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Naar man seer, hvormegen Tid Born af Almuen anvende paa
at lære at læse, og hvor slet de endda fædvanligen lære det;
hvorledes den største Deel gjerne horer op at læse, inden de
faae lært det tilgavns;—hvorledes de fremdeles lor blot Læren
at læse somoftest forsömme at lære noget nyttigt og reelt,
og hvorledes mange, sorn ikke kunne læse, ere de læsende langt
overlegne ikke blot i Forstand men endog i selve Kundska
ber a) ; — naar man dernæst lægger Mærke til, hvorliden
eller næsten ingen Brug den störste Deel af Almuen gjöre af
den möjsommeligen erhvervede Færdighed i at kunne læse; hvor
ledes deres Lekture sædvanligviis er indskrænket til Böger, der
ere intet mindre end skikkede til enten at oplyse deres For-

a) At kunne læse er ingen Videnskab men blot Middel dertil. Jeg har
i de katholske Lande truffen paa adskillige Personer, der uagtet de ikke
kunde læse dog besaddfe stor Kundskab i deres Religion og Bibelhistorie,
og vidste langt flere Sange udenad end vor Almue sædvanligen veed.
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stand eller have gavnlig Indflydelse paa deros Villie; — naar
man, siger jeg, betænker alt dette: saa kan man let fristes til
det Spörgsmaal, om det og er værdt at lære alle Mennesker at
læse ; og om det ikke var langt vigtigere at lære dem mange
andre Ting uden eller förend man tænkte paa at lære dem at
læse ?
Overvejer man derimod paa den anden Side, hvormegen
ikke allene uskyldig Tidsfordriv men endog Tröst og Glæde
i baade Medgang og Modgang etMenneske kan hoste af at læse;—•
hvorledes en god Bog, skjönt den ikke kan give nogen For
stand, der mangler denne Ævne, dog synes fortrinlig skikket til at
vække MenncsketsTænksomhed 02. hvorledesdettænkende Merneske linder i Skrifter en langt södere og inderligereFornöjelse end i,
jeg vil ikke sige, Verdens iigcsaa tomme som kostbare Forly
stelser, men endog fremfor i Omgang med Mennesker ialmindelighedb); — hvorledes den, hvis Tænksomhed engang er vakt,
finder selv i inaadelige Skrifter en uudtömmelig Kilde til For
nøjelse, idet at han ved dem foranlediges til selv at tænke rig
tigere og bedre; — ja naar man endelig betænker, at den som
kan læse med Forstand, har saa at sige Nöglen til alle Kun d'
ska ber O"O Videnskader i sin Lomme: saa kan vi ikke andet end
önske at kunne forhjelpe alle Mennesker til at læse for derved
ligesom at bringe dem deres hojere Bestemmelse som tænken
de Væsener no«ct
fole GlæO nærmere;z 02
kJ vi uiaae nodvendmen
O
de over den Iver, saa mange Menneskevenner ere besjælede af for,
at udbrede denne herlige Kunst. Og jeg troer derfor heller
ikke at fortjene Dadel, fordi jeg vo^er at foredrage en Matcb)

Aarssgen er vel, at man lettere kan finde interesserende Skrifter end be
hageligt underholdende Mennesker.
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rie, der ved fürste Öjckast kunde synes ubetydelig og ikke at
svare til det Selskabs Anseelse, jog har den Ære at tale for.
Allerede for henved 6 Aar siden har jeg udgivet en
Læsebog for de allerførste Begyndere, hvori jeg tillige hand
lede om
*
den letteste og gavnligste Methode at lære Born at
læse. Allerede den Tid indsaae jeg Manglerne ved de bruge
lige Methoder, at nemlig den almindelige Stavcmethode er
unaturlig og skadelig, og at Gedikes urigsigen kaldte analy
tiske Methode er forbunden med næsten uovervindelige Van
skeligheder og uanvendelig paa Born iahnindelighcd, og jeg
gav Vink til en anden Fremgangsmaade, som man, efter hvad,
flere Forældre og Lærere have forsikkret mig, ved privat Undcrvlisning med Hæld har gjort Brug af. Men jeg havde alli
gevel til den Tid ikke tænkt nok over Sagen til at kunne
levere noget lieclt eller tydeligen bestemt. Nu derimod haaber
jeg ved nöjere Grandsken over vor Sjæls Operationer, medens
vi læse, at være kommen paa Spor af den ene rigtige Metho
de, som man ved at lære Börn at læse bör betjene sig af; og
jeg iler med at bekjendtgjöre samme, da jeg er overbeviist om,
man ved sammes Anvendelse ikke aliene kan spare overmande
megen Tid; men tillige og derved virke fordelagtig paa Börn
ved tidlig at vænne dem til en reen og tydelig Udtale samt
t lat bruge baade Ojén og| Oren og overhovedet at anvende
Opmærksomhed, som er Mennesket saa overmaade vigtigt hans
hele Liv igjennem.
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2.

