER I NOR-
DEN (K-BOG 4A) for 4. skoleir, side 104-110.

Lauring, Palle: }De forsvundne renerc, MIN L/ESEBOG
for 5. skoleir, side 178-186.

Der findes bide wldre=og yngre forfatteres originale tekster,
her jf. ogsa de indledende kommentarer til nr. 308 Norge,
tekster pa originalsproget side 154.

310a:

Geijerstam, Gustaf af: }Svantes fOrsta fiske,L/ES RIGTIGT
FOR SYVENDE SKOLEAR DANSKTIMEN 7 for 7.
skolefir, side 282-286.

Lindgren, Astrid: }Pi bOrnehjeMe, VI L/ESER 6. KLASSE
for 6. skoleir, side 120-125; teksten er dels pi dansk og
dels pi svensk.

Rosen, A.: }Sankta Luciac, HER I NORDEN (K-BOG 4A)
for 4. skoleir, side 103.

310b:

Den eneste klassiske tekst, der findes oversat til svensk, er
Andersen, H. C.: ,Prinsessan pi artette i MIN LIESE-
BOG for 7. skoleir, s. 204-205 og i Cl. Clausen og H.
Hansen: DANSK L/ESEBOG FOR 6. SKOLEAR, s. 206.
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NedenstAende tekst er af en dansk forfatter, men teksten er
fra begyndelsen skrevet pa svensk:

Hoist, Olaf: )Sven og 01 le«, VERDEN OMKRING OS (K-
BOG 5A) for 5. skolear, side 88-91.

Endvidere er fOlgende tre fabler gengivet pa svensk ,Haren
och snigelnt, )Mannen och isnan«, iHunden och Vitt-
stycket« i VI LiESER, 7. KLASSE for 7. skolear, side
292-293, 294-295 og 295.

Norden og nordisk.e forhold ses *Went behandlet som en Nr. 311
enhed i sa hfsj grad, at det ikke har vxret muligt at henfOre Norden
de pagwldende tekster til et enkelt land. I ganske fA tilfwlde
har dette dog ikke -met muligt; her nogle eksempler:

311a:

Cramer, Jacobsen og Jansen: 'Norden«, HER 1 NORDEN
(K-BOG 4A) for 4. skoleAr, side 119-120.

iNordens lande«. Af Saxos fortale til Danmarks Riges IC05-
nike. ET UDVALG AF NORDISK LITTERATUR II
(K-BOG 7B) for 7. skoldr, side 109-117.

Langt det meste af det her registrerede er tekster fra Eng- Nr. 312
land lejlighedsvis eventuelt England-Skotland. En sjmlden U. K.
gang ses ogsa tekster fra Skotland.

Mange eventyr ph de yngste klassetrin er af engelsk op-
rindelse, uden at de dog nrodvendigvis har et indhold, der ai!
elever (eller andre) vii blive oplevet som smrligt engelsk-
przget.

Der synes her pafaldende ofte at vmre registreret tekster
om Robin Hoods eventyr og uddrag af J. L. Brisley's Milly-
Molly-boger.

312a:

Brisley, J. L.: )Milly-Molly kommer op i et trw«, MIN L/E-
SEBOG for 3. skoldr, side 49-55.

Dickens, Charles: )Oliver Twist«, VERDEN OMKRING
OS I (K-BOG 5A) for 5. skolear, side 76-85.
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Farre, Rowena: ,Om at opdrxtte &Tier«, VERDEN OM-
KRING OS II (K-BOG 6A) for 6. slrolear, side 18-24.

Gillespie, T. H.: "Hvad skal dyreunger lwre?«, DEN GULE
Lk'SEBOG til specialundervisning, side 90-92.

Pyle, H.: x.Robin mOder Lille-John«, VI LXSER, SOREN
OG METTE for 5. skolear, side 198-205.

312b:

Der findes ikke mange, men dog nogle fa eksempler pa
fremmede forfatteres tekster fra England:

Bengtsson, Georg V.: ,De sorte diamanter«, VI LIESER,
SOREN OG METTE I 5. KLASSE for 5. skolear, side
35-42.

Ringsted, H.: 'Om nysgerrighed«, UESNING FOR 6.
SKOLEAR OLDTIDS LIV NUTIDS VIRKE, for 6.
skolear, side 245-248.

Sigsgaard, Jens: sHvordan Robin Hood blev fredlOs«, L-
SEBOGEN 4 for 4. skolear, side 114-125.

Nr. 313 Der er ikke megen litteratur fra Frankrig i danske lmsebOger.
Frankrig Det er filmed pafaldende, at la Fontaines fabler talmmssigt

er et ikke uvamentligt bidrag blandt de franske tekster, og
at en vise som vPjerrot og manen« eller et eventyr som
)Tornerose« talmmssigt ogsa vejer til i denne sammenhmg.

313a:

la Fontaine, Jean de: ,Den lille mus«, L/ESEBOGEN 4 for
4. skolear, side 79.

Fransk vise: 3.Pjerrot og manen«, LASS RIGTIGT, L/ESE-
BOG for 2. skolear, side 43.

Hugo, Victor: )Skrubtudsen«. Hansen, Heltoft og Nielsen:
DANSK L/ESEBOG FOR 6. SKOLEAR, side 59-61.

313b:

Holmberg, Ake: )Privatdetektiven i Paris «, LiESEBOGEN
5 for 5. skolear, side 223-236.
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Rode, Edith: To of storbyens sma vagabondert. LIES
RIGTIGT FOR SYVENDE SKOLEAR DANSKTI-
MEN 7 for 7. skolear, side 254-257.

r

:

Der er ikke gest skelnet mellem tekster fra Forbundsrepu-
blikken Tyskland og Den tyske demokratiske Republik
(DDR); for dette taler bl. a., at de tyske tekster i endog me-
get stor udstrilming er fra tiden fOr 2. verdenskrig, og at
Grimms eventyr optrider i meget stort tal blandt tekster-
ne fra l'yskland. Disse eventyr findes i de fleste systemer pa
de yngre ldassetrin; Miinchhausens beretninger findes i de
fleste systemer i bOgerne for 3.-5. klasse.

314a:

Grimm: ,Fiskeren og ham konec, LIES RIGTIGT, I./ESE-
BOG for 3. skolear, side 109-122.

Kastner, Erich: iLotte og Luisec, SA LIESER VI AN-
DEN DEL for 3. skolear, side 74-80.

Miinchhausen, Karl von: "Miinchhausen fortillert, LIES
RIGTIGT, LiESEBOG for 5. skolear, side 99-103.

Preussler, Otfried: "Mere om den lille siOtroldt, LiESEBOG
FOR 3. SKOLEAR. PILEBOGERNE, side 283-289.

314b:

Der er kun fa eksempler pa denne kategori; et par typiske
er fOlgende:

Gregersen, Torben: }Pa sommerferie i bjergenea, LiES-
NING FOR 5. SKOLEAR VI OG VERDEN for 5.
skolear, side 30-44.

Holm, Th.: }Irene Frank«, LiES RIGTIGT FOR SMITE
SKOLEAR DANSKTIMEN 6 for 6. skolear, side 24-
33.

Der synes her at ire pafaldende mange tekster fra Holland,
ogsa selv om man ser bort fra "Anne Franks dagboga, der
i uddrag findes i flere systemer. Enke lte laude er slet ikke
eller nisten ikke reprisenteret; dette gilder f. eks. Schweiz.
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Nr. 316
Middelhays-

lande og
Sydeuropa

1

Andre lande som Eire og Ostrig er kun meget sparsomt
representeret.

315a:

Brown, Christy: )Min venstre fod«, VERDEN OMKRING
OS II (K-BOG 6A) for 6. skolear, side 103-111. Fra Ir-
land.

Frank, Anne: )Fra en ung piges dagbog«, SA LiESER VI
- FJERDE DEL for 5. skolear, side 156-163. Fra Hol-
land.

Lorentz, Konrad: )0m talende fugle«, VI LESER, 6.
KLASSE for 6. skolear, side 64-68. Fra Ostrig.

315b:

Der synes ikke at vere noget bestemt land, hvorfra de
)udenlandske« forfattere oftest kommer; i det hele taget er
kategorien sjeldent forekommende. Et enkelt eksempel:

Renn, Ludwig: )Pa patrulje«, VERDEN I GAR (K-BOG
6C) for 6. skolear, side 118-128. (Belgien).

De Middelhayslande, der ligger i Sydeuropa, er represente-
ret ved Spanien, Portugal, Italien og Grekenland.

Hvor der er tale om indfyidte forfattere, er teksterne pa-
faldende ofte fra oldtiden, f. eks. Platon, Thukydid, Plinius,
Xsop. Endvidere findes fortellinger om Odysseus i flere
systemer.

316a:

)En grwsk statsmand taler«. Efter Thukydid. LIESNING
FOR 6. SKOLEAR - OLDTIDS LIV - NUTIDS VIR-
KE for 6. skolear, side 79-80.

Plinius den yngre: ) Vesuvs udbrud«, LiESNING FOR 6.
SKOLEAR - OLDTIDS LIV - NUTIDS VIRKE for 6.
skolear, side 90-93.

316b:

Inden for denne kategori synes der ikke at vere serligt gen-
nemgaende trek.
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Leaf, Munroe: )Ferdinand den vilde tyr«, L/ESNING FOR
5. SKOLEAR VI OG VERDEN for 5. skolear, side
5-12. (Spanien).

Ott, Estrid: »I kork-egeskovent, VERDEN OMKRING OS
I (K-BOG 5A) for 5. skolear, side 11-19. (Portugal).

Sienkiewicz, Henryk: )Martyrer«,IdESNING FOR 6. SKO-
LEAR OLDTIDS LIV NUTIDS VIRKE for 6. sko-
lear, side 83-89.

Der er kun fundet forholdsvis fa eksempler pa tekster fra Nr. 317

Osteuropa, og tjekkoslovaldske, polske, rummnske og ungar- Osteuropa

ske forfattere har leveret langt de fleste af disse tekster.

317a:

Capek, Karel: To hundeeventyrt, L/ESNING FOR 5.
SKOLEAR VI OG VERDEN for 5. skolear, side 26-
29. Tjekkoslovakiet.

Delavrancea, Barbers: 2.0prOrett, VERDEN OMKRING
OS I (K-BOG 5A) for 5. skolear, side 64-75. Rummnien.

Pettifi, Sandor: )Sletten", SYVENDEKLASSERMES .L/E-
SEBOG for 7. skolear, side 280-284. Ungam.

317b:

Miinchhausen: )Baron von Mtinchhausens vidunderlige rej-

ser og eventyrt, VI LASER, SOREN OG METTE I 5.
KLASSE for 5. skolear, side 187-194.

Petersen, Margot: 2.Flygtninget , VERDEN I DAG I (K-
BOG 7C) for 7. skolear, side 71-76.

Serraillier, Jan: IMOdet med Jan«, LIESEBOGEN 5 for 5.
skolear, side 171-179.

Dette omrade er her i bogen afgnenset saledes, at bade tek- Nr. 319

ster fra asiatiske og den europwiske del af SSSR er noteret SSSR
her. Der findes nogle eksempler pa tekster af klassiske
russiske forfattere som Tolstoj og Turgenjev, hvorimod
der er meget fa nyere sovjetrussiske forfattere.



319a:

Nagibin, Jurij Markovitj: )Ukrudt ma man luge vwka.
VERDEN OMKRING OS II (K-BOG 6A) for 6. skolear,
side 89-102.

Tolstoj, Leo: 2.Af Fangen fra Kaukasus«. SYVENDEKLAS-
SERNES LIESEBOG for 7. skoleir, side 268-279.

Turgenjef, Ivan S.: 2.Vagtelen«. DANSK L/ESEBOG FOR
6. SKOLEAR, side 45-50.

319b:

Miinchhausen, K. F.: 'Baron Miinchhausen fortmller«. L/E-
SEBOGEN 4 for 4. skoleir, side 80-87.

3.To breve fra Stalingrad«. VI L/ESER, 7. KLASSE for 7.
skolear, side 281-282.

'Cramp, Willy: )Et menneskes vmrd«. SYVENDEKLAS-
SERNES L/ESEBOG for 7. skolear, side 323-330.

Nr. 320 Der er mange tekster fra USA. En del af disse er skrevet af
USA klassiske forfattere som Mark Twain og William Saroyan.

Andre af disse forfattere er kendte bOmebogsforfattere som
Laura Ingalls Wilder, E. B. White og E. Estes.

At mange bOrnebogsforfattere er reprmsenteret var at ven-
te pi grund af den store bOrnebogsproduktion, der findes i
USA, og som ogsi i nogen udstrxkning findes oversat
til dank. Det synes da ogsi at vxre et gennemgaende trwk,
at der er forholdsvis mange amerikanske bOmebogsforfattere

netop i 3., 4. (og evt. 5.) skolefir, hvor bOmebogsuddrag i
Ovrigt er talrige.

Det ma endvidere nzvnes til belysning af det store antal
amerikanske tekster, der er registreret, at der ogsi i Im-
sebOgeme findes en del eventyr, der har mittet registreres
som kommende fra USA. Et overgangseksempel, som er
blevet valgt registreret i forbindelse med teksterne fra USA,
er nedennawnte eventyr fra Hawai.



320a:

)Da solen blev fanget«. Eventyr fra Hawai. VI LiESER, 6.
KLASSE for 6. skolear, side 167-169.

Twain, Mark: 'Tom hvidter plankeverk«. SA L/ESER VI
FJERDE DEL for 5. skolear, side 76-81.

Wilder, L. I.: )Preriebranda. VI LIESER, SOREN OG
METTE I 4. KLASSE for 4. skolear, side 217-224.

320b:

Ogsa frenunede forfatteres tekster fra USA er ganske fyldigt
representeret, dette gelder bade skOnlitteraturen, det orien-
teringsprnede stof, og tekster, der ma karakteriseres som
rent orienteringsstof; af alle tre typer tekster findes der bade
nyere og eldre.

Hansen, Hans I., Th. Heltoft og N. Nielsen: "Om Andrew
Carnegie «. DANSK LiESEBOG FOR 7. SKOLEAR,
side 98-99.

Moberg, Vilh.: ,Indvandrernec. VERDEN I GAR (K BOG
6C) for 6. skolear, side 18-27.

Ott, Estrid: ,Sa gar vi i skole i Amerika«. LASS RIGTIGT,
L/ESEBOG for 4. skolear, side 55-63.

Aabye, Karen: "Da jeg bes0gte Jennie!«. MIN LIESEBOG
for 4. skolear, side 146-156.

De fleste canadiske tekster foregar blandt canadiske india- Nr. 321
nere eller i den nordligste del af Canada blandt de canadiske Canada
eskimoer. Undtagelser fra disse fremherskende trek er bl. a.
tekster af Stephen Leacock.

321a:

Anauta og Heluiz Washburn: ,Rysteturen«. VERDEN
OMKRING OS I (K-BOG 5A) for 5. skolear, side 125-
135.

Leacock, Stephen: )Tryllekunstnerens hevn«. LIESNING
FOR 6. SKOLEAR OLDTIDS LIV NUTIDS VIR-
KE for 6. skolear, side 249-252.
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Roberts, Charles G. D.: ,SolOrneng. LIES RIGTIGT FOR
SJETTE SKOLEAR DANSKTIMEN 6, for 6. skolear,
side 54-64.

321 b:

London, Jack: iForfulgt af ulvea. SYVENDEKLASSER-
NES LIESEBOG for 7. skolear, side 296-302.

London, Jack: )Ulvehundeim LIES OG FORSTA 2. DEL
for 7. skolefir, side 42-48.

Nr. 323 Der finder, som det ses af oversigten side 172, kun ganskeLatin-Amerika fa eksempler pa tekster fra Latin-Amerika og ingen af ind-
f0dte forfattere. Det skal yderligere bemmrkes, at de fleste
tekster er orienteringsprnede.

I 323b:

Clark, Ann Nolan: )Den svingende bro«. VERDEN OM-
KRING OS II (K-BOG 6A) for 6. skolear, side 3-12.

Hansen, G. SOnderlund: )Christobal Colon«. LIESNING
FOR 7. SKOLEAR UD GAR DU NU for 7. skolear,
side 138-148.

Rosenberg, Holger: ,Siangen4. LIES RIGTIGT, L/ESEBOG
for 5. skolear, side 206-210.

Steinbeck, John: Al )Perlen. SJE1 1EKLASSERNES LIE-
SEBOG for 6. skolear, side 312-320

Nr. 324 De indf0dte afrikanske tekstcr er for langt de flestes ved-
Afrika kommende eventyr.

Nogle af Kiplings eventyr handler om afrikanske dyr i
afrikansk milj0 og har fOlgeligt ud fra de anvendte registre-
ringskriterier mattet registreres her; de skildrer ikke et milj0,
der kan siges at fortzlle om specifikke afrikanske forhold og
skildrer i hvert fald slet ikke et nutidigt afrikansk samfund,
ligesom de nwppe i alle tilfede genspejler nogen afrikansk
tradition.
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Tekster af Karen Blixen ses ikke sjwldent; endnu mere
karakteristisk for de fremmede forfatteres tekster er det dog,
at mange (af de forholdsvis fa) tekster er af orienteringsprx-
get art eller ma karakteriseres som rent orienteringsstof.

324a:

En ldog donuner«. Efter Alverdens eventyr (Afrika). LASS
OG FORSTA 1. DEL for 4. skolear, side 54-56.

Kjersmeier, Carl: 'To afrikanske negereventyr«. LIESNING
FOR 6. SKOLEAR OLDTIDS LIV NUTIDS VIR-
KE for 6. skolear, side 184-186.

2Walcaima og lermanden«. Et afrikansk eventyr. VI LiE-
SER, SOREN OG METTE I 3. KLASSE for 3. skolear,
side 33-4e.

Zaunert, Paul: ,De to piger og troldmanden Abaga«. VI
L/ESER, SOREN OG METTE 15. KLASSE for 5. sko-
lear, side 232-238.

324b:

Birket-Smith, Kaj: )1 Afrikas hjertec. VI LiESER, SOREN
OG MEITE I 5. KLASSE for 5. skolear, side 223-229.

Blixen, Karen: )Lullu«. VI LiESER, 6. KLASSE for 6. sko-
lear, side 69-73.

Kipling, R.: 3.Elefantungen«. LIESNING FOR 6. SKOLE-
AR OLDTIDS LIV NUTIDS VIRKE for 6. skolear,
side 187-197.

Det vide vmre muligt at ilele teksteme fra Israel i to grup- Nr. 325
per: Israel

Den ene gruppe rummer tekster al fremmede foifattere,
der henlmgger religiose fortmllinger til Israel; Selma Lager-

og Chr. Richardt er typiske eksempler pa forfattere til
sadamae tekster. Den anden gruppe tekster er af jOdiske for-
fattere med stof fra Israel; Joseph Baratz kan vxre et eksem-
pel pa disse forfattere. Louis Feinberg kunne maske betrag-
tes som en forfatter, hvis tekster det kunne have vxret over-
vejet at placere i begge kategorier.
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Nr. 326
De; forenede

arabiske
Republik

325a:

Baratz, Joseph: 'Kampen om landsbyen«. VERDEN OM-
KRING OS II (K-BOG 6A) for 6. skolear, side 78-88.

Matthmus (evangelisten): 'Den fOrste LiESEBOGEN 5
for 5. skolear, side 181-184.

To jOdiske lignelsera. (Agemet; Manden og hans tre ven-
ner). MIN LtESEBOG for 6. skolear, side 82.

325b:

Feinberg, Louis: 'Til mine fxdres land«. LiESNING FOR
6. SKOLEAR OLDTIDS LIV NUTIDS VIRKE for
6. skolefir, side 236-244.

Lagerlof, Selma: iI Nazareth«. SA LIF,SER VI 2. DEL
for 3. skolear, side 67-70.

Richardt, Chr. : 'I Nazareth«. SYVENDEKLASSERNES
L/ESEBOG for 7. skolear, side 199.

Sienkiewicz, H.: 'Quo vadis«. SA L/ESER VI 6. DEL
for 7. skolear, side 140-141.

En vamentlig del af de tekster, der repramenterer de arabiske
landes litteratur, er eventyr, ofte i uddrag eller i stxrkt bear-
bejdede versioner af 1001 nats eventyr. Endvidere findes
enkelte fortmllinger fra Egypten.

326a:

'Anis vise ord.«. Tekst fra iPapyrus Boulaq«. LiESNING
FOR 6. SKOLEAR OLDTIDS LIV NUTIDS VIR-
KE for 6. skolettr, side 45.

1001 nats eventyr: 'Den lille kadit. SJETTEKLASSER-
NES L/ESEBOG for 6. skolear, side 268-274.

326b:

Lindvad, Birgita: 'En fortmlling fra det gamle iEgypten«.
LIESEBOGEN 3 for 3. skolear, side 137-151.

Nr. 328 Det er blevet valgt at skelne mellem Pakistan og India ud fra
India den betragtning, at man i alle andre tilfwlde har valgt de
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nuvwrende staters omrade som inddelings- og registrerings-
grundlag. Dette kan mre yderligere et eksempel pa det be-
tmnkelige i stort set pa basis af en for tiden eksisterende
statsinddeling at foretage registreringer, som der her er sket.

Der findes i Ovrigt meget lidt litteratur fra India i lxse-
b0geme, men en hel del beretninger fra India af fremmede
forfattere, specielt danske. Det kan bemwrkes, at Kiplings
"Rikki-Tikki-Tavia gar igen i tre

328a:

'Evige tanker. Si en tanke, hrbst en handling«. Buddhistisk
tdemade. VI LIESER, 7. KLASSE for 7. skolear, side
244.

"Skildpadden«. Efter en indisk fabel. LiESEHIE1.1.h. 3A.
HVAD VAR DET, JEG LESTE? for 2.-5. sk. s. 27-30.

328b:

Kipling, Rudyard: "Rikki-Tikki-Tavi«. SA L/ESER VI
FJERDE DEL for 5. skolear, side 40-56.

Sommerfeldt, A.: "Sivas gave«. Et eventyr fra Indien. VI
LiESER 6. KLASSE for 6. skolear, side 165-166.

Der findes enkelte japanske eventyr i danske lmsebOger for Nr. 329
disse Idassetrin, men kun meget fa eksempler pa litteratur Japan
skrevet af navngivne japanske forfattere.

De udenlandske forfatteres tekster er rejseskildringer eller
bOmebogsuddrag.

329a:

Japansk eventyr: "Trylle-kilden«. SA L/ESERVI ANDEN
DEL for 3. skolear, side 18-20.

Japansk folkeeventyr: "Rmvejneren«. LES RIGTIGT,
LiESEBOG for 5. skolear, side 142-144.

Nagai, Takashi: 'Nagasaki«. VERDEN I DAG I (K-BOG
7C) for 7. skolear, side 64-70.

Sugimoto, Etsu Inagshi: "En samurais clatter«. En fortag-
ling fra Japan. VI L/ESER, 6. KLASSE for 6. skolear,
side 277-281.
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329b:

Eskelund, Karl: )Det evige bjerg«. VERDEN OMKRING
OS II (K-BOG 6A) for 6. skolear, side 44.52.

Perkins, Lucy: ,De japanske tvillingera. VI LIESER, SO-
REN OG METTE I 5. KLASSE for 5. skolear, side 274-
281.

Perkins, Lucy: )I skolet. LA3S RIGTIGT, L/ESEBOG for
4. skolear, side 43-46.

Nr. 330 Den kinesiske litteratur er fortrinsvis reprmsenteret ved
Kina digte (der oftest er oversat via engelsk), og ved ordsprog, der

ikke altid har nogen speciel ikke-skandinavisk tone.
I nogle tilfwlde findes gengivelser af kinesiske eventyr;

der er kun ganske fa skildringer af nutidige kinesiske for-
hold.

330a:

)Nwr ved flodens minding«. Kinesisk digt ved Matthison.-
Hansen, Age, LiESNING FOR 7. SKOLEAR UD GAR
DU NU for 7. skolear, side 100.

Su-Su: )Taste Kanin dyrker roer«. HER I DANMARK (K-
BOG 3A) for 3. skolear, side 92-95.

Ti-Chang, Kon: }Den fattige bondes bOn«. VERDEN OM-
KRING OS II (K-BOG 6A) for 6. skolefir, side 59.

Tie, Uan: 3.Med nogle te-blade«. VERDEN OMKRING OS
II (K-BOG 6A) for 6. skolear, side 57.

330b:

Mange fremmede forfattere lader som tidligere =wit hand-
lingen i deres tekst udspille i Kina, men det er ken i fa af
disse tilfmlde, at handlingen kan karakteriseres som Adne-
sisk«, idet det (postulerede) kinesiske milj0 ofte blot er en
eksotisk baggrund for handlingen.

Andersen, H. C.: 3.Nattergalen«. SA LIESER VI FJER-
DE DEL for 5. skolear, side 146-154.

Gleit, Maria: )Sa Tu Sai og Tu Ku«. MIN L/ESEBOG for
5. skolear, side 104-112.
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Gwehenberger, Anni: )Fu og vandandent. LIES RIGTIGT,
L/ESEBOG for 4. skolear, side 35-41.

Der findes meget fa tekster, der giver stof fra andre lande i Nr. 331
Mien end ovennwvnte. Af tekster af indf0dte forfattere er Andre lande
der, hvad angar de her registrerede, ikke fundet nogle. i Asien

331 b:

Fremmede forfatteres tekster, der foregar i andre lande i
Mien, er hovedsageligt rejsebeskrivelser fra Tibet, Mongo-
liet eller Tyrkiet.

Abell, Kjeld: 'Lille Mr. Einstein«. L/ESNING FOR 7.
SKOLEAR UD GAR DU NU for 7. skolear, side 63-
67.

Haslund-Christensen, H.: )En danker i Orkenen«. L/ES-
NING FOR 5. SKOLEAR VI OG VERDEN for 5.
skolear, side 213-222.

Hunt, John: 'Pa verdens hOjeste bjerga. VI L/ESER, 6.
KLASSE for 6. skolear, side 248-261.

Nuri, Grace Rasp: )13a drengene kom i skole«. VI LIESER,
6. KLASSE for 6. skolear, side 271-276.

Det er for oversigtens skyld blevet valgt at registrere tekster Nr. 333
fra Australia, New Zealand og Oceanien saint fra Indonesia, Oceanien
Philippineme, Malaysia m. v. samlet under )0ceanien«.

Uddrag af Thor Heyerdahls rejsebOger findes i nogle laa-
sebOger. I Ovrigt findes kun fa eksempler pa stof, der er
hentet fra dense del af verden.

333a:

Idriess, Ion L.: )Emujagten«. VERDEN OMKRING OS II
(K-BOG 6A) for 6. skolear, side 33-43.

Patchett, Mary E.: )Et mode med fortiden«. MIN LIESE-
BOG for 6. skolear, side 34-43.

333b:

Ewald, Carl: ,Korallemel. DANSK L/ESEBOG FOR 6.
SKOLEAR, side 153-161.
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Nr. 334
Har ikke

kunnet
bestemmes

Heyerdahl, Thor: ,Aku Aku«. SA L/ESER VI 6. DEL
for 7. skolear, side 184-188. Teksten er norsksproget.

Heyerdahl, Thor: )1:1 Stillehavet med Kon-Tiki«. L/ES-
NING FOR 7. SKOLEAR UD GAR DU NU for 7.
skolear, side 283-290. Teksten er norsksproget.

Rosenberg, Holger: )Solopgangens Ø. VERDEN OM-
KRING OS II (K-BOG 6A) for 6. skolear, side 25-32.

Inden for dette registreringsomrade er placeret tekster, det
har vmret umuligt at stedfxste, enten fordi handlingen fore-
gik flere steder (f. eks. en jordomsejling, en rejse gennem
flere lande eller lignende), fordi handlingen foregik i ver-
derisrummet, eller fordi teksten var sa almen, at det ikke
var muligt at henfOre den til noget beskrevet sted; jf. neden-
nawnte eksempler.

En regel, det, som indledningsvis i dette kapitel nwvnt,
blev srbgt benyttet i en del tvivlstilfagde, var, at shvis for-
fatteren var f. eks. dansk, og hvis teksten foregik i et milj0,
der kunne have vxret eller stadig kunne va-re dansk, sa var
teksten dermed bestemt som danskt. Men heller ikke dette
fors0g pa at reducere antallet af tekster, der er blevet regi-
streret under gruppe 334, har dog fOrt til, at gruppen helt
har kunnet undva.res.

334:

Andersen, H. C.: 2,Jorden rundt med H. C. Andersen«. BO-
GEN FORT/ELLER II (K-BOG 4B) for 4. skolear, side
92-95.

Ewald, Carl: ,Jorden og kometen«. VI LlESER, 6. KLAS-
SE for 6. skolear, side 205-217.

Kipling, Rudyard: iHvordan det fOrste brev blev skrevetc.
(Oversat af Jesper Ewald). L/ESNING FOR 5. SKOLE-
AR VI OG VERDEN for 5. skolear, side 249-260.

Kruuse, Jens: )Turen til Paris«. L/ESNING FOR 6. SKO-
LEAR OLDTIDS LIV NUTIDS VIRKE for 6. sko-
lear, side 168-175.
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I

Analyser, nogle hovedtrwk

Pa grundlag of registreringen arbejdede man indledningsvis Hviike landemed analyser ud fra bade *antal tekster« og "normalsider«; hentesden sidste enhed blev valgt som den most givende.
teksterne fra?Pa figur 41 ses en oversigt over de totale normalsideantali de to hovedkategorier, »indf0dt« forfatter og »frenuned«forfatter.

Hvis man iagttager de "indf0dtel tekster fra de ti storelandomrader, hvorom stoffet naturligt grupperer sig, far manfOlgende, jf. figur 42:
Tekster fra Danmark er klart dominerende, og det er ligesa klart, at "Norden uden for Danmark« kommer derefter."Europa uden for Norden« er den tredjehOjeste s0j1e, og"Angloamerika«, d.v.s. USA og Canada, kommer som nzstegruppe. Derefter er teksteme jxvnt faldende i antal fraAsien over MenemOsten osv. til Latinamerika.

Det ses pa figur 43, side 174, at de danske tekster er klart Fra Norden,dominerende, i alt 5.447 normalsider (55 %). Disse fordeles totalopOrelsemed henholdsvis 5.369 normalsider (54%) pa "indf0dt« og78 normalsider (1%) pa fremmed, jf. fig. 44, side 176.Til det xlanske« stof vil det vxre naturligt at tilf0je det
grOnlandske pa 242 normalsider (2 %) og det fxr0ske pa. 58
normalsider (1%). Lmgges disse to sidste til far det danskestof fOlgende omfang: i alt 5.747 normalsider (58%).Lige sa klart er det, at derefter kommer de norske ogsvenske tekster. Tallene er: 504 normalsider (5 %) for det
norske stofs vedkommende, og 457 normalsider (5 %) fordet svenske stofs vedkommende. Til disse to tal kan lwgges
de tekster, der er skrevet pa norsk, 202 normalsider (2%),og pa svensk, 153 normalsider (2 %). I alt udgfor de norsketekster saledes: 706 normalsider (7 %), og de svenske tek-
ster: 610 normalsider (6%).

De finske tekster udggsr 90 normalsider (1%), og de is-landske 221 normalsider (2 %).
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Samtlige tekster fra Danmark, Norge, Sverige, Finland,
Island, Fxr0eme, samt de tekster, der er Mies for Norden,
12 normalsider (1%), udgOr i alt 7.386 normalsider (74 %).

Efter tekster fra Danmark, Norge og Sverige kommer meget Fra andre
klart tekster fra USA, i alt 381 normalsider (4 %); dertil lande, total-
kunne Lmgges tekster fra Canada 75 normalsider (1%), opgorelser
hvorved Angloamerika var representeret med 456 normal-
sider (5 %).

Derefter fOlger tekster fra England, 278 normalsider
(3 %), fra Tyskland, 249 normalsider (3 %), og fra Island,
221 normalsider (2 %).

