
Paul Moxnes: 

MANGE MATER A LJERE PA 

Fer foregikk undervisningen pa 
alle alderstrinn ved hjelp av 
forelesninger og instruksjon. 
Lmreren doserte, eleven lyttet. 
Lmreren viste elevene hvordan 
tingene skulle utferes, elevene 
prevde a etterligne lmrerens 
mate a gjere tingene pa. I dag 
foregar undervisningen pa alle 
alderstrinn ved hjelp av foreles· 
ninger og instruksjon. Lmreren 
har ingenting lmrt. 

Vi lmrer likevel noe gjennom 
forelesninger og instruksjon. 
Forelesning er en passivt mot
tagende form for leering. Den 
gir ik~e muligheter for prnving 
og feiling. Den gir ingen sank
sjoner i form av straff og be
lanning. lnstruksjon er en mer 
aktiv mottagende form for leer
ing. Den gir sma, men dog noen 
muligheter for prnving og feil
ing, den gir sanksjoner i form 
av belanning og straff. lnstruk
sjon er derfor ogsa en mer ef
fektiv leeringsmetode enn fore
lesning. Det finnes en tredje 
leeringsmetode, men denne er 
lite anvendt blant leerere og 
pedagoger. Den bestar i leering 
gjennom diskusjon og samtale. 
Nar diskusjon forekommer innen 
det norske skoleverket, er det 
som regel i en «kosetime" eller 
religionstime. Diskusjon er noe 
som er morsomt, men blir av 
lrereren ikke betraktet som 
noen fullverdig og selvstendig 
undervisningsform pa like linje 
med forelesning og instruksjon. 
En diskusjon er tidkrevende, 
lite opplysende, den qlir lett «Ut 
pa viddene", bare de flinkeste 
eller mest talefore deltar i den, 
oq ikke minst: den krever at 
elevene pa forhand har et visst 
kunnskapsniva for at diskusjon
en i det hele tatt skal bli men
ingsfull og nyttig. Dette siste 
punktet representerer den mest 
utbredte misoppfatning, men 
disse argumentene deles ogsa 
ofte av elevene, noe som gjar 
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at det innenfor skolens vegger 
ikke finnes pressgrupper som 
0nsker a erstatte mye av den 
vanlige undervisningen med dis
kusjonsgrupper. Et slikt press 
ma i safall ikke komme utenifra. 
Argumenter som vanligvis ikke 
fores i marken mot diskusjon 
~om undervisningsform, er oft
est de sterkeste og mest ut
slagsgivende for leerernes og el
evenes anti-diskusjons holdning. 
Diskusjonen kan rnpe huller i 
leerernes kunnskapsmengde, til 
og med vise at elevene forstar 
og kan mer enn ham. Diskusjon
en kan redusere leererens status 
og prestisje i klassen da han 
risikerer a avslare seg som en 
darlig debattant med begrensede 
retoriske evner. En diskusjon 
vii kreve at lrereren har evnen 
til a sette seg inn i elevenes 
folelser og tankegang, dvs. han 
ma vise seg moden nok til a 
kunne snakke elevenes sprak. 

Det er meget vanskeligere a 
forberede seg til en diskusjon 
enn til forelesning eller instruk
sjon, da man pa forhand ikke kan 
vite hvilke veier diskusjonen tar 
og hva den sikkert vii romme. 
Dette krever at lrereren ma vee
re i stand til a tolerere en starre 
mengde uklarhet enn den han 
opplever i et vel gjennomtenkt 
og pa forhand planlagt foreles
ning. 

I en diskusjon vii ofte emo
sionelle krefter ta sterk innflyt
else pa hva og hvordan ting blir 
sagt. Dette krever at lrereren er 
i stand til a forsta oq nyttiggjare 
se!'.1 den emosjonelle siden av 
diskusionen. 