Hvad cr det at laese, og hvad fordres til at kunne

laesc 1
Skal vi haabe at udfinde den rigtige Methode, man bor
betjene sig af ved at lære andre at læse, saa maae vi naturligviis forst og fornem meligen söge at gjöre os et tydeligt Begreb
om, hvad det cr at læse. Vide vi ikke dette 5 kjende vi ikke
de forskjellige Operationer, vor Sjæl foretager sig, medens vi
læse : hvorledes kunne vi da vente med noget Hæld at kunne
anföre andre til at ove denne vistnok temmelig vanskelige
Kunst ?
Det er saare mærkeligt, at ingen af de ældre eller nyere
Pædagoger har forklaret os, hvad det er at læse. Hverken
Basedov eller Campe, Gedike eller Flundeiker, Pestaloz
zi eller Olivier har defineret denne Handling eller engang
detailleret de forskjellige Operationer, soin den Læsende fore
tager, c) Hvad Under, at de derfor med alle deres Anvisnin
ger til at lære at læse l*idet eller intet have udrettet? hvad
Under, at de ikke have kunnet foreskrive gode Hegler for
det, som de selv ir gen tydelige Begreber havde om ? Vist
nok er det heller ikke saa ganske let et Arbejde rigtigt at
bestemme Begrebet af at læse.
Ordet læse har i forskjellige Sprog forskjellige Betyd
ninger. Det danske Ord, Læse betyder nok egen ti igen at samle

c)

Pestalozzi har dog givet os Definitioner paa saa mange andre Handlinger,
saasom at staae , gane, ligge, sidde, knæle, iieie, bukke, ride,
ane, falde, grave o. s. v. S. Wie Gertiud ihre Kinder lehrt.

S. 211.
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ligesom det tydske, lesen og det latinske, legere. Den der læ
ser, samler og saa at sige Bogstaver og Stavelser sammen til Ord.
I)e græske Ord, Zf/f/y og #y¿eZfy£?<xz betyde egentligen og
nærmest at sige, opsige (dicere, recitare), og det hebraiske,
Nyp, d er betyder at læse (S. Deut. 17, 9, Habak, 2, 2.
Dan. 5, 8. 17. og Neh. 13, 1.) betyder egentligen at kal
de paa een. Det italienske, leggere saavelsom det engelske,
read har ligeledes den dobbelte Betydning af baade at tale og
at læse.
Vistnok maa den som læser ogsaa tale enten,
hojt eller sagte.
Foruden det anförte Zs/ezy og owtifayKoti hedder at læse paa
Græsk ogsaa kw/mwlrvis egentlige Betydning er at kjende
igjen.
Allerede af disse forskjellige Betydninger af Ordet, læse
i forskjellige Sprog kan vi slutte os til, at Begrebet deraf
maa være meget sammensat og kompliceret.
Hvad er det altsaa at læse?
Man taler i det daglige Liv om to Slags Læsen, nem
lig: udenad og Indeni. Men det er to ganske forskjellige Be
greber. Med det forste, der ikke er saa sammensat eller van
skeligt et Begreb som det sidste, have Vi her intet at gjöre.
Vi skulle blot vide, hvad det er at læse indeni, eller, som man
og siger, læse Skrift eller i Bog.
Ät Icese Skrift er at opsige eller fremfore Ord efter,
eller i Overenstemmelse med Bogslaver, som betegne samme.
Ord ere Lyde, som man er bleven enig om at betegne
Begreber og Forestillinger med d).
ti) Man definerer sædvanligen Ord ved

artikulerede

Sprog gives der Ord af een Stavelse,

Vid. Stis Skt. HDel, IJ, Hafte.

Lyde.

Men næsten i alle

hvor Lyden ikke artikuleres eller

H h
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Bogstaver ere synlige Tegn, som man er bleven enig
om at betegne Lyde og Lydes meest enkelte., for sig selv aliene
uhörlige, Dele med.
Bogstaverne ere nemlig to Slags. Nogle kaldes Voka1er (selvlydende), fordi de betegne enkelte selvstændige Lydej
andre kaldes Konsonanter (medlydende), fordi de betegne blot
Dele eller Modificationer af Lyde. Disse kunne nemlig ikke
fremsiges eller hores uden i Forbindelse med hine. Konsonanterne forholde sig til Vokalerne som Tællerne til Næv
nerne i en Brök. Man lærer intet af Fællerne, for Næv
nerne komme til.
Da det, at læse altsaa er at frem fore eller opsige Lyde i
Overenstemmelse med sammes conventionelle synlige Tegn ;
saa folger, at den, der skal læse, maa
i) kjende Bogstaver d. e. de synlige Figurer, som man er
bleven enig om at betegne sammensat og artikuleret Lyds
meest enkelte Dele med ; samt
Ä.) kunne angive saavcl de enkelte Lyde, der svare til Vo
kalerne, som de Brökdele af Lyde (om jeg saa maa sige)
der svare til eller betegnes ved Konsonanterne.
3) Den Læsende maa fremdeles kjende Stavelser, det er
Samlinger af Bogstaver, forsaavidtsom de tilsammentagne
betegne en sammensat Lyd ; samt
4) kunne angive den til Stavelserne svarende sammensatte
Lyd, der paa een Gang skal fremfóres. Han maae f. Ex.
naar han seer de tre Bogstaver h, a, t, i denne Orden
kunne sige: det er en Stavelse og lyder hat; naar han
enganger
og

i.

sammensat.