Det ma i denne sammenhwng bemmrkes, at der i teksteme
fra bade USA, England og Tyskland indgfir en hel del even-
tyr; fiest fra Tyskland, nogle fra England og noget fxrre fra
USA. Nu er afgrmnsningen af zeventyrq meget vanskelig (jf.
kapitel 6), men s0ger man at trwkke disse eventyrtekster ud
af totalopg0relsen, far man stort set samme rwkkefOlge som
ovenfor, dog saledes at tekster fra GrOnland og Island bliver
placeret talmmssigt foran Tyskland og nogenlunde pa linje
med tekster fra England. Der skal ikke her angives tal pa
dette, da sadanne forsOg pa at na til miOjagtigel tal rummer
sa store usikkerhedsmomenter, at det ville give et falsk skwr
af nOjagtighed over registreringen, der som nmvnt adskil-
lige gange tidligere rummer mange usikkerhedsmomenter.

Det kan videre bemxrkes, at tekster fra det Ovrige Vest-
europa udgOr 182 normalsider (2 %), og at Frankrig ikke er
regnet med blandt disse tekster, men udskilt separat med i
alt 91 normalsider (1%) tekster, og at tekster fra Middel-
hayslandene naturligvis heller ikke er medregnet her, men
udgOr 196 normalsider (2 %).

En totalopg0relse for de Ovrige lande og landomrader
viser fOlgende, se side 175 og figur 43:
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Afrika
(± Den forenede arabiske Republik) 194 (2 %)

India 111 (1%)
Kina 107 (1%)
SSSR 81 (1%)
Arabiske lande 71 (1%)
Israel 70 (1%)
Latinamerika 69 (1%)
Japan 37 (<1%)
Andre lande i Mien 24 (<1%)
Australia og Oceanien 55 (1%)
Bar ikke kunnet bestemmes 188 (2 %)

Man kunne forestille sig, at en oversigt over den litteratur, ,Indfod
der her er kaldt ,indf0dt«, og som er skrevet af vindf0dtee litteratur
forfattere, vile vise et andet billede. Dette er dog kun i be-
skedent omfang tilfwldet:

Der ses stadig ved en sidan opg0relse (figur 44) klar do-
minans af tekster fra Danmark: 5.369 normalsider (54%).

Derefter fOlger lige sa klart de norske tekster med 432
normalsider (4 %) og de svenske med 407 normalsider
(4 %). Bade hvis man Lager de originalsprogede norske
tekster, 202 normalsider (2 %), og de tilsvarende tekster pa
svensk, 147 (1%) med, og hvis man vxiger at se bort fra
dem, ligger det norske og svenske stof efter det danske og
fOr stof fra nogen anden gruppe.

Derefter fOlger tekster fra USA, 319 normalsider (3 %),
fra England, 213 normalsider (2 %), fra Tyskland, 206 nor-
malsider (2 %) samt fra Island, 186 normalsider (2 %).

Det kan bemxrkes, at der i denne oversigt er flere
normalsider tekst fra Middelhayslandene, 134 normalsider
(1%), end der er normalsider tekst fra GrOnland, 124 nor-
malsider (1%). Dette skyldes de forholdsvis mange tekster
fra oldtidens Hellas og Rom; derimod findes der ikke mange
tekster af nutidige forfattere fra middelhaysomradet. Tek-

1 2*
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Iii

ster fra dette omrade domineres af forfattere, der er mere
end 1900 fir gamle.

De to figurer 43 og 44 viser i Ovrigt, at ganske vist er der
skrevet en del om India, 12 normalsider (<1%) ,indf0dte«,
og 99 normalsider, (1%) »frenunede«. men disse tekster er
altsa oftest skrevet af fremmede.
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kland221

*in Sverige 610

Fcereerne 5 8! ..

0,1V;',

England 278

(evrige Vesteuroa) 182
Frankrig91

es

5447 ns

610-706 ns

221 371 ns

107-196 ns

25 91 ns
re

IP

Figur 45
Totalopg0relse pi normalsider pi samtlige bOger.

Dette verdenskort giver et vist helhedsindtryk af, hvorfra tekster
til danske lmsebOger i 1.-7. skolear hentes. Detaljer i forbindelse med
de enkelte talangivelser er omtalt i den tekstmwssige sammenhzng.
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Tyskland249
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\

esteuropo 59

For oversigtens skyld er kun anvendt fem signaturer. Der ma dog
Ores opmmrksom pa de store talmmssige spring de enkelte signatu-
rer imellem, den forskellige ,rummelig,hede inden for de enkelte
signaturers omrAder og de forbehold med hensyn til hvad stater og
landomrAder niwkkere, der tidligere er skildret i teksten.
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Figur 46
Totalopg0relse pa normalsider, samtlige bOger.

De enkelte stater og landomrader er pa dette kort gengivet i et
stOrrelsesforhold, hvor det for Danmark beregnede normalsidetal er
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1

..

brugt som 1:1-udgangspunkt. Ud fra dette er de Ovrige stater og
landomrader gengivet i det reducerede forhold, som det beregnede
normalsidetal angay. Der er altsa ved gengivelsen taget hensyn til
landenes stOrrelse save! som til normalsideberegningerne.

181



De seks udbyggede systemer, generelle trek

Der er tidligere (side 35) redegjort for baggrunden, for at der
ses sxrligt nOje pa de seks fuldfOrte lmsebogssystemer. Der

skal her i det fOlgende ses pa tekstfordelingen inden for hvert

af disse seks systemer i forhold til bestemte lande og land-
°wader.

Tekster fra En oversigt over disse systemers tekster fra GM land og
GrOn land og Fmroeme viser fOlgende:

Feer0erne
Gronland: ns.

K-130GERNE 16 2

SA LIESER VI 65 7

LIESEBOGEN 7 1

VI LESER 37 3

LIES RIGTIGT 32 3

MIN LIESEBOG 21 2

Fcer0erne: ns.

K-130GERNE 6 1

SA LIESER VI 28 3

LiESEBOGEN 0
VI LJESER 6 1

LASS RIGTIGT 0
MIN LIESEBOG 7 1

Det kan beinzrkes, at SA LESER VI, det system, der ligger
lavest placeret med hensyn til at hente tekster fra den Ovrige
verden, har wesentligt flere tekster fra GrOnlan.d og Fxr-
Oerne end de fern andre systemer. En del af disse tekster,

men ikke alle, er sagaer. Omvendt ses det, at L1ESEBOGEN,

et system, der har forholdsvis mange tekster fra den ovrige
verden, har forholdsvis fa tekster fra GrOnland og Fxr0eme.

Tekster fra De islandske tekster kunne det vxre Onskeligt at underscoge

Island nmrmere, bl. a. for at se, hvor stor wegt sagastoffet bar.
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I SA LIESER VI er der pa 4. og 6. klassetrin fire saga-
tekster, der udgOr ca. 10 normalsider. Der er to tekster, der
ikke rummer sagastof; disse udgOr ca. 12 normalsider.

DANSK LIESEBOG for 6. og 7. skolear, Clausen og Han-
sen, rummer to sagatekster pa ca. 31 normalsider, og en
ikke-saga tekst pa ca. 10 normalsider.

I LIES RIGTIGT udgOr den islandske nationalsang ca. en
normalside; derudover er der en rwkke tekstsider, der ikke
er sagatekster.

I SJETTEKLASSERNES og SYVENDEKLASSERNES
LIESEBOG er der en sagatekst pa ca. 20 normalsider og to
ikke-sagatekster pa ca. 11 normalsider.

Der synes at Imre en tendens til, at bOger som DANSK
LZESEBOG,SJETTEKLASSERNES og SYVENDEKLAS-
SERNES LIESEBOG og systemet SA LIESER VI ved regi-
streringen af og til fOrte tankers hen pa lidt widre systemer,
idet der her er medtaget sagatekster i elevemes kesebfiger;
for de lidt nyere Imsebogssystemers vedkommende er dette
ikke i samme grad tilfmldet.

Dette kan ses i lyset af, at en del af de nyere bOger ikke
medtager stone tekster, bl. a. store saga-uddrag eller mindre
sagaer, i samme udstrmkning som en del af de lidt celdre
bOger. Der kan maske her ses en vis sammenhwng med den
voksende tendens til pa Mere klassetrin at inddrage novel-
lesamlinger, romaner etc. i undervisningen, delvis pa be-
kostning af et (ofte nok mere intenst) arbejde med samtlige
tekster i Imsebogen.

Den stadig mere udstrakte brug af selvstwndig inning i
2.-5. skolear synes her at blive mvidt med en samtidig og til-
svarende tendens fra folkeskolens wIdste skolear (8.-10. sko-
lear). At det er i 6.-7. skolears bOger, disse nyere tendenser
ikke er slaet igennem pa tilsvarende made som pa andre
skolear, kan nok ses i sammenlveng med den metodiske
stagnation, der har mret i faget dansk pa disse klassetrin.
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Tekster fra
Frankrig

Tekster fra
Frankrig,

England og
Tyskland

En oversigt over teksteme fra Vesteuropa viser, at tekster,
der foregar i Frankrig, varierer fra 0 til 14 normalsider for
henholdsvis K-BOGERNE og MIN LIESEBOG. Dertil ma
imidlertid fOjes det tidligere ngevnte, at tekster som even-
tyret om »Tomerose« og »Pjerrot og manen« er registreret
som franske tekster, ligesom la Fontaines fabler naturligvis
er det. Den oftest beskedne reprxsentation af franske tekster
udgOres altsa i hvert fald lejlighedsvis af tekster, der sjx1dent
af eleverne vil blive oplevet som franske.

Det ser ud til, at eleverne ikke via lxsebOgernes tekster
bliver meget informerede om et nogenlunde nutidigt fransk
milj0. Den. hyppigst reprmsenterede nyere franske forfatter
er Victor Hugo med i alt 4 tekster pa cr:. 26 normalsider.

Ved et indledende arbejde, hvor der ogsa blev foretaget
stikprOver pa visse registreringer med lmsebogs-systemer,
der var wldre end de her i analysen unders0gte, viste det sig,
at der tidligere var noget flere tekster fra Tyskland end nu,
men at Grimm's eventyr ogsa tidligere var mere almindelige

om dette alene er nok til at forklare forskellen mellem fOr
og nu, er ikke undersOgt.

Sammenligner man normalsidetallet for Frankrig og Eng-
land med tilsvarende fra Tyskland, far man fOlgende over-
sigt:

Frankrig
ns. %

England
ns. %

Tyskland
ns. %

K-BOGERNE 0 40 4 20 2
SA LIESER VI 6 1 9 1 27 3
LIESEBOGEN 12 1 39 3 21 2
VI L/ESER 1 <1 47 4 8 1

LIES RIGTIGT . . . . 7 1 34 3 29 2
MIN IIESEBOG . . . 14 1 35 3 49 4

Det ses, at engelsk litteratur er vmsentligt kraftigere reprw-
senteret end den tyske (og den tyske litteratur er stadig i en
ikke ringe udstrekning reprxsenteret ved eventyr). Endvi-
dere synes det, nar man betragter stoffet i tidligere anvendte
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lmsebOger og nuvxrende lxsebOger, som om der er en ten-
dens til, at tekster, der reprxsenterer engelsk litteratur, er
blevet forOget, og at tekster fra Tyskland er blevet mindre
hyppige.

I de to -idgaver af LIESEBOGEN for femte ldasse, der i
en rot kort periode var i handelen samtidig, ses samme ten-
dens:

Frankrig
ns.

L1ESNING FOR

Tyskland
ns.

England
ns.

5. SKOLEAR 0 19 0
L/ESEBOGEN 5
(ny udgave)

10 1 8

Det ma understreges, at det kun i dette ene tilfwIde har
vwret muligt at foretage systematiske sammenligninger mel-
lem to forskellige boger i (udgaver til) samme system, og at
tekstudskiftninger formodentlig er foretaget af indholdsmxs-
sige grunde.

Ser man pa den Andf0dte« litteratur, fas fftlgende oversigt:

Kun indkadt Frankrig
ns. %

England
ns. %

Tyskland
ns. %

K-BOGERNE 0 34 4 20 2
SA LIESER VI . . 6 1 9 1 27 3
LIESEBOGEN . . . 2 <1 28 3 21 3
VI LIESER 1 <1 36 4 8 1
LIES RIGTIGT . . . . 3 <1 31 3 19 2
MIN LIESEBOG . . . 14 1 21 2 49 5

Ses der pa tekster fra Vesteuropa, registreringsnumrene 312-
315, ffis fOlgende oversigt:

13
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ns. %

K-BOGERNE 108 11
SA L/ESER VI 59 6
LIESEBOGEN 97 8
Vi LESER 96 9
LEES RIGTIGT 82 7
MIN L/ESEBOG 120 10

MIN L/ESEBOG og K-BOGERNE har Hest normalsider
tekster herfra; L/ESEBOGEN og VI L/ESER fOlger der-
efter; sa kommer LEES RIGTIGT; med ldart svageste re-
prxsentation fOlger da SA L/ESER VI.

Ses pa reprxsentationen af tekst fra det Ovrige Europa,
registreringsnumrene 316-319, ser tallene saledes ud for de
seks udbyggede systemer:

ns. %
K-BOGERNE 54 6
SA L/ESER VI 13 1

L/ESEBOGEN 92 8
VI L/ESER 41 4
LIES RIGTIGT 1 <1
MIN L/ESEBOG 46 4

Ogsa her kunne det t2ankes, at bl. a. de forskellige systemers
alder kunne have spillet en rolle, jf. ogsa tidligere. Andre
faktorer ma i hvert fald ogsa have spillet rods idet to nyere
systemer, LASS RIGTIGT og SA L/ESER VI, har fmrrest
tekster her. Det nante 2.1ap af systemer er VI L/ESER og
MIN L/ESEBOG. Derefter kommer K-BOGERNE, og med
klart stgsrst representation fOlger da L/ESEBOGEN.

Et system som LEES RIGTIGT, der har et stort udvalg af
dansk og nordisk litteratur og en hel del af denne er klas-
sisk og mldre litteratur synes kun i ringe udstrmkning at
have medtaget tekster fra fjernereliggende lande. For syste-
met SA L/ESER VI gmlder i nogen udstrwkning det samme.

Systemet L/ESEBOGEN er kun for 2.-5. skolears ved-
kommende nyredigeret, og der er i dette system en klar ten-
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dens til, at de nye bOger er nyredigerede og ikke blot lettere
bearbejdede. Derfor vil dette system, som det fremtrmder
her, pa en made kunne siges at besta af »tog systemer.

Nar man ser pa disse tekster fra hele Europa, bemwrkes
det, at de katolske lande er ret svagt reprasenteret i gmngse
danske ImsebOger for 1.-7. skolear. Dertil kan fOjes, at tek-
sterne fra middelhayslandene i meget stort antal foregar in-
den kristendommens indfOrelse i Europa, eller er fra om-
kring den tid, hvor kristendommen kom til Europa.

Jo lamgere bort man kommer fra Danmark, jo ringere Neer ved og
indflydelse fra omverdenen kan spores gennem tekstvalget, fjernt fra
hvad fOlgende viser. Danmark

Reprxsentationen af ni omrader i de seks fuldfOrte sysl.emer:

indf0dt + fremmed ns.
1 Danmark 3609 55
2 Norden 1080 16
3 England 204 3
4 ovrige Europa 567 9
5 SSSR og Angloamerika 430 6
6 Afrika og MellemOsten 274 4
7 Asien 234 3
8 Australia, New Zealand og Oceania 39 1

9 Latinamerika 51 1

kun > intlf0dt« ns.
1 Danmark 3462 64
2 Norden 947 17
3 England 159
4 Ovrige Europa 423 8
5 SSSR og Angloamerika 362 7
6 Afrika og MellemOsten 28 1
7 Asien 40 1
8 Australia, New Zealand og Oceania 14 0
9 Latinamerika 10 0
13*

187



Hvorfor er de Som det er antydet allerede i eksempeloversigten, og som
nye lande svagt det ses af de talma-ssige opg0relser, er kun ret fa. )indf9kIte«
repnesenteret? forfattere fra de fjemere lande reprmsenteret med litteratur

fra disse lande (ofte identisk med »u-landeit eller )nye lan-
del). Tillige vil tekster fra disse omrader hyppigst vise gig
at vxre eventyr, der ofte er mere eller mindre bearbejdede.

Det bOr maske i denne forbindelse bemwrkes, at der ikke
uden videre kan sluttes fra den talnuessigt ringe forekomst
af stof fra Latinamerika, Afrika, Mien osv. og til, at der
ikke skulle vxre interesse for at tage stof fra disse kultur-
kredse op i danske lmsebOger. Denne Imsebogsanalyse om-
handler Niger for 1.-7. skolear; og )ABC-tekstera, »even-
tyr«, bOrnebogsuddrag, noveller beregnet for b0rn og lig-
nende stof ma derfor forventes at udgeore storsteparten af
teksteme. Faglige tekster vil naturligt vwre fa i en kesebog.
Disse to ting skal sa ses i sammenhwng med, at der i de
sidstnwvne omrader ikke i en hengere arrwIcke har eksiste-
ret nogen bOrnelitteratur i skandinavisk forstand og for en
del omraders vedkommende eksisterer der stadig ikke nogen
sadan bOrnelitteratur. De bOrnebogsproducerende lande, hvis
bOmebOger traditionelt oversmttes til dank, er fOrst og
fremmest lande i Angloamerika og Europa. Derfor er den
sparsomme representation af la-sebogstekster fra de »nye«
lande og »u-lande« nok udtryk for, hvad man matte forvente.

Med tanke pa den i 8.-10. sl. dear skete udvikling af
undervisningsmaterialer, der henter deres stof fra andre
omrader end dem, der her er dominerende, kunne det have
vxret smrdeles interessant at se netop trinene efter 7. skole-
Or.
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Lcegges der op til et samarbejde mellem
dansk og geografi?

Ved valget af stof fra bestemte geografiske omrader kunne De seks udbyg-
man forestille sig, at der i nogen udstrxkning var taget hen- gede systemers
syn til, om man pa det pagmldende klassetrin (traditionelt og tekster
i overensstemmelse med gmngse lmseplaner) arbejdede med
de pagmldende landomraderiorienteringsfagsundervisningen
(i dette tilfcelde geografi). Dette er undersOgt for de seks
fuldfOrte systemers vedkommende.

En oversigt over stoffet for de seks systemer, der i swrlig
grad er arbejdet med i denne redegOrelse, viser, nar man ser
pa bOgerne til de enkelte skolear, jf. tabel 9-15, og ilk man
ser pa opstillingen skolear for skolear, fOlgende:

For alle seks systemers vedkommende er i 3. skolear procen- 3. skolear
ten af normalsider med stof fra Danmark langt den stOrste,
se tabel 9, side 190.

Knn for to systemers vedkommende er der tale om, at under
halvdelen af alt stoffet er fra Danmark (MIN LiESEBOG,
46 % og K-BOGERNE, 45 %); for disse to systemers ved-
kommende er der en ret 110j procent af tekster fra det Ovrige
Norden, 20 % og 28 % .

En del af dette er bornebogstekster, i ikke ringe grad hen-
tet fra Sverige.

OPOrelsen af tekster for 4. skolear viser fOlgende normal-
sideprocenter (tabel 10, side 190).

Man kan her benuerke, at normalside-procenten af tek-
ster, hentet fra det Ovrige Norden, i VI L/ESER er 48, i
IC-BOGERNE er 41, i LiESEBOGEN 40, og i LEES RIG-
TIGT 35. For alle fire systemers vedkommende er normal-
side-procenten af tekster, hentet fra det Ovrige Norden,
stOrre end procenten af tekster, hentet fra Danmark.

Derimod har SA LIESER VI og MIN LIESEBOG stadig
en meget stor del danske tekster: 77 % og 61% .
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Tabel 9
Normalsideopg0relser i % pA 3. skolears Niger for de seks udbyggede systemer.

Danmark
Fcereerne
Grenlond

Norden (-Doman() Europo (-Norden)
Afriko

S S S R /men
Sydomeriko
Austrolio

Nor domeriko Total

( 1 f I f f 1 1 f i L f 1 1 f 1 I f

K-80G ERN E
t

38 7 28 1 I) 6 1 0 5 1 0 IC 0 93 t 7

45 28 6 5 16 100

SA LIESER VI
t

66 1 0 17 1 0 I I 1 0 I 1 5 0 1 0 95 1 5

66 17 II 6 0 100

LIESEBOGEN t

54 1 5 16 1 0 9 1 3 0 1 8 6 1 0 85 1 16

59 16 12 8 6 101

VI LI.SER
t

53 1 4 9 1 0 I I 1 3 10 1 6 0 1 4 83 1 17

57 9 14 16 4 100

LIES RIGTIGT
I

5 5 1 2 24 1 0 17 1 0 2 1 0 0 1 0 98 1 2
57 24 17 2 0 100

MIN LIESEBOG
46 1 0 20 1 0 21 1 0 0 1 2 8 1 3 95 1 5

46 20 21 2 II 100
indfedt + fremmed . total

Tabel 10
Normalsideopg0relser i % pa 4. skolears bOger for de seks udbyggede systemer.

Danmark
Reuter ne
Grenlond

Norden(-Donmork)
Europa (- Norden)

Milk)
5 SSR Asien

Sydomeriko
Australia

Nordomert ko Total

i

1 1

I

1

f
3

i

38
1

j
41

f
3

1

27
1

1

34

f
7

i

0
1

1

5

f
5

1

6
1

1

6

f
0

1 1

82 1

100

f
18

K-80GERNE
t 14

SA LASER VI
71 1 6 3 1 0 i2 1 4 0 1 0 4 0 90 1

1
10

77 3 16 0 4 100

LASESOGEN t

38 1 0 38 1 2 5 i ' 6 3 1 5 3 1 0 87 1 13

38 40 II 8 3 100

VI LASER I
33 1 9 30 1 18 0 1 2 0 1 4 4 1 0 67 1 33

42 48 2 4 4 100

LAS RIGTIGT
40 1 0 35 1 0 4 1 6 0 1 5 6 1 4 85 1 15

40 350 9

10

1 0 0

5

1 0 6

10

1 4

100
94 1 6MIN LASHOG

59 1 2 20 1

61 20 9 0 10 100
indf.dt + hemmed= t oto I
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Tabel 11
Normalsideopg0relser i % pa 5. skolears bOger for de seks udbyggede systemer.

Ignromearnrke

Grenlond
Norden (-Danmark)

Europa l- Norden)
Afriko

SSSR dtomeArii:s oen

Australia
Nordamerika Total

I 1 f I f i 1 f 1 f I f

I

i I f

K-B0GERNE t

25 1 0 12 I 14 1 26 0 1' 0 22 0

22

73 r 27

10025 13 40 0

SA LIESER VI
t

50 I 6 0 I 8 8 I o 0 1 15 13 I 0 7i 1 29

56
13 I 0 I

8

I 0 16

8

I 40 I

15

( 18

13

10-1 0

100

41-1 58
LIESEBOGEN

t 13 I 56 19 10 99

VI LASER t

44 I 3 2 1 0 21 1 21 1 1 3 5 1 0 73 1 27

47 2 42 4 5 100

LIES RIGTIGT
1

74 I 8 5 1 5 2 I 2 1 1 2 0 1 0 82 1 17

82 10 4 3 0 99

MIN LIESEBOG
1

54 I 0 14 1 0 6 1 4 1 1 12 8 1 0 83 1 16

54 14 10 13 8 99
indfedt + fremmed.totol

Oversigten over normalsider, angivet i procent, ses i tabel 5. skolear
11 her pa siden.

Tabellen viser, at tre systemer liar mange tekster fra de
geografiske omrader, man traditionelt arbejder med i femte
skolear:

LIESEBOGEN liar 56% of normalsidetallet hentet fra
disse omrader; de Ovrige normalsider er ret jwynt fordelt
over de andre geografiske omrader. VI LIESER liar 42 %
henlagt til dette geografiske omrade (dog ogsa 47 % henlagt
til Danmark), og K-130GERNE har 40 % normalsider fra
dette omrade.

LIES RIGTIGT, SA LIESER VI og MIN L/ESELOG
viser med 4%, 8 % og 10 % normalsider et hvad dette
forhold angar udpreget andet billede end f0maninte tre
systemer.

Nfir bOgeme for 6. skolear iagttages, ses det, at de omrader, 6. skolear
man ud fra undervisningsvejledning, lmseplaner og lmse-
b0ger i Ovrigt beskmthger sig med i sjette skolear SSSR,

Asien, Latinamerika, Australia og Oceanien er ret spar-
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Tabel 12
Normalsideoporelser i % pa 6. skolears bOger for de seks udbyggede systemer.

Danmark
Fcereerne
Grenland

I 1

Norden (-Dantnatk) Europa (-Notoenl
Afrika

SSSR
Sydamereka
Australia

I

Asten
Nordomerska Total

f t -I f i 1 f T f i i f I f

K-B 0GERNE
42 1 0 10 1 1 8 1 3 9 1 16 7 1 3 76 1 23

42 II !I 25 10 9 9

S A L ASER VI
55 1 4 17 1 9 4 1 6 0 1 0 4 1 0 80 1 19

59 26 10 0 4 99

LASEBOGEN
39 1 0 5 1 0 17 1 26 0 1 11 1 1 0 62 1 37

39 5 43 II I 99

VI LASER
45 1 8 7 1 0 7 1 6 3 1 21 3 1 0 65 1 35

53 7 13 24 3 100

LAS RIGTIGT
t

67 1 0 16 I 4 1 4 0 1 0 7 1 0 94 1 5

67 17 8 0 7 99

MIN LASEBOG
55 1 3 8 1 0 10 1 1 2 5 1 7 0 1 0 78 22

58 8 22 12 0 100
ndfodt+ fremmed:totol

somt repmenteret i en del af bOgeme for det pageldende
klassetrin, se tabel 12.

I to af systememe er der simpelt hen ingen tekster herfra:
SA L/ESER VI og L/ES RIGTIGT.

Kun i K-BOGERNE (med 25 % ns.) og i VI LSER
(med 24 % ns.) er der en ret stor tekstmaengde fra disse
omrader.

Det ma dog benrerkes, at LIESEBOGEN (1 % ns.) ikke
er udkommet med nye bOger for dette skolear, og at stoffor-
delingen pa det tidspunkt, hvor LiESEBOGEN oprindelig
blev tilrettelagt, ikke helt var, som den nu foreslas i Den
bla BetTnkning. MIN LeESEBOGs tekstvalg (12 % ns.)
understreger ogsh pa dette klassetrin den talmmssige vwgt,
som danske tekster liar i dette system.

I Ovrigt synes det karakteristisk, at samtlige systemer pa
dette klassetrin har hOjest procent normalsider pa tekster,
der foregar i Danmark. En tradition for, at der pA dette
trin smttes ind med en >>litteraturundervisning<<, kan maske
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Tabel 13
Normalsideopg0relser i % pa 7. skoleArs bOger for de seks udbyggede systemer.

Danmark
Fcereerne
Grenland

Nordent-Donmotk) Europa (-Norden)
Alnico

SSSR Assen
Sydomerika
Australia

Nordomerika

i 1 f

Total

i f 1 1 f I f i 1 f i I t

K-BOGERNE
47 2 14 1 2 8 4 3_ I___ 0

3
21_ _i

21

0 93_1_8
49 16 12 101

SA LIESER VI
t

49 1 17 20 1 0 0 1 0 1

1 I

1 1 !

2

71 29_ . _ .
100

66 20 I

LQSEBOGEN t

49 1 0 18 i 5 3 1 0 5 1

26
21 0

0

0 75 1 25

100
49 23 3

VI LASER t

54 1 0 11 1 8 4 1 2 I 1 I 13 1 7 83 18
54 19 6 2 20 101

L/ES RIGTIGT t

62 1 0 23 1 3 0 1 3 0 ' 4 5 : 0 90 10
62 26 3 4 5 100

MIN L/ESEBOG
r

77 1 0 13 1 I 2 1 I 0 0 0 7 92 9

101
77 14 3 0 7

indfert + hemmed: total

stadig spores her i modsxtning til den delvise orienterings-
holdning, som i nogle bOger findes i en del tekster pa tidli-
gere tin.

Normalsideprocenten for 7. skolear viser, at kun to syste- 7. skoledr
mer har en ret stor andel of teksterne henlagt til det omrade,
mart traditionelt arbejder med i syvende skolear, nemlig
Angloamerika. Det er K-BOGERNE (21% ns.) og VI
LIESER (20 % as.), jf. tabel 13.

IASEBOGEN (stadig xldre udgave) har ingen tekster
fra Bette °made, SA LIESER VI bar 2 % ns., LAS RIG-
TIGT har 5 % ns. og MIN LIESEBOG har 7 % ns.

Dertil ma dog lxgges, at man i 7. skolear ifOlge undervis-
ningsvejledninger m. v. ogsa bOr besketige sig med Dan-
mark, og danske tekster er ret rigeligt reprwsenteret i alle
systemer.

Man arbejder ligeledes med internationale organisationer
m. v. Ordlyden i Den bla Betznlcning er:
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»Danmark, herunder Fxr0erne og GM.' land, med sxrligt
henblik pa tilknytningen til Norden og forbindelsen med
den Ovrige verden. Landenes indbyrdes aflrenghed (her-
under behandling af FN). Nordamerika.«

Da der ikke er foretaget nogen systematisk registrering,
der giver mulighed for at belyse, om der generelt er taget
hensyn tit dette felt, kan det kun belyses med en henvisning
til, at stof som foreslaet faktisk behandles i hvert fald i
nogle af 7. skolears lxseboger, bl. a. af: Karl Eskelund I
2,Den lykkelige uden skjortec LIES RIGTIGT FOR SY-
VENDE SKOLEAR. DANSKTIMEN 7 for 7. skolear, side
91-102, og i fotomontagen 2.Verdens-erkimringen om men-
neskerettighederne« i VERDEN OMKRING OS II (K-
BOG 7A) for 7. skolear, side 115-132.

3. -7. skolecIr En samlet oversigt over normalside-procenten for disse seks
systemer, der ma forventes at dmkke en vmsentlig del af
undervisningen i danske skoler for 3.-7. skolear viser nar
der ses pa, hvilke geograf; ske omrader teksterne er hentet
fra at tekster hentet fra Danmark i alle tilfwlde er hyppigst
blandt de fern kategorier Danmark, Norden, Europa +
Afrika, SSSR + Asien + Sydamerika + Australien og Nord-
amerika, der er opstillet for samtlige lmsebogssystemer.
Variationeme er dog store fra SA LIESER VI med 65 %
til dansksystemet K-BOGERNE med 37 %, jf. tabel 14.

Det synes at mre udtryk for en vis tendens, der ogsa er
iagttaget pa de enkelte klassetrin, at SA LIESER VI, LIES
RIGTIGT og MIN LIESEBOG har en for stort set alle
klassetrin gennemgaende, ret hyij procent danske tekster,
mens LIESEBOGEN (i de nye udgaver) og K-BOGERNE i
noget stOrre udstralning henter deres tekster ogsa fra andre
dele af verden. VI LIESER synes i visse henseender at be-
trwde en mellemvej mellem de to her givne grupper.

K- B0GERNE ma betragtes separat som det eneste sy-
stem, der har mere end en leesebog pr. klassetrin i 3.-7.
skolear. Oversigten i tabel 15 viser, hvorledes de af syste-
mets bOger, der har market »At, fremtrwder med en ret hoj
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Tabel 14
Normalsideopg0relser i % pa samtlige 3.-7. skolears bOger for de seks udbyggede systemer.

Danmark
Faroerne
Gronland

Norden I- Donmoos)
Europa (-Norden)

Afrika

SSSR Asien
%don:aril:a
Australiaif f

No:darner:ha

i I f

Tote!

fi 1 f i f c 1 f

K-BOGERN E
3 5 1 2 19 2 I2 I 7 4

1
5 14 , I 84 i 17

37 21 19 9 15 101

SA LASER VI
t

58 7 12 I 4 6 1 I 0 1 6 5 I 0 81 1 16

65 16 7 6 5 99

LA.SEBOG EN
38 1 1 14 1 1 10 1 16 2 1 13 4 0 68 1 31

39 I5 26 15 4 99

VI LM.SER
46 1 4 11 1 5 9 1 7 2 1 7 6 1 2 74 1 25

50 16 16 9 8 99

LAS RIGTIGT t

6I 2 20 2 4 3 0 2 4 I 89 1()

63 22 7 2 5 99

MIN LA.SEBOGt
5 5 : , I I 1 4 I 0 9 1 4 2 1 5 4 1 3 8 8 I 13

60 14 13 7 7 101

indfodt +fremmed.tote1

Tabel 15
Normalsideopg0relser i % pa de forskellige broger i K-bogssyst...met.