En diskusjon foles dessuten, 
seerliq fra elevenes side, som 
lite leeringsfremmende, heller 
bare morsom og spennende. 
Man lrerer ikke av a snakke med 
ievnaldrende, man lrerer av a 
hare pa leereren! 

De synspunktene som her er 
nevnt, gjar seg ogsa gjeldende 

pa hayere undervisningsnivaer. 
Universitetets undervisning er 
fremdeles basert pa store fore
lesninger. I diskusjonsfora som 
seminarene er ment a vrere, er 
det fremdeles seminarlederen 
som bestemmer tema, som inn
leder og som selv snakker det 
meste av tiden; mens student
ene i starre eller mindre grad 
er passivt lyttende. 

Er diskusjon mer laeringsfrem· 
mende? 

Vil sa. etter alle disse mot
forestillingene, en diskusjons
gruppe veere mer leeringsfrem
mende enn forelesning og in
struksjon? En diskusjonsgruppe 
rommer meget store muligheter 
for prnving og feiling og like 
store muligheter for belanning 
og straff. Disse to sett av leer
ingsfremmende faktorer er altsa 
til stede i starre grad enn ved 
forelesning og instruksjon. Og 
siden leering er forandring, ma 
vi sparre i hvilken grad en disku
sjon er leeringsfremmende i for
hold til forelesning og instruk
sjon. Kurt Lewin bidrar gjennom 
en undersakelse fra 1947 med 
et svar pa dette. Pga. kjattrasjo
neringen etter siste verdenskrig 
ble det satt i gang en kampanje 
blant husmadrene for a ta dem 
til a nyttiggjare seq deler av 
slaktet som det tidligere ikke 
hadde veert vanli!l a spise. Dette 
qialdt bl.a. innvoller som okse
hjerter, nyrer og bukspyttkjert
ler. Noen grupper husmadre ble 
pavirket qiennom forelesninger 
der det ble lagt stor vekt pa 
vitaminmenqden og den store 
mineralforekomsten i disse na
turproduktene. Foreleserne for
talte og gav instruksjon om hvor
dan organene skulle behandles 
oq rettene tilberedes. Til slutt 
ble en rekke oppskrifter utdelt. 
Andre grupper husmadre ble 
satt sammen i diskusjonsgrup
per der de ble forelagt spars-



malet om a vurdere en utvidelse 
av sitt husholdningsrepertoir 
med de angjeldende innvoller. 
Etter diskusjonen fikk de utdelt 
de samme oppskriftene som 
forelesningsgruppene. 

Ved en unders0kelse en tid 
senere, viste det seg at bare 
tre prosent av husm0drene i 
forelesningsgruppene hadde 
servert en eller flere av de nye 
rettene, mens hele trettito pro
sent av medlemmene i disku
sjonsgruppene hadde gjort det 
samme. Vurdert ut fra foran
dring i matstellet var diskusjon
en elleve ganger sa effektiv 
som forelesning/ instruksjon. 

Ved Universitetet i Oslo ble 
det i hastsemesteret 71 og var
semesteret 72 undervist i psyko
logi grunnfag for en gruppe stu
denter der diskusjon var den en
este undervisningsformen. 
Cand.psychol. Per Erik Solem, 
som fungerte som seminarets 
formelle leder, overlot sa godt 
som alt initiativ, planlegging, te
mavelging etc. til gruppen. Dette 
ti I tross for at studentene hadde 
ta eller ingen forkunnskaper i 
psykologi. Etter den nadvendige, 
men lrererike innledningsfasen 
med forvirring, hjelpel0shet og 
misn0ye, utviklet denne gruppen 
seg til en sjelden aktiv og frem
gangsrik seminargruppe. Og ek
samensresultatene vlste at 60% 
av kandidatene fikk karakteren 
laudabilis (mot ca. 33 % nor
malt). 5 av de 13 kandidatene 
hadde karakteren 2.2 eller bedre 
og 2 kandidater fikk karakteren 
2.0, hvilket var semesterets 
beste karakter (av et samlet 
kull pa ca. 200 kandidater). En 
seminardeltager forbedret sin 
karakter fra 2.8 til 2.5 etter 
muntliq eksaminasion. Konklu
sjon: Selv en darlig diskusjon 
kan vrere bedre enn en god fore
lesning. 