Saalcdes f. Ex. i vort Sprog Ordene :

O,

Aa,
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derimod seer r, m, 1, eller 1., d, ni, o, maae han kun
*
ne sige : tlet er ikke nogen Stavelse.
5) Den d er skal læse maa endelig og kunne see paa et
hvert skrevet Ord, bvormange Stavelser det indeholder,
for at kunne angive den artikulerede Lyd, som svarer til
ethvert givet polysyllabisk Ord.
Da den,'der læser, saaledes ved ethvert Ord maa be
mærke ikke allene dets • Bogstaver og Stavelser, men ogsaa
vide og angive de enkelte eller sammensatte Lyde og Artiku
lationer, der svare til de enkelte Stavelser og Ord: saa fol
ger, at den, der skal læse, nødvendigviis maa kunne see og
tale. Han skal frein fore artikulerede Lyde i Overenstemmelse
med skrevne Ord (d. e. horlige Ords synlige Figurer).
Den Dövstumme kan vel læres at forstaae Skrift; mere
han kan dog ikke læse den, för han faaer lært at tale. Skrift
er for den Dövstumme det samme som Hieroglyfer, sinesisk
Skrift og Pasigrafie er for det talende Menneske. Det talende
Menneske kan vel og forstaae Skrift uden lydelig (höjt) at
opsige Ordene ; men han forstaaer den dog ikke saaledes som
den Dövstumme. For denne er de skrevne Ord umiddelbare
Repræsentantere af Begreber og Forestillinger; for det talende
Menneske ere de derimod nærmest og umiddelbar Repræsen
tantere af artikulerede Lyde ; og de repræsentere kun Begre
ber og Forestillinger middelbar formedelst Lydene. Naar det
talende Menneske forstaaer Skrift uden at læse höjt, saa læ
ser han den alligevel sagte, d. e. han tænker sig de artikule
rede Lyde, som tilkjendegives ved Bogstaverne. Han kan der
for ogsaa læse, hvad han slet ikke forstaaer.

Til at læse er det vel ikke absolut nødvendigt at kun
*
ne höre ; ikkedestomindre bruger det hörende Menneske,

Hh z
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naar han læser höjt, gjerne altid sit Öre, for at bemærke
Styrken eller Svagheden i de af ham fremforende Lyde. Den
Dövstumme kan vel lære at læse höjt og læser virkeligen, men
vil af Mangel paa Höreise aldrig faae nogen god Pronunciation
eller kunne frembringe den blöde behagelige Afvexling i Stem
men, som det hörende Menneske, e)
Den der læser, bruger fremdeles sin Hukommelse, medens
han læser. Ved Synet af de skrevne Bogstaver maa han er
indre sig Lydene og Artikulationerne, som svare til Stavelserne
og Ordene»
Læser et Menneske Ord, som höre til hans Modersmaal
eller til et Sprog, han har lært at tale: saa kan vi begribe,
at hans Indbildningskraft og er virksom, medens han læser. Med
Ordene, han læser, tænker han sig tillige de Ting, Billeder,
dBegreber eller Borestillinger, som tilkj endegives ved Ordene.
Dette förer mig tillige til at handle lidet om, hvorvidt et
Menneske kan læse uden at bruge sin Forstand paa den Tid,
han læser.
Et Menneske, som engang har lært tilgavns at læse, kan
uden Tvivl vedligeholde og udöve sin erhvervede Færdighed,
efter at have mistet, som man siger, Forstanden. Ligesom han
kan snakke som en Papegöje, uden at tænke ved det han si
ger, saa vil han uden Tvivl ogsaa kunne læse uden at tænke
derved. Mennesker, som have fuldkommen Brug af deres
Forstand, læse ogsaa ofte uden under Læseakten at gjöre Brug
af Forstanden. De have nemlig enten deres Tanker henvendte
til noget ganske andet, eller begribe slet intet af det, de læse.
s)

For

at overbevises herom

behöver

neske tale eller læse höjt.

man

blot at höre et

dövstumt

Men
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Almuen forstaaer formedelst den forkerte Methode, hvorefter
de hidtil ere underviste i at læse, sædvanligvis ikke Tien
dedelen af hvad de læse. Ogsaa kunde tænkende Menne
sker læse Ord af fremmede Sprog, som de slet ikke forstaae.
Hvad Papegøjens prononcerte Ord ere for den, det ere Ord af
et fremmed Sprog for det læsende Menneske — ikkun tomme
Lyde, Ord uden Porstand. Ikkedestomindre kan man dogalligevel paastaae, at den læsende altid gjor noget Brug af sin
Forstand, idet han læser. Han sammenligner nemlig og maa
nödvendigviis sammenligne de skrevne Bogstaver med de blot
hörlige Lyde.
Denne Handling at anstille Sammenlig
ning mellem de synlige Bogstaver og de usynlige Lyde kan
Mennesket ikkun foretage sig ikraft af hans höjere SjeleæVner,
hans Forstand.
Ihvor mange Kunster man derfor end kan
lære Dyrene, vil man dogalligevel aldrig kunne lære dem at læse.
Lad Papegøjen længenok lære at snakke og Kanarifuglen at
skrive, eller hvad som er det samme, af sin lille Skriftkasse at
sætte Bogstaver sammen til læselige Ord : saa vil ingen af dem
nogensinde kunne forbinde disse tvende Handlinger til een, og
læse. Papegøjen vil aldrig kunne prononcere Ord, som man
illæng forelægger den, eller Kanarifuglen skrive Ord efter nok
saa tydelig prononcerte artikulerede Lyde. Men Mennesket og
Barnet kan lære at læse eller opsige Ord efter skrevne Bog
staver, uden engang at forstaae noget af det, det læser, fj

f)

Man

kan

gjerne lære Börn at læse

et Sprog,

som

de ikke forstaae et

men

naturligviis maa det gaae kjedsommeligt og derfor ogsaa

langsommere,

end naar man först lærer dem at læse deres Modersmaal

eller et andet

Sprog,

Ord af ;

lærte jeg

som

ftt læse Hebraisk,

de forstaae.