Skole8r
Donmork
Fcereerne
Gronlond

Norden (-Danmark) Europo (-Norden)
Afrika

SSSR
Sydameriko
Aust

Asien

olio
Nordomenko Total

3

t

A
f

B
f c

A
f

B
i 1 f i

A
f

B
c f

Ailf B
i i f

A
1 lf B

t f

1 -
i if

93 729 7 9 , - 4 - 24 1 - 1 - 5 - 5 1 - - - - 1 -
3 6 9 4 24 I 5 5

A
i f

B
f

-
A

i f

I 16
B

i I f

100

rif
4.

f

A B
i 1 f i

A
f

8
i f

A
c I f

a
i f

4 3 7 1 - 36 3 2 - - 1 - 27 7 - 5 6 1 - 82 18

7 7 39 2 - 34 - 5 - 6 100

5.

t

A B
i

A
f

B f

11 - 14

A
1

I 26

B

- 10 I -
B
4_ j_

12 1 -
iii_

741276 19 -
6 19 3 I I 40 - - - 10 12 101

6.

A
f i

B
f

C
1 f

Al'f Bif Ci'f Aif Bif ifC ifA Bit Cif A BilfififC
513

if
76124- 22 - 201- - - 7 I 3 1 - 6 f - - - 3 4 9 13 - - 1 1 - - -

- 22 20 8 3 6 7 22 I - 8 100

7

t

A_IfifB Cif i
A

f
B

i f ifC Aif ifB ifC Aif Bif Cif AifilfB Cif if
121 2 22 - 13 - 1 2 12 - I - - 2 - - 8 2 - - - - 3 - 17 - - - 4 - 93 8

14 22 13 3 12 I 2 - 10 - - 3 17 - 4 101

ndfadt + hemmed. total
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procent tekst, r, hentet fra de geografiske omrader, man be-
skxftiger sig med pa klassetrinet, nemlig i 3., 4., 5., 6. og 7.
skolear med henholdsvis36 %, 39 %, 40 %, 22 % og 17 %,
se tabel 15.

Forklaringen pa disse procenttal bOr nok sOges i, at syste-
met aneveligt Onsker at lwgge op til en integrering mellem
dansk- og orienteringsfagundervisningen netop via stoffet i
en eller to af de to eller tre lmsebOger, der findes pa hvert
klassetrin.

Side 199-200 er lmsebogernes tekster stillet i relation til alle
orienteringsfagenes angivne udgangspunkter.

BOger til Blandt de registrerede ksebogssystemer er to skrevet spe-
hkelpeklasserne cielt for hjx1peklasseme: DANSKSYSTEMET PER OG

LIS og DANSK L/ESEBOG TIL SPECIALUNDERVIS-
NING.

Bet blev undersOgt, om disse systemer ved de analyser,
der kunne foretages efter registrerngen viste smrlige ka-
rakteristika. De to systemer er fra 1962 og 1965.

Faalles for systememe er, at alle tekster pa de fOrste hese-
trin er danske. For »3. trin« har systemet DANSK LIESE-
BOG TIL SPECIALUNDERVISNING en enkelt norsk, en
svensk og en amerikansk tekst af »indf0dt« forfatter, mens
alle PER OG LIS-teksteme er danske.

Yderligere kommentarer er nwppe mulige ud fra den fore-
tagne registrering; maske kunne det =Nines, at der af de
praktikanthold, der arbejdede med disse systemer, blev gi-
vet udtryk for det Onskelige i, at disse systemer blev »ind-
holdsanalyserede« pa linje med ofte udtalte Onsker for de
Ovrige lmsebogssystemer. Noget sadant faldt dog uden for
dette arbejde.
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Andre mulige registreringer

Det vile vxre en selvstwndig opgave at undersOge, hvilke en geografisk
egne af Danmark og hvilke miljoer i Danmark der blev
skildret gennem lmsebOgemes tekster.

Dette er ikke systematisk undersOgt, og nogle generelle
konklusioner er ikke mulige ud fra dette arbejde.

Nogle indtryk, der som kommentarer gik igen i flere prak-
tikanters arbejde, skal gengives her, da de maske kan Inge
op til et yderligere arbejde med laNebogstekster eventuelt
efter de her anvendte registrerings- og analyseringsprincip-
per.

Mange af teksteme foregar i ret udefinerede miljOer. Dog
er landmilj0 mere end lejlighedsvis skildret. Forstaden ses
ogsa, omend nok mere sjmldent. Hovedstaden findes skil-
dret, derimod ses andre stOrre byer ret sjwldent omtalt.

0-boere optraader sjealdent, og f. eks. er Bornholm meget
vanskelig at fa Oje pa i lamebOgeme. Men der er ogsa en
rxkke andre geografiske omrader, nok iswr oeme, der ikke
ses meget til i lmsebOgeme.

Hans Kirk er ikke helt alene om at skildre fiskere, og Skjold- og erhvervs-
borg heller ikke helt alene om at skildre landarbejdere, men skildringer?
disse miljOer findes dog ikke beskrevet i store udstrwkning.

Handvxrkere ses, og andre miljOer tradfes ogsa.

Mindretal er meget sjwldent gjort til genstand for omtale eller
dette &elder, hvad enten man txnker pa mindretal i na- mindretal?
tional henseende som det tyske, eller man f. eks. twnker pa
de handicappedes mindretal.

Overhovedet synes det at vatre ret anonyme steder og ret
anonyme miljOer, der talmnsigt dominerer, maske navnlig i
bOgeme for de yngre ldasser. Maske er der en tendens til, at
der skildres 2orholdsvis mange (ret velplejede) bOm fra mid-
delstandshjem, der geografisk er placeret nwr den yderste
udkant af en stor by.
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Dette er dog ikke-underbyggede antagelser, provokeret
frem of arbejdet med stoffet; det er kun hypoteser, der lmg-
ges frem tii breg for fortsatte undersOgelser. De kan ikke
bruges som argumenter i en diskussion.
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KAPITEL 10

Sammenhwng mellem dansk og
orienteringsfagene via ixsebogerne?

I forlengelse af det arbejde, der er redegjort for i kapitel
8, og iser i sammenheng med stof, der har ret ner forbin-
delse med orienteringsfagene geografi, kapitel 9, og historie,
kapitel 8, ville det v2ere nerliggende at forsOge, om det var
muligt at se visse generelle trek i denne problemstilling:

Er der via lesebOgeme opleg til sammenheng mellem
dansk og orienteringsfagene? Og i givet fald: I hvor hOi
grad er der tale om en sadan sammenheng?

Da der kun i en vis udstrekning via undervisningsvejled-
ningen er sammenheng mellem orienteringsfagene geografi,
historie, religion, biologi, fysik og kemi -

da de orienteringsomrader, der stort set varetages af klas-
selereren (dansklereren), yderligere komplicerer billedet
der twnkes her pa hele feltet fra ferdsels- til seksualunder-
visning, og

da emnet ikke har veret centralt i problemstillingen for
den. opgave, der her er taget op,

kan spOrgsmalet nok stiles ud ;Era det her bearbejdede
lerebogsmateriale, men slet ikke besvares ud fra de ind-
samlede og analyserede oplysninger.

Til ovenstaende kan tilf0jes, at brines man fremover i
hojere grad frem til en integrering mcllem orienteringsfagene
historie, geografi, biologi og religion (hvad vel nok en del
tyder pa), vil det vere direkte Onskeligt med et vist helheds-
praeg over save! i hvert fald nogle af lerebOgernes tek-
ster som over de emner, der ma forventes at blive udgangs-
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punkter for dette 1.fagt, den samlede orientering pa mellem-
trinene. Over lades det til tilfmldigheder, er der intet i de ind-
til nu foretagne kerebogsanalyser, der tyder pa, at der vii
komme helhed over skolens stof.

En sammenligning med Paget orientering pa hOjere trin
trmnger sig pa; men en direkte sammenligning er ikke mulig;
den kan i hvert fald ikke foretages uder. videre, da elevemes
udgangspunkter er meget forskellige i 3.-7. og i 8.-10.
skolear.

En *riven af et fag orientering fra enhver
stof-, emne- og pensum-ramme vil pa disse trin kunne vmre
betznkelig, bl. a.

pa grund af den seen-bort fra det Onskelige i visse gene-
relle, (geme fa) basale fxrdigheder, der da ville vxre tale
om, og i ikke mindre grad

pa grund rrf den mangel pa helhed, der ville komme over
stoffet, erfaringer indsamlet her synes at pege pa, at dette
synspunkt ma tillmgges en vis vwgt; saint naturligvis ikke
mindst

pa grund af de vanskeligheder af bade metodisk og mate-
rialemwssig art, som kereme da vi sta overfor, og som nok
ofte undervurderes; om dette sidste henvises til senere publi-
kationer.
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KAPITEL 11

Om norske og svenske tekster

Den bla Betenkning angiver side 44: i bOgerne for

>>Fra 6. skolear skal leesning af lette norske og svenske 6. og 7. skoleor

tekster indgi i undervisningen. Der skal ikke gives under-

visning i grammatik og udtale, men eleverne b0r, f. eks.

gennem afspilning af lydband eller grammofonplader, wen-

nes til at hOre norsk og svensk Ogsa norske og svenske

sange kan med fordel inddrages i undervisningen. Der til-
strxbes en forstaelse af disse sprog bade som tale- og skrift-

sprog, men der sigtes ikke mod udvikling af talefcerdighed.t

Omfanget af disse norske og svenske tekster i lmsebOgerne

for sjette-syvende skolear er fOlgende:

ns. ns. ns.

norsk- svensk- i alt
sproget sproget

K-BOGERNE 10 12 22 (5*+3*=30*)

SA L/ESER VI . . . 43 21 64

L/ESEBOGEN 22 12 34

VI LIESER 23 16 39 (1*+1*=41*)

LIES RIGTIGT . . . 28 23 51

MIN LSEBOG 12 11 23

DANSK L/ESEBOG
(Clausen og Hansen) 4 11 15

DANSK LIESEBOG
(Hansen og Heltoft) 33 30 63

SJETTE- OG SYVEN-

DEKLASSERNES
L/ESEBOG 21 14 35

i alt 196 150 346

14

Jf, nmste side, hvor der redegOres for norske og svenske tekster i

Niger til tidligere klassetrin.
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og i bogerne Til ovenstaende ma beincerkes, at to af systemerne, K-
for 4. og 5. BOGERNE og VI LIESER, ogsa har norsk- og svenskspro-

skoldr gede tekster pa 4. og 5. klassetrin:

ns. ns. ns.
norsk- svensk- i alt
sproget sproget

K-BOG 4A 3 1 4
K-BOG 5A 2 2 4
VI LASER

(4. skolear) 1 1 2

Om lydband til Da brugen af lydband i h0j grad ma formodes at bidrage til
de norske og en effektivisering af denne undervisning, og da det direkte i

svenske tekster Den bla BetmnIcning anbefales, at lydband anvendes, har
man sOgt efter nxrmere oplysninger dels naturligvis om,
hvilke lanebogssystemer der har lydband knyttet til deres
tekststykker, dels om hvorledes disse lydband anvendes.
Der findes ingen fuldstxndige oversigter over dette, og ha-
ler ikke via forlag, bandfirmaer, bandcentra1er in. v. kunne
man na frem til en samlet oversigt. Det papeges nemlig fra
flere af disse institutioner, at man i skoleme ogsa lejligheds-
vis vil have lydband i brug, der er kObt direkte i Norge og
Sverige. At skoleradio og skole-tv har enkelte udsendelser,
der involverer brug af Iydbfind, og at disse er tilgxngelige i
forskellig udstrwkning via kommunale bandcentraler og Un-
dervisningsministeriets bandcentral koniplicerer yderligere
en opg0relse.

Dertil skal fOjes, at grammofonplader med savel oplms-
ning som sange pa norsk og svensk ogsa anvendes i skoleme,

at foreningeme Norden ogsa har materiale til den elemen-
txre undervisning i norsk og svensk, og at der findes enkelte
,10sec bOger m. v. til denne undervisning Niger og hafter,
der ikke er registreret her, da det i Ovrigt har det supple-
rende materiales karakter.

Om anvendelsen af lydband pa de pagwldende klassetrin
foreligger der ingen tilgxngelige systematiske oplysninger.
Efter hvad forhandlere, forlag eller forfattere oplyser, synes
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disse lydband at blive brugt i nogen, for visse bands ved-
kommende dog ret beskeden, udstrzekning.

Men det !wirer med 1 billedet, at brugen for en del bands
vedkommende har vxret stadig og stxrkt stigende fra 1964
til 1968, hvad der vel bl. a. kan ses i sammenkeng med
skolernes stadig bedre forsyning med bandoptaeere og med
Ixreres og elevers stadig 6tOrre fortrolighed med ogsa disse

hjtelpemidler.
De lydband, der foreligger til 4. og 5. skolear, bliver brugt

i nzstea samme udstrwkning som lydbandene til 6. og 7.
skolear.

Man sOgte indledningsvis at arbejde systematisk med den Om norsk
sprogform, hvori de norske tekster fremtradte. I forbindelse og norsk

med omtalen af de norske forfattere er lejlighedsvis gjort
enkelte berruerlminger om den sprogform, deres tekster frem-

tradte i.
En indledende analyse antydede visse retningslinjer, bi. a.

at der oftest syntes valgt en norsk form, der la dansk ret wen
Figurerne 47 og 48, der gengiver samme tekststykke og

maske iswr noten til figur 48 antyder dog visse af de van-

skeligheder, der opstod med hensyn til sprogformen. Figur
47 er fra T. Hoffmann Jensen m. fl.: DANSKTIMEN 7,
side 269, og figur 48 er fra JOrgensen og Maltesen: SY-
VENDEKLASSERNES L/ESEBOG, side 228.

I figur 49 gengives tre forskellige former pa fOrste vers
af den norske nationalsang (T. Hoffmann Jensen rn. fl.:
DANSKTIMEN 7, side 264, Jansen m. fl.: ET UDVALG
AF NORDISK LITTERATUR II, side 54, og Byrnak
m. fl:: SA L/ESER VI 5, side 185), hvad der kan were et
eksempel mere pa de faktorer, der fOrte til, at det sluttelig
matte fastslas, at det uden specifikt og ajourfOrt kendskab til
de(t) norske sprogs udvikling siden slutningen af 1800-tallet
var ugOrligt at ga nzermere ind i registreringer og analyser

omkring disse forhold.
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Figur 47 Faren

Den mann som her skal fortelles om, var den mektigste i site
prestegjeld; han het Tord Overas. Han stod en dag i prestens
kontor, hey og alvorlig.

»Jeg har fatt en sonn,« sa han, »og vil ha ham over dapen.«
,>Hva skal han hete?«
»Finn etter far min.«
»Og fadderne?«
De ble nevnt og var da de beste menn og kvinner i bygda

av mannens slekt.
»Er det ellers noe?« spurte presten, han sa opp.
Bonden stod litt; »jeg vine gjerne ha ham dopy for seg sjol,«

sa han.
»Det vil si pa en hverdag?«
»PA lordag forstkommende, 12 middag.«
»Er det ellers noe?« spurte presten.
»Ellers er det ingenting;« bonden dreide hua, som ville hart

Da reiste presten seg.
»Enna dog dette,« sa han og gikk like bort til Tord, tog bans

Figur 48

FADEREM *

269

Den mand, hvorom her skal fortwiles, var den megtigste i sit prx-
stegjeld; han hed Thord Overas. Han stod en dag i prestens kon-
tor, hOi og alvorlig. »Jeg har faet en sran,« sagde han, »og vil have
ham over &ben.« »Hvad skal han hedde?« »Finn efter far
min.. - »Og fadderne? « De blev nmvnede og var da bygdens
bedste mwnd og 'winder af mandens skegt. »Er der ellers no-
get? c spurgte prwsten, han sa op. Bonden stod lidt. »Jeg ville
gjerne have ham clObt for sig selv,« sagde han. »Det vil sige pa
en. hverdag?« »PS. 19irdag, fforstkommende, 12 middag.« »Er
der ellers noget?« spurgte praesten. »Ellers er der ingenting.«
Bonden drejede huen, som ville han ga. Da reiste prmsten sig.
»Endnu dog dette,« sagde Ilan og gik lige bort til Thord, tog hans

* Trykt fOrste gang 1859. Retskrivningen som i den reviderede
udgave af BOrnsons smastykker fra 1868, dog anvendes sma

-EP= forbogstaver i substantiverne ligesom A, skulk, kunne og ville.
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Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, vxrbict over vannPt,
med de tusen hjem,
elsker, elsker det og tenker
pa var far og mor
og den saganatt som senkcr
&mime pa var jord.

Ja, vi elsker dette landet,

som stiger frem,

furet, vejrbidt over vandet,

med de tusen hjem,

elsker, elsker det og tanker
pa vor fax og mor

og den saga-nat, som sanker

dromme pa vor jord.

ja, vi eisker dette landet,
som det stiger frem
furet, vejrbidt over vandet
med de tusind hjem.
Elsker, elsker det og tanker
pa vor far og mor
og den saganat, som sinker
dromme pi vor jord.

Figur 49

1 forbindelse med Nordisk Sommeruniversitet blev der i for-
Arssemestret 1969 behandlet emnet nabosprogs-problematik
i Norden.

Man sa pa de problemer, der opstfir, nar folk i Norden
skal kommunikere uden at bruge engelsk. Sagan kunne ses ud
fra sociologiske, sprogpsykologiske, padagogiske, malings-
psykclogiske, alment lingvistiske og sprogpolitiske aspekter.

Det synes umiddelbart nwrliggende at pege pa, at der her
findes et omrade, der er modent til et systematisk padago-
gisk udviklingsarbejde. Det forekommer i den forbindelse
nwrliggende, hvis man indledningsvis fik foretaget en kort-
1agning af feltet.

Man kunne udvide den undersOgelse, der her er foretaget
af teksterne, til at orientere sig om, hvilke andre larebOger
og evt. lydband der Bruges til denne undervisning. Men
padagogisk mere vasentligt var det nok at undersOge, hvilke
norske og svensk bOger, skOnlitterare savel som faglige, der
findes i danske bOme- og skolebiblioteker; man matte un-
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dersOge, i hvor stor udstrmkning disse boger blev udlant og
faktisk anvendt dels i undervisningen og dels af eleverne
ved deres selvstiendige lmsning.

Videre vil det v2ere nmrliggende f. eks. at undersOge, om
formodningen oin (Lundahl, 1968), at der var forskelle i
den lethed, hvormed nordiske tekster i forskellige dele af
Danmark blev forstaet, faktisk viste sig at holde for en
systematisk undersogelse. Der kan i denne forbindelse peges
pa, at der synes at vmre en vis tendens til, at lydbandone
til norsk og svensk oftere ses i brig i Ost-Danmark end i
Jylland bl. a. er dette iagttaget i forbindelse med klasse-
vmrelsesobservationer.

Emnet vile vxre tilgmngeligt for savel et pmdagogisk ud-
viklingsarbejde som for den paulagogiske forskning.

Maske kunne man ogsa her na til en sammenlignende
orientering om, hvorledes et til dette forhold udarbejdet
svensk >metod- material-system<< (jf. IMU, UMT etc.) i
praksis vile virke, sammenlignet med den danske metodiske
tradition, hvor der i modersmalsundervisningen pa disse
trin er en almindelig tendens til at ga hid for nok mindre
formaliseret stof og for megen anvendelse af supplerende
litteratur i forbindelse med forholdsvis udfOrlige laTervejled-
ninger.

.......... .1. I... , ..,, ............ , . /..1. ....*



KAPITEL 12

Originale, bearbejdede eller
forkortede tekster

Une .3r gennemarbejdning af de enkelte tekster blev man Forskellig
gang pa gang fOrt ind pa overvejelser over, hvor z.originale praksis
en lmsebogstekst var i forhold til den form, hvor den oprin-
delig forekom, jf. blandt andet det i kapitel 6 nmvnte om
eventyr.

I nogle tilfmlde var det meget klart angivet, at man stod
over for en forkortet og stzrkt bearbejdet tekst. I andre til-
fmlde stod man over for et ret klart afgrmnset uddrag af en
tekst, der i sa h0j grad fremtradte som en helhed, at det
ikke havde forekommet lzesebogsredaktOreme nOdvendigt
at anfOre indledende eller afsluttende bemmrkninger til det
pagmldende telcststykke.

Lejlighedsvis blev der registreret uddrag af tekster, som
laasebogsredaktOreme havde forsynet med en (oftest ret kort)

indledning, for at eleveme skulle kunne fa et sa stort ud-
bytte af det pagmldende tekstuddrag som muligt. Disse ind-
ledninger til tekstuddragene kunne enten vmre markeret ved
en smrlig typografi, f. eks. et kursiveret tekststykke forud
for teksten, eller de kunne were markeret pa anden vis,
f. eks. adskilt fra tekstuddraget ved et typografisk tegn. Af
og til var en indledning, som den her omtalte, anbragt bag i
bogen forud for noterne til det pagzeldende stykke.

Undertiden var det dog vanskeligt at orientere sig om,
hvorvidt en tekst, man stod overfor, var et uddrag, og blev
der fundet frem til et bekrmftende svar pa dette, opstod ogsa
lejlighedsvis problemer med at finde ud af, om teksten var
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Om den typo-
grafiske m.v.

fremtnedelses-

form

1

et uddrag, eller om den var stykket sammen af Here mindre
uddrag, maske med maske uden redaktionelle mellem-
liggende kommentarer.

I en meget stor del af tilfwldene var der dog tale om tekster,
som angiveligt var uforkortede, og hvor der heller ikke, sa
vidt det kunne ses, var foretaget xndringer. Og sa skulle
teksterne altsii vxre »ens« med teksterne i de bOger, de op-
rindelig var hentet fra.

Men det er jo kun tilfwldet, hvis man ser pa dem ud fra
ganske bestemte, traditionelt fikserede udgangspunkter. Man
vile med en vis ret kunne hxyde, at =sten alle lmse-
bogstekster er mndret i forhold til den form, de oprindelig
fremstod i:

Bl. a. vil teksternes typografiske og lay-outmwssige frem-
trwdelsesform vxre en anden i lmsebOgeme ligesom i nee-
sten alle samlemrker, der ikke henvender sig til en meget
lille og specielt fag-interesseret gruppe, der som regel tillige
skal arbejde videnskabeligt med fotografiske gengivelser af
litterwre tekster.

Og det er et abent spOrgsmal, om ikke disse forhold, tek-
stemes typografiske og lay-outmansige fremtreedelsesform,
kan vxre lige sa vamentlige for elevemes oplevelse af f. eks.
teksters alder og mnilj0«, som de sproglige faktorer er; og
som regel er det alene disse sidste, der diskuteres, nar man
taler om »bearbejdedec tekster.

Det er uden for diskussion, at en mange ar wldre bl. a.
typografisk og lay-outmwssig fremtrwdelsesform af en tekst
helt kan blokere elevgruppers mulighed for overhovedet at
tilegne sig bare dele af en forelagt tekst. Og dette geder,
selv om man hverken gar til runeindskrifter eller middel-
alderhandskrifter, ogsa selv om man holder sig til f. eks.
1700-tallets tekster eller til vxrker fra fOrste del af 1800-
tallet.

Retstavnings- og fremstillingsmwssigt mange ar mldre
fremtriedelsesformer end nu gmngse kan ogsa blokere elev-
gruppers tilegnelse af en tekst. Veil vurdering af sadanne
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forhold skelner man nmppe i tilstrmIckelig grad mellem de
lmsemmssige forudsmtninger blandt de elevgrupper, hvor s a-

danne faktorer enten het blokerer, eller hvor de hmmtner,
eller hvor de er en lidt besvmrlig kolorit, eller hvor eleverne
slet ikke lamer mmrke til dem.

Men der skal dog rejses det spOrgsmal, om ikke den primmre Indhold /form?

mening med at bringe en tekst i en lmsebog udover at til-
godese visse lmsetrmningsmmssige forhold sa afgjort er at
viderebringe et indhold. Og om dette som regel ikke er sa
vmsentligt, at der ma afstas fra savel en typografisk frem-
trmdelsesform, det kun er teknisk muligt at na frem til ad be-
svmrlige (og i Ovrigt i almindelig bogfremstilling ikke mere
anvendte veje), som fra at fastholde en atldre retstavning og
en midre sproglig fremstilling sa meget mere som den
fOrste af disse to sidstnmvnte faktorer ofte i en del til-
fmlde var mere tilfmldig, end man i folkeskolen har tra-
dition for at fortmlle eleverne, at den faktisk var.

Figur 50 er gengivelse af en originalside fra afsnittet
)Pintseaften« fra 3.De Tre Helligaftener. En jydsk Rover-
historie « af S. S. Blicher i Dansk Folkekalender for 1841,
hvor denne tekst fOrste gang blev trykt.

Pa siden overfor, figur 51, er stort set den samme tekst
gengivet efter »Pintseaftenq fra 3.De Tre Helligaftenerq
3.Nye Novellerc 1843, af S. S. Blicher, hvor teksten forela
i mere gangs bogform.

Figur 52 viser den oprindelige tekst sat med en i 1960'
erne ofte anvendt 3.modernec typografi og lay-out.

Pa sideme 59-61, figur 9, 10 og 11 er stort set den samme
tekst gengivet i tre lmsebOger.

Hvilken af disse tekster, der »lignev< den oprindelige tekst
3.mestq, er nok et spOrgsmal, der kan diskuteres. Men det
bliver det sjmldent, idet man pr. tradition gar ud fra, at en

ud fra visse sproglige kriterier nnsc tekst er mest op-
rindeligq, stort set uden hensyn til de Ovrige momenter i
fremtrmdelsesformen.

(teksten fortseettes side 213)
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islet; Sor Jerre faaer !" "13it 'Du tit Zattb,
fen i 'efobett imorgen ?" fpurgte barn 4ligett. "93il
Zit?" fpurgte ban igjm. "OW," fagbe bun, "leg bar
ingen 24$1". "Seg life beget", fagbe tan. "eau
ffal Zu.babe @drat!" fagbe butt og gab Nut .0aan,
ben. "Zet frai 1,%t felb babe!" fbarebe ,ban, og ber=
meb"ffitteit be ab.

lien ber bar meer ,Onbt tilbage for ben fat
Sarin, ingen bun Inmate tomtit tit eloligbeb. 1a
bun tom mb, ba fab lyan ber, ben efoblouning )01e.

1Brob108. "Sommer Zu ber, nun bitte Vige!" *ler
ban; "er Zu nu /*oat?" "*aa Moabr Eiger
bun: "spar Zu nu giant bet?" tiger ban; "bet er

enbba iffe langere fiber ent q3aaffe bet bar jo
um at brage inb tit Zig fee ber! Ott ;-.Du iffy
gat itut, at jeg bejfer Vaa Ilmbtot og Tarbrob, faa
bit jeg gibe Zig bielfe ber i WaftenOgabe," ban
frentiagbe babel) en bagtig Zeibbalificebe meb et bet).-

bentgenbe Otte af famme Vita ".§abbe Zu neat
battle , ter bar baaret bet, matt bun bar letenbe,
fax ffulbe Zu iffe-neibe ettbe ub for en etunte.

-- Me)) bitife :orb gjorbe ban en faa
font Vine tit Waberen, at Tattertlt bleb greben af en
'OAR Nngftelfe. Zen t`gamfe ftubfebe og bib* life,
out an that true fine egue gine; ingen aftem

' to fettt4 2),?n,bcpigt. eionbetpfer ere Zirrinvcr utco
figetto fon be tragre af *tintealinurit

93tfitiOffant.

Figur 50
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Figur 51

133

Za bet etarn tatbe factiebee betefet mig, faa fife*
(Sremit og arum mig sib og befalebe wig: at itg flutbe
path mfg og atbrig sneer fomme for WO rojne. .0erte
ettb, Vault!. fagbueeler, '.flat Ulu Me babe ant* for
Zit* 2)pbigteb og for Zit, Itoitat imob mig Stand!
Tien tor 'erne feta enbnu! lot title lite tare tarots
Octant; bet tared mig for, at ti enbba flat Pate ttets
anbre bm ber faa tare faamange 45ttrer og Bnta tit,
fom bet er Ofabe i tuttObferg etoo.. Va=3t6 fut.
We, tigefont benbe# 45ferte ftaibe brifte, men fagbe ingen-

ting. Sian fnaitebe itte meet mete, for be tare "fontne
tit itannet og throe flitted ,ab, tter tit fit; faa ffger bun:
.0obnaf otteier! og tat for ibag!u neettiat gam!.
Rot tan; .Zu tar onbt not for min 640. 3eg er
bang, icg atbrig tan &De Zig bet isien or erre

faarr!,i .23(1 Zu tit Zanbfin t Steven imorgen1N
fpurgte tam Viscit. .234 Zu?u fpurgte an tigfen.
.91ej,"u fagbe bun, .jeg,tiftr ingen 4f1. ii3r8 iffe bets
ter,. (kite pan. Neu& flat Zu tare @abut!. fagbe
Oug,og gat tam Daanbett. .Tht hat Zu fett tate!
foame tan; og :bmtteb flitted be ,ab.

Vett ter bar Inetr,tpbt titbage for ben- folk flRa=
ren, inben tun maattt totnnte .tit ,Sotigteb. Xa tun tom
tat bef fat, ban. .-ber, ben ,estattouring trobloit.
n3tommer-IZtt-ber, mittbitte Vise!u Eiger ban; ,.er Zu
an- betautt?u cia ttab . bun. nOttr. Zn nu
aftaq b 'fger t an; ;.,abet er. entbaitte Icrngeze -fben
alb Taaffe bet tar jo:-ont at brage,
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Figur 52

han, »saa maa Du ogsaa. Jeg er Baron« nu kan jeg
ikke huske, hvad det var, han kaldte sig »kom her
kun iaften, saa skal min Tjener passe paa og vise Dig til
mig.« »Nej,o siger jeg, »det er Synd og jeg har
ogsaa en Kjereste, og ham maa jeg ikke narre.« Saa
tog han en Haandfuld Penge frem, og viste mig; men jeg
smuttede om ved ham og ind til Fruen. Hun var naadig
nok imod mig, og Herren kom til, og han lod til, at han
vilde bonhore mig. Men saa kommer denne her Baron og
staaer og lurer paa det, og saa siger han: »Er det en
skikkelig Karl, hun vil have, saa boor han ikke tage hende,
for hun er en liderlig Tingest; jeg saae, hvordan hun stod
og leflede med en of Tjenerne herude i Gangen.« Da det
Skarn havde saaledes belojet mig, sá skjwIdte Greven og
Fruen mig ud og befalede mig: at jeg skulde pakke mig
og aldrig meer komme for deres Ojne. »Herre Gud,
Maren!« sagde Sejer, skal Du ikke have andet for din
Dydighed og for din Troskab imod mig Stakkell Men
vor Herre lever endnu! vi ville ikke vare harmslagne; det
bares mig for, at vi endda skal have hverandre om
der saa vare saamange Herrer og Fruer til, som der er
Blade i Aunsbjerg Skov.« Ma-lbs sukkede, ligesom
hendes Hjerte skulde briste, men sagde ingenting. Han
snakkede ikke meget mere, for de vare komne til Uannet
og skulde skilles ad, hver til sit; saa siger hun: »Godnat
Sejer! og Tak for idag!« »Selvtak Marenl« siger han;
»Du har ondt nok for min Skyld. Jeg er bange, jeg aldrig
kan gjalde Dig det igjen Vor Herre faaer!« »Vil Du
til Dandsen i Skoven imorgen?« spurgte ham Pigen. Wil
Du?« spurgte han igjen. oNej,« sagde hun, »jeg har ingen
Lyst«. »Jeg ikke heller,« sagde han. »Saa skal Du have
Godnat!« sagde hun og gay ham Haanden. »Det skal Du
selv havel« svarede han; og dermed skiltes de ad.
Men der var meer Ondt tilbage for den solle Maren,
inden hun maatte komme til Rolighed. Da hun kom ind,
da sad han der, den Skovlouring Ole Brodlos. »Kommer
Du der, min bitte Pige!« siger han; »er Du nu betaankt?«

»Paa hvad?« siger hun. »Har Du nu glemt det?« siger
han; »det er endda ikke langere siden end Paaske det



;

1 Nu er der slet ikke ved gen-udgivelser nogen mit tra-
dition for at fa tekstens fremtrwdelsesform til at ligge mr
op ad en fOrsteudgave. Snarere er der vel for tiden en vis
tradition for, at en udgave af en tekst fremtrxder mere
»kostbar«, og at en anden udgave er :billigere«. Dette liar
man almindeligvis ikke hetet sig ved i sin kritik af lmse-
bogsbearbejdelser; dette emne er ikke sOgt systematisk be-
handlet her blot hOrer foranstfiende overvejelser med i
drOftelsen omkring originale, bearbejdede eller forkortede
tekster.