Feilslatt pedagogikk? 
Var Gud han er sa fast en borg 
han er vart skjold og verge. 
Han hjelper ass i nad og so'rg 
oo vet ass vel oq berqe. 
Var qamle fiend' hard 
til strid i mot ass star. 
Star makt og arge list 
han bruker mot oss visst. 
Pa jord er ei hans like. 

Dette verset representerer en 
del av min og de fleste andres 
barnelrerdom. Det kan samtidig 
sta som et eksempel pa feilslatt 
pedagogikk og misbruk av barns 
tid og krefter. For hva har skole
barnet egentlig lrert ved a ha 
blitt tvunget til a pugge salme
verset- lkke annet enn en rekke 
der-pa-hverandre-folgende-ord 
som for barnet er fullstendig hin
sides enhver forstaelse og men
ingsfylde. En like primitiv peda
gogikk ville det vrere a la barna 
bruke tid pa a pugge lange rader 
med telefon-nummer til abon
nenter de ikke kjente. 

Pugg og utenatlrering er 
egentlig ingen form for lrering. 
Dette ligger sa tydelig ogsa i 
ordet selv. Utenatlrering er a 
lrere uten-at-lrere, altsa uten a 
lrere nqe som heist, til tross for 
at en gjennomgar en lang og 
maysommelig lreringslignende 
prosess. 

Et kjennetegn pa god lrering 
er at den lar seg overfore og 
anvende pa andre situasjoner 
enn selve lreringssituasjonen. 
Utenatlrering har ingen slik 
overforingsverdi. Et pugget, 
uforstatt salmevers kan ikke 
brukes til annet enn det samme 
som man gjorde under innlrer
ingsperioden, - nemlig stadig 
pa nytt a lire det av seg. Pa sam
me mate er f .eks. utenatlrering 
av qrammatiske regler uten ver
di hvis man ikke etterpa kan 
anvende disse reglene i praksis: 
A. pugge tysk grammatikk til 
fingertuppene Oq Sa skrive en 
oienfortelling full av qramma-· 
tiske feil, er en erfaring de fleste 
elever qj0r. Utenatlrering av 
grammatikken lar seg ikke uten 
videre overfore til qjenfortellinq
ene. Andre lreringsformer ma til 
for a oppna dette. En av grun
nene til at utenatlrerinq ikke lar 
seg overfore og anvende pa an
dre situasjoner, er at den er 
innsiktslos; den bestar av en 
mekanisk repitisjon og 0velse i 
a knvtte sammen visse ord og 
setninqer. Lrering giennom dir
ekte formidlet innsikt far seq 
derimot overfore i noen grad. 
Den som oppfatter og forstar 
hva foreleseren mener, kan an
vende dette stoffet i et senere 
skriftlig eller muntlig arbeide. 
Den som derimot bare kan hus-

ke det foreleseren sa uten a ha 
forstatt det, vii kunne sitere 
foreleseren, men vii ha store 
vansker med a anvende ham. 
Hvis han f.eks. i en stil eller 
avhandling med sine egne ord 
prnver dette, vii det ofte virke 
uforstaelig, komisk eller inn
siktsl0st pa leseren. 