Da jeg var tolv Aar gammel

og lærte det til Fuldkommenhed med be-
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Da 'vi nu vced, saavel hvad dtr maa forudsættes hos den.
der skal læse, som ogsaa hvilke Æv ner Mennesket betjent r sig
af, naar han 1 æser: saa ere Vi istand til saavel at indste, hvor
for man ved at lære Mennesket eller Barnet at læse hidtil ikke
har udrettet (dier kimnet udrette, hvad man skulde oo som man
sigtede til, som og letteligen at udfinde den ene rigtige Me
thode, som man bor betjene 5ig af for sikkert og hastigt at
naae sit Maal, og paa en let og liöjst behagelig Maade at læ
re Born at læse, uden dermed enten at anstrænge dem over Ævne
eller nöde dem til noget, som i mindste Maade kunde være
hinderi:gt for 1 opstandens naturlige lette Udvikling.

ZZ.

Hv oriedes er man hidtil gaaen tilværks
ved at lære Bôrn at laesel

A. Stavem.ethoden> Uens Forskjellighed fra de gamles Syllabermethode.

Den Methode, man hidindtil i man<ie Sekler ialmindelmhed har
betjent sig af ved at lære Born at læse, er den saa kaldte S¿avemethode. Efter denne Methode lærer man Bornene ikkun

hörig Hensyn til baade Atnach og Silluk eum Sufpasuk m. v. uden at
jeg forstoed det mindste eller saa meget som en eneste Glose deraf j og
jeg var ikke lidet stolt af min formentlige store Lærdom. Og vistnok
er det hebraiske Sprogs Alfabeth, at jeg i forbigaaende skal bemærke
det, saa overmaade vel skikket til at lære at læse efter, at det ikke
lidet forundrer mig , at ingen Pædagog endnu har forsögt eller foreslaaet
at betjene sig deraf til at lære Börn hastigt og rigtigt at læse.
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3 Ting nemlig: i) at kjende de synlige Bogstaver og deres Nav
ne 2) at stave d. e. at opsige eller opregne Bogstaverne, der
findes i de forekommende Stavelser, ved Navn og derpaa angive Lyden som betegnes ved de tilsammentagne Bogstaver, enhv<r SiavJse I estaaer af g). Endelig lærer man Bornene 3) at
c sa/iii/Hti. som bcstaaer i umiddelbar efter Stavningen at
ftemföre de artikulerede 1ade, der svare til de liere Stavelser,
de forekommende Ord bestaae af.

At man ved denne Methodes Anvendelse ikke allene ikke
hastigt og let kan lære Börn at læ'se, som de dog ifolge deres
fyrige Temperament altid vilde; men endog saa meget forvilder
dem, at de gaae næsten meie Ira end til Maalet, er let at iudsee b). Man forsomuaer nemlig ved denne Methode at lære
Börn dut, som or det allervigtigste, de forste Elementer. Man
Lerer Bur nene vel at kjende Bogstavernes synlige Figurer og

g)

Ordet,

Siave

vel

lommer

egentlig Forstand være

som

saaledes

eller
et

h)

at

der

den

bogstavere

af

Stav

eller

sætte Stavre

at

sætter

maae

At

Gjirde.

være

derfor

.At stave

Stavr,

ijorden

at

eller

i

stave

et

föje

maae

derfor

i

sætte Stav

ved Si .v,

metaforisk

Forstand

Bogstav

Siden

ved

a

andet

Af Mangel paa övet Gehör mærker Barnet vel ikke,
ved
skal

der

Udenadsstaven,

staves,

föres

vild.

medsige Skolt mi sterr n,

lians,

siger

Banans.
sluges
nets

af

Öre

At
den

har

saasoin
den

dog

Men

den

bedste

voxent

et

naar denn« stavede

Lyde

disse

halve

Deel

folgende Lyd

den

er

foresagte

a,

ham

for,

tilsamnienlagte

al

hvo

Lyd

Menneske

af

Lyden

Haa

kan

priori

a

h eller b

torde

a,

det?

megen

vel

en,

maatte

sig

tabe

selv

endelig

maaske

al Haa,

begribe

ligesaa

der

naar

snartre
skal

det

hvorledes

Maade,

es,
sige

eller

op

For Bar

Realitet

el
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siger dem Bogstavernes Navne; men man gjör dem slet ikke
opmærksomme paa Lydene og Lydenes Brokdele, som betegnes
ved de forskjellige Bogstaver, nemlig Vokaler og Konsonanter.
At den til Vokalerne svarende Lyd paa saa mangfoldig Maade
modificeres ved Forbindelse med Konsonanter gjör man ikke
allene ikke tydeligt men tvertimod ubegribeligt for Barnet ved
hin Fremgangsmaade. Endelig forsommer man og ganske at
lære Born efter Gehöret at angive de enkelte Stavelser, som ethvert
polysyllabisk Ord bestaaer af, samt oplose ethvert skrevet Ord
i sine Stavelser,