I sa godt som alle tilfEelde er lmsebogsteksterne bearbejdet
sprogligt pa den made, at man i bOger til de her underscbgte
klassetrin, 1.-7. skolear, har anfOrt teksteme stort set
som den for tiden gwldende retskrivningsordbog foreslar.
(Retskrivningsordbog. Udgivet af Dansk Sprognmvn, KO-
benhavn 1959.)

Undertiden liar man alene mndret 3, aal til »a«, skrevet
navneord med smat etc., men bibeholdt visse mldre retskriv-
ningskarakteristika, sfisom j i 3,skiiint« osv.; dette gmider
navnlig i tekster, hvor man liar sOgt bevaret et 2. jysk« dia-
lektprag.

Eksempler pa typografisk swrprxget fremtrxdelsesform er
f. eks. H. C. Andersen: »Kejserens nye kla:der«. BOGEN
FORTI2ELLER II (K-BOG 4B) for 4. skolear, side 96-108,
eller med tilsigtet kuriost skier over sig »Den dydefulde
Kristiane« VI LiESER, 7. KLASSE for 7. skolear, side 225.
Eksempler pa sproglig swrprwget form er de (meget fa, og
praktisk talt alle jyske) dialekitekster som. Johan Skjoldborgs
»A howe godt mi bette ti« (Hjemm frx). Hans I. Hansen og
Th. Heltoft: DANSK LiESEBOG FOR 6. SKOLEAR, side
181, hvor teksten angiveligt har den dialektform, den oprin-
delig fremtradte i.

Denne diskussion burde tages op ikke ud fra tilfwldige
eksempler, men ud fra en systematisk registrering. En sadan
vil ikke were umulig, og skitse til en Wan metodik er givet
senere.

\
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Nonnerne-_-__.--

E-_-- A f Carl Ewald. 1899
-- - _

z. Eftertryk. I tale og oplxsning fremhazver man ofte et ord ved
.--

F----- at give det eftertryk. I det fOlgende stykke er granskoven, geerdet,
14-- bOgeskoven o. s. v. lige ivrige efter at fremhxve deres egne for-

Figur 53

2. Bearbejdede tekster til oplxsning

trin. De kommer derved til at Ore rigelig brug af eftertrykket.
I den fprste halvdel af stykket er eftertryksordene fremhxvede.

1=-2- Afinxrk pA lignende made eftertryksordene i resten af stykket og
i de fOlgende stykker.

Granskoven / stod / stor og mzegtig, / hOjere end al den anden
skov. / Den gik bakke op / og bakke ned / og syntes, den fyldte
det halve land. /

Vi / er skovens herrer," / sagde granerne. /g:-.-

;-_-=---_

Og sa suste de, / sagte og vx1digt / som den, der hay magt, /
..----.

.----, og ved det. /
E g_

f- ---.. Der er sa grimt / inde hos jer," / sagde gxrdet, der gik uden-
om / og var nzer ved at drukne i blomster. / Se, hvor jeg skin-.

.-_--. ner, / mazrk, hvor jeg dufterl / Hos jer / er der ikke en blomst
- / bare / visne, / brune / Wile." /

Figur 54 NONNERNE

GRANSKOVEN stod stor og nuegtig, hojere end al den
anden Skov. Den gik Bakke op og Bakke ned og

syntes, den fyldte det halve Land.
er Skovens Herrer," sagde Granerne.

Og saa suste de, sagte og vEeldigt, som den, der har
Magt og vdd det.

Der er saa grimt inde hos jer," sagde GEerdet, der
gik uden om og var nmr ved at drukne i Blomster. Sd,
hvor jeg skinnier, mEerk, hvor jeg dufter! Hos jer er der
ikke en Blomst bare visne, brune Naale."

Blomster forgaar," sagde Granskoven. Nu praler
du om en Maaned ligger du bar og grim. Jeg har
mine IEventyr-Svampe. De kommer om Efteraaret, rode
og hvide og gule, giftige og underlige, saa man bliver
bange for dem i Morke. Og jeg har mit Mos, der er fint
og grant og stille."
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FOrst et eksempel pa, hvorledes en tekst kan fremtmde i

en meget afvigende form og pa en made alligevel kanbetrag-
tes som identisk med den oprindelige, nemlig Cad Ewald:
)Nonnerneeg i Hans I. Hansen og Th. Heltoft: DANSK Lk-
SEBOG FOR 6. SKOLEAR, side 290-296, se figur 53.
Figur 54 viser sanune eventyr gengivet efter mldre )rigtige
udgave. Det ses her umiddelbart, at trods den ret forskellige
typografiske fremtrwdelsesform, hvori dette eventyr frem-
trader i de to udgaver, er teksten den samme. Teksten er i
lwsebogen skrevet pa et dansk, der svarer til den nugzel-
dende retstavning, hvorimod den oprindelige version viser
aa« for 3.6.1, navneord med stort, sae« for I.e« i f. eks.

,eventyrt osv. Disse forskelle berettiger nmppe til, at man
betragter teksten som bearbejdet.

Derimod kunne de syv indskudte tekster, der er gengivet
pa samme made som det forste indskud, der ses i figur 53,
maske Inge op til, at teksten ikke opleves pa samme made,
som var den sat almindelig og altsa ikke som oprindelig.

Men mon ikke primmrt den typografiske fremtrmdelses-
form er sa forskellig for de to tekster, at man vil mene, at de
nwppe kan videregive det samme indtryk af det samme ind-
hold?

En sadan bearbejdelse af et stof er dog yderst sja31den og
findes karakteristisk nok i den af de registrerede og analy-
serede bOger, der har weret mest interesseret i at anvise
bestemte faglige aktiviteter direkte via selve latsebogen. (I
eksemplet Overst pa side 214 er der lagt op til, at der skal
arbejdes med ophesning).

For ikke her at ga i detaljer og citere den lejlighedsvis op- Diskussion og
blussende debat omkring lmsebOgers sproglige )bearbejdel- argumentation
serc, skal blot henvises til den seneste debat i Dansk pxda-
gogisk Tidsskrift nr. 6, 1964 (Ellen Vedel Johansen) og ister
til den afsluttende kommentars to natstsidste afsnit:

)Indvendingeme mod, at mange imsebogsudgivere tillader
sig at dele de tit meget lange afsnit op i mindre, mener jeg
er ganske uvmsentlige, idet man kan finde meget store ud-
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sving i praksis ogsa i udgaver fra forfatterens levetid. Opde-
lingen ma vist betegnes som det mest uskyldige indgreb med
det formal at Ore teksten lettere laeselig. Hvoifor sa i ovrigt
ikke bruge fraktur (»knit Bede bogstaver«) og den originate
retskrivning?

Med hensyn til forkortelser og bearbejdelser af moderne
tekster, vil det ofte vxre vanskeligt for udenforstfiende at
vide, hvor disse er foretaget med forfatterens samtykke. Jeg
ved, at mange forfattere har stillet sig yderst positivt til for-
;lag i denne retning, som vist ogsa i flere tilfwlde har givet
bedre resultater til la2sebogsbrug end en fuldstatndig og ube-
arbejdet gengivelse.« (Gregersen, 1964).

Lad dette vere nok til at understrege, at i praksis bor
man orientere sig meget grundigt, fOr man konstaterer z.bear-
bejdelser etc.« Men naturligvis er opgaven 10selig og ogsa
fristende; en 10sning af opgaven vile kunne bringe et vist
hold over en diskussion, der oftest gar pa enkelte eksempler.



Oplmg til en systematisk registrering
af form/originalitet

For at undersOge, om det var muligt i en lerebogsanalyse at Hensigten medtage op et einne, der som dette ikke gik pa pzedagogiske skema IVaktiviteter og heller ikke pa ret umiddelbart tilgengelige
ydre data

og for at se, om der vet dette arbejde med lesebogsanaly-
ser kunne ses gennemgaende trek i de enkelte kerebogssyste-
mer

sogte man at na frem til et registreringsskema, der ville
kunne were udgangspunkt for et videre arbejde.

Den form, man i fOrste omgang vaigte at standse ved, er
vist i skema IV. Nog le kommentarer til de enkelte upper
401-407 (A, B eller C) skal gives i det fOlgende. En eksem-
pelafgrensning er ikke sogt givet, bl. a. fordi der er for
mange usikkerhedsmomenter i registreringen. Den vesent-
lige grund til, at en eksempelrekke ikke er givet, er dog, at
sidanne eksempler ikke her ville kunne angive en placering
af netop de vanskeligste og )problemfyldtec registreringer.

Al usikkerhed til troth ma det dog bemerkes, at denne
usikkerhed i registreringen talmcessigt er forholdsvis beske-
den. Ca. 70 % miske flere af teksteme hat man kunnet
rubricere med stor sikkerhed.

Under 401 A blev fortrinsvis registreret bOmesange, eldre 401 A, B, C
som nyere, hentet fra forskellige sangbOger for b0m. Pa trin
efter ca. 3. skolear var det oftest naturbeskrivende sange,
fortellende digte, historiske digte, folkeviser saint norske og
svenske digte pa originalsproget, der blev registreret.

Langt de fleste tekster syntes hentet fra udgaver (origi-
naludgaver, samleveerker, andre lesebOger, opslagsverker
m. v.), som nwsten alle var tilgengelige pa biblioteker, eller
som direkte var i handelen.

Det giver sig selv, hvad der var tenkt registreret under
401 A. Under 401 B var twnkt registreret poesi, hvor en-
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kelte strofer (vers) var udeladt, uden at dette syntes at virke
meningsforstyrrende.

Registreringerne i forbindelse med 401 C viste, at der herofte kom poesi, som var blevet oversat til dank, og hvor
man under gengivelsen havde fundet det nOdvendigt at fore-
tage en sa kraftig bearbejdelse, at man ved en sammenlig-
ning mellem den fremmedsprogede og den danske tekst
umiddelbart si dette.

Det viste sig, at en registering i 401 A, B eller C gay
meget store vanskeligheder, idet en raAke bOrnesange, viser
og ander) tilsvarende poesi forekom i forskellige versioner,
hvoraf nogle angiveligt var xndret af forfatteren selv. I en
del tilfEelde var ogsa lyrikere, der skrev for voksne, reprx-
senteret med tekster, der var mndret i forhold til det pagml-
dende digts fOrsteudgave, men. identisk med en senere ud-
gave af dette digt.

Man spigte at indfOre en negistreringsregek, om at den
pagmldende tekst var nforkortet«, hvis den i lmsebogen varidentisk med fOrsteudgaven, eller hvis den fremtthdte pa
samme made som i meget udbredte, nutidige samleywrker
som f. eks. »HojskolesangbogenA eller »Den danske Salme-bog«.

Denne regel var dog i praksis uanvendelig, for selv
om man muligvis ville kunne udnwyne nogle fa mrker til

meget udbredte, nutidige samleywrker«, var det samme
ikke tilfwldet med bOger til b0m. Nogle er nok udbredte sombl. a. )Lystige viser for Wm.« eller »De sma syngerq, men
ingen af disse fremtraxler med nogen speciel autoritet, og en
del udbredte bOger med tekster beregnet primmrt for 130m,
syntes at rumme tekster, der var forkortet pa mere tilfmldig
vis.

402 A, B, C Under 402 A blev ofte registreret prosatekster, som var
skrevet direkte til bogen. Dette var tilfedet for de fleste
tekster til 1. skolear. I andre tilfzelde blev her registreret
afsluttede fortxllinger eller noveller, som ofte er hentet fra
novellesamlinger, eventyrbOger, tidsskrifter, og som udgi-
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verne har skOnnet kunne passe til klassetrinet uden nogen
form for bearbejdelse.

Under 402 B blev registreret afsnit eller enkelte kapitler,
som ofte var hentet fra fortellende faglige beskrivelser i
f. eks. rejseskildringer, eller fra romaner, eventuelt fra stOrre
'lovelier. I mange tilfeelde blev der direkte i forbindelse med

det pageldende tekstuddrag henvist til den tekst, stykket var
uddrag af.

Under 402 C blev registreret enkeltafsnit af stOrre roma-
ner eller andre stOrre verker; teksten var her ofte bearbejdet
saledes, at det ved en sammenligning mellem den oprinde-
lige tekst og den i lesebogen staende tekst syntes at fremga,
at hensigten med den (sproglige) bearbejdelse Ojensynlig
havde veret en tiinzrmelse mod en LTseforma.en, lejligheds-

vis ogsa mod en begrebsformaen, svarende til elever pa det
pageldende klassetrin. Teksten i kesebogen var en sjelden
gang endret af forfatteren selv, oftest af Lesebogsredakt0-
reme.

Ved registreringen af drama-teksteme viste det sigvanskeligt 403 A, B, C
at na til entydige afgrensninger mellem 403 A, B eller C.

Enkelte tekster var meget klart bearbejdede eller forkor-
tede, andre var uforkortede i forhold til en gammel udgave,
men bearbejdet i forhold til den. Efter en del forsog pa at na
til en afklaring af disse problemer bade i 1967/68 og i
1968/69 matte man konkludere, at det ikke inden for de
rammer, som var for dette arbejde, var muligt at na til en
klar skelnen mellem 403 A, B og C.

En billedfortelling, 404 A, B og C, bestar af 2.telcstert, hvor 404 A, B, C
billedet er det helt centrale. Teksten kan her undveres, men
billedet eller ofte billederne er nOdvendig for forstaelsen.
I nogle tilfx1de kan en kort tekst fOlge billedets handling og
understrege denne.

En opdeling i 404 A, B og C vist sig ikke gennemforlig;
nogle eksempler pa billedfortmllinger, der uden videre blev
accepteret som sadanne, var Bent Barfod: »Noget om Nor-
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den«; HER I NORDEN (K-BOG 4A) for 4. skolear, side
120-136, og

B. B. M011er: »Rug brOdet« i afsnittet »Bondegarden<< ;

VI LIESER, SOREN OG METTE 1 2. KLASSE for 2.
skolear, side 107.

405, 406, 407 Kategorierne

405: ordsprog, epigrammer, smavers, rim og remser her-
under ogsa f. eks. Storm P.'s »Fluer«, og
406: gader, »hovedbruth, 3Ved du?«, sporgelege og lign.
stof var ret let at adskille fra hinanden, men de to kategorier
var ikke dmIckende for alt det resterende stof af sanune art,
der fandtes i leesebogeme.

Kategori 407: »andet«, matte derfor oprettes til brag i gan-
ske enkelte tilfaelde, bl. a. til det stof, der fik betegnelsen
Aar ikke kunnet registreres«.

Det viste sig ikke muligt at registrere kategorieme 405,
406 og 407 i de tvmrgiende kategorier A, B og C.

Da et nyt hold arskursister fra Danmarks LwrerhOjskole
igen gik i gang med dette materiale, viste der sig en del
uoverensstemmelser i forhold til tidligere fremkomne resul-
tater, hvorfor det blev besluttet at opgive en mere dybtga-
ende registming. Den specialviden af bl. a. litterwr og histo-
risk art, som dette arbejde lamvede, var ikke til stele, og da
emnet ikke var centralt i forhold til arbejdets hovedsigte,
sluttede man med at matte konkludere: Ud fra de givne for-
udsmtninger var det ikke muligt at udtale sig om andet end
endog meget generelle tenderiser om stoffet i laasebOgeme i
forhold til disse teksters form og originalitet.

Et arbejde med et stOrrelsesmwssigt meget afgrwnset om-
rade af dette materiale, hvorunder der blev hentet hjx1p fra
litteraart kyndig side, viste, at den foreslaede registrerings-
form lejlighedsvis pegede pa smrdeles interessante forhold.
Men der opstod i Ovrigt ogsa her gang pa gang sa mange
problemer, at man afstod fra en bearbejdelse ud fra de in-
tentioner, der la i skema IV. Dele af arbejdet er viderefOrt i
skema V.
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I forbindelse med overvejelser omkring tekstemes form og Hvor lange er
originalitet sOgte man at finde frem til en oversigt over de teksterne?
forskellige teksters laangde for de forskellige klassetrin,
enkeltbOger og systemer, idet praktikanterne lejlighedsvis
mente at Ore iagttagelser, der pegede i retning af, at man i
forskellige systemer arbejdede med ret forskellige tekst-
lmngder.

Let eneste gennemgaende og unntelig ikke overra-
skende! der kunne pavises, var dog, at teksterne i gennem-
snit blev lmngere og lmngere for hvert skolefir fra 1. til og
med 7. skolear. Derudover syntes der ikke at vxre nogle
systematiske forskelle. Sri man pa gennemsnitslmngden pr.
tekst for de seks udbyggede systemer, viste der sig fOlgende
opg0relse, foretaget pr. tekstside.

tekstsider

K-BOGERNE 3,3
SA LiESER VI 3,4
L/ESEBOGEN 3,7
VI L/ESER 2,8
LEES RIGTIGT 3,4
MIN L/ESEBOG . . . . 3,5

Teksteme i VI L/ESER var altsa i gennemsnit mindst, og
dette gjaldt stort set uanset klassetrin; LiESEBOGENs tek-
ster var i gennemsnit stOrst, ogsa stort set uanset hvilke
klassetrin der var tale om. For de Ovrige fire systemer var
variationerne beskedne.

Normalsideopg0relser over de pfigwldende lmsebogssyste-
mers teksters lmngde blev ogsa foretaget, uden at ovensti-
ende indbyrdes forhold mellem de nzvnte ksebogssystemer
blev pafaldende forrykket. Nogle pEedagogiske konsekvenser
af disse, ret sma forskelle, synes det ikke umiddelbart ind-
lysende at pege pa.

Efter at det havde vist sig overordentlig vanskeligt at fore- Hensigten medtage en systematisk registrering af tekstemes form/originali- skema V
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Nog le

eksempler, der
antyder

afgransninger
i skema V

tet, sogte man at se pa problemet om teksternes originalitet
ud fra det oplaeg, som vii fremga af skema V, registrerings-
numrene 501-509.

Det var stort set muligt at registrere teksterne inden for
disse ni kategorier; kategori 509 blev endda talmaassig ret
beskeden. Men da man sgSgte at se pa de saledes registrerede
tekster ud fra spOrgsmalet, om de var: 1) originate eller 2)
bearbejdede og/eller forkortede (altsa om de simile registre-
res under A eller under B), opstod samme vanskeligheder,
som tidligere beskrevet.

Med )bearbejdede og/eller forkortede tekster« menes her,
om en tekst er bearbejdet og/eller forkortet i forhold til en
original tekst. Der tmnkes altsa her pa, at bearbejdelsen gar
pa sproglige og indholdsmaNsige fmnomener. bled forkortet
menes originate tekster, hvori der i den foreliggende: form
er foretaget udeladelser.

Under 501 A blev registreret tekster, som lanebogens forfat-
tere (redaktOrei) selv har skrevet til bogen; derfor vil )bear-
bejdede og/eller forkortede tekster« ikke forekomme her.
Disse tekster vil oftest asks i bogeme tit de yngste klasse-
trin: Erik Danielsen, Carl Aage Larsen m. fl.: IFOr juk;
MIN LIESEBOG for 2. skolear, side 57-61; Kirsten Hare,
Ester Herlak: 'Tines nOglel; LIESEBOG FOR 1. SKOLE-
AR, PILEBOGERNE, side 2-3, og Knud Hermansen og
Ejvind Jensen: "Snemandena ; VI LiESER, SOREN OG
METTE I SKOLE for 1. skolear, side 2-5.

Under 502 A blev registreret originate tekster, der var skre-
vet specielt til bogen af andre end forfatteren selv. Martin A.
Hansen: 11Cofolket kornmer«; MIN LIESEBOG for 5. sko-
lear, side 254-285, Erik Kjersgaard: >>Peder kommer i sko-
lee; LESEBOGEN for 4. skolear, side 106-113, og Hen-
ning Osterberg: 1Forar«; BOGEN FORTIELLER I (K-
BOG 3B) for 3. skolear, side 86-87.

Under 503 A er registreret originate tekster, der ikke er
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skrevet specielt til bogen, men som er blevet anvendt
bogen. En vesentlig del af de foretagne registreringer vil
falde her. H. C. Andersen 313en grimme railing«, VI L/E-
SER, SOREN OG METTE I 5. KLASSE for 5. skolear,
side 148-161, H. C. Andersen: 2.Laseme«, SA LA3SER VI

6. DEL for 7. skolear, side 35-37 og Carl Ewald: ,PAlen«;
VI L/ESER, SOREN OG METTE 14. klasse for 4. skole-
fir, side 10-15.

Yderligere eksempler skal ikke anfOres, da de kunne give
sic= af en tilbundsgaende registrering, som ikke var mulig.

Da de endeligt uregistrerede tekster tahnessigt var for-
holdsvis fi, og da de ikke syntes at ramme bestemte syste-
mer, men snarere visse klassetrin (bl. a. 2. skolear) og be-
stemte stoftyper (bi. a. lyrik og oversatte bOmebOger), sOgte
man at se pa, om der syntes at vrare till0b til meget gennem-
gaende trek ved registreringeme med hensyn til de seks ud-
byggede systemer, der tidligere er arbejdet en del med.

Opg0relserne blev foretaget bade pa antal tekster og pa
normalsideberegningeme, og analyseme viste for samtlige
seks lrasebogssystemer, at de begynder med =sten udeluk-
kende at anvende originate tekster. Heraf er stOrstedelen
skrevet til systemet af forfatteme (lesebogsredaktOreme).
Derefter finder man en jevnt stigende, mindre tilvekst af
original litteratur og en stzrk tilvekst af bearbejdet litte-
ratur.

2. skolear danner dog en undtagelse, da tre systemer (MIN
LiESEBOG, SOREN OG MET rE og K-BOGERNE) af-
bryder den jravnt stigende linje for original litteratur ved

_ikke _have ret litteratur her.
Endvidere kunne man se, at samtlige seks udbyggede

systemer i enkelte tilfmlde bortset fra teksteme til 1. skole-
ar har bearbejdede tekster pa hvert enkelt klassetrin.

Om de enkelte systemer nogle ganske fa, ret ldare ten-
denser:

K-BOGERNE bar forholdsvis fa bearbejdede tekster pa
3. skolear og mange pa 6. skolear; d.v.s., at bOmebogstek-
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sterne ofte er ubearbejdede for 3. skolear, og at der er tale
om litteraturuddrag i 6. skoleAr.

Systemet SA LIESER VI har mange bearbejdede tekster
pa 4. og 5. skolear saint ogsa en hel del pa 6. skolear, jf.
ovenstfiende.

I systemet MIN LiESEBOG er det 4. skolear, der rummer
ret fa bearbejdede tekster, og 2. og 7. skolear, der har mange
af disse.

Der synes saledes ikke, nar man ser pa de seks fuldstzn-
dige systemer, at were mange generelle trwk; dog kan be-
markes, at 6. og/eller 7. skoleir ofte rummer en del stof, der
er forkortet eller bearbejdet.

To tabeller skal gengives, da. de viser, hvorledes to syste-
mer for samme klassetrin og filmed to systemer, der ofte
registreres ret ens har sa forskellig representation af bear-
bejdet og originalt stof, at selv ret stor registreringsusikker-
hed nmppe kan have medvirket til disse forskelle.

Tabel 16
Cl. Clausen & H. Hansen: DANSK LIESEBOG's total i ns. og %

Img. I 7. bearb. I % I i alt I

6. skolear 233 43 24 4 257
7. skoleAr 270 50 20 4 290
I alt

547

47
54

101

Tabel 17
SMITE- OG SYVENDEKLASSERNES LiESEBOG

Iorg. I % I barb. I % I salt I

6. skoleAr 130 18 218 30 348
7. skoleAr 97 13 286 39 383

I alt
731

48
52

100

LEES OG Ved registreringen af tekster i forbindelse med skema V
FORSTA viste der sig en del vanskeligheder i forbindelse med syste-

met LIES OG FORSTA; da de pa ret alsidig vis skildrer
registreringsovervejeLser, og da de pa en made er en ret ldar
beskrivelse af dette system, der har sit eget sigte, skal de
omtales:
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Hvomar var der tale om tekster, der kunne registreres
som sammenhmngende tekster? Hvornar var der tale om
tekster, der alene var opgavelOsning?

Var der tale om det sidste, vile det vmre nmrliggende at se
bort fra dem her og senere Cage dem op ved en registering
i forbindelse med de arbejdsbOger, der h0rte til lmsebOgerne.

Det blev valgt at foretage registreringen ud fra elevernes
lmsemuligheder i forhold til de enkelte tekster. Dette med-
fOrte, at man gik ud fra, at eleverne i ben gennemsnitlig
fOrsteldasse« var rebuslmsere, og at eleveme i 'en gennem-
snitlig tredjeldasse« var indholdslmsere, i hvert fald i denne
ldasses andet halvfir. Ved de tre mellemliggende b0ger stod
man ved hver enkelt tekst (eller opgave) overfor at matte
foretage et skOn.

Alle tekster i systemet LIES OG FORSTA indeholder el-
ler kegger nOje op til opgaver i forbindelse med en. tekst. Ud
fra ovennmvnte hovedprincip blev teksterne vurderet og re-
gistreret under de punkter i skema V, hvor dette var muligt.

Ved registreringen. blev der foretaget et skOn over, om en
tekst pa det pageldende klassetrin af eleven selv hovedsage-
lig vile blive oplevet som opgavelOsning eller om eleverne
hovedsagelig vine opleve stykkerne som en tekst, der hegger
op til indholdskesning. Bade svmrhedsgrad og omfang af
en tekst havde saledes indflydelse pa tekstens placering.

Indholdet af teksterne i bOgerne for fOrste til tredje skole-
ar falder stort set i to grupper: A prosatekster, B tekster, der
rummer opgavelOsning.

I bogeme for tredje skolear findes eksempler pa bade A
og B: xTor besOger Udgard«, L/ES OG FORSTA 2. del for
3. skolear, side 75, er et typisk eksempel pa en tekst, der er
registreret som en prosatekst, og stykke 19, side 43 i samme
bog, 2.Find ord, der ikke passer til de andre«, er vurderet
som opgavelOsning.

I bOgeme for andet skolear var registreringen meget van-
skelig; i en del tilfmlde matte man ved registreringen trmffe
et valg mellem A og B, anende, at andre maske vile have
truffet et andet valg.
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I bogen for 2. skolears anden del kunne tekst nr. 17 pa
side 39, 2.Far selv i stuen«, yam eksempel pi en tekst, der
blev registreret som ren prosatekst, og tekst nr. 21 pi side
50, 2.Kan du regne?«, vmre et eksempel pa en tekst, der blev
registreret som opgavelOsning.

og tilsvarende Trods sidaime afgrmnsningsforsOg viste det sig, at bOger fra
systemer systemet LIES OG FORSTA, navnlig fra systemets boger til

2. skoleir, samt bOger fra systememe, HVAD VAR DET,
JEG LiESTE? og LIERJAT LiERE rummede sa mange for-
tolkningsmuligheder, at man sluttelig i det videre registre-
ringsarbejde mente det nOdvendigt at matte se bort fra disse.

Endvidere syntes det, som om det var melt entydigt at
registrere bOger, der indgik i hele systemer eller dog syste-
mer, der dwkkede mere end et enkelt skolear. Maske var det
egenskaber ved bogeme, der la bag denne erfaring, som man
ogsa gjorde i andre sanuneuhmnge -- og for resten ogsa i
skriftlig-danskbogsregistreringen. De enkeltstiende bOger
eller zsystemert, der efter afslutningen kun da3kkede et par
skolear, syntes af og til at afvige ret meget.

Mfiske var det dog alene eller fOrst og freest det for-
hold, at man ved registreringen af et stOrre system kom ind
i en vis rutine, der bevirkede, at de mere omfattende syste-
mer syntes lettere at registrere.

LIERIAT I forbindelse med registreringen af systemet LIERJAT
LiERE LIERE til skema V blev det valgt at betragte selve tekst-

stykkeme ligesom alle andre tekster i dette arbejde. Der-
imod mente man, at stof, der rummede opgavelOsning -(som
f. eks. )Hvern eller hvad handler notaterne om?«, side 31 i
bogen for 6. skolear) i denne sammenhmng var af mindre
interesse, og det blev derfor ikke registreret.

Nar der forekom bade tekster og en derail knyttet opgave-
lOsning, blev teksten kun registreret, hvis man regnede med,
at den af elever pi det pageldende alderstrin vine blive anset
for primwr i forhold til opgavelOsningen.

Blev en sadan registrering foretaget, kunne dette Imre-
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bogssys tern registreres horn lmsebogssystemerne en ikke
uinteressant oplysning pa lidt lxngere sigt, idet arbejdet med
lxrebogsanalyser er fortsat i 1968169 med bl. a. indledende
fors0g pa at foretage analyser af arbejdsbOger m.v. tii dansk-
undervisningen.

Et afsluttende eksempel, der konkret kan illustrere, hvor- Et eksernpet pa
ledes en tekst kan gengives mere eller mindre forkortet, kan en forkortet
vxre )Peters Rill af J. Krohn; to sider gengivet i fig. 55. tekst

J. Krohn: )Peters Jul udkom som bog fOrste gang i 1866
med tegninger af P. Krohn og 0. Haslund. I 1870 udkom
bogen i et nyt format med tegninger alene af P. Krohn. 19 ar
senere kom den fOrste farveillustrerede udgave med de
samme tegninger, der dog nu var lidt omarbejdede af Frants
Henningsen. Denne udgave har i mange iir vxret den gmngse
og udkom da ogsa med ny retskrivning senest i 1965:

I denne udgave er der:

et forord pa en side,
I. del, »For julenc, pa 8 vers,
2. del, :pBedstemor inviteresc, pa -6 vers,
3. del, 2.I mOrkningen juleafteru, delt i 2 afsnit,
4. del, »Ved juletmet«,
5. del, )Julesangeng, bestaende af en indledning og

3 vers,
6. del, )Fars julevisec pa 5 vers,
7. del, »Juledag«, pa 3 vers,
8. del, )Et be,s0g1, ph 2 vers,
9. del, )Nytarsaftenl, pa 6 vers,

10. del, )Helligtrekongers afteno, pa 1 vers,
11. del, »Efter julenq, pa 4 vers.

I alt bestir disse 11 dele af 38 vers og tre store afsnit, i alt
332 linjer. Et par sider fra denne bog er gengivet som figur
27.

Denne bog er gengivet i uddrag i tre lmsebOger, men i
forskellig form hvert sted, se figur 56, 57 og 58.
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Figur 55

A.

I. FOR AMEN

eg glxder mig i denne tid;
nu falder julesneen hvid,
sa ved jeg, julen kommer.
Min Far hver dag i byen gar,
og nar hail kommer hjem, jeg star
og ser hans store lommer.

2. Og pa hans bard forleden dag
jeg sa et yndigt lille flag,

og det jeg ikke glemmer.
Papir han klipper med en saks;
men nit jeg kommer ind, han straks
sin stads i skuffen gemmer.



3. Og Mor har peberkager bagt;
jeg ved det, jeg har selv dem smagt,
da de var ganske varme.
Sit solvskab Mor nu abnet har,
og stadsestagen frem hun ta'er,
den med de mange arme.

4. Og Mor hun har sa mange bud,
hvert ojeblik skal Anders ud,

og Mor og Anders hvisker.

Men jeg kan dog bare, tys!