En slik utenifra formidlet inn
sikt vii ha begrenset overfor
ingsverdi fordi mottakeren av 
innsikten slipper a arbeide med 
tingene pa egen hand. Der er 
ingen forutgaende prnving og 
feiling, derfor vii heller ikke inn
sikten kunne stikke sa dypt. 
Den vii vrere basert pa grunn av 
forstaelse og ha lav intensjons
dybde. Hvis derimot eleven far 
instruksjon eller veiledning eller 
eller heft tar pr0ve seg fram pa 
egen hand, vii innsikten kom
me som et resultat av egne er
faringer. Og jo mer innsikten 
er basert pa egne erfaringer, jo 
dypere stikker den. En innsikt 
som saledes er oppnadd heft pa 
egen hand, vii derfor stikke dy
pere og vrere lettere a anvende 
og overfore pa nye situasjoner 
enn den innsikt som er kommet 
qjennom instruksjon med mindre 
frihet til a eksperimentere seg 
fram. 

Under instruksjon og veiled
ning vii straff og bel0nning ut
gjrare en viktig lreringsfrem
mende faktor. Tidliqere var det 
vanlig a tro at straffen utgjorde 
den mest effektive lreringsfrem
mende instans, men lrerings
psykologien har forlengst pa
vist at straff ikke er lreringsdan
nende. Straff kan virke bremsen
de og stoppende pa u0nsket lrer
ing, men den har inqen oppbyg
gende og skapende virkning. 
Straffen kan stenge gamle port
er, men den apner ingen nye. 
Straffen virker alltid som brem
se: den virker aldri som frem
driftsmiddel. Den funksjonen er 
det bel0nning som ivaretar. 

I praksis vii dette si at en elev 
som i skolen blir straffet for 
sine darliqe prestasjoner, ikke 
vii oppna bedre prestasjoner av 
den grunn. En elev som straffes 
med darlipe karakterer. vii for
bl1 darliq. En elev som bel0nnes 
med gode karakterer, vii bli enda 
flinkere. Darlige karakterer kan 
i seg selv vrere en pedagogisk 
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bremsekloss. Darlige karakterer 
motiverer ikke, de deprimerer, 
og i deprimertheten ligger der 
ingen fremdriftskraft, bare kraft
l0shet og oppgivelse. Elever som 
opplever a ha feilet vii oftest 
senke kravene til seg selv til de 
kommer langt under deres niva. 
Dette vii i sin tur fore til 0kt 
opplevelse av a feile. Elever som 
gar et klassetrinn om igjen eller 
som bytter skole for a forbedre 
sine karakterer vii, hvis dette 
oppnas, ofte gjennomfore de 
resterende skolear med gode 
karakterer. Ved a frigj0re seg fra 
de dalige karakterenes under
trykkelse kan eleven vokse seg 
flink gjennom bel0nningens ved
varende stimulans. 

Jeg har hevdet at straff ikke 
n0dvendigvis motiverer, det gj0r 
derimot bel0nningen og gleden 
ved det gode arbeid. Og det er 
gleden, lysten til a arbeide og 
lysten til a lrere som er den ster
keste og mest betydningsfu lie 
lreringsfaktor. Man kan straffe 
og bel0nne i det uendelige, man 
kan prnve og feile gang pa gang; 
- hvis lysten til a lrere ikke er 
tilstede, hvis motivasjonen man
gler, vii lreringen bli liten. Et 
pedagogisk opplegg som derfor 
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Abort nok en gang 
Overskriften kan misforsta

es. Men den kan ogsa taes 
nesten bokstavlig pa bak
grunn av opplysninger i en 
svensk unders0kelse om re
sultatene av den liberaie 
abortpraksis i Sverige. 

I Sverige er det ikke fri 
abort. Derimot er abort-prak
sisen meget liberal. I 1972 var 
tallet pa legale aborter 
24 000. Unders0kelsen er 
foretatt av Elisabeth Sj0vall, 