Saalidet som jeg bifalder at ræsonnere eller disputere med
Börn, saalidet kan jeg billige, at man behandler dem som
Papegøjer, der ikke fik de höje Ævner, som Gud nedlagde i
Menneskets Sjæl, Dersom Skaden af Stavemethoden endda blot
var negativ, at Bornene nemlig ikke derved, men forst siden i
en liöjere Alder ved mörk Fölelse af sig selv lærte at læse :
saa vilde jeg ikke tale derom. Men det, at den papegojemæssige Staven giör Barnet selv til en Papegöje; gjör det dumt og
tankeløst, uvirksomt eller adspredt (distrait), at det ikke liar si
ne Tanker ved sit Arbejde — o! det er af en evig, ubodelig
Skade for Barnet dets hele Liv ! ja det er maaske ofte i Tiden
af farligere Folger for de Studerende end for dem, hvis mere

1er Selvstændighed som Lyden af a eller o. Först efter lang Fareniblinde opdager Barnet af sig selv ved en mörk, utydelig Fölelse,
at b og h ikke har nogen Lyd for sig selv men blot modificere andre
Bogstavers, Lyd , og at Lyden kbe og haa ere sannnensatteLyde nemlig det
forste af det hörlige e og det blot medlydende b og haa af as og h.
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praktiske Liv lader dem snart kaste baade Bogstaver og Böger
bort, i)
Jeg liar gjort mig forgjævcs Umage for at opdage, hvem
der först liar fundet paa at stave. Denne Opfindelse skriver
sig uden Tvivl fra den niorke Middelalders Barbarie»
Idetmindste har den ikke fundet Sted enten hos Joderne o<
* O de
orientalske Tolk i Almindelighed eller hos Grækerne og Ro
merne. De hebraiske Bogstavers Navne gjorde det ikke allene
umuligt for Joderne at betjene sig af dem til at stave rned
for Oret, som jeg i min forhen udgivne Afhandling har viist;
men ogsaa den Omstændighed, at man i de ældste Tider skrev
uden Vocaler eller Punkter, beviser, at der in^en egentlig Staven lod sig tænke hos dem.

At Grækerne heller ikke vidste af at stave, kan vi see
af, at der intet Ord forekommer i deres Sprog, som udtrykker
dette Begreb. Vel findes Ordet, SvAàâ/S»? (Syllaba) i deres
Sprog; og de forstode sig vel ligesaa got paa Stavelser som en
Girard, Lancelot, Duelos og Beauzee, der have skrevet saameget om physiske og artificielle, komplexe og inkomplexe Sta
velser m. m. ; men Staveakten have de alligevel ikke kjendt.
Hverken
¡3x vsiv eller
iv betyder at stave. Men
dette sidste Ord betyder at samle Stavelser sammen til Ord, hvad
Vi i vort Sprog kalde at lægge sammen (syliabas connectere).

i}

Jeg taler ikke om andre ej ubetydelige Onder , den slemme Skoletone,
som Mange siden ikke kan komme af med , det Hyklerie og Ulydighed,
som Slaven for sig selv saa let forforer Barnet til; thi dette kan af en
klog Lærer forebygges ved at öve flere Born paa eengang, saaledes
som det skeer paa Seminariet paa Blaagaard.

ViA. Sets. Skt. II Del, li. Dafte.
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Le græske Bogstavers hieroglyfiske lange Navne 'gjorde dem na-'
turligviis ogsaa aldeles nskikkede til hint Brug.
Hvad endelig Romerne angaaer, da vidste de hellerikke
af at stave. I det latinske Sprog forekommer intet Ord, som ud
trykker dette Begreb. At vore Grammatiker kalde Stave paa
Latin iitteras efferre, beviser naturligviis Intet for denne Hand
lings virkelige Udövelse Los Romerne. IS aar Qvintilian tilmed
siger: ’’syllabis nullum compendium est, perdiscendæ omnes;
nec ut fit plerumque difïicillima qvæqve earum différé ri da : ut
in omnibus scri bendis deprehendantur : *) saa kan man slutte, at
de have lært at læse Stavelser uden at stave dem. Men lheD
som Grækerne have Romerne lært Born at lægge Stavelserne
sammen til Ord. Qvintilian siger strax efter: tune ipsis sylla
bis verba complecti. Meningen kan ikke være anden, end at
naar Barnet har lært at læse ikke blot lette men endog de
sværeste Stavelser, saa skal det læse hele Ord.
At denne Syllabcrmethode , som Romerne naturligviis
havde fra Grækerne og disse igjen fra de österlandske Folk,
var langt naturligere end den sidenefter opkomne Stavemethode maa efter det, som forben er anfört, falde enhver i
Öjnene. Staveakten er ikke allene skadelig men i alle Hen
seender overflödig. Ikkedestomindre kan jeg ikke bifalde, hvad
Qvintilian vil; at man skal syllabere, eller læse Stavelser og syllabizere, eller læse Ord til forsk jellige Tider. Undervisningen
ma ae naturligviis blive langt mere underholdende for Born,
naar man lader dem syllabere og syllabizere påa eengang. At
læse nonsensikalskc Stavelser maa nödvendigviis kjede Börn meget.
B, Gedîkes Methode (Analogie).