I morges var det julelys

og rode band og svesker.



Figur 56

.111V WEI
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FOR JULEN. a
jeg &der raig i denne tid;
nu falder julesneen livid,
sa ved jeg, julen kommer.
Min far liver dag i byen gar,
og nar han kommer hjem, jeg star
og ser hans store lommer.

-7,

Og pa hans bord forleden dag °
jeg sa et yndigt, lille flag,
og det jeg ikke glemmer.

r--

0

0

Papir han klipper med en saks;
men nar jeg kommer ind, straks
sin stads i skuffen gemmer.

mOr har pebemodder bagt;
vtd, det, jeg liar selv dem smagt,

.da ..de 'Var gariske' vanne,

, Sit sayskab mor nu abnet liar,
og lyse,stagen frem hum ta'er,
den med de mange arm.

0

0
Cl 0
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0
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Og mor hun bar sa mange bud,
hvert ojeblik skal Anders ud,
og mor og Anders hvisker.
Men :jeg" kan dog nok here, tys!

I .rnOrges- var det julelys

og 'rode band og svesker.

,og, sester Hanne syr og syr.
Hun 'siget: *Julen er .ta'-dyr,*
fiver gang hun grisen'rySter.
Tit far hun 'liar en pibesnor
of perler, og til bedstemor
hun hAler pa en troster.

jeg vil nok ogsa noget fa;
jeg ma jo ud gangen ga,
nar hun skal til at strikke.
Derude er der rigt'nok koldt;
men nar jeg spiller med min bold,

a{

A

s nuerker jeg det ikke.

\\)
\
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Figur 57

Jeg glider mig i denne tid,

nu falder julesneen hvid,
sa ved jeg, julen kommer.

Min far hver dag i byen gar,

og nar han kommer hjern, jeg star

og ser hans store lommer.

f,i Sotrit .v Mole i 3, Id.

1

87
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Og mor hun har sa mange bud,
hvert ojeblik skal Anders ud,
og 'nor og Anders hvisker.
Men jeg kan dog nok hore tys!
I Morges var det julelys
og rode band og svesker.

Da for jeg ud med Karen gik,
vi var i bagerens butik.
Der stod den tykke bager,
og han skrev op, hvad Karen see':
»Til juleaf ten skal vi ha'
to store julekager.<<

Gid det var jut! Fivor var det rart.
Men u: ma den da komme snart,
det varer ikke lnge,
fdr'4Ara min stol:ved-vindvet her
pa kokken-Mitien jeg "jo ser
alt julegisen hinge.

Krohn.:-



Figur 58

Peters jut
Ft r julen

Jeg glwder mig i denne tid;
nu bider julesneen hvid,
sA ved jeg, julen kommer.
Min far hver dag i byen gar,
og nir han kommer hjem, jeg star
og ser hans store lommer.

Og pi bans bord forleden dag
jeg sa et yndigt line flag,
og det jeg ikke glemmer.
Papir han klipper med en saks; I
men nir jeg kommer ind, han straks
sin stads i skuffen gemmer.

Og mor har peberkager bagt;
jeg ved det, jeg har selv dem smagt,
da de var ganske varme.
Sit sOlvskab mor nu ibnet har,
og stadse-stagen frem hun ta'r,
den med de mange arme.

Og mor hun har si mange bud,
hvert Ojeblik skal Anders ud,
og mor og Anders hvisker.
Men jeg kin dog nok hoe tyst
I morges var det julelys
og rode bind og Svesker.
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Og soster Hanne syr og syr.
Hun siger, julen er sa dyr,

_hver gang hun grisen ryster.
Til'far hun .har en, pibesnor
af perier, og til bedstenxor
bun haAder pa en trOster.

Jeg, nok ogsa noget
jeg %nà.jo ud i gangen gi,
nar hun skal til at strikke.-
Derude er der rigt'nok kold4
men ;lir jeg spider med Min

mierkei, jeg det ikke.

.

Da for ijeg ud med Karen' gat;
vi var i bagerens hutik-,
d4r skid den tykke bager,
og han skrev op, hvad Karcn sale:
Til juleaften skal vi ha'
to store julekager.

Gid, det var. jull Hvor det var raxt.
Men- nu sm'a dens da lwmme snart,
det varer ikke bulge;
'for Ira nun: stol ved vindvet her
pa kOk.kenmdren jeg jo
alt julegasen hzenge.

16S

153



I SA L/ESER VI FORSTE DEL for 2. skolear, side
79-81 er gengivet otte vers (49 linjer) under fmllestitlen 2.For
julen«, jf. figur 56.

Det gengivne er vers 1-8 i den oprindelige fOrste del )Ft r
julen«.

I VI LiESER, SOREN OG METTE I 3. KLASSE for 3.
skolear, side 87-88, er gengivet fire vers, der af lzsebogs-
redaktOreme er sat hid i en sammenhwng, hvor SOren og
Mette to af tre gennemgaende personer i lmsebogssystemet

fejrer juleforberedelser, og hvor deres far Imser hOjt af
2Peters Jul«. Helheden, som uddragene kommer i, kan
nwppe opleves som identiske med den oprindelige, men liar
pa stedet nok god mening for eleveme, jf. figur 57.

De fire vers, der er gengivet i forbindelse med afsnittet:
2.For julen«, er vers 1, 4, 7 og 8, i alt 24 linjer fra 1. del.

I LIESEBOGEN 4 for 4. skolear, side 152-155, er gen-
givet i alt 13 vers. Disse er sat ind i en sammenhwng, der
giver lwreren gode muligheder for at behandle stoffet pa en
made, der tilgodeser originalteksten, jf. figur 58.

I Ovrigt er fra afsnittet >TO julen« gengivet alle 8 vers,
hele afsnittet. Fra 7. del af versfortzllingen, DJuledag«, er
gengivet alle tre vers. Fra del nr. 10, »Helligtrekongers of-
ten«, er ogsa gengivet den fulde tekst dog her stillet op
som to vers. I alt 13 linjer.

og dens I ingen af tilfmldene er versene illustreret med de originale
illustrationer tegninger, og deres fremtroadelsesform i forskellige sammen-

hwnge og rned illustrationer af meget forskellige kunstnere
(der tilmed liar brugt henholdsvis sort alene, sort + lysebla
samt en firefaLveiilustration, sort + rOdbrun og bla) giver
ogsa versene et vidt forskelligt prag, hvad der ses af de illu-
strationseksempler, der er valgt.



KAPITEL 13

Om Imsebogernes illustrationer i ovrigt

Det var fra denne registrerings begyndelse ganske klart, at Et grundlag forder var to opgaver, som vile krmve megen tid og navnlig registreringer af
megen specialviden af den, som skulk foretage det grund- illustrarioaer
la3ggende registreringsarbejde. Den ene opgave var en regi-
strering af bOgernes illustrationer: Man vile ikke kunne for-
vente, at praktikanter havde en sadan teknisk indsigt, at
de vine kunne na frem til et ogsa ud fra et teknisk syn
acceptabelt registreringsgrundlag for illustrationerne i de
undersOgte ImsebOger.

Man vile heller ikke kunne forvente, at et grundlmggende
arbejde med at fmde frem til originaludgavers tekst, 1. udga-
vers publiceringsfir o. lign. vine kunne 10ses inden for
rammeme af et praktikantarbejde.

I begge disse tilfwlde var det nodvendigt at sOge specielt
kvalificerede til at udfOre et grundkeggende arbejde, som
pmdagogisk rutinerede folk sa siden ville kunne arbejde ud
fra. Den sidstnavnte specialistviden (bogkendskab etc.) er
der trukket pa i en rmkke af de foregfiende registreringer.
Den fOrstnmvnte specialist har bistaet alene ved den grund-
keggende illustrationsregistrering.

I )Skriftligt arbejde i dank, 1.-7. skolear« (Jansen, 1966)
blev der gjort oprtorksom pa, at illustrationeme var en ikke
umentlig faktor i de analyserede lwreb0ger, men at det i
den forbindelse kun var muligt at strejfe problemet. Pa side
175-182 i nmvnte arbejde er der fra de analyserede bOger
gengivet en rwkke illustrationer, der antyder savel emnets
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stOrrelse som dets pwdagogiske relevans. Der blev dog ikke
foretaget nogen registrering og analyse af disse bOgers illu-
strationer.

I li.,sebOger er illustrationeme i flew tilfilde paldag4sk
visentlige ved bfigernes brug; dette gilder isir pa de ele-
mentire trin.

Endvidere er der i ikke ringe udstrikning en tradition for
at vilge kunstnerisk mere =gage illustrationer i lisebOger
end i en rikke andre lirebOger, f. eks. skriftlig-danskbOger,
matematikbOger, sproglatrebyter m.v. I lisebviger finder der
ogsa lejlighedsvis gengivelser af klassiske illustrationer, f. eks.
malerier, der i skiftende perioder har staet som typiske ek-
sempler pa dansk eller europiisk malerkunst.

Der er vel i nogen grad en tradition for, at der i lireboger,
der anvendes i triningsfagene, er lagt ret beskeden vigt pa
det illustrative materiales kunstneriske kvalitet; dette gilder
ikke specielt for danske latrebOger.

Det var ganske klart, at for at na frem til en blot nogen-
lunde afrundet skildring af de foreliggende ItTsebOger matte

man ogsa pa en eller anden made na frem til at give en vis
samlet oversigt over illustrationerne. Et indledende arbejde
med en registrering var altsa nOdvendigt.

Det viste sig muligt sammen med en pxdagogisk interesse-
ret person med teknisk viden at na frem til en "Ake tekni-
ske udgangspunkter, hvorfra lazebOgemes illustrationer kun-
ne ses ud fra en systematisk synsvinkel.

Der blev udformet et skema, B, jf. bilag I. Man vil be-
maerke, at det ved registreringen har viret muligt at arbejde
ud fra rent tekniske kriterier, ikke ud fra kunstneriske vur-
deringer.

Det ma dog understreges, at selv med et ikke ringe kend-
skab til bl. a. reproduktionsteknik har der viret en rake
tvivlsspOrgsmal med hensyn til den i nogle tilfaelde faktisk
anvendte teknik. Reproduktionsteknisk sirdeles hOjt kvali-
ficerede folk blev i nogle Oxide radspurgt, fOr de pagwl-
dende registreringer blev foretaget. I intet tilfaelde har tvivl
vedrorende reproduktionstekniske forhold viret sa gennem-
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giende, at man har mattet lade pwdagogisk centrale forhold
i forbindelse med illustreringen sta. uomtalt.

Det viste sig allerede ved de indledende analyser, at en Bearbejdelsen

bearbejdning af illustrationsinaterialet ikke havde et sa klart af illustrations-

sigte alene mod danske forhold, som en bearbejdning af materialet

visse sider af tekstmaterialet havde. Derfor blev illustratio-
nerne efter registreringerne analyseret og bearbejdet med
henblik pa en. publicering rettet mod at orientere et skandi-
navisksproget publikum.

Det blev valgt at publicere materialet i ,Nordisk Tids-
skrift for Specialpedagogike, da det nordiske tidsskrift, der
tidligere havde interesseret sig mest for illustrationer i Imre-
bOger, var gaet ind (iSkola och Samhalla«).

Artiklen i "Nordisk Tidsskrift f6r Specialpedagogik« skal
ikke gentages her; der skal blot omtales folgende forhold:

Mens det ved lonebogsrer,istreringer i almindelighed ikke
er muligt at hente megen litteratur som baggrund for det
pagieldende arbejde, var det ved struktureringen af dc ind-
samlede registreringsoplysninger i en vis udstra3lcning muligt

at stOtte sig til andre underscbgelser.
Registreringsskemact, der indledningsvis blev anvendt, er

gengivet her i bogen, biiag I.
Derudover skal henvises til den pagzeldende artikel: ) 0m

illustrationer i danske lameboger, 1.-7. skolefir« (Jansen og
My lov, 1969).
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KAPITEL 14

Et forste forsog
ph en indholdsregistrering

Hyppigt forslag Under arbejdet med de registreringer, der tidligere er skildret

til indholds- her, og ligeledes af specialister, der blev kontaktet under-

registreringer vejs, blev der gang pa gang stillet forslag til registreringer

af mere indholdsbetonet art; dette var ogsa tilfx1det ved den

tidligere herebogsanalyse (Jansen, 1966).

En af de mest konkret foreliggende muligheder ved dette

arbejde var at sOge at skelne mellem mere litterwrt betonede

lmsebogstekster og mere fagligt pragede tekster. Ud fra en

almindelig vurdering af f. eks. de to systemer MIN LASE -

BOG, I.-7. skolear, og VI LASER (SOREN OG METTE),

I.-7. skolear, syntes det umiddelbart, som om der i hvert

fald pa 4. og 5. skolear var et sa forskelligt sigte med bOger-

nes tekster, at dette klart slog igennem i forholdet mellem

skOnlitterwre og fagligt betonede tekster.

Det viste sig dog ret hurtigt, at der var mange glidende

overgange fra stof, man ville betegne som =sten rent fag-

ligt-geografisk, over fagligt (geografisk)-betonede tekster til

rejsebogsprwgede bOrnebogsuddrag og til bOrnebogstelcster,

hvor man anvendte en rejse som grundlag for handlingen.

Der blev forscigt mange registreringer ud fra mere eller

mindre litterwrt betonede kriterier, men den enkelte regi-

strators personlige vurdering af de pagxidende tekster viste

sig sa stmrkt udslaggivende, at Keller ikke en metode, man

tidligere med held havde anvendt i lmrebogsanalyser, slog til

her, nemlig:
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»Nar man er i tvivl om, hvor den pagmldende tekst eller
den pagmldende opgave skal registreres, sa registreres den
saledes, at registreringen i sa hoj grad som muligt konuner
til at svare til den oplevelse, som en »gennemsnitlig« elev i
en »gennemsnitlig« klasse pa det pageeldende alderstrin vine
have af teksten eller »opgavenc

Flere gange vendte man tilbage til forsog pa genreregistre-
ringer, dog uden held.

En »genreregistrering«, hvor man anvendte i alt 35 forskel- En »genre-
lige kategorier (34 + en diverse-kategori), viste sig dog at give registreringq
omend ikke i alle tilfmlde entydige resultater, sa dog at were
de andre forsog sa overlegen, at man valgte at ga videre med
den, for at se, hvor langt registreringen kunne gennemfores,
og hvor problemerne ville dukke op.

I skema VII er gengivet skemaet til denne »genreregistre-
ring«, se bilag I.

Den bortv2elgelsesteknik, som tidligere havde vmret an-
vendt i registreringsskemaerne at hvis en tekst maske vale
kunne registreres to forskellige steder, sa, valgte man, at den
skulle indga under det registemummer, man ft rst kom til i
skernaet viste sig her at vmre smrdeles anvendelig, nar den
blev brugt helt systematisk.

Dette bets d; at hvis en tekst f. eks. syntes at kunne regi-
streres bade under 703, biografier eller overvejende biogra-
fisk prmget stof, og under 710, erindringer, sa blev den pla-
ceret under 703. ,,

Pa grund af den usikkerhed, der knytter sig til den i dette
skema foretagne registrering (den enkelte praktikantgrup-
pes personlige vurdering slog igennem, dog ismr ved enkelte
af registreringsnumrene), er der ikke sOgt udregnet gennem-
snit eller tilsvarende, og naturligvis har man afstfiet fra at
gengive »resultater« i diagram- eller tabel-form.

Men der er i lobet af de tre ar, hvor man arbejdede med
dette skema, indhentet en rmkke erfaringer, som det ville
vmre urimeligt ikke at videregive, sa meget mere som man i
skolearet 1968/69 kom et godt stykke nmrmere mod anven-
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delige definitoriske afgramsninger; arbejdet med de grund-
lwggende registreringer er dog ikke afsluttet der er stadig
usikkerhed om isa3r registreringsnumrene fra 729; pa grund
af den sekundwre interesse, denne registrering har i forhold
til hovedopgaven, er d'ette arbejde dog i hvert fald forelObigt
stillet i bero.

Karakteristika SpOrgsmalet om, hvad der karalcteriserer bomelitteratur
for bOrne- overfor voksenlitteratur,* kan meget vel ses i denne sammen-
litteratur? hmng, idet der blev gjort en rmkke erfaringer med at registre-

re tekster, der henvendte sig savel til 1. som til 7. skolear
inden for samme registreringssystem.

Pet viste sig ikke ved registreringen generelt vanskeligere
eller lettere at foretage registreringer af bpger for eksempel
for 3. end for 7. skolear; det var ikke det aldersmssige ni-
veau, som teksten sigtede mod, men dens indhold, der kunne
give visse vanskeligheder. Ville man se netop efter forskelle
mellem tekster, der sigtede mod forskelligt aldersniveau, var
det snarest forskelle af sproglig art, der var gennemgaende.
At teksteme for 1.-2. skolearofte var ret eller for 1. skole-
ars vedkommende =sten helt domineret af disse sproglige
hensyn, gjorde dem sidan set ikke vanskeligere at registrere,
nar man vel at mxrke fOrst havde sOgt at va3ime sig til at ac-
ceptere, at bornelitteratur kan registreres og (sandsynligvis i
ret stor udstrwkning) analyseres efter de samme kriterier som
den voksnes lasestof.

Der er ikke hermed taget stilling til traditionelt opstillede
littermre kriterier for en tekst, men alene til opgaven: At
foretage en indholdsregistrering ud fra en rwIcke forudop-
stillede kriterier. Det ganske bestemte indlwringssigte, som

GOte Klingberg udsendte sidst i 1968 et arbejde (Klingberg, 1968),
der sgigte at nwrme sig problemer omkring den sprogligt-stilistiske
litteratur i brornebroger set ud fra kvantitative undersrogelser over
den sakaldte *codagogiske adaptiong. Hans konklusioner er blandt
andet, at bOme- og ungdomslitteraturen ikke pa grund af en sprog-
lig-stilistisk adaption behOver blot at vxre en vej ind til en 'rigtig'
litteratur, men at den selv kan, fremtrmde og ud fra mange syns-
vinkler anskues som salmindelig« litteratur.
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(navnlig) teksteme til 1.-2. skolear skrives med, giver dem
en anden form end teksteme til wldre trin, men der er nmppe
tale om, at de systematisk alle pa et vist trin kan karakte-
riseres kvalitativt ens. Snarere synes det at ywre et ret
gennemgaende indtryk hos de folk, der arbejdede sig ned
i registrerings- og analyseringsprocedurer, at sproget pa et
bestemt trin nok i nogen grad kan synes ens, men at det
var forskellene forskellige tekster imellem, der virkede for-
baysende; disse forskelle var ogsa tydelige, nar der var tale
om indholdsmxssigt vurderet meget elementmrt stof.

Der er her strejfet ind i et emne af vmsentlig betydning
for udforskningen af det hidtil forslcningsmaessigt ret lukkede

land, der heckler bornelitteratur. De punkter, man her erfa-
rede sig frem til at kunne foretage en indledende systematise-
ring ud fra, opfordrer folk med forslcningsmmssig interesse
for bOrnelitteraturen til at swtte ind her.

Overvejelser i forbindelse med forelObige analyser, hvor »Antal tekster«
man bl. a. sa pa, hvad »antal tekster« og »normalsider« i og mormal-
forbindelse med skema VII gay af oplysninger, pegede klart sider«
mod at bruge normalsideopgrkelser som grundlag for aria-
lyseme. Af grunde, som tidligere er nmynt, er der dog ingen
talmwssige opg0relser givet for de forelObige resultater af
>>genreregistreringer«.

I det ft lgende er gengivet en rwkke elcsempelafgrwnsninger

i forbindelse med de enkelte kategorier. Det ma dog bemzr-
kes, at afgrwnsninger, mfiske navnlig en udvidelse af de en-
kelte numres »titel« nok ville ywre Onskelig nogle steder, og
at en rxklce fuldt definitorisk afgrwnsende eksempler ikke
har kunnet opstilles for alle numrene. Yderligere bemwrk-
flinger er i det fOlgende knyttet til de enkelte »genre«numre.

A, B og C-grupperingen er der ikke systematisk givet ek-
sempler pa, men de store problemer rummer en sadan tvaer-
gaende registrering ikke i dette tilfwlde.

I forlmngelse af de fOlgende eksempler er der lejligheds-
vis gengivet iagttagelser, der syntes at were ret gennemga-
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ende i forbindelse med enkelte lxsebOger eller lmsebogssyste-
mer.

Nr. 701 Billedforkelling

Billedfortmllingeme er oftest registreret i forbindelse med
bOgeme for 1. og 2. skolear. Et eksempel pa en billedfortml-
ling ses i: VI LIESER, SOREN OG METTE OG LILLE JEP
for 1. skolear, side 38, og i: BOGEN FORT/ELLER III
(K-BOG 5B) for 5. skolear, side 38, H. M. Batemans tegne-
serie »Sommerfuglen«.

I ovrigt synes der at vxre en tendens til, at jo nyere et
system er, jo flere billedfortmllende oplmg har det. Dette gml-
der savel, nar man ser pa de seks udbyggede systemer,
som klart nfir man tager det nyeste dansksystem, PILE-
BOGERNE, med ind i billedet.

Nr. 702 Litteraturhistorie eller overvejende litteraturhistorisk stof
Ingen af de seks udbyggede systemer har ret meget af dette
stof. DANSK L/ESEBOG FOR 6. og 7. skolear og SJETTE-
og SYVENDEKLASSERNES L/ESEBOG for 6. og 7. sko-
lear har nogle eksempler pa dette stof:

Tang Kristensen, Eva ld: »De gamle danske Folkezventyrc
Hansen, Heltoft og Nielsen: DANSKL1ESEBOG FOR 6.
skolear, side 68-69.

Nr. 703 Biografier eller overvejende biografisk prceget stof

Hvis man afgrwnsede dette stof ved >>u-afbrudte« skildringer
af en persons livslOb eller af store dele deraf (ofte bamdom
eller ungdom), viste definitionen sig i nogen grad at afgramse
forhold, som iser enkelte systemer havde interesseret sig for:
VI LIESER har flere biografier end noget andet udbygget
system, men ogsa MIN LESEBOG og SA LIESER VI har
en del af dette stof. Et eksempel pa denne kategori kan vxre:

Zweig, Stefan: »Stefan Zweig besOger Albert Schweitzere.
LIESNING FOR 7. SKOLEAR UD GAR DU NU for
7. skolear, side 236-245.
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Biologisk eller overvejende biologisk prceget stof

Her er sOgt registreret tekster, der fOrst og fremmest synes at

supplere eller underbygge de emner, der traditionelt behand-

les i forbindelse med orienteringsfaget biologi.
Der er ikke meget af dette stof, men dog omkring den

halve snes tekster i systemerne K- B0GERNE, LIESEBO-
GEN og MIN L/ESEBOG. SA LIESER VI har ogsa enkelte

og nogle fa oplzeg findes i VI LIESER.

Hermansen, Knud og Ejvind Jensen: »Skoven«. VI LIE -
SER, SOREN OG METTE 13. KLASSE for 3. skolear,

side 6-13.
Lorenz, Konrad: »Gaseungen Martina«. MIN LIESEBOG

for 5. skolear, side 38-42.

Nr. 704

Geografisk eller overvejende geografisk prceget stof Nr. 705

Her er registreret tekster, hvis hovedvxgt synes at vxre at
orientere om geografiske emner som f. eks.:

Gregersen, Torben, Inger Merete Nordentoft og Kirsten
Reisby: »Danmarks-kortet«. LIESEBOGEN 3 for 3. skole-

ar, side 24-29.
Der er mange flere geografisk end biologisk prmgede tek-

ster, nar man ser pa samtlige de fuldstmndige lmsebogssy-

stemer. Iswr VI LESER og LIESEBOGEN har mange af

disse tekster. De findes dog ogsa i MIN LIESEBOG, SA

L/ESER VI og K-BOGERNE omend i wesentligt mindre

antal.

Historisk eller overvejende historisk prceget stof

Ligesom man ret entydigt kunne afgrwnse biologisk og geo-
grafisk prwget stof, var det tilsvarende muligt at afgramse
historisk prwget stof, der kunne were oplwg til en »supple-
rende kesning« til orienteringsfaget historie:

Madsen, Henrik: »Mordet i Finderup Lade« ; fra B. S. Inge-

mann: »Erik Menveds barndom«. MIN LIESEBOG for 6.

skolear, side 103-112.
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Det historisk prxgede stof udgOr en stor del af det fag-
lige stof i systemet LIES RIGTIGT, hvor det (bortset fra
fmrdselslwrestoffet) er mesten ene blandt det faglige stof.
Ogsa L/ESEBOGEN har en del af disse tekster, og de fin-
des i alle systememe i stOrre udstraning end de geografiske
og biologiske tekster.

Nr. 704-706 Det synes gennemgaende, at der er langt flere historiske end
geografiske oplmg, og langt flere geografiske end biologiske
oplmg. Ser man pa de nyeste systemer (herunder dog kun pa
den reviderede del af L/ESEBOGEN) synes det, som om
der er ved at vxre en vis udjatvning af den talmessigt ret
store ulighed disse tre typer tekster imellem pa vej.

Nr. 707 Fcerdselskere eller stof, der ncermest ma karakteriseres som
saclant

Herunder er registreret tekster, hvis indhold (=sten) ude-
lukIcende lower op til undervisning i fxrdselslmre. Et enkelt
system har meget stof her, LIES RIGTIGT. I de andre sy-
stemer er det kun registreret i meget sparsom udstrxkning,
og de fleste af disse tekster findes pa de yngste klassetrin.
Eksempler:

Hennansen, Knud og Ejvind Jensen: ,Kender du fmrdsels-
regleme?«. VI LESER, SOREN OG mErrE i 2. Masse
(II del), side 180,

Stenbmk, K. F.: ,Signalerne«. LEES RIGTIGT, Lmsebog for
2. skolear, side 183-184.

Nr.708 Andet orienteringsstof eller overvejende orienteringspneget
stof

Denne rubrieeringsmulighed viste sig nOdvendig i forbin-
delse med enkelte tekster son ,B0ger fra biblioteketa (i:
Inge Cramer, Eva Jacobsen og Mogens Jansen: 20B0ger fra
biblioteket«. BOGEN FORT/ELLER III (K-BOG 5B) for
5. skolear, side 116) og i forbindelse med en tekst som:
>Hvordan er vejret?« (i: ICirsten Hare og Ester Herlak:
3.Hvordan er vejret?« LESEBOG FOR 3. SKOLEAR, PI-
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LEBOGERNE, side 253) altsa stof, der kunne beskrives
som »mere alment orienterende stofq.

Ser man pa kategorierne 704-708, og betragter man alene de Nr. 704 -708
seks fmrdige systemer, ser det uanset fortolkningsmulig-
heder i registreringen ud til, at LiESEBOGEN er det sy-
stem, der mest har interesseret sig for at bringe tekster fra
dette omrade. Nar LIES RIGTIGT optroder med et for-
holdsvis stort antal tekster, skyldes det i ikke ringe udstrwk-
ning interessen for fxrdselslauestoffet. I Ovrigt har samtlige
seks udbyggede systemer opin til orienteringsfagene.

Det er dog ikke i nwr alle tilfwlde, at oplwggene fOlger de
omrader, tidsperioder osv., som bOrnene i Ovrigt beskwftiger
sig med i orienteringsfagene, jf. side 71-200.

Rejsebeskrivelser

Her ses tekster, der er centreret om selve rejseoplevelsen,
altsa tekster, der ikke er af overvejende geografisk-faglig
prwget karakter:

Kruuse, Jens: )Turen til Parisl. LiESNING FOR 6. SKO-
LEAR OLDTIDS LIV NUTIDS VIRKE for 6. sko-
lear, side 168-175.

Is.= MIN LIESEBOG har fa af disse tekster.

Nr. 709

Erindringer Nr. 710

Herunder er registreret (evt. uddrag af) tekster, hvor for-
fatteren fortfeller om egne oplevelser, og hvor forfatterens
personlige forhold til det skrevne (egne oplevelser) er det
vwsentlige:

Nielsen, Carl: »I NOrre-Lyndelse Skole fra >>Min fynske
barndoml. SA LESER VI 5. DEL for 6. skolear, side
131-135.

Pedersen, P. O.: xayrdedrengen, som skrev til kongenA
fra bogenl)Barndoinszninder«. DANSK L/ESEBOG FOR
7. SKOLEAR, side 102-112.
De to systemer med titles DANSK LIESEBOG FOR 6.
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OG 7. SKOLEAR har ret meget af dette stof. Hvert af disse
systemer findes kun pa to klassetrin, men hver af dem har
alligevel mere, end noget af de seks udbyggede systemer
har for samtlige syv klassetrin.

Ogsa denne gruppes tekster synes sparsomt registreret
ismr i MIN LiESEBOG.

Nr. 711 Sagalitteratur og sagn

Her ses overvejende tekster som Saxos samt nordiske sagaer:

»Gunnars clod« fra »Njals saga«. ET UDVALG AF NOR-
DISK LITTERATUR II (K-BOG 7B) for 7. skolear,
side 99-108.

Hermansen, Knud og Ejvind Jensen: »Da Island og GrOn-
land blev opdaget«. Fra de islandske sagaer. VI LiESER,
SOREN OG METTE I, 4. KLASSE for 4. skolear, side
113-121.

Et overblik over de foretagne registreringer viste, at der
muligvis her var gennemgaende trmk, som var karakteristiske
for enkelte bOger; man sittgte at foretage en nwrmere analyse
af det herunder registrerede. Det viste sig, at de to ved for-
rige registreringsnummer omtalte lmsebfiger for 6. og 7.
skolear havde mange normalsider inden for dette omrade.

Man undersOgte, pa hvilke klassetrin disse skildringer i
overvejende grad forekom; det viste sig at vmre spredt fra
2. til 7. skolear med en tydelig vmgt i navnlig 6., men fore-
kom dog ogsa i en vis udstrmkning i 7. skolear.

Nr. 712 Hist., mytolog. og lign. fortcellinger eller hist., mytolog. og
lign. gendigtninger

Denne kategori voldte en hel del problemer ved de definito-
riske afgrmnsninger, det viste sig, at der her oftest blev regi-
streret tekster hentet fra den nordiske mytologi saint beret-
flinger om historisk kendte personer, hvis optrmden i den be-
skrevne saimnenlimng »ildce er historisk korrekt«.

De omtalte tekster blev kun sjmldent registreret i for-
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bindelse med systemerne VI L/ESER og LIES RIGTIGT,
hvorimod der var Here af dem i systemet LIESEBOGEN.

Denne gruppe bOr ved en eventuel fOlgende dyberegaende
registering afgrmnses bedre.

Folkeeventyr Nr. 713

Folkeeventyrene optrxder hyppigst i systemet L/ES RIG-
TIGT, men findes i en vis udstrmkning ogsa i de Ovrige fern
systemer. Det er typisk, at de nordiske folkeeventyr er de
almindeligste, som f. eks.: »De tre Bukke Bruse«. LIESE-
BOGEN 2 for 2. skolear, side 30-36.

Der findes dog ogsa eventyr, hentet Lmngere vwk fra som
f. eks. det ujguriske folkeeventyr: »De tre tyvel. HER I
DANMARK (K-BOG 3A) for 3. skolear, side 98-103.

H. C. Andersen eventyr Nr. 714

Samtlige systemer har mange eventyr af H. C. Andersen.
RmkkefOlgen for de seks systemer er: MIN LIESEBOG, SA
LiESER VI og LIES RIGTIGT med omkring hver ca. 50
normalsider, og VI L/ESER, LIESEBOGEN og K-BOGER-
NE i den nwvnte rwkkefOlge med omkring ca. 30 normal-
sider.

Andersen, H. C.: »Den lille pige med svovlstikkeme«. LIE -
SEBOGEN 4 for 4. skolear, side 156-159.

Andersen, H. C.: »Den standhaftige tinsoldat«. LIES RIG-
TIGT, LIESEBOG for 4. skolear, side 134-139.

I Ovrigt henvises vedrOrende disse eventyr til side 52-53.

Grimms eventyr Nr. 715

Disse eventyr synes enter oversat fra »Kinder- and Haus-
marchen« eller taget fra eksisterende danske oversmttel-
ser eller bearbejdet fra danske forlag eller gendigtet.