forst og fremst tar sikte pa a 
motivere, vii oftest vrere det 
som gir de beste resultater. 
lngen kan lrere srerlig godt det 
de ikke er interessert i. lnnsikt 
skapes ikke av tvang, men av 
trang og interesse. Hvis det 
pedagogiske opplegget svikter 
nar det gjelder dette forste 
leddet i lreringskjeden, moti
vasjonen, sa kan man heller 
ikke vente a oppna stor inn
sikt og god lrering. Tanken 
bak den studentsentrerte under
visningen (SSU) er nettopp den 
at man forst og fremst satser 
pa a 0ke motivasjonen. Sa far 
det heller vrere det samme med 
forelesninger og instruksjon. 
Hvis motivasjonen er tilstrekke
lig h0y klarer studentene a in
struere seg selv og pa andre ma
ter lrere det de kunne gjennom 
forelesninger. Og nar studentene 
gj0r dette pa egen hand, vii ogsa 
st0rre grad av innsikt bli opp
nadd, og dermed lrering som lar 
seg anvende og overfore ti I an
d re situasjoner enn lrerings
situasjonen. En lrerer kan ofte 
selv vrere et eksempel pa en 
elev som ved hjelp av pugg og 
utenatlrering ikke har oppnadd 
tilstrekkelig innsikt til a kunne 

en tidligere riksdagskvinne 
for socialdemokratene og 
medlem av den offentlige 
svenske abortkomite av 1965. 
Na arbeider hun ved Radgiv
ningsbyraen for abortfragor i 
G0teborg. Unders0kelsen byg
ger pa 160 kvinner som s0kte 
om abort i G0teborg og pa 
tall fra hele landet. 

Elisabeth Sj0vall fant i sin 
unders0kelse at 25 prosent av 
unge piker i gruppen 15-19 
ar innen 1112 ar etter foretatt 
abort s0kte om ny abort. Da 
kan man stille et sp0rsmal 
som ogsa ofte blir stilt i andre 
forbindelser: Blir abort et 
nytt prevensjons!ll iddel? 

Bare omtrent halvparten av 
de aborts0kende brukte pre
vensjon. Sa mangler det vet 
opplysning? I Sverige er det 
neppe darligere bevendt med 

anvende det lrerte materialet 
utenfor skolestua. Hans gamle 
lreringssituasjon vii da for ham 
bli den naturlige arbeidsplass. 

A motivere vii her Si a lrere 
andre a . lrere. Dette ma vrere 
malet med all undervisning. Man 
skal ikke prnve a lrere andre 
noe. Nei, dette gar rett og slett 

· heller ikke an. Man kan bare 
lrere andre a lrere. Dette forsto 
filosofen Thomas Aquinas alle
rede i det ellevte hundrear etter 
Kristus. Men dette har de fleste 
av dagens lrerere enna ikke for
statt. Sa fremdeles doseres det 
fra kateteret og instrueres det 
pa tavlen uten begrep om at 
nar elevene til en viss grad 
lrerer av dette, sa skyldes dette 
ikke lrererens kunnskaper eller 
faglige kvalifikasjoner, men at 
han i pedagogisk heldige 0ye
blikk og gode undervisnings
psykologiske stunder mer eller 
mindre tilfeldig har lrert elevene 
a lrere. 

I tradisjonell undervisning tror 
man at eleven lrerer av erfaring. 
I studentsentrert undervisning 
tror man ikke at eleven lrerer 
av erfaring: man tror at eleven 
bare lrerer av den erfaring han 
forstar. 

seksual-opplysning eller med 
adgang preventive midler enn 
i Norge. Men resultatene er 
sma. Og konklusjonen av 
unders0kelsen pa dette punkt
et er klar. Bevilgningen til 
prevensjonsveiledning ma fa 
en uanet st0rrelsesorden for 
a ha noen virkning. 

Kanskje det tilogmed kan 
tenkes at det mange lenge 
har hatt pa folelsen, ikke er 
sa helt «pa jordet». Jo lettere 
adgang tit abort, jo mindre 
ansvarsfolelse. Og motargu
mentene er man selvfolgelig 
klar over. Abort er et sa alvor
lig inngrep at man vii tenke 
seg om. Teoretisk er sikkert 
dette riktig. Praksis er bare 
en annen, hvilket ogsa den 
svenske unders0kelsen star 
fast. 

Anh a. 