For ikke længe siden har een af Tydsklands berömte
*)

Inst. Orat j, i.
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Pædagoger Konsistorialraad Gedike i Berlin foreslaaet en gan
ske anden Methode til at lære at læse efter. *)
Gedike indsaae de af den almindelige Stavemethode fly
dende Onder, sögte at undgaae dem og gik til et andet Extrem
ved at fordre, at Born skulde lære at læse ikke allene uden at
stave men uden engang iforvejen at lære at kjende Bogstaver.
Hl Beviis paa hans Forslags Tjenlighed anförer G. et Exempcl af hans egen Datter, som i sit 6te Aar paa den Maade i
en saare kort lid lærte at læse. Gedike vil nemlig, at man
blot skal læse Börnene de trykte Ord for og det saa ofte og
paa flere forskjellige Steder, at Börnene selv uden endnu at
kjende de enkelte Bogstaver skulde kjende Ordene igjen, hvor
desee dem. .Efterhaanden som de saaledes lære at kjende flere
enkelte Ord, gjör man dem opmærksomme paa de enkelte Bog
staver; og omsider skal Barnet afsig selv kunne læse nye Ord
eller Kombinationer af Bogstaver, formedelst en mork Fölelse
af Analogie eller Liighed mellem de Ord, det i Forvejen Fjen
der og de nye, det nu först seer.
Gedike excipcrer imod al
Sammenligning mellem hans foreslagne Methode, og Maaden
hvorledes Sineseren lærer sin Skrift, nemlig fordi de sinesiske
Karakterer ere saa mange men Bogstaverne kun saa faae. Ihvor
paradox dette Forslag end ved forste Ojekast forekommer, saa
er det dog ikke ganske umuligt; men det er uanvendepaa et Inert Barn. Jeg har forsögt at lære mine to ældste
Sönner at læse paa den Maade. Med den ene gieed det tem
meligt, med den anden vilde det derimod sletMkke gaae. Jeg
begreb og snart, at Aarsagen dertil var, at den ene havde en
stærk Hukommelse og levende Indbildningskraft, som den an•)

Kinderbuch zur ersten Ucbung im Lesen ohne ABC und Buchstabiren
Berlin 1791.
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den manglede. Da denne Methode tilmed foruden at være
uanvendelig paa alle Born ikke giver den læsende Sikkerhed
nok i at læse rigtigt, men tvertimod lader det flygtige Barn let
gjette altformeget: saa undrer det mig ikke, at den ingen
Lykke har gj rt i Tydskland eller engang er indfort i nogen
Skole nogenstæds, som man dog maatte formode formedelst
dens tænkende Forfatters Stilling og Celebritet. Det er ellers
mærkeligt, atGedike kalder hans Methode den analytiske, uag
tet den ret betragtet er mere synthetisk end den almindelige
Stavemethode. At analysere Ord, som kunne hores og læses,
maa dog vel være at oplöse dem i deres Stavelser og enkelte
Bogstaver. Det er og uden Tvivl en stor Fejl ved Gedikes Me
thode, at Bornene slet ikke gjöres opmærksomme paa Lydene
og Lydenes mindste Forandringer, som betegnes ved Voka
lerne og ved deres Forbindelse med disse eller hine Konsonan
ter. I Sammenligning med Stavemethodcn burde Gedikes Me
thode hedde den analogiske og ikke den analytiske
*
C. Oliviers analytiske Methode,
Med dette A århundredes Begyndelse synesen ny Epoke at ville
træde ind for Læsekunstens Historie. Derer opstaaet en Pædagog,
som iGjerningen har viist, hanforstaaer den Kunst at lære Börn,
smaae Born paa 4 Aar at læse og læse tilgavns. Det er Prof.
Olivier, jeg taler om. Denne Mand har i en Tid af 3 Maaneder ved 3 a 4 Timers daglig Underviisning bragt flere Born
til med temmelig Færdighed at læse ikke allene Tysk, deres
Modcrsinaal, men ogsaa at læse Fransk og tillige at forstaae
en Deel af dette Sprog, foruden at regne meget, samt ogsaa
at skrive noget. Det er ikke Avispralerie, men bekræftet med
de paalideligste Vidnesbyrd af de berømteste Pædagoger, Filo
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sofer og Filologer i Halle, en Nieinejer, Eberhard, Wolf; Va
ter, Maas, Jakob o. il.
Uagtet jeg ingenlunde kan bifalde, at Born i saa tidlig
en Alder lære at læse, eftersom de af Mangel paa Begreber
dog ikke kunde drage nogen Nytte af denne Kunst; og uagtet
jeg meget önskede, at man dog engang vilde begynde med at
lære Born adskillige andre Ting, inden man lod dem lære at
læse, af Aarsag nemlig, at Börn lære baade lettere, saavelsom
rigtigere og bedre alt, hvad de lære, ved andres mundtlige
Underviisning, end hvad de lære ved Hjelp af Böger zzz) : saa
fortjener en Methode, hvorved saa meget kan udrettes, allige
vel enhver Menneskevens Opmærksomhed, især da det tillige
ligger klart for Dagen, at Börnene, deres store Fremgang uag
tet, ingenlunde bleve anstrængede over deres Kræfter, men
stædse med Lyst og Begjerlighed sögte Skolen og deres Lærer,
uden Tvivl fordi de föl te Fornøjelse over den hastige Frem
gang, de gjorde. Hvis og en Deel af Bornenes hældige Frem
gang maa tilskrives denne Lærers overmaade sjeldne Underviisningsgaver (som nogle af de fornævnte Attester synes at
sigte til), saa er jeg ikkedestomindre overbeviist om, at Ingen
med nok saa stort Lærertalent vilde enten ved Stavemethöden
eller efter Gedikes Methode være istand tilat bringe lige mange
Börn halv saa vidt i dobbelt saa lang Tid.
Og hvori bestaaer da hans Methode ? Af to sinaae Skriffer, Olivier har udgivet nemlig: Die Kunst lesen und recht
schreiben zu lehren auf ihr einzig wahres höchst einfaches und