MIN LIESEBOG har mange af Grimms eventyr, LIES
RIGTIGT ogsa en del. De Ovrige fuldstmndige systemer har
fa eller ingen tekster fra Grimms eventyr.

Grimm: »Haren og pindsvinet«. LIESEBOGEN 2 for 2.
skolear, side 107-113.
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Nr.716 Eventyr, legender og lign. af andre navngivne forfattere

I forbindelse med denne registreringsgruppe er registreret
alle, ofte nyere, eventyr, der ikke liar kunnet henfores til
nr. 714 eller 715, og hvor der har weret opgivet et forfatter-
navn, eller hvor en forfatter har kunnet findes til den pa-
gwldende tekst:

Lager 115f, Selma: 2,Flugten til /Egypten«. Fra 3.Kristuslegen-
der«. LIESEBOGEN 5 for 5. skolear, side 187-195.

Beskow, Elsa: Trampe-Peters fareskindspels«. VI LIE-
SER, SOREN OG ME1-1E 12. KLASSE for 2. skolear,
side 131-140.

Systemet LIES RIGTIGT har endog mange, de Ovrige sy-
sterner en del af disse tekster.

Nr. 717 Andre eventyr

Her findes naturligvis alle de eventyr, der ikke er blevet re-
gistreret i forbindelse med 714, 715 eller 716.

LIES RIGTIGT har flest; =sten dobbelt sa mange som
K-BOGERNE, SA LIESER VI og LIESEBOGEN; VI LIE-
SER har ogsa en del, MIN LIESEBOG ligger imellem de to
fOrstnmvnte grupper.

»Kragen og muslingen«. (Kinesisk eventyr). EVENTYR-
BOGEN (K-BOG 2B) for 2. skolear, side 54-55.

AVakaima og lermanden«. (Afrikansk eventyr). VI LIE-
SER, SOREN OG METTE I 3. KLASSE for 3. skolear,
side 33-40.

Nr. 718 Dyrefabler og andre fabler (ikke bOrnesange)

Der er registreret endogmange fabler af IEsop i denne kate-
gori; MIN LIESEBOG har flest af disse. SA LIESER VI og
VI LIESER har ogsa en del tekster her.

IEsop: 2,11wven og storken«. LIESEBOGEN 2 for 2. skole-
fir, side 12-13.
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Dyretekster, beskrivende alene dyr Nr. 719

Her findes tekster, der (uden at vxre hverken strengt biolo-
giske eller ret biologisk prwgede), sOger at beskrive dyrs liv
og feerden i naturen. Kategorien er ikke tilstrxkkeligt define-
ret. MIN LIFSEROn har nnk det stOrste antal normalsider
i forbindelse med denne registrering.

Dyr og mennesker

Deane kategori er forbeholdt tekster, hvor dyr skildres i
relation til mennesker. Den var vanskelig at afgrmnse; det
viste sig dog, at sOgte man at lade dyrebeskrivelseme skildre
forhold i overensstemmelse med dyrets egenart, var det mu-
ligt at fa en forholdsvis rimelig sikker afgreensning:

>>Kr011c I 1-31. DEN GRONNE LIESEBOG til specialun-
dervisning, side 29-34.

Hansen, Martin A.: )DyremOderl. VI LIESER, 6. KLASSE
for 6. skolear, side 43-53.

Larsson, Karin: 2.Kurre Pindsvin«. LIESEBOG FOR 3.
SKOLEAR, PILEBOGERNE, side 133-138.

Deane gruppe rummer ret mange tekster fra MN LIESE-
BOG og LIESEBOGEN, fmrre fra K-BOGERNE og SA
LIESER VI og endnu fwrre fra LIES RIGTIGT og VI LIE-
SER.

Nr. 720

Man sOgte at undersOge, om en subtotal af kategorieme 718- Nr. 718 -720
20 gav noget klart billede af et enkelt af systemerne eller an-
dre karakteristiske oplysninger; ud over at MIN LIESEBOG
havde west af dette stof, var der ingen markante forskelle.

Nationale sange, fredrelandssange

Her er registreret sange, som »pr. tradition« nok oftest op-
fattes som nationalsange eller feedrelandssange, og som i en
del gmagse sangb0ger er registreret som sadanne:

Nielsen, L. C.: >Jeg ser de bOgelyse Oer«. VI LIESER, 6.
KLASSE for 6. skolear, side 291-292.

Bjornson, Bjornstjeme: )Ja, vi elsker dette landet«. ET UD-
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VALG AF NORDISK LITTERATUR II (K-BOG 7B)
for 7. skolear, side 54-57.

De nationale sange, fadrelandssangene, er stort set repra:-
senteret i alle lasebogssystememe i en vis udstrrekning. Dog
er der forholdsvis Rest af disse tekster i de to systemer
DANSK L/ESEBOG FOR 6. og 7. SKOLEAR, hvad der
isar ma bemarkes, da disse systemer kun dakker to skolear.

Nr.722 Naturbeskrivelse, natur og drstider af i overvejende grad
ikke-faglig prceget art

Der er her registreret »rene naturbeskrivelser« samt >ikke-
fagligt pragede tekster, der beskriver biologiske forhold til
forskellige arstider«.

Der kan peges pa, at DANSK LIESEBOG FOR 6. og 7.
SKOLEAR (Clausen og Hansen) og SJETTE- OG SYVEN-
DEKLASSERNES LIESEBOG har en del af dette stof, men
at det i Ovrigt findes i samtlige lasebogssystemer:

Blicher, Steen Steensen: 3.Det er hvidt herude«. ET UD-
VALG AF NORDISK LITTERATUR II (K-B061B)
for 7. skolear, side 42-44.

Paludan, Jacob (af 3,30rgen Stein«): z.Et Vesterhaysbadc
VI L/ESER, 7. KLASSE for 7. skolear, side 315-316.

Det er nok her pa sin plads at minde om, at det alene er
bogens tekststykke, altsa af og til et sardeles lille uddrag,
der er registreret ud fra men det er jo ogsa dette uddrag,
eleverne laser!

Nr. 723 Fest og hOjtider, skildringer af i overvejende grad
ikke-faglig art

Der er her registreret litterare beskrivelser af arets hOjtider
og fester, herunder skildringer af, hvorledes disse fejres i
forskellige dele af Danmark eller i fremmede lande. En sang
som: »Sankta Lucia« af Arvid Rosen er registreret her.
(HER I NORDEN (K-BOG 4A) for 4. skolear, side 103).

Teksterne findes =sten kun fra 1. til 5. skoleAr og VI
LIESER har en del af disse tekster.

252



Smavers (enkeltvers), epigrammer, ordsprog
Denne kategori er forbeholdt korte tekster, som f. eks.
Kumbell, Kumbel: /.Grukc. VI LASER, 6. KLASSE for 6.

skolear, side 192.

Petersen, Robert Storm: 2.Fluert. VI L/ESER, 6. KLASSE
for 6. skolear, side 193.

En opg0relse over normalsideantallet for dette stof vil vise
meget beskedne tat, og nar dette stof i alt i systemet MIN
LIESEBOG opg0res til ca. otte normalsider, reprwsenterer
dette en hel del tekster. Mere pafaldende er det dog maske,
at DANSK LIESEBOG FOR 6. OG 7. SKOLEAR (Hansen
og He ltoft) pa kun to skolear har et stort set tilsvarende an-
tal normalsider.

BOrnesange, -vers, -rim og -remser samt glider
og smdopgaver

Teksterne her findes for stOrstedelens vedkommende i lazse-
b0gerne for de fOrste skolear. De mere a)klassiskel bvime-
sange som »Sur, sur, sur (DEN GRONNE LIESEBOG til
specialundervisning, side 111) er registreret her. Ligeledes
er et stort antal vers of Halfdan Rasmussen henfOrt til denne
rubrik:

Rasmussen, Halfdan: Jeg kender en, som hedder Marian-
neq. LIESEBOG FOR 3. SKOLEAR, PILEBOGERNE,
side 69.

I lmsebOgerne for 1. og 2. skolear findes mange rim, remser,
Oder og opgaver, som er blevet registreret her.

Samtlige systemer har dette stof: LIES RIGTIGT mest og
LIESEBOGEN mindst, men om taImmssigt store udsving
er der ikke tale.

Nr. 724

Nr. 725

Folkeviser
Nr. 726

Folkeviser findes kun i beskedent antal for lanebvigeme pa
disse klassetrin, men er dog registreret i forbindelse med
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fire af systemerne; VI LIESER har flest og MIN I./ESE-
BOG ferrest:

D Torbens Dater«. (Folkevise). VI LIESER, 7. KLASSE for
7. skolear, side 82-83.

Nr. 727 Versforuelling

Det viste sig praktisk at arbejde med kategorien »versfor-
txlling« og at definere den som en fortmlling med fremad-
skridende handling, skrewq pa vers. Et par klassiske ek-
sempler er Henrik Hertz: »Skriftemalet«. VI LIESER, 7.
KLASSE for 7. skolear, side 118-122, og Wessel, Johan
Herman: »Smeden og Bageren«. ET UDVALG AF NOR-
DISK LITTERATUR II (K-BOG 7B) for 7. skolear, side
58-63.

I Ovrigt er en ikke ringe del af disse versfortmllinger af
typen:

Kaalund, H. V.: »Engang Ja, det er nu langt tilbage«, og
Nielsen, Zakarias: >>Vi havde et hus med et par tOnder
land«, henholdsvis side 13-16 og i DANSK LIESEBOG
FOR 6. SKOLEAR (Clausen og Hansen) side 34-39. Der
er en del af disse tekster i ovemixvnte bog fortrinsvis pa
6., men ogsa pa 7. skolear. SA LIESER VI har ogsa en
del af disse tekster, tyngdepunktet Egger dog her talmzessigt
i tekster omkring 3. skolear.

Nr. 728 Salmer og emdelige sange

Under denne kategori var det nwrliggende at registrere de
sahner, der ogsa fandtes i Den danske salmebog samt lyrisk
digtning med et ret klart religiOst sigte:

Kingo, Thomas: »Nu rinder solen op«, VI LESSER, 6.
KLASSE for 6. skolear, side 25-26.
Dette stof findes i samtlige lxsebogssystemer, men i me-

get beskedent omfang. Mest i VI LIESER og mindst i SA
LIESER VI.
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Lyrik i Ovrigt

Den lyrik, som ikke har kunnet afgrmnses ved de foregaende
definitioner, er blevet samlet her. Nog le eksempler kan vxre:
Jeppe Aakker: »Stine hjerte, sol gar ned« (i: SA LIESER VI
3 for 4. skolear, side 165) og Johs. V. Jensen. »Som dreng
skar jeg skibr-« (i uddrag i samme systems bog for 5. skolear,
side 3-4).

I ikke ringe udstrwkning trEeffes her tekster fra SA L/E-
SER VI. To af systemerne, MIN LiESEBOG og K-BO-
GERNE, har ikke meget af dette stof, de Ovrige systemer
fordeler sig mellem fOrstnmvnte og disse to.

(»Tekster med relation til spskende, andre bOrn og unge«
»Tekster med relation til forceldre og andre voksnec

»Tekster med relation til jcevnaldrende og celdre«
»Barndom og ungdom i Ovrigt, fiktion«

fiktion«)

Det viste sig smrdeles vanskeligt at foretage afgramsninger
mellem 730, 731, 732 og 733 en grund kunne tznkes at
va.re, at de fire opstillede kategorier ikke svarede til tekster-
ne i de pa bordet liggende leasebOger! Denne mulighed blev
txnkt. Men nar praktikanteme bade det ene og det andet
hold sad med de konkrete eksempelsamlinger foram sig,
var der dog sa mange Mies registreringer allerede i deres
indledende fors0g og registreringer, at det alligevel blev sOgt
at opretholde denne sondring.

Under 730 sOgtes registreret tekster, der hovedsagelig be-
skrev Nelms relationer til hinanden. Der kunne forekomme
beskrivelser af voksne i teksteme, men de voksnes optrwden
var da underordnet. (Eksempel: Tetzner, Lisa: »130mene
pa Oen«, VI L/ESER, 6. KLASSE for 6. skolear, side 137-
147).

Ved registreringen under 731 (»tekster med relation til
forwldre og andre voksne«) var der i de centrale dele af de
her rubricerede tekster bade voksne og b0m. Relationeme
mellem disse blev beskrevet, og der blev ikke lagt swrlig
vmgt pa den ene af gruppeme.
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732 (»tekster med relation til jxvnaldrende og tr,ldre4)
kunne beskrives ved mange eksempler, bl. a. »Den store
sOslange« (af Gustaf af Geijerstam i HER I NORDEN
(K-BOG 4A) for 4. skolear, side 84-90).

733 (»barndom og ungdom i Ovrigt, fiktion0 var forbe-
holdt skildringer, son ikke havde haft de foramsevnte kate-
goriers karakteristika. Det viste sig, at der her oftest blev
rubriceret uddrag af bOmeb0ger samt historier, skrevet af
forfatterne til de fOrste skolehrs lmsebOger, f. eks. »Sommer-
ferie«, L/ESEBOG FOR 3. SKOLEAR, PILEBOGERNE,
side 12-14.

I 734 (»voksenliv, fiktion<0 anbragtes uddrag af voksen-
litteratur, som ikke havde kunnet afgrwnses af de tidligere
defir.itioner: Blicher, St. St.: »En stranding ved Vesterha-
vetc VI LIESER, 7. KLASSE for 7. skolehr, side S 2-104.

Ses disse sidste fern grupper i sammenheng, ma det be-
mwrkes, at afgrxnsninger her kraever en meget stor eksem-
pelsamling, men at det ph den anden side ogsh med en sadan
i handen synes at kunne blive muligt at foretage en nwrme-
re definering af de enkelte grupper.

Der viser sig trods alle vanskeligheder ved de indbyrdes
afgrmnsninger ogsa visse forskelle de enkelte systemer
imellem. Ph grund af den manglende endelige afgrxnsning
skal disse dog ikke nwnnere omtales i denne sammerehtng.

Nr.735 Diverse

Det er naturligvis ikke muligt at give nogle eksempler, der er
dwkkende for de i Ovrigt meget fa tekster, der er blevet
registreret her. Et par eksempler er fOlgende:

Uddrag af en gammel ABC, VI LIESER, 7.
7. skolear, side 234-235.

Hovedbrud efter »Nviddeknwkkeren«, VI
KLASSE for 6. skolehr, side 188-189.

- - _
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Ved endnu et forsOg pa at na laengere ind i dette materiale Endnu et
naede man stort set til en bekrwftelse of det anvendelige i registrerings-
rubrikkerne 701-728 (dog var nr. 712 stadig ikke sa klart forslag
afgranset som onskeligt). R egistreringsnumrene 729 og 730-
734 aftegnede sig noget klarere, men ikke klart nok og
vanskelighederne syntes at blive stOrre ved tekster i boger
for 6. og 7. skolear end ved tekster for 1.-2. skolear. Et en-
kelt stofomrade mere trxngte frem som et stof, der maske
kunne have vmret taget op, eventuelt placeret efter 706,
nemlig tekster, der i overvejende grad rummede »etnografisk
eller etnografisk pr2eget stof« ; antalrnwssigt var det dog ret
fa tekster, der vile Wive rubriceret her.



KAPITEL 15

Andre forhold, der er berort

(Race)diskri- Undertiden hwvdes se f. eks. »Om den uhyggelige jungle-
minerende k2elder«, Clausen 1968, eller antydes, forsiden af Unge

tekster? PaAagoger, nr. 1/1961 at skolens lwrebOger rummer (ra-
ce)diskriminerende tekster, billeder osv. (Den pagmldende
tegning fra Unge Pxdagoger er fra et ABC forhefte, ikke fra
en lxsebog).

Hvad angar LTsebogemes tekster synes det vanskeligt at
finde nogle, der uden videre kan karakteriseres som (race)-
diskriminerende.Illustrationsmaterialet i ImsebOgerneer ikke
gennemgaet ud fra indholdsmessige kriterier, hvorfor der
ikke kan tages stilling til denne del af pastanden; ved
arbejdet med illustrationerne blev der dog ikke spontant gi-
vet kommentarer om sadatme illustrationer.

I en sOgen efter »(race)diskriminerende tekster« blev
med tOven foreslaet dramatiseringen af Helen Banner-
man's »Lille sorte Sambo« i LIESEBOGEN 2 for 2. skolear,
side 70-77. Med tanke pa den fabulerende fremstilling,
eventyret i Ovrigt giver, synes nogen diskriminerende hen-
sigt ikke nwrliggende, og det ma vist betegnes som smrdeles
tvivlsomt, om den tekst, »Klassens radio-udsendelse« side
69-70 , som »Lille sorte Sambo« indgar i, af elever vil blive
oplevet som en karakterisering af negre. Den over for denne
tekst staende tegning af en meget diger bager fra NOrregade,
side 68 eller tegningerne pa side 154-171 af »Junior og Ro-
salie« og et utal af mere eller mindre fabulerende borne-
bOger, matte i sh fald nok komme Ind under sanune beskri-
velse.
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I bogen SA L/ESER. VI TREDJE DEL for 4. skolear,
side 52, findes med illustration af Er ling Juhl »Eskimovise«
af Alex Garff (Der var engang en eskimo <<). Denne side er
vist det nxrmeste, man i lmseb0geme er kommet noget (ra-
ce)diskriminerende (!); da det vist kan vxre noget sOgt at
opleve denne tekst saledes, ma man nok lade dette emne
falde i forbindelse med lmsebOgeme.

Maske skal her mindes om, at der kun er arbejdet med
lxsebOger og alene sadanne for 1.-7. skolear.

Langt snarere end via 34race)diskriminerende« tekster kun-
ne man forestille sig, at der f. eks. gennem udeladelse af stof
vile kunne spores en ten1.-..ss til at diskriminere visse land-
omrader, kulturer o. lign.

Den tidligere givne opg0relse over stoffordelingen med
hensyn til tekstemes alder og deres geografiske tilhOrsfor-
hold (se side 78-138 og side 139-200) kunne muligvis ses
i dette lys. Og selv om der ikke forela nogen tilsigtet udela-
delse, kunne tekstvalget meget vel resultere i en faktisk ud-
vxlgelse, der gav eleveme et skwvt »verdensbilledec

Med hensyn til den forholdsvis beskedne reprwsentation
af nutidige tekster skal henvises til hele kapitel 8.

Hvad angar det meget beskedne indslag af tekster fra
fjemere dele af verden, ma dette forhold nok ses i perspekti-
vet af, at ganske vist er der kun fa tekster fra de kulturer, der
ligger fjernt fra Danmark, men for en hel del af disses ved-
kommende findes der ogsa kun en smrdeles begrmnset bOr-
nelitteratur og en endnu mindre del, der kan ga ind i un-
dervisningen i Danmark i 1.-7. skolear og der blive accepte-
ret af eleveme.

Nar bomebogsuddrag fra Latinamerika saledes slet ikke
findes i danske lmsebogstekster for 1.-7. skolear, kan det
skyldes svage kulturelle forbindelser med det pagwldende
omrade. Det kunne ogsa skyldes manglende viden herhjem-
me om de nmvnte lande og deres litteratur. Og det kan skyl-
des manglende vilje til at tage faktisk eksisterende og vel-
egnede bOrnebogstekster derfra ind.
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Forholdet bOr nok ogsa ses i lyset af, at eventuelt fore-
kommende bOmelitteratur fra fjemere kulturer ofte vil ligge
danske bOm i 7-14-ars alderen ret fjernt i kraft af sin opbyg-
ning, tankeset, illustrationsform osv.; man kan neppe for-
vente, at en sadan litteratur uden videre vile blive accepte-
ret i sin foreliggende form. Men dette er jo sadan set intet
endeligt argument for den sparsomme representation af
tekster fra fjernere steder.

He lt konkret er der nok ogsa tale om en sprogbarriere
i ikke sa helt fa tilfelde; at en ikke uvesentlig del af de tek-
ster, der findes fra fjeme egne, er oversat via engelsk, for-
teller lidt om dette forhold.

Der skal her peges pa, at der pa dansk rent faktisk er fa
bomeb0ger fra de pageldende °milder, at de tekster, der
findes, oftest er set og skrevet af europmere eller angloame-
rikanere, og at lesebOgeme pa de undersOgte trin kun i
ringe udstrekning afhjelper noget eventuelt savn her.

Det vile dog vere urealistisk at bruge sadanne argumen-
ter for den ringe representation fra en rake lande, som
f. eks. de Osteuropeiske eller Japan. Men det kan noteres, at
ogsa bomeboger pa dansk fra disse lande er ret fa.

Maske kunne man formulere nogle overvejelser, der pe-
gede frem mod, at ligesom skolen i Ovrigt afspejler mange
trek ved samfundet, saledes afspejler lesebOgernes tekster
ogsa i en vis udstrekning de eksisterende almindelige forbin-
delser med en rake kulturer, landomrader etc.?

Maske er valget af lesebogstekster til de fOrste syv skole-
ar, sadan som det her kommer til udtryk i registreringerne,
udtryk for forhold, som mere eller mindre kunne vere dek-
kende ogsa for andre kulturelle forbindelser mellem Dan-
mark og udlandet?

De registrerede En del andre forhold er blevet scagt belyst undervejs. Bl. a.
bOgers alder og sOgte man at se, om der vile vise sig gennemgaende trek,

teksterne nar man betragede de enkelte lesebOgers udgivelsesar i re-
lation til registreringsresultaterne, f. eks. fil teksternes alder.

Naturligt nok viste enkelte eldre boger, og typisk kan
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vxre OLE BOLE ABC med 30 oplag bag sig, sig at were
karakteristisk pa nogle mader, mens nyere bOger bl. a. sy-
stemer som VI L/ESER, PILEBOGERNE eller K-BO-
GERNE alle stort set udsendt efter 1960 havde andre
karakteristika.

Ofte faldt VI 14ESER og K- B0GERNE (fra omkring
1960 f.) i en gruppe, mens SA LeESER VI (fra ca. 1955)
faldt i en anden. Der kunne her twnkes at spille aldersfor-
skelle hid, men det er nxppe sandsynligt, nar man samtidig
bemwrker, at L/ESEBOGEN (ganske vist delvis revideret,
men i sin oprindelige form mldre end de nmvnte) ikke sjx1-
dent kom i gruppe med de to fOrstnwvnte, og LIES RIG-
TIGT (fra omkring 1960) ikke skeldent faldt i gruppe med
SA L/ESER VI.

De to (ikke nye) systemer med titlen DANSK LiESEBOG
FOR 6. OG 7. SKOLEAR udskilte sig lejlighedsvis ret
markant, men det tredje 6.-7. skolearssystem, SJETTE- OG
SYVENDEKLASSERNES LIESEBOGER, la dog ganske
ofte nmer disse.

Set ud fra bOgemes oprindelige udgivelsesar, var der i
enkelte tilfwlde ret klart tale om wldre« og »nyere < bOger,
men gennemgaende trek var der ikke tale om. Og sa man pa
forholdet ud fra en systematisk oversigt over de enkelte b0-
gers udgivelsesar for de forskellige kiassetrin, set i relation
til registrerede karakteristika, viste der sig kun et broget
biliede.

En oversigt over de undersOgte lmsebogers vejlednings- og BOgernes
handbogsudstyr kan falde i to dele: En del, der sigter mod vejlednings- og
lwrerens brug, og en anden del, der giver eleverne oplysnin- handbogsudstyr
ger. Det blev valgt at samle disse oplysninger i et skema.

I bilag I er givet en oversigt over et registreringsskema
I, der dannede grundlaget for et forsog pa at fa overblik
over denne del of stoffet. Dette arbejde vile dog nmppe
kunne gennemfOres tilfredsstillende, uden at man ogsa sa pa
andet i metodiske bOger og artikler samtidigt foreliggende
materiale, jf. nedenstaende.
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Den enkelte la.sebog kan have kortere eller lxngere vejle-
dende kommentarer til lxreren.

Maske er der blot et forord, se f. eks. L/ES RIGTIGT,
4. skolear, side 3-4.

Maske er der til boger for flere skolear, eventuelt til hele
systemet udarbejdet en oversigt, der tillige indeholder f. eks.
enkelte noder til et par af bogernes sange el. lign., se f. eks.
pjece udarbejdet til bl. a. MIN LIESEBOG, 3. skolear.

Der er dog en tendens til, at lwrervejledningeme iswr
for de fOrste skolear bliver mere og mere fyldige. Saledes
kan nmvnes, at der til de fire nyeste systemer, VI L/ESER,
PILEBOGERNE, L1ESEBOGEN og K-BOGERNE, findes
en rxkke udforlige lwrervejledninger i form af lwrerens b0-
ger; disse lxrervejledninger er dog endnu ikke komplette for
systemerne, men dmkker fra et til seks skolear.

De enkelte systemer fremtrwder pa den made me.d en
rmkke udprxget forskellige oplmg til lwreren fra et forord
til en side-for-side-metodisk handbog.

Da disse lwrervejledninger har vist sig at blive ret nOje
konsulteret af i hvert fald en del lwrere (jf. erfaringer fra
klassevwrelsesobservationer), kunne det maske vxre Onske-
ligt i denne sammenhwng at fa bragt en vis oversigt over
ogsa lwrervejledningeme.

Man nfiede frem til, at det var Onskeligt at se nwrmere pa
denne del af lmseb0gemes udstyr i sammenhmng med et
arbejde, der sigtede mod at skaffe et vist overblik over bl. a.
den dansk-metodiske litteratur, der findes i tidsskriftartikler.

Dette arbejde er blevet fOrt videre af arskursister fra
Danmarks LwrerhOjskole, der som praktikanter arbejder
ved Danmarks pmdagogiske Institut 1968/69.

Den enkelte Imsebogs handbogsmwssige udstyr, dens regi-
stre, ordlister, eventuelle gloser til norske, svenske tekster
m.v. udgOr ogsa en del af den enkelte bog og burde fOlgelig
ogsa have vwret registreret og analyseret.

I en del tilfwlde er disse dele af bogen ret omfattende.
Se L/ESEBOGEN 3 for tredje skolear, side 233-267 med:
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1) en illustreret ordforklaring, der er sat op som et Elle illu-
streret » leksikon«,

2) en bogfortegnelse med bOger til nogle af lasebogens em-
ner,

3) en anden bogfortegnelse med A0ger, du kan
4) et titelregister, et forfatterregister og en indholdsforteg-

nelse og

se HER I NORDEN (K-BOG 4A) for fjerde skolear, side
137-155, med:

1) bogliste i tilknytning til bogens emner,
2) bogliste over fagbOger,

3) nandre bOger, du selv kan
4) illustreret ordliste og
5) tre indholdsfortegnelser.

I andre tilfwlde rummer bogen vmsentlig mindre af sadant
stof: Sidetalsmtessige udsving inden for dette omrade pa fra
40 til to sider antyder forskellen.

Registreringer af dette stof viste sig at have mange Mies
trwk med de registreringer, der blev foretaget i sammen-
hxng med arbejdet med arbejdshmfter, arbejdsopgaver m.v.,
jf. nedenfor, hvorfor det overvejes at orientere om dette i
sammenkeng med en mere udfOrlig redegOrelse for neden-
omtalte.

Til en del af lxsebOgeme findes der arbejdsheter enten til En kommende
alle skolearene (VI LESER, (K-BOGERNE) eller til en del arbejdsluefte-
af skolearene (f. eks. MIN LIESEBOG). analyse

Sadanne arbejdsheter er i praksis nzrt knyttet til de til-
svarende lmsebOger. Ofte er de nzsten »en del« af lmse-
bogen, der alene af praktiske grunde (de er engangsmateri-
ale) er lagt uden for denne.

Arbejdshwfterne kan nok betragtes som en nutidig ud-
formning af de opgaver, der findes i de lidt wldre bOger som
f. eks. i DANSK L/ESEBOG FOR 6. SKOLEAR (Hansen
og He ltoft), side 142.
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IRobinson

1. VeIg det rigtige ord:

Figur 59

Faderen
=

sagde: »Du skal vere .« (bager, kobrnand,
murer)
Drengen sagde: »Min far er .a (kaptajn, styr-
mand, kok)
Kaptajnen sendte en -- (messedreng, raatros, styr-
mand) hen til Robinsons far.

2. Hvilken of de fre seetninger er den rigtige?

1

1. Det blxste lidt.
2. Det 133ev et skrxkkeligt vejr.
3. Det var solskinsvejr.
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Sfidanne opgaver findes dog ogsa i nyere bOger som f. eks.
LEES RIGTIGT, skolear, side 262-285, hvor der kan
were tale om:

»Sma historier til mundtlig genfortmlling« (f. eks. »Den-
derne voksede fast igm, »En farlig lep, »Den tankelyise
drew< o. lign.), side 279-280.

Der kan ogsa va5re tale om ordindsetelsesopgaver som
vist i figur 59; eller det kan eventuelt were lydOvelser, se
nmste side, figur 60.

Arbejdshmfteme er for tiden (1968/70) ved at blive regi-
streret og analyseret, og det overvejes, om lmsebOgernes
opgaver skal behandles separat, eller om de kan ses i sam-
menhxng med arbejdshefterne. At drage dem hid i denne
ImsebogsredegOrelse har vist sig mindre givende, da opga-
verne bade med hensyn til indhold, og metodiske og faglige
oplwg star skriftlig-danskbogen, arbejdshaeftet eller det sup-
plerende trmningsmateriale nwrmere, end det star lmsebo-
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Figur 60

Indoves med:

sp-st-ts-ns-ls-rs-sk-ks-rp-rk

gens ovrige stof. Dette arbejde er indledningsvis taget op
med arskursister fra Danmarks LwrerhOjskole, der som
praktikanter arbejder ved instituttet i 1968/69.

Det er ikke med nogen af de foretagne registreringer eller V urdering
med nogen af de gennemfOrte analyser sOgt at na frem til en af bOgerne?
vurdering, og der er heller ikke med foranstaende korte be-
skrivelser sOgt foretaget nogen vurdering.

Dels er det ikke Danmarks pmdagogiske Instituts opgave
at komme med en sadan vurdering, men dels og navnlig
er det nmppe muligt centralt overhovedet at fastlxgge nogen
vurdering udover i de ekstreme tilfrelde.

En vurdering har nemlig alene mening, nar den foretages
inden for den enkelte skoles rammer af den enkelte lmrer i
netop den konkrete klasse og med sigte mod denne klasses
enkelte elever.

Disse enkelte elever er udgangspunkterne, som vurderin-
gen ma foretages ud fra.

Det samme materiale vil hver sit sted gennem den brug,
som elever og lrerere gOr af det, kunne were relativt vanske-
ligt et sted, maske vxre uanvendeligt her, for et andet sted
at vxre ret let tilgxngeligt og maske kunne finde anvendelse
som supplerende stof der. Et tredje sted ville det samme stof
maske va3re for let og give for lidt for de fleste elever.
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1

En konsekvens I dette er, at en alment geldende vurde-
ring roppe kan gennemfOres.

Men derfor vil en materialebeskrivelse i hoj grad vxre
nyttig.

I en undervisningsmwssig ret uoverskuelig situation vil en
ret udforlig og gerne ud fra nOje beskrevne fa es udgangs-
punkter foretaget beskrivelse af de gmngse materialer
kunne vxre af vxrdi, hvis man ikke venter for laenge med
at publicere. Bl. a. derfor liar man valgt at udsende denne
publikation, seiv om den ikke som det oprindelig var tan-
ken giver oplysninger om de enkelte bOgers og systemers
oplmg til elevaktiviteter.
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KAP1TEL 16

Forhold, der ikke er taget op

Bortset fra ret ffi klip fra aviser og nogle meget fa klip fra
wldre borneblade knytter lxsebogerne kun direkte kontakt
til bOgernes verden fortrinsvis til skOnlitterkere bOger, men

ogsa i nogen grad til faglige bOger.
Maske kunne man forestille sig, at det ville vxre muligt

gennem laesebogerne at understrege, at lmsning er meget
andet end lmsning af bOger. Men om dette rent faktisk er
gjort i hvert fald i en vis udstrwkning er ikke undersOgt.