m) Dersom mine mange Forretninger vilde tillade det: havde jeg Lyst
at skrive en Encyklopedie, der skulde indeholde Alt, hvad Börn
mundtligen burde læres , inden de bleve lærte at læse.
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Untrügliches Grundprincip zurückgeführt.
Eine glückliche in
jeder Sprache anwendbare Entdeckung und Erfindung, i Band
Del’sau igoi. og Ueber den Karakter und Werth guter natürlieber Unterrichtsmethoden. Leipzig Igoa. sees, at hans Me
thode hverken er meer eller mindre, end hvad Gedikes skulde
været, nemlig ægte analytisk. Gedike forsømte at analysere og
at lære Bornene at analysere, men Olivier udover det paa'dcn
fuldkomneste Maade.
Han siger selv : han vejleder Bornene
til at ojlöse enkelte Ord og hele Sætninger efter Gehöret, soin
er at ansee for det Karakteristiske og den egentlige Bogsta
veren ved hans Methode; og forst derefter förer han Bornene
til at lære at kjende Bogstaver. Bogstaverne saaveisom Spro
gets hele Tablatur lærer han Bornene ved Hjelp af Tabeller og
det paa 14 Dage. Derpaa gaaer han over til umiddelbar Læ
sen i Böger; og naar de saa standse i Bogen, förer han dem
tilbage til at see efter i Tabellerne, zz)
Hvad det aneaaer
at lade Born stave udenad efter GeO
höret, inden de endnu kjende Bogstaver: da har jeg ogsaa
hidtil haaret mig saaledes ad med mine Börn og allerede for
n)

’’Anleitung zum Zergliedern oder Züsanimensetzen einzelner Wörter
und am Ende ganzer Sätze nach dbm Gehör, eine Anleitung, die
als karakteristische Eigenthündigked meiner Methode eine voiziigliche Aufmerksamkeit verdient.” — — — ’’Auch kann dies Zusammensetzen und Zergliedern nach dem Gehör als das eigentliche Buch
stabilen meiner Methode betrachtet werden.” — — —
’’Nun erst
führte ich sie zur Buchstabenkenntnifs vermittelst meiner beiden dazn,
nach einen ebenfals ganz neuen und gewis eben so zwekinäfsigen als
einfachen Princip , eingerichteten Bildertafeln.
Mil Hülfe derselben
lernten diese Kinder in weniger als 14 Tagen die ganze Fablatur der
Sprache kennen u. s. w.” S, Ueber den Karakter und Werth etcr
S. 41. 42. 45.
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sex Aar anbefalet det
*
o')
Ikkedestoniindre liar jeg ved Erfa
ring bemærket, at og Born letteligen derved forvildes, især fordi
man ej stedse kan erindre at benævne Konsonanterne med et
saa let og blot E (Schva), som man i saa Fald maae, og som
Olivier, efter hvad lir. Ström har fortalt mig, ogsaa virkelig
gjör. p) Jeg er desaarsag bleven kjed deraf og gjör det ikke
mere. Jeg lroer tilmed af psykologiske Grunde at kunne be
vise, det ei rigtigst at lade Born forst lære at kjende Bogsta
vernes Figurer, eller rettere, paa een og samme Tid lame at
kjende Bogstavernes Navne, kigurer og Lyde. Jeg har og med
Fornøjelse fundet, at Qvintilian ogsaa vil, at Born skal lære
at kjende Bogstavernes Figurer med det samme, de forst höre,
dem nævne, q)
At lære Born at kjende Bogstaver og Sprogets Tablatur
efter Tabeller anseer jeg ikke allene for overllödigt men end
og for mindre tjenligt end hvad jeg ret strax skal foreslaae.
lovrigt maae jeg tilstaae, jeg ikke fuldkommen kan bedömme
Oliviers Methode, saalænge han endnu ikke liar meddeelt den
lærde Verden det store Grundprincip, hvorpaa al Læsen ef
ter hans Mening beroer, og som han paa alle Sider i hans tvende

o)
p)

q~)

S. min 1797 udgivne Læsebog Fortale S. XX-XXL
Len af mine Sönner, som jeg spurgte, hvad b, a, d, sagde? svarede be
standig : b, a, d siger bade.
forst ved at skrive ham saavel bad,
som bade for, begreb han, at b, a, d skuide læses bad.
’•’Ñeque enim illnd mibi saltern placet, siger han , quod fieri in plurimis video, ut litterarum nomina et contextura prins quam formani parvuli discant. Obstat hoc agnitioni earum non intendentibus moxanimum
ad ipsos ductus , dum antecedentem memoriam sequunlur.
Quapropter
optime sicut liominuin pariter et habitus et nomina edocebunlur. Quint.
J. O. I, i.
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udgivne Skrifter taler om, som om een af de vigtigste og lyk
keligste Opdagelser, der i mange Tider er gjort«
Om Pestalozzis Methode at lære Born at læse vil jeg
ikke tale, da samme vistnok ikke kan sættes i Ligning med
Oliviers. At sige det spæde Barn i Vuggen, der ej endnu kan
tale et Ord, ba ba ba, da da da, ma ma ma o. s. v. for og,
naar det saa siden faaer lært at tale, da at öve det i at stave
nonsikalske Stavelser som bah dab o. s. v«, som P« vil, kan
neppe nogen Pædagog billige, r)