Ved den pafOlgende registrering af arbejdshmfter har det vist
sig, at arbejdet med lmsning her udvides ikke sa helt lidt, og
at de bOger, der inkluderer et arbejdshete, sfiledes i nogen
grad udvider deres virkefelt. Men dette emne er det ikke
muligt at udtale sig om pa nuvxrende tidspunkt.

I nogle tilfmlde er en kesebog txnkt staende alene. I andre
tilfx1de er den en del af et system. I atter andre tilflde er
den en del af et system, der ogsa kan inkludere arbejcislref-
ter, supplerende lmsning og i et enkelt till lde skriftlig-
danskbOger.

Hvilke konsekvenser af arbejdsmwssig og indlxrings-
maessig art disse forhold lwgger op til, er slet ikke taget
op, hverken ved den fOrste eller ved donne lwrebogsanalyse
pa grand af emnets stOrrelse og manglen pa en forsknings-
metodik. Den sidste er ved at vxre afprOvet, og det bliver
mere de arbejdsmwssige konsekvenser i praksis ogsa de
Okonomiske realiteter som fOlge af emnets stOrrelse, der
nu Inger sig i vejen for en fortsat analyse.
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Andre emner Hvilke indlwringsforlob er der genuom d q. enkelte udbyg-
gede system lagt op til?

Hvorledes afspejles elevemes udvikling gennem stofval-
get?

Hvorledes far man elev-vurderinger ind i lwrebogsanaly-
ser? Dette emne er helt centralt, og bare en smule af en
besvarelse af dette emne vine vmre indlwringsmmssig meget
veesentlig.

Hvorledes kommer man metodisk gennem lwrebogsana-
lyser pa de klassetrin, hvor et fag kun sjmldent eksisterer
alene, men oftest kun trwffes mere eller mindre systematisk
integreret sammen med andre? Og dette er jo i ikke ringe
udstrxlming tilfwldet efter 7. skolear.

Skal man i en herebogsanalyse ogsa bemxrke direkte fejl i
lwrebOger nit' man falder over dem eller skal der
Wes systematisk efter dem? Emnet er lejlighedsvis ikke
uden aktualitet.

- - -
Der er stof nok ogsa nok nyt stof at tage op i forbin-
delse med analyser af det pxdagogiske mrkt0j, der hedder
lwrebOger.
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KAPITEL 17

Afsluttende kommentarer

Ved den fOrste danske kerebogsanalyse, »Skriftligt arbejde i relation til

i dansk, 1.-7. skolear«, blev det indledningsvis bemmrket, at fOrste larebogs-

man maske vine hmvde, at de der foretagne analyser var analyse

sket pa et ret uhensigtsmwssigt tidspunkt, idet den pxdagogi-
ske situation i folkeskolen, herunder materialesituationen,
(ogsa i 1967-69) var ret uafklaret. Et pxdagogisk arbejde
kan dog nmppe i dag afvente at der skal f aide ro over situa-
tionen«. Der synes ikke at mre meget, der peger i retning
af, at dette vil ske inden for en overskuelig fremtid.

En beskrivelse som denne registrering kan endvidere were
til nytte for en systematisk orientering af lmrere, hvorved
registreringen far en vis )nytteverdi« for skolen netop pa
nuvxrende tidspunkt.

En langt stmrkere indvending mod Onsket om at have
ventet med at igangsmtte en sfidan undersOgelse, til der var
)faldet ro over situationen«, er, at der ikke i dag er stilstand
over skolens arbejde, og at intet tyder pa, at der forelObig

vil komme det.
At vile afvente en stilstand inden for et omrade vil derfor

vxre ensbetydende med at udsmtte arbejdet sa lmnge, at der

er faldet ro over den pagaadende problemstilling, fordi den

er uaktuel.
Dette gmlder ogsa. for denne lazrebogsanalyse, men det

ma dog bemwrkes, at der synes at were stOrre stabilitet over
lmsebogsbilledet end over det billede, som tegnedes af 1)0-
germ til undervisningen i skriftlig dansk, og ogsa stOrre sta-
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bilitet end der i hvert fald forelObig aftegnes af det materiale,
som er taget op efter lmsebogsanalysen: analyser af arbejds-
hefter og tilsvarende materialer.

Maske Ole man finde, at der ved de foretagne registre-
ringer og analyser er standset op, for der blev taget stilling
til pa-..dagogisk og fagligt vasentlige prc.)blemer. Dette er rig-
tigt. Mange steder kunne der have varet anledning til at
vxre gaet i dybden det pagwldende sted.

Nu liar hovedsigtet med arbejdet hag denne publikation
vxret materialeudviklingsarbejde til brug for en konkret px-
dagogisk forskningsopgave. Derfor kunne arbejdet dog ud-
mmrket have vxret fortsat. Men arbejdskraftsituationen er
sadan, at hvis dette var sket, vine sa meget. andet yam gaet
i sta, at det var urimeligt, og navnlig ville der ikke i de
fOrste mange ar kunnet have foreligget blot en forelObig ori-
entering, og nar den til sin tid vile kunne foreligge, vile det
materiale, der blev skildret, formodentlig have vzeret ude af
eller pa vej ud af folkeskolen.

Derfor publiceres dette, og nmppe nogen ved bedre end
forfatteren, hvor mange 10se ender der er i materialet, og
hvor Onskeligt det vile have v2eret at folge arbejdet op man-
ge steder.

og i relation Det synes efter gennemarbejdningen af 12esebOgeme, som
til denne og om disses indhold i en ikke ringe del af byigeme har vxret

fOlgende genstand for en opmwrksomhed, hvor man ogsa har interes-
seret sig for deres indholdstnassige kvalitet. Sammenlignes
med indholdet i slcriftlig-danskbOgeme, ses det i hvert fald
helt Mart, at man generelt set har interesseret sig mere
for ImsebOgemes indhold end for indholdet i skriftlig-dansk-
b0geme.

Der er forskel pa de enkelte lmseb0ger og lxsebogssyste-
mer. Der er bl. a. forskelle i valg af stof og dermed ogsa i de
holdninger, som et sadant stofvalg er udtryk for. >Danske
lmsebOger er nok de stmrkeste pwdagogiske trosbekendel-
ser, vi overhovedet harherhjemmel, siges det, Borup Jensen,
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1969. Andre steder i andre fag kan. nok findes til-
svarende »trosbekendelserc. Men hele dette forhold er
man endnu ikke nfiet frem til at kunne beskrive; om det
siden vil vxre muligt, far sta hen i denne sammenhmng.

Men selv om disse helt centrale pmdagogiske forhold ma
blive liggende ubeskrevne, er der dog sket en udvikling af
metodikken ved lxrebogsanalyserne, vel ogsa i sa hoj grad,
at der nu er ved at foreligge en forskningsmetodik, der kan
vxre basis for lwrebogsanalyser i f. eks. o:ienteringsfagene.

Ses dette i sammenhamg med den udvikling af klassevw-
relsesobservationeme, der er i gang, mere end anes det, at
man er pa vej mod at kunne skildre savel undervisningsvamk-

t0j som selve undervisningssituationen.
Dette kan fa konsekvenser (naturligvis for den pxdagogi-

ske forskning, men ogsa i h0j grad) for undervisningen, bl. a.

i folkeskolen.
Om dette bliver tilfwldet, afhwnger i ikke ringe grad af,

hvilke Okonomiske rammer den pmdagogiske forskning vil
komme til at arbejde indenfor.



KAPITEL 18

Oversigt over alle registrerede boger

For oversigtens skyld og for at Ore brugen af save' bogen
som af bilag II og III sa let som mulig, er her i det COlgende
anfOrt samtlige registrerede og omtalte b0ger med angivelse
af titel, udgave m.v.

For yderligere at lette brugen af denne bog er de enkelte
lmsebOgers titel angivet med versaler, saledes at alle bOger,
der er registreret som altsa er indgaet som undersOgelses-
materiale er sat med versaler, mens andre bOger littera-
turhenvisninger etc. er sat som gmngs i arbejder som disse.

I den fOlgende oversigt er anvendt samme typografiske
fremtrxdelsesform som i bogen. Efter liver bogs data er an-
givet den kode, som er brugt i forbindelse med forfatterregi-
stret. Denne kode er adskilt fra de Ovrige oplysninger ved
en 0.

I de tilfwlde, hvor man under la-sningen af bogen matte
Onske at finde nOjagtige data for en bog, kan man altsa sla
op pa side 273-278.

Systememe er alle steder opfOrt i samme orden som i
gwngse kataloger (ordnet efter forfatter); for de seks fuld-
stmndige systemer vii det sige i fOlgende rwkke: K-BOGER-
NE, SA LiESER VI, LiESEBOGEN, LIES RIGTIGT, VI
LIESER og MIN LESEBOG.

I de tilfwlde, hvor der er givet eksempler til definering af
registreringskategorieme, eller hvor der findes en rwkke
eksempler pa earner osv., er der anvendt en alfabetisering
efter eksemplets forste bogstav eller ord, med mindre andre
forhold Mart har talt for en anden rmkkefOlge. I bilag II og
III (titelr4stret og forfatterregistret) har man i lighed
med almindelig bibliotekspraksis ved allabetiseringen set
bort fra ordene: de, den, det, en og et.
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Bjerg, Jens Mogens Jansen: HUSET Hf JBO, (Kbog 1B) 1. skoleir, DANSK-
2. udgave, 88 s. Munksgaard 1965. 0 Kbog 1B SYSTEMET

- - HELE HUSET HOJBO, (Kbog IC), 1. skolear, 2. udgave, 120 s. K-BOGERNE
Munksgaard 1965. Kbog IC

- - DA HUSET HOMO RULLEDE, (Kbog 2A), 2. skoleir, 2. udgave,
136 s. Munksgaard 1965. Kbog 2A

Bjerg, Jens. Inge Cramer & Mogens Jansen: EVENTYRBOGEN, (Kbog
2B), 2. skoleAr, 3. udgave, 124. Munksgaard 1967.. Kbog 2B

Cramer, Inge, Eva Jacobsen & Mogens Jansen: HER I DANMARK,
(Kbog 3A), 3. skolear, 164 s. Munksgaard 1963. Kbog 3A
- - BOGEN FORT/ELLER I, (Kbog 313), 3. skolear, 2. udgave, 148 s.
Munksgaard 1967. Kbog 3B

- - - HER I NORDEN, (Kbog 4A), 4. skolear, 163 s. Munksgaard
1964. Kbog 4A
- - BOGEN FORT/ELLER II, (Kbog 4B), 4. skolear, 151 s. Munks-
gaard 1964. Kbog 4B

- - - VERDEN OMKRING OS I, (Kbog 5A), 5. skolear, 189 s. Munks-
gaard 1965. Kbog 5A

- - BOGEN FORT/ELLER HI, (Kbog 513), 5. skolear, 141 s. Munks-
gaard 1965. Kbog 5B

Jansen, Mogens, Mogens Kabel & Gudrun Paaske: VERDEN OMKRING
OS II, (Kbog 6A), 6. skolear, 2. udgave, 151 s. Munksgaard 1966.

O Kbog 6A
- - - ET UDVALG I NORDISK LITTERATUR I, (Kbog 6B), 6. skole-

ar, 2. udgave, 132 s. Munksgaard 1966. Kbog 6B
- - - VERDEN I GAR, (Kbog 6C), 6. skoleAr, 144 s. Munksgaard

1961. Kbog 6C
- - - VERDEN OMKRING OS III, (Kbog 7A), 7. skolear, 147 s.

Munksgaard 1961. Kbog 7A
- - ET UDVALG AF NORDISK LITTERATUR II, (Kbog 7B),
7. skoleir, 141 s. Munksgaard 1961. Kbog 7B
- - VERDEN I DAG I, (Kbog 7C), 7. skoleir, 127 s. Munksgaard
1961. Kbog 7C

Byrnak, Asger, Dagny & Jorgen Torpe: SA L/ESER VI I MUSEBOGEN,
1. skolear (1. halvar), 6. oplag, 139 s. Schultz 1961. SA 1,1

- - - SA L/ESER VI I MUSEBOGEN, 1. skoleAr (2. halvar), 4. oplag,
98 s. Schultz 1963. Si 1,2

Byrnak, Asger & Jurgen Torpe: SA LESER VI - FORSTE DEL, 2.
skolear, 189 s. Schultz 1954. SA 2

- - SA L/ESER VI - ANDEN DEL, 3. skoleAr, 174 s. Schultz 1955.
Si 3

- - SA IdESER VI - TREDJE DEL, 4. skoleir, 176 s. Schultz 1956.
Si 4

- - SA L/ESER VI - FJERDE DEL, 5. skoleir, 174 s. Schultz 1957.
O Si 5
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Byrnak, Asger, Per Iversen, Jorgen Torpe & Jorgen Wiehe: SA LIESER
VI - 5. DEL, 6. skoleir, 195 s. Schultz 1961. Si 6

- - - - SA LJESER VI - 6. DEL, 7. skolear, 195 s. Schultz 1962. SA 7

DANSK Clausen, Cl., Hans Hansen & Jorgen Andersen: DANSK LIESEBOGLIESEBOG, FOR 6. SKOLEAR, 13. udgave, 224 s. Gyldendal 1959. 0 C, H & A 6Clausen & Hansen - - DANSK LiESEBOG FOR 7. SKOLEAR, 12. udgave, 232 s.
Gyldendal 1955. C, H & A 7

L1ES Enevoldsen, Lavra & Anton Nielsen: LIES OG FORSTA 1. DEL, 1.00 FORSTA skoleir, 3. oplag, 48 s. Aschehoug 1965. Las og f. 1,1
- - LIES OG FORSTA 2. DEL, 1. skolear, 3. oplag, 48 s. Aschehoug

1965. Las og f. 1,2
- - LIES OG FORSTA 1. DEL, 2. skoleir, 4. oplag, 72 s. Aschehoug

1964. 0 Las og f. 2,1
- LIES OG FORSTA 2. DEL, 2. skoleir, 6. oplag, 87 s. Aschehoug

1965. Las og f. 2,2
- - L/EiS OG FORSTA 1. DEL, 3. skoleir, 5. oplag, 72 s. Aschehoug

1966. Las og f. 3,1
- - LIES OG FORSTA 2. DEL, 3. skoleir, 6. oplag, 96 s. Aschehoug

1965.
Las og f. 3,2

- - LIES OG FORSTA 1. DEL, 4. skoleir, 4. oplag, 64 s. Aschehoug
1965.

0 Lacs og f. 4,1
- - LIES OG FORSTA 2. DEL, 4. skoleir, 6. oplag, 92 s. Aschehoug

1965. Las og f. 4,2
- - LIES 00 FORSTA 1. DEL, 5. skolear, 4. oplag, 80 s. Aschehoug

1966.
Lms og f. 5,1

- - LIES OG FORSTA 2. DEL, 5. skoleir, 5. oplag, 80 s. Aschehoug
1964. I..= og f. 5,2- LIES OG FORSTA 1. DEL, 6. skoleir, 3. oplag, 80 s. Aschehoug
1965.

I..= og f. 6,1- LIES OG FORSTA 2. DEL, 6. skoleir, 4. oplag, 80 s. Aschehoug
1965.

Lms og f. 6,2
LIES OG FORSTA 1. DEL, 7. skoleir, 3. oplag, 80 s. Aschehoug

1967.
Lms og f. 7,1

- - LIES OG FORSTA 2. DEL. 7. skoleir, 4. oplag, 79 s. Aschehoug
1966.

Lms og f. 7,2

SOREN STREG Eskildsen, Carsten & Helene Moltke: SOREN STREG LIESER, 1. skole-LiESER it., 159 s. Gjellerup 1960. 0 E & M 1

OLE BOLE ABC Eskildsen, Carsten, Claus Jorgen Hegelund, Jacob Lober & Hans Novrup:
OLE BOLE ABC, 1. skolear, 30. oplag, 48 s. Gjellerup 1962.

Ole Bole 1
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Gellert, Knud, C.C. Kragh-Miiller & Anker Villekjer: PER 00 LIS 2,hjx1peskolen, 88 s. Lmrerforeningernes materialeudvaig 1962. Gell. 2- - PER OG LIS 3, hjx1peskolen, 108
s. Lwrerforeningernes materiale-

udvalg 1965.
0 Gell. 3- - PER OG LIS 4, hjx1peskolen, 116 s. Lmrerforeningernes materiale-

udvalg 1962.
Gell. 4

DANSK-
SYSTEMET
PER OG LIS

Gregersen, Torben & I. M. Nordentoft: ABC 1., 1. skolear, 13. oplag, 41 s. LIESEBOGENGyldendal 1963.
L ABC 1- - ABC 2., 1. skolear, 9. oplag, 70 s. Gyldendal 1966 L ABC 2

-- - LIESEBOGEN 2, 2. skolear, 248 s. Gyldendal 1961. L 2Gregersen, Torben, I. M. Nordentoft & Kirsten Reisby: LIESEBOGEN 3,3. skolear, 267 s. Gyldendal 1964.
L 3- - - LIESEBOGEN 4, 4. skolear, 320 s. Gyldendal 1965. L 4

- - - LIESEBOGEN 5, 5. skolear, 360 s. Gyldendal 1966. L 5 a-- - LIESNING FOR 6. SKOLEAR - OLDTIDS LIV - NUTIDS
VIRKE, 6. s:.olear, 3. oplag, 314 s. Gyldendal 1961. L 6- LIESNING FOR 7. SKOLEAR - UD GAR DU NU, 7. skolear,
2. oplag, 336 s. Gyldendal 1961.

L 7- - LIESNING FOR 5. SKOLEAR - VI 00 VERDEN, 5. skolear,
3. oplag, 287 s. Gyldendal 1962. L 5 b

Gregersen, Torben, Helge Jensen & Inger Merete Nordentoft: NU KAN NU KAN JEGJEG LIESE, 1. skolear, 8. oplag, 88 s. Gyldendal 1961. LIESE
Nu kan jeg lase

- - - MIN EGEN BOG, 1. skolear, 8. oplag, 112 s. Gyldendal 1966. MIN EGEN BOG
Min egen bog

Gynther, Kirsten, Bent Gynther,
MIN DANSKBOG 4 - OLE
for Granland 1965.

- - - - MIN DANSKBOG 5 -
steriet for Granland 1965.

- - - - MIN DANSKBOG 6 -
steriet for Grain land 1965.

- - - - MIN DANSKBOG 9 -
for Gran land 1967.

- - - - MIN DANSKBOG 8 -
for Granland 1966.

Mogens Lyngso Nielsen & Else Vogler: MIN
OG LENE OG EVA, 51 s. Ministeriet DANSKBOG

O Gy 4
LIES OG SKRIV DANSK, 48 s. Mini-

Gy 5
OLE OG LENE LIESER, 72 s. Mini-

O Gy 6
VI LIESER DANSK, 64 s. Ministeriet

Gy 9
VI TALEIt. DANSK, 64 s. Ministeriet

0 Gy 8
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DANSK
LiESEBOG,

Hansen, Heltoft
& Nielsen

PILEBOGERNE

Hansen, Hans, 'Th. Heltoft & Nik. Nielsen: DANSK LIESEBOG FOR
6. SKOLEAR, 2. oplag, 319 s. Gyldendal 1966. Dl. 6

- DANSK L/ESEBOG FOR 7. SKOLEAR, 2. oplag, 338 s. Gylden-
dal 1965. Dl. 7

Hare, Kirsten & Ester Herlak : ABC FOR 1. SKOLEAR. PILEBOGERNE,
1. skolear, 64 s. Gyldendal 1966. H og H abc

- LiESEBOG FOR 1. SKOLEAR. PILEBOGERNE, 1. skolear, 64 s.
Gyldendal 1966. 0 H og H 1

- LiESEBOG FOR 2. SKOLEAR. PILEBOGEKNE, 2. skolear, 296 s.
Gyldendal 1965. rD H og H 2- L/ESEBOG FOR 3. SKOLEAR. PILEBOGERNE, 3. skolear, 304 s.
Gyldendal 1967. H og H 3

VI KAN LI' Hegelund, Jurgen, Orla Lundoo & H.P.H. Novrup: VI KAN LI AT
AT L/ESE LASE, 1. og 2. skolear, 112 s. Gjellerup 1958. Vi kan

VI LIESER

DANSK
L/ESEBOG TIL

SPECIAL-
UNDERVIS-

NING

Hermansen, Knud & Ejvind Jensen: VI L/ESER, SOREN OG METTE,
1. skolear, 6. oplag, 63 s. Nyt pmdagogisk forlag 1965. Vi la

- VI LIESER, SOREN 00 METTE OG LILLE JEP, 1. skolear, 6.
oplag, 64 s. Nyt pmdagogisk forlag 1966. Vi la's lb

- VI LIESER, SOREN OG METTE I SKOLE, 1. skolear, 3. oplag,
64 s. Nyt pmdagogisk forlag 1965. Vi lc

- VI LIESER, SOREN OG METTE 12. KLASSE, 2. skolear, 4. oplag,
219 s. Nyt pmdagogisk forlag 1966. Vi Les 2

- - VI LIESER, SOREN OG METTE I 3. KLASSE, 3. skolear, 3. oplag,
219 s. Nyt pmdagogisk forlag 1964. Vi lms 3

- - VI LIESER, SOREN OG METTE I 4. KLASSE, 4. skolear, 3. oplag,
235 s. Nyt pmdagogisk forlag 1966. Vi lms 4

- - VI LIESER, SOREN OG METTE I 5. KLASSE, 5. skolear, 2. oplag,
289 s. Nyt pmdagogisk forlag 1966. Vi lms 5

- - VI LIESER 6. KLASSE, 6. skolear, 2. oplag, 315 s. Nyt pmdagogisk
forlag 1965. Vi lms 6

- - VI LIESER 7. KLASSE, 7. skolear, 2. oplag, 347 s. Nyt pwclagogisk
forlag 1966. Vi lms 7

Jacobsen, Eva, Chris. Messell, B. B. Moller & Ulrik Sorensen: DANSK
L/ESEBOG TIL SPECIALUNDERVISNING BOG 4, 32 s. G.E. C.
Gad 1964. Spec. 4

- - - - DANSK L/ESEBOG TIL SPECIALUNDERVISNING BOG 5,
48 s. G.E.C. Gad 1965. Spec 5.- - - DEN RODE L/ESEBOG TIL SPECIALUNDERVISNING,
120 s. G.E. C. Gad 1965. Spec. rod
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Jacobsen, Eva, Chris. Messell, B. B. Moller & Ulrik Sorensen: DEN
GRONNE L/ESEBOG TIL SPECIALUNDERVISNING 128 s. G. E.C.
Gad 1967. Spec. grew

- - - - DEN GULE L/ESEBOG TIL SPECIALUNDERVISNING,
120 s. G.E.C. Gad 1967. Spec. gul

Jensen, T. Hoffmann & N. Bro Mikkelsen: LIES RIGTIGT ABC, 5. op-
lag, 49 s. Gjellerup 1965. Hoff. abc- LIES RIGTIGT LIESEBOG, 1. skolear, 2. oplag, 96 s. Gjellerup
1961.

Hoff. 1
Jensen, T. Hoffmann, N. Bro Mikkelsen & Verner Sorensen: LIES RIG-

TIGT L/ESEBOG, 2. skolear, 4. oplag, 213 s. Gjellerup 1963. Hoff. 2- - LIES RIGTIGT LIESEBOG, 3. skolear, 3. oplag, 288 s. Gjellerup
1964.

Hoff. 3
- - - LIES RIGTIGT L/ESEBOG, 4. skolear, 3. oplag, 287 s. Gjellerup

1965.
Hoff. 4

- - - .7 /ES RIGTIGT LIESEBOG, 5. skoleAr, 3. oplag, 288 s. Gjellerup
1966.

Hoff. 5
- - - DANSKTIMEN 6 - LIES RIGTIGT FOR SJETTE SKOLEAR,

6. skolear, 3. oplag, 306 s. Gjellerup 1966. Hoff. 6
- - DANSKTIMEN 7 - LIES RIGTIGT FOR SYVENDE SKOLEAR,
7. skolear, 2. oplag, 312 s. Gjellerup 1964. Hoff. 7

Jorgensen, Johannes & Asbjorn Maltesen: SJETTEKLASSERNES LIE-
SEBOG, 6. skolear, 3. udgave, 375 s. Gjellerup 1965. 0 J & M 6

- - SYVENDEKLASSERNES L/ESEBOG, 7. skolear, 2. udgave, 391 s.
Gjellerup 1964. J & M 7

Thoren, Karl Gustav & Svend Magnussen: L./ER / AT LIERE - STUDIE-
TEKNIK, 3. skoleAr, 2. oplag, 68 s. Gjellerup 1966. L/at 3

- - L./ER/ AT LIERE - STUDIETEKNIK, 4. skolear, 117 s. Gjellerup
1966. L/ at 4

- - L/ER/ AT LIERE - STUDIETEKNIK, 5. skolear, 80 s. Gjellerup
1966. L/at 5

- - L/ER/ AT LIERE - STUDIETEKNIK, 6. skolear, 80 s. Gjellerup
1967. L/ at 6

Froroth, Rune, Lennart Husdn & Svend Magnussen: L/ER/ AT LIERE-
STUDIETEKNIK, 7.-9. skolear, 2. oplag, 92 s. Gjellerup 1965. L/ at 7

Moller, B.B.: UGLEBOGEN, 1. skolear, 6. udgave, 116 s. G.E.C. Gad
1962. Ml 1

Danielsen, Erik, Carl Aage Larsen, L. Chr. Pedersen & Peter Vedde: MIN
LIESEBOG, 2. skolear, 8. oplag, 168 s. G. E. C. Gad 1966. Ml 2

Danielsen, Erik, Carl Aage Larsen, B. B. Moller, L. Chr. Pedersen & Peter
Vedde: MIN LIESEBOG, 3. skoleAr, 6. oplag, 208 s. G. E. C. Gad 1964.

MI 3
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Danielsen, Erik, Carl Aage Larsen, B. B. Moller, L. Chr. Pedersen & Petei
Vedde: MIN LIESEBOG, 4. skolear, 6. oplag, 244 s. G.E. C. Gad
1965.

1964.

1965.

1963.

O MI 4
MIN L/ESEBOG, 5. skolear, 5. oplag, 304 s. G.E.C. Gad

Ml 5
MIN L/ESEBOG, 6. skolear, 4. oplag, 320 s. G.E. C. Gad

MI 6
MIN L/ESEBOG, 7. skolear, 3. oplag, 320 s. G.E.C. Gad

MI 7

HVAD VAR Ravnmark, Anker: HVAD VAR DET, JEG L/ESTE. Lmsehmfte 1A, 2.-5.
DET, skolear, 3. oplag, 24 s. Gjellerup 1963. ARA 1

JEG L/ESTE? HVAD VAR DET, JEG L/ESTE. Lmsehete 2A, 2.-5. skolear, 3. oplag,
31 s. Gjellerup 1963. ARA 2
HVAD VAR DET, JEG LiESTE. Lmsehete 3A, 2.-5. skolear, 3. oplag,
32 s. Gjellerup 1963. ARA 3
HVAD VAR DET, JEG L/ESTE. LaNehzfle 1B, 2.-5. skolear, 3. oplag
31 s. Gjellerup 1962. ARB 1
HVAD VAR DET, JEG LiESTE. LTsehmile 2B, 2.-5. skolear, 3. oplag
31 s. Gjellerup 1962. m ARB 2
HVAD VAR DET, JEG L/ESTE. Lmsehmfte 3B, 2.-5. skolear, 3. oplag,
31 s. Gjellerup 1962. ARB 3
HVAD VAR DET, JEG L/ESTE. Lmsehete 4B, 2.-5. skolear, 3. oplag,
31 s. Gjellerup 1962. ARB 4

KIT OG KAT Wind, P.: KIT OG KAT NU LIESER VI III, 1. skolear, 64 s. Gjellerup
1953. Nu III
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Summary

Mogens Jansen: Danish Textbooks for Grades I through VII;
vol. 1: A Registration and Analysis of Primers and Text-
books to be used for the Teaching of Danish; vol. 2: An
Index of Authors and Titles.

In 1966 the surveying of the textbooks available for the
teaching of Danish resulted in the first publication: "Text-
book Material available on the Written Language in Den-
mark Grades I through VII" (see bibliography, page 280,
Jansen, 1966). The book now published is a further de-
velopment of that work.

This registration and analysis are parts of a larger scheme
which aims at analysing the activities that form a part of the
teaching of Danish. The textbooks are an integral part of
Danish schoolwork, and the description of the teaching at
certain levels this being the ultimate goal soon made a
registration and analysis necessary, in as far as it was pos-
sible, where this uninvestigated area was concerned.

When textbooks and other written materials previously
have been analysed, it has mostly taken the form of an eva-
luation of their lingual and typographical aspects. But a limit-
ed amount of research work, in Scandinavian and other
countries has been conducted with a focus on the -contents
of the textbooks (bibliography, page Bloom, Waite & Zimet,

1968, Bromsjo, 1965).

Registrations (Chapter 2).
Teachers doing one-year in-service-course :7s have as a part of

their ttdikking assisted in the carrying-out of this project.
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In the course of this project it became necessary to involve

certain registrations of contents, and it was therefore consi-
dered important to find and gather instances of border cases,
and following out of this delimitations of the definitions. In
order to diminish uncertainty, the work has furthermore
been built on registrations made up by at least two groups
of the above-mentioned teachers, working independently of
each other.

Certain basic problems arose during the registration of the
books. It turned out to be difficult to define "a text", which
was the chosen unit, in the cases of primers used for training
first-year pupils in elementary reading, as well as in the cases
of some systems containing reader-like books that set pro-
blems. The rule was therefore established that "a text" was
to be marked by heading or lay-out, and not be completely
subjected to reading-training or other purely technical pur-
poses of practicing. The book instances a certain number of
border cases.

Possible Groupings of the Readers in the Following Analysis
(Chapter 3)
Certain observations on the teaching of Danish, which form
part of the basis of this work and will be further described
in a future publication, were among the considerations,
which led to the conclusion that it would be most profitable
to consider the 7-8 year-old pupils from the 1st -2nd school
grades under one heading, and the 944 year-old pupils from
the 3rd-7th school grades under another. Where methods
and materials are concerned the first two years, for instance,
do seem to make up a separate group.

Another subdivision also became natural: 1. the six sy-
stems completed for use during grades I through VII, i. e.
compulsory education in Denmark. 2. two systems with a
special stress on certain reading and study skills. 3. two
systems developed for use in classes for backward children.
4. single books from non-completed systems.

The readers used in Greenland might have been very
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interesting to study, Danish here being the second language.
These reflections could, however, not be elaborated on in
this place.

Calculation of the "Standard Page" (Chapter 4)
The reflections concerning the unit, "a text", made it obvi-
ous that this should be supplemented by a further unit which
provided for the great differences in the size of the pages
according to the school-level and the system used, and
which permitted comparisons. A second unit, the so-called
"standard page", was chosen, and consists in this work of
1300 letters to a page not regarding illustrations, headings,
blank pages, etc. In many cases it turned out to be most
profitable to use these two units side by side, so that this
survey operates with numbers of texts of a certain kind and
also with the number of standard pages of these texts.

Schedule 1, page 50, carries an outline of the number of
texts ("tekster") and the number of standard pages ("ns.")
in the cases of the six completed systems divided up accor-
ding to school grades ("Id.").

Which Writers are Represented? (Chapter 5)
Schedule 2, page 53, denotes the authors most frequently
represented in the textbooks. Hans Christian Andersen, the
author of fairy-tales, is with his 109 texts found to head the
list. IEsop with his 38 fables is found to head the list of
foreign authors, he is No. 5. A list of the 76 most frequently
used authors shows a total of 52 Danes, 13 non-Danish-
Scandinavians, 3 Englishmen and 3 Germans. The non-
Scandinavian modem author most frequently represented
is Laura Ingalls Wilder, texts from children's books having
recently entered the readers to an increasing degree.

When were Texts Written (Chapter 8)
In Denmark there is a traditional division of science and
social studies into separate disciplines. Chapter 7 carried
certain reflections concerning a possible connection between

19 283



the contents of the textbooks and the fields of knowledge
suggested for study at certain levels by administrative direc-
tions and curriculum plans. Random samples have only
shown minor signs of connections between the various disci-
plines.

A registration of the age of the texts might show some.
parallelism between the contents of the readers and the pas-
sages in the curriculum plans concerning historical periods.
However, it remains an open question whether the pupils
feel the age of a text in accordance with the subdivision. The
examples mentioned show the problems involved, where old
texts have been re-written into modem Danish and vice-
versa, and likewise where texts of a "timeless" character are
concerned as is the case of some fairy tales.

The importance of the pupils' reactions was also stressed
in connection with the reflections on the units of standard
page or actual page.

The starting point for the grouping of the texts was not a
literary one; however, it turned out to correspond with this.
The basis was the age of the text, but in spite of a consider-
able help from authors, editors and others some texts defied
registration.

In this chapter the groups are mentioned by letters, (a) be-
ing a group of "sundries", (b) being "popular fairy-tales", (c)
the period "before A. D. 200", (d) the "period A. D. 200
A. D. 1100", (f) stands for instance for "the 16th century",
and (i) for "the years between 1800 and 1819".

Figure 12, page 89, shows the incidence of the texts ac-
cording to the age of the book in the six completed systems
mentioned, and figure 13 shows a similar statement of the
number of standard pages.

Figure 14 shows the proportion between the first grade
texts and the total number of texts in the six completed sy-
stems, and figure 15 deals with the same question but reck-
oned in standard-pages.

Figures 16 and 17 are corresponding, but include all
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registrated books apart from the previous mentioned special
systems.

When figure 21 (standard pages of foreign texts in the
above-mentioned six systems) is compared with figure 20
(the same, but reckoned in numbers of texts) it is found that
foreign texts from 1951-56 (s) answer for a comparatively
large number of standard pages.

There is a comparatively great amount of literature from
the years around 1100-1500 (the Sagas); the great num-
ber of texts from 1951-56 is due to the great number of
children's books as well as to short stories and very few texts
from. Sunday papers and radioprogranunes for children, etc.

Pages 94-104 are instances of the stress put on references
to actual texts. These pages give a "Survey of border-line
Cases". Pages 106-133 carry figures that show how the
contents of all registered books and systems are distributed
on the two units, standard pages ("antal normalsider") and
number of texts ("antal tekster"). The K-BOOK-system may
be mentioned as an example. In figure 22 there is an account
of the number of standard pages in this system for all seven
levels, whereas figure 23 shows the number of texts. A com-
parison between the two figures will among other things
show the varying weight given to the editors' own material,
because the texts in the primers will usually be short.

Figures 26 and 27 show the system LIES OG FORSTA
("Read and Understand"), where the books have more the
character of problem-setting, and this results in a lower
number of standard pages. This system and the six comple-
ted systems are described for the first seven school levels in
figures 36 and 37. This work abstains from comparing be-
tween. the systems.

Schedules 3-8 (pages 137-139) show a subdivision of
texts for the 3rd to the 7th grade of school reckoned in
standard pages according to historical periods as suggested
by an administrative plan for the discipline "history"; "d"
stands for Danish and "u" for foreign texts.
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Geographical Affiliations of Texts (Chapter 9)
On analysing all the texts it was found that 34 categories
were sufficient to give some kind of a survey of the geogra-
phical affiliations of the texts.

Supplement I shows on pages 292-93 the diagram ("Ske-
ma III"), which was used for registrating the "Place of
Action of the Text". It was desirable to try to distinguish
between texts written either by a "native" or a "foreign"
author. In attempting to elucidate this question, this defini-
tion of "native" authors was made up: If the background is
such that the action may have taken place in the author's
native country the action is considered to take place there.

China as a designation is often used as a synonym of
something remote and exotic. An actual example of this:
Hans Christian Andersen's tale "The Nightingale" is actu-
ally registered as taking place in China, and he as a "fore-
ign" author. Nor the "native" Chinese authors registered (see
page 168, No. 330 a), however will apart from a very few
cases be found to describe present conditions in their home
country.

Moreover, it is worth noting that for practical reasons,
this work operates with "the states existing at the moment
and with their present borders".

The registration of fairy-tales especially the non-natio-
nal fairytales was found to be difficult, as for instance in
the following case: The Sleeping Beauty is registered as
being French, though the "singing game" made up around
this fairy tale can be considered as being traditionally very
Danish.

The survey of delimiting cases, pages 149-170, shows with
No. 312 a (pages 157-158) cases of "native" authors from
the United Kingdom, whereas the US and Canada may be
found under the Nos. 320 and 321. Whereas the US shows
a great number of texts with "foreign" (320b) as well as
"native" (320a) authors, Latin-America for instance, is
represented by very few authors, of whom furthermore none
come under the heading of "native".
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Figure 41 shows a survey of the total number of standard

pages in the two categories, "native" and "foreign" authors.

Figure 42 groups texts by "native" authors.
Figure 43 shows that Danish texts are clearly predominant

with their 55 per cent of the total number of standard pages

both categories of authors. Scandinavian texts account for

74 per cent of all the texts. Anglo-American represents 5

per cent of the texts, England and Germany each account

for 3 per cent, France, The Soviet Union, China, India, the

U.A.R., Israel, Latin-America, and Australis together with

Oceania will each account for 1 per cent of the texts.

Figure 44 shows a reckoning of the number of standard

pages of all the texts by "native" authors, but this does not

alter the above-mentioned picture to any noteworthy degree.

It is found that the Mediterranean texts (1 per cent equalling

134 standard pages) are mainly written by authors living

2000 years ago.
Figure 45 is a map of the world illustrating how the num-

ber of standard pages ("ns.") are distributed geographically.

The next figure is a map of the world with the countries and

the various geographical uistricts drawn to a scale, which

is in proportion with the numbers of standard pages they

account for. (Denmark has been lifted out of Europe and is

placed to the left on the map).

Original, Adapted or Abbreviated Texts (Chapter 12)

It was found to be extremely difficult to make a systematic

registration of the form of the texts in question (that is to

say, whether poetry, prose, drama, picture-story etc.) and

their originality, a differentiation being made between "un-

abbreviated text", "extract from }originala text", and "adap-

ted and/or abbreviated text".
An attempt with another plan for registration gave a

somewhat better result, and useful methodologic insight was

hereby gained.
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A First Attempt to a Registration of Contents (Chapter 14)
By applying a registration in "genres" with stress on con-
tents the work was attended by some degree of success.

The 35 different categories to be found in Schedule VII,
pages 296-97, did not show unambiguous results in all cases,

but some very useful insight was gained.
Some so-called "genres" may be mentioned here: 701 =

"picture story"; 702 = "literary history, etc."; 703 = "bio-
graphies, etc."; 704 = "biological material, etc."; 714 =
"Hans Andersen's fairy-tales"; 720 = "animals and human
beings"; and 734 = "adult life, fiction".

It should, however, be added that these examples are
part of an inclusive system that is defined by deliberations
and illustrations.

A survey of All Books Registered may be found in Chapter
18 from page 273 to page 278.

A register of all the texts emerged from the work with
the readers. And so it became possible to publish registers of
the authors and the titles (a "key") found in all Danish
readers for the first seven grades of school.

These registers have been published separately as volu-
me 2.



BILAG I

Anvendte registreringsskemaer

For oversigtens skyld, og for at lette arbejdet med bogen, er
samtlige anvendte registreringsskemaer her anfOrt samlet.
De er gengivet i den form, de har foreligget i, mens der blev
arbejdet med dem ikke i den ideelle form, det vile have
weret muligt at udarbejde, efter at de havde vxret i brug.

1
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DANMARKS PFEDAGOGISKE INSTITUT Skema I
Afdelingen for predagogisk forsogsvirksomhed

Registrering af lmseboger, 1.-7. skoleir

Forf.:

Titel:

Udg.:

Sidetal:

Forlag:

Klasse:

Vejiednings- og handbogsudstyr:1
,9
4z,

7o
TO ti

13Ainco I")

io
*4 Init =

Banwrkainger

01. kort orientering om hele lmrebogssystemet
02. udforlig lmrervejledning til lmrebogssystemet

03. lmrervejledning til bogen (d.v.s. noget, der lenses for
bogen bruges) .

04. lmrerens handbog, metodisk vejledning (d.v.s. noget,
der bruges undervejs) .

05. ordliste, alfabetisk
06. ordliste, kronologisk
07. forfatterbiografier

08. indholdsfort., alfabetisk efter forfatter
09. indholdsfort., alfabetisk efter titel
10. indholdsfort., efter siderwkkefolge

11. illustrationsfortegnelse, samlet oversigt
12. henvisning til de boger, der bringes uddrag af findes .

1) efter stykket
2) i boglisten Q der swttes
3) i en af indholdsfortegnelserne Q x for »ja«
4) i ordlisten

13. bogliste til supplerende lmsning

14. bogliste til frilmsning, med annoteringer
15. bogliste til frilsning, uden annoteringer
16. frenunedsprogede tekster 9
17. hvis ja, da lydband til disse
18. Ovrige ting at bemxrke9

1 ( ) om krydset betyder, at materialet er udsolgt.
2 normalsider (ns) markeres altid med mit.
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.4fdelingen for pa!dagogisk forsogsvirksomhed

Forf. :

Registrering of lmsebrager, 1.-7. skolear

DANMAR.K.S P/EDAGOGISKE INSTITUT Skema Ill

Titel:

Udg.: Ar:

Sidetal:

Forlag:

Klasse:

Sled for tekstens handling:
indfladt/frenuned forfatter (i forhold til teksten;
hvis interieret kan vxre hentet i forfatterens
*Inland, sel er det derfra).

anal tekster
a I b

sub. total anal
normalsider

sub. total

"ind- ,"frent-
fodt" med"

.
-

I b ..1.. I ..1.. I b

301. Det geografiske Danmark . . ... .... ...
302. Gronland ................ . .... . ... ...
303. Fmroerne
304. DANMARK

305. Island
306. Finland
307. Norge
308. Norge, tekster pi norsk .... .... ...
309. Sverige .... . ... ...
310. Sverige, tekster pi svensk .... .... ...
311. NORDEN (-- DANMARK) . ... . .. . . ..

312. U.K. (England)
313. Frankrig
314. Tyskland .................. .... .... ...
315. Ovrige Vest- saint Mellemeuropa2 . .... ...
316. Middelhayslande og Sydeuropa3... .... ...
317. Osteuropa4
318. EUROPA (4. NORDEN) ...... .. ...
319. SSSR

320. USA . . ... .... . ..
321. Canada
322. ANGLO-AMERIKA

NB: normalside markeres alle steder med

2 skrives ud:

3 skrives ud:

skrives ud:
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ij

ant al

a

taster
b

sub. total antal
normalsider

sub. total

"ind-
(mit"

"frem-
med" a I b "i" I "f" a I b

323. LATIN- AMERIKA1

324, AFRIKA2 (÷ kgypten)

325. Israel
326. Den forenede arabiske republik
327. MELLEM -0STEN

328. India
329. Japan
330. Kina
331. Andre lande i Asien3
332. ASIEN

333. AUSTRALIA, NEW ZEALAND og
OCEANIEN4

334. HAR IKKE KUNNET BESTEMMES5

335. I alt

fra:
2 fra:

3 fra:

4 fra:

5 fra:
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DANMARKS P/EDAGOGISKE INSTITUT Skema IV
Afdelingen for pedagogisk forsogsvirksomhed

Registrering of kereboger, 1.-7. skoleAr

Forf.:

Titel:

Udg.: Ar:

Sidetal:

Forlag:

Klasse:

Form og originalitet:

A
uforkortet

tekst

B
uddrag 1) of
original..

tekst

C
bearbej.
og /el. s)

fork- tekst
I alt

L
' CI 1-4

A4
gt I)

Ts

eVA

L
es %
d .'4
.1 2

es
4 Ineso

L
es %
e' .14au

es

'4 leIs=

2..

ss IA
V -14at'

is
Si insse

401. poesi (udfra »gwldende« udgaver)
402. prosa
403. drama
404. billedfortxlling

405. ordsprog, epigrammer, smivers, rim og rem-
ser etc

406. Oder, »hovedbrud« o.lign.
407. andet 3

408. I alt

1 uddrag, hvis det er et samlet stykke tekst. Forkortet, hvis teksten er hentet forskellige
steder fra, ogsa hvis disse er »fortlobende«.

2 bl. a. liar ikke kunnet bestemmes.
3 skrives ud:

1
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DANMARKS PEDAGOGISKE INSTITUT Skema V
Afdelingen for predagogisk forsogsvirksomhed

Registroring af imseboger, 1.-7. skolear

Forf.:

Titel:

Udg.: Ar:

Sidetal:

Forlag:

Klasse:

Originalitet:

A: originale B: bearbej. og/el. fork.

...t
cs TA

gol

...:
-ci us-
g

6
sub. total t.

it r,
- .teg .

71

ci la

sub. total I alt

a.t. a.ns a.t. a.ns a.t. a.ns

501. skr. t. bogen af udg.
502. skr. t. bogen af andre
503. ikke skr. til bogen a. --

b. --.-- folkeeventyr .

504. DANSKE TEKSTER i alt
505. OVERSATT'E TEKSTER
506. norsk-sprogede
507. svensk-sprogede

508. FREMMEDSPR. TEKSTER
509. HAR E.1 KUNNET BESTEM 1

I alt.
1 1

1 noteres her:

PS: Man endte med at matte se bort fra tekster som f.eks. »Oder« og sogte at se alene pa
sammenhwngende tekster.
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DANMARKS PiEDAGOGISKE INSTITUT
Afdelingen for padagogisk forsogsvirksonzhed

Registrering of lmselmager, 1.-7. skolear

Forf.:

Skema B

Titel: Sidetal: Klasse: Bog nr.:

Udg.: For lag:

Illustrationer: antal

(oms1ag og forsatse medregnes, men ikke reldamesider").
601. udarbejdet til bogen

602. opr. udarbejdet til teksten; her udlant til bogen
603. andet end 601 og 602
604. antal
605. antal/sidetal

606. gengivet i pafaldende anden udformning end originalen, her m. udpreget anden
farvegengivelse

607. gengivet i pafaldende anden udformning end originalen, her stzrkt forstorret
eller formindsket

608. gengivet i pafaldende anden udformning end originalen, her i pafaldende ringe
teknisk udforelse
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Arlaterre Ise 1)
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ms
0
To
en
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I

"
0
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to
0
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tg
E

.8

a stregtegning:
tusch (7) eller
grafit (G):

sort/hvid
sort/hvid + 1 farve
sort/hvid + 2 farver
sort/hvid + flere farver

subtotal 1

b grafik:
linoleumssnit
(1), tra.snit (t),
kobberstik (k),
radering (r),
litografi =
stentryk (s):

sort/hvid

sort/livid + 1 farve

sort/hvid + flere farver

subtotal 2

1

t
k
r
s
1

t
k
r
s
1

t
k
r
s
1

t
k
r
s

c malerier: sort/hvid
sort/hvid + 1 farve
sort/hvid + flere farver

subtotal 3

d reproduktion of
fotografier:

sort/hvid
farve

subtotal 4

e tegninger m. leksikal
(Dtelcn. tegningero)

werdi:

subtotal 5
609. I alt

610. Illustrations-sidetal/bogens sidetal

Evt. umiddelbar satnlet afsluttende kommentar, hvor tekniske eller kunstneriske sserprmg
umiddelbart Inger op til det:

1 illustrationerne fordeles efter farve, art in. v. Dernmst males hojden pa hver illustration i
forhold til khunmens hojde, og fordeling efter storrelse foretages sidst.



BILAG II OG III

Om forfatter- og indholdsregister

Under arbejdet med registreringen af lzsebOgerne opstod
efterhanden et register, der daakkede alle tekster. Hensigten
var ikke pa noget tidspunkt under tilrettelmggelsen af arbej-
det at na frem til en ny )1msebogsnoglea.

Da det imidlertid ved arbejdets afslutning viste sig, at der
lä et materiale, der inden for arbejdsmiTssigt overkommelige
rammer kunne udsendes som et forfatter- og titelregister til
alle danske lamebOger for 1.-7. skolear, valgte man at Ore
det, ud fra den tanke, at det maske kunne vere en hjelp i
skolens daglige arbejde.

Se lv om man pa de enkelte skoler kun har et eller et par
lmsebogssystemer i daglig brug, vil man meget ofte have et
langt stOrre udvalg af lmsebOger stiende i lrer- eller skole-
biblioteket. Disse sidste bOger vil muligvis kunne blive brugt
oftrzre ved hjwlp af bilagene II og III.

Der er ikke til disse bilag udvalgt specielt litterwrt eller
fagligt stof; stort set er medtaget alle tekster, der i Ovrigt er
blevet registreret; en del ABC-tekster er ikke med i titelregi-
steret. Naturligvis vile det have vxret en yderligere praktisk
handsra3kning, hvis de to pagmldende bilag ogsa havde om-
fattet bOger til kiassetrinene efter 7. skolear; dette har des-
vmrre af arbejdsmiTssige grunde vxret umuligt.

I nogle tilfwlde er der i lmsebOgeme fejlagtige henvisnin-
ger med hensyn til, hvilket sted den pagmldende tekst er
taget fra. Der er i alle de tilfwlde, hvor man er blevet op-
mwrksom pa fejlene, registreret saledes, at der i bilagene II
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it

og H E henvises til den korrekte tekst. I nogle tilfwlde er der i
k-sebogerne henvist tit fejlstavede titler eller anvench fejl-
stavede forfattemavne. Der er i bilagene brugt de korrekt-
stavede titler og navne undtagen i de tilfwlde, hvor det kunne
vmre en opslagsmwssig lettelse at der ogsa er angivet et fejl-
agtigt ord, nave eller tilsvarende. Ved udenlandske, iswr rus-
siske navne er valgt en i bOger og leksika gwngs form.

At bilagene H og III er udsendt som separat bog er ude-
lukkende sket for at forhOje en eventuel brugsvmrdi of dette
opslagsstof..



Publikationsliste

for Danmarks pxdagogiske Institut

I

......-7.

1. De nodvendigste danske ord. Imrerens bog til stavelister for 2.-8. A. *
skolear. Ved A.Noesgaard. Anden mndrede udgave 1956. 139 s. Publikationer om
Udgaet. undersegelser m. v.

2. Staveliste 2.-8. skolecir. Ved A. Noesgaard, Fjerde mndrede udgave,
hmfte 1-7. 1956. Udgaet.

3. Forsogsundervisning i III frn. ved Esbjerg skolevasen. En bearbejdelse
af materiale fra forsogsklasserne i skolearet 1955-56 ved GrAdyb-
skolen, Esbjerg, tiI belysning af de opnaede resultater i dansk og
regning. Rapport ved Jesper Florander. Esbjerg kommune. Skole-
menet, beretning for skolearet 1956-57, s. 31-44. Udgaet.

4. En undersogelse af, om skoleborn i Arhus opnar bedre resultater
i standpunktsprover i regning med hele tal end de born, der indgik i
stardardiseringen af disse prover. Rapport ved Jesper Florander.
1957. 3 s. + 21 tabeller og diagrammer. (Duplikeret). Udgaet.

5. Danmarks padagogiske Institut. Af Erik Thomsen. Pedagogisk
Forskning, 1957, 1. Argang, s. 57-65. Udgaet.

6. Skoleforseg i Tyskland. Af Jesper Florander. Dansk pmdagogisk
Tidsskrift, 1957, 5. Arg., s. 82-85. Udgaet.

7. Nogle problemer ved vurdering og karaktergivning. Af Erik Thom-
sen. Dansk pmdagogisk Tidsskrift, 1957, 5. Arg., s. 385-407. Udgaet.

8. Forseg med udelte klasser i Nykobing F. 1956-58. I. Intelligensun-
dersogelsen i forsogs- og kontrolklasser. 1. rapport ved Jesper
Florander. 1958. 8 s. (Duplikeret). Udgaet.

9. Forseg med udelte klasser og linjedeling i Horsens 1952-60. I. Prove-
program og kontrolforanstaltninger. II. Forhold ved sammenlig-
ning mellem forsogs- og kontrolklasser. III. Statusopprelse 1956.
IV. Elevernes afgang fra forsogs- og kontrolklasser. 41 s. -I- 13
tabeller og oversigter. 1. rapport ved Jesper Florander. 1958. (Dup-
likeret). Udget.

De med * forsynede publikationer kan kobes ved skriftlig henvendelse
til instituttet, Emdrupvej 101, 2400 Kobenhavn NV. Af de ovrige
kan smrtryk rekvireres skriftligt, sa lmnge oplag haves.
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10. Om anvendelse af et almindeligt mdleprincip til brobygning mellem
ensartede psykologiske prover. Al G. Rasch. 1958. 84 s. 55 ta-
beller og diagrammer. (Duplikeret). Udgiet.

11. Undervisningen i de ekmenuere fag. Trek af 50 ars idedebat. Af
Carl Aage Larsen. Dansk pmdagogisk Tidsskrift, 1959, 7. Arg., s.
97-103. Skole og Samfund, 1959, 26. arg., nr. 5, s. 5-11.

12. Selvvirksomhed og trrening. Om undervisningen i dank og regning pd
begyndertrinene. Af CarlAage Larsen. Dansk pmdagogisk Tidsskrift,
1959, 7. erg., s. 224-230. Skole og Samfund, 1959, 26. erg., nr. 6,
s. 5-10.

13. Forseg med udelte klasser i Nykobing F. 1956-58. II. Rapporter om
undervisningen i udelte klasser. 2. rapport ved Jesper Florander.
1959. 29 s. (Duplikeret). UdgAet.

14. Forsogsvirksomhed i Danmark. Af Jesper Florander. Beretning fra
17. Nordiska Skolmotet, Helsinki 1959, s. 185-i88. UdgAet.

15. Undersogelser vedrorende sproglig og matematisk begavelse. Af
Thomas Sigsgaard. Gymnasieskolen, 1959, 42. Arg., s. 598-599.
Udgiet.

16. Danmarks Fedagogiske In.stitut. Formal, organisation og arbejdsplan.
Af Erik Thomsen. Dansk pmdagogisk Tidsskrift, 1959, 7. Arg., s.
379-388. UdgAet.

17. Forseg med udelte klasser i Nykebing F. 1956-58. III. Skolegangs-
forlobet i forsogs- og kontrolklasser i 6. og 7. skoleAr. 3. rapport
ved Jesper Florander og Finn Rasborg. 1959. 18 s. (Duplikeret).
Udgiet.

18. Tra,k af den nye uddannelse af laTere til tale-, tunghere- og keseunder-
risning. Af Erik Thomsen. Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme,
1959, 19. Arg., nr. 2, s. 129-137. Udgaet.

19. Forseg i folkeskolen 1950-59. En oversigt. Af Jesper Florander og
P. Whitta Jorgensen. 1959. 81 s. Tillige smrnummer af Dansk
pmdagogisk Tidsskrift, 1959, 7. Arg., s. 401-484. Udsolgt.

20. Et forseg pa at belyse sider af kereregnethedsproblemet. Af Erik
Thomsen. Dansk Seminarieblad, 1960, 46. Arg., nr. 1, s. 8-14. Ud-
gaet.

21. Problemer og forseg i fremmedsprogsundervisningen. Af Jesper Flo-
rander. Pxdagogiske Strejftog. Gyldendals pmdagogiske bibliotek.
1960, s. 51-60. UdgAet.

22. Fra elementmetode til helhedsmetode. Af Carl Aage Larsen. Pmda-
gogiske Strejftog. Gyldendals pmdagogiske bibliotek. 1960, s. 68-75.
Udgaet.

23. Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. (Stu-
dies in mathematical psychology I). Af G. Rasch. 1960. XIII + 184 s.
UdgAet. 2. oplag: Danish Science Press. Udsolgt.

24. Om undervisning af born med lase- og stavevanskeligheder i de forste
skoledr. Undersogelser og overvejelser. Af Carl Aage Larsen. 1960.
62 s. Tillige smrnummer af Dansk pmdagogisk Tidsskrift, 1960,
8. Arg., s. 193-256. Udsolgt.

25. Danish Education of Slow Learners and Retarded Readers. Af Carl
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Aage Larsen. The Slow Learning Child, 1960, vol. 6, s. 133-136.
Udgaet.

26. Forseg med udelte klasser og linjedeling i Horsens 1952-60. V. Grup-
peintelligensundersogelser i forsogs- og kontrolklasser. 2. rapport
ved Jesper Florander. 1960, 18 s. (Duplikeret). Udgaet.

27. On Functional Fixedness. AfJesper Jensen. Scand. J. Psychol., 1960,
vol. 1, s. 157-162. Udgaet.

28. On the Einstellung Effect in Problem Solving. Af Jesper Jensen.
Scand. J. Psychol., 1960, vol. 1, s. 163-168. Udgaet.

29. Den elementare regnefierdigheds afhangighed afantallet afregnetimer.
Af Carl Aage Larsen og Gustav Leunbach. Dansk pmdagogisk Tids-
skrift, 1961, 9. Arg., s. 57-68.

30. Psykologisk Forskningsmetodik. En kommenteret liste over udvalgte
handboger. Af Jesper Florander og Finn Rasborg. Dansk Psykolog-
forenings Meddelelser, 1961, 14. arg., s. 77-80. Udgiet.

31. Viden og erfaring som faktorer i opgavelesning. Af Jesper Jensen.
Nordisk Psykologi, 1961, 13. arg., s. 117-133. Udgiet.

32. Personvariable og opgavelesning. Af Jesper Jensen. Nordisk Psyko-
logi, 1961, 13. Arg., s. 173-185. Udgaet.

33. Kammeratvalg i skoleklasser. En sociometrisk undersogelse. Af
Jesper Jensen og Thomas Sigsgaard. 1961, 81 s. Tillige smrnum-
mer af Dansk pmdagogisk Tidsskrift, 1961, 9. arg., s. 329-412. Ud-
solgt.

34. Forseg med standpunktsbedemmelser. Af Jesper Florander. Folke-
skolen, 1961, 78. arg., s. 1404-1407. Udgaet.

35. Den sociale tilpasningsproces i bernegrupper. Igangvwrende og pa-
twnkte undersogelser. Af Arne Sjolund. Dansk Psykologforenings
Meddelelser, 1961, 14. arg., s. 121-125. Udgaet.

36. Om oversattelse fra et fremmed sprog. AfJesper Jensen. Gymnasie-
skolen, 1961, 44. arg., s. 937-946. UdgAet.

37. On Quantitative Models for Qualitative Data. Af Gustav Leunbach.
Acta Sociologica, 1961, vol. 5, s. 144-156. Udgaet.

38. En sociometrisk undersegelse i nogle danske skoleklasser. Af Jesper
Jensen. Pedagogisk Forskning, 1961, 5. arg., s. 209-216. Udgiet.

39. Psykologien i Sovjetunionen. Af Arne Sjolund. Nordisk Psykologi,
1961, 13. arg., s. 299-331. Udgiet.

40. On general laws and the meaning of measurement in psychology. Af
G. Rasch. I. Neyman, J. (ed.): Proceedings of the fourth Berkeley
Symposium on mathematical statistics and probability. Vol. 1V.
Berkeley 1961, s. 321-333. Udgaet.

41. Omkring karaktergivningsproblemet. Af G. Rasch. Dansk pmdago-
gisk Tidsskrift, 1962, 10. Arg., s. 1-9.

42. Betydningen af succes og fiasko for intellektuelle preestationer. Af
Jesper Jensen. Dansk pmdagogisk Tidsskrift, 1962, 10. arg., s. 11-16.
Udgaet.

43. Om muligheden for at konstatere en behandlingseffekt hos keseretar-
derede. Af Finn Rasborg. Pedagogisk Forskning, 1962, 6. arg., s.
49-58. UdgAet.
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44. Forseg med udelte klasser og linjedeling i Horsens 1952-60. VI. Be-tydningen af afgangen i forms- og kontrolklasser. Ved Jesper Flo-
rander. 1962, 14 s. (Duplikeret). Udgiet.

45. Undersegeker over skolegangsforleb i grundskole og eksamensmei-
lemskole. Af Erik Thomsen og Carl Aage Larsen. 1962, 60 s. Tillige
sxrnummer af Dansk pzdagogisk Tidsskrift, 1962, 10. Arg., s. 253-316. Udsolgt.

46. Forseg med udelte klasser i Nykebing F. 1956-58. IV. Standpunkts-
undersogelsen i forms- og kontrolklasser i 6. og 7. skolear. 4. rap-
port ved Jesper Florander, 1962, 14 s. (Duplikeret). UdgAet.

47. Undersegelse af ord- og linjeafstandens betydning for teksters laselig-hed. Af Erik Thomsen og Carl Aage Larsen. Dansk pmdagogisk
Tidsskrift, 1962, 10. arg., s 342-350. Udgaet.

*48. Forseg i gymnasieskolen 1950-60. En oversigt. AfJesper Florander ogFinn Rasborg. 1962, 187 s. Tillige szrnummer af Dansk pmdagogisk
Tidsskrift, 1962, 10. Arg., s. 501-691. Kr. 5.- -1- moms.

49. Iagttagelse og beskrivelse af born. AfJesper Jensen og ArneSjolund.Dansk pwdagogisk Tidsskrift, 1964, 12. arg., s. 201-210. Udgiet.50. Er der sammenhang mellem moderens udearbejde og bernenes sociale
og arbejdsmassige tilpasning i skolen? Af Arne Sjolund. Socialt
Tidsskrift, 1964, 40. Arg., s. 95-121. Udgaet.

51. Research on teaching English in .Danish schools 1959-1965. 1. AfJesper Florander og Mogens Jansen. International Review of Edu-
cation, 1964, vol. X, s. 312-325. Dansk udgave afsamme, se nr. 52.52. Skoleforseg i engelsk 1959-1965. I. Af Jesper Florander og Mogens
Jansen. Dansk pmdagogisk Tidsskrift, 1964, 12. Arg., s. 361-370.
Engelsk udgave af samme, se nr. 51.

53. Lidt om Geneve-skolens
intelligensundersegelser. Af Jesper Jensen.

Skolepsykologi, 1964, 1. arg., s. 34-41. Udgaet.

Publikationerne 54-57 findes kun samlet i dt hmfte. 1965. Udsolgt.54. Berns biografbeseg. Af Jesper Florander og Jens Bjerg. S. 7-20.
55. Meddelelsesbeger i hovedskolen 1961-1963. Af Jesper Florander og

Anders Leerskov. S. 21-36.
56. Nye veje i intelligensforskningen. Af Jesper Jensen. S. 37-48.
57. Forskellige intelligensopfattelser og deres padagogiske betydning. AfJesper Jensen. S. 49-71.

58. Forseg med addle klasser og linjedeling i Horsens 1952-60. Vii.Interesse for skolefagene. Ved Jesper Florander og Jens Bjerg. 1965.14 s. (Duplikeret).
59. Forseg med udelte klasser og linjedeling i Horsens 1952-60. VIII.

Angivne arsager til onsket om at forlade skolen eller onsket om atblive i den efter 7. skolear. Ved Jesper Florander og Jens Bjerg.
1965. 8 s. (Duplikeret).

*60. Skriftligt arbejde i dansk, 1.-7. skolecir. Registrering og analyse afNiger til undervisningen i skriftlig dansk. Af Mogens Jansen. 1966.209 s. Kr. 21,00 + moms.
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61. Forsog med udelte klasser og linjedeling i Horsens 1952-60. IX. Frem-
gang i standpunkter i dansk og regning fra 6. til 9. skolear. Ved
Jesper Florander og Jens Bjerg. 1966. 35 s. (Duplikeret).
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Leerskov. S. 37-66.
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65. Uddannelse og intelligensproveresultat i forskellige befolkningsgrup-

per. Af Barge Prien. S. 81-98.

*66. Enhedsskole og tilvalg i folkeskolen. Af Jens Bjerg. 1967. 92 s.
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*67. Under visningsmetoder og arbejdsmonstre. En introduktion. Af
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Bd. 2. Forfatter- og titelregister, 135 s. Af Mogens Jansen. 1969.
Kr. 48,00 + moms.

22. Om todimensional standardisering. Af Gustav Leunbach. Folke-
skolen, 1962, 79. arg., s. 176-177.

30. Standardiserede tekstforstdelsesprover i engelsk. Af Binge Prien og
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39. Orienteringsprover og standpunktsprover. Katalog 1968.
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