II1\

Hvorledes skal man helst gaae tilvcrks , naax
man vil lære Bom at læsel

Efter hvad jeg forhen har sagt, fordres til at kunne
læse: i) at kjende Bogstavernes Figurer, 2) at kunne angive
de Lyde og Lyddele, som betegnes ved dem, 3) at kjende
Stavelser, og 4) at kunne angive de til samme svarende sam
mensatte Lyde, samt 5) at kunne oplöse ethvert skrevet Ord i
sine Stavelser for derefter at kunne angive de til samme sva
rende artikulerede Lyde.
Enhver af disse Dele nraae den vide, som skal kunne
læse« Men ingen af dem er heller vanskelig at lære. Saare
let lærer jeg Börn at kjende Bogstavernes Figurer og bruger
dertil slet ingen Kunstlerier.
Jeg giver Bornene ingen Elfenbeensiigurer at lege med, som Romerne gjorde; jeg giver dem
r)

S. Wie Gertrud ihre Kinder lehrt S. 170—176. Men saa lidet som jeg
kan bifalde Pestalozzis Methode at lære Börn at læse, saa meget got
lover jeg mig af hans Anschauungskunst , som jeg med Begjerlighed
seer imöde«
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heller ingen Billeder, som saa mange nu omstunder pleje, s)
Jeg giver dem ingen Bogstaver af Sukker eller Kage at spise,
som Basedov underligt nok foreslog, eller kolörte löse Bogsta
ver, som Börnene selv kan sætte sammen, efter Hund«, ikers,
Salzmans og fleres Forslag; men jeg skriver Börnene Bogsta
verne for med Kridt og lader dem skrive ethvert især ef
ter saa got, som de kan, ligeledes med Kridt. /) Jeg bruger
Kridt og skriver paa en Tavle, ikke allene fordi Bogstavet saa
falder desto tydeligere i Öjnene, men og fordi Börnene desto
bedre kan see, hvorledes Bogstavet bliver til og hvorledes jeg
bærer mig ad medat skrive, en Omstændighed, man aldrig
burde forsömme, naar man lærer Börn at skrive.
At Kridt
ogsaa er beqvemmere for et Barn at holde mellem Fingrene og
ikrive efter med end enten Pen eller Griffel, er begribeligt nok.
Ved Griffel eller Blyant kan Barnet og lettere komme i Vane
medat trykke og faae en tung Ilaand.
For Sundhedens og
Oprömthedens Skyld lader jeg Barnet og hellere staae, medens
det skriver, end sidde.
i)

Saa fornuftigt som ¿et er at bibringe Born mange Kundskaber ved Hjelp
af Billeder og Kobberstikker : saa urimeligt er det at sætte disse i Abeceter. Naturligviis see Börnene mere efter Billederne end efter Bogsta
verne, og hindres just derfor ved deur i at lære at læse.

/)

Skulde et Barn slet ikke være istand til at male mit foreskrevne Bogstav
efter : saa lader jeg det i Begyndelsen folge det eller skrive oven paa det,
som Te^neinesterne giöre- Ogsaa Romerne lode ßörn , der skulde lære
»t skrive, af Begyndelsen folge Bogstaver som vare dybt indskaarne 1
Tavler, som Qvintilian beretter J. O. I, i. Vilde man og öve Bor
nene en Times Tid eller to iforvejen medat skrive lige og krumme Stre
ger mellem Linier : ville de saa og desto lettere og bedre kunde skrive
Bogstaverne efter.

Vid. Stis. Skr. II Ded, 11 Hafte.
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At Born vedat skrive Bogstaverne efter saa <zot som de
kan allersnarest lære at kjende dem, har jeg ikke allene ved
Erfaring befundet, men kan og a priori begribe, da Barnet
nemlig, idet det vil male dem efter, inaa indprente sig deres
Figurer og Billeder langt mere levende og stærkere, end naar
det blot seer paa dem forat lære at kjende dem. Denne Hand
ling, som ved forste Øjekast synes at være en Omvej ,
er derfor en virkelig Gjenvej tilat kjende Bogstaver;, og den
Tid, som Börnene ellers bruge forat lære at kjende Bogsta
ver, er paa denne Maade ganske sparet.
Ordenen, i hvilken man lærer Bornene at skrive og kjende
de enkelte Bogstaver, er intet mindre end ligegyldig. Den al
fabetiske Orden, i hvilken man lader Bornene sædvanligen lære
at kjende dem, er meget skadelig.
Ikke fra Begyndelsen af
at vide Forskjellen mellem Vokaler og Konsonanter i Hensigt
til deres ganske forskjellige Lyd, kan ikke andet end forvirre
Børnene, naar de skal lære at bese.
Saalænge Barnet ikke
kjender Forskjellen mellem Vokaler og Konsonanter, kan det
aldeles ikke gjore sig noget rigtigt Begreb om Stavelser. Her
moder altsaa det Spdrgsmaal : Hvilke enten Vokaler eller Kon
sonanter skal Barnet forst lære at kjende ?
Naar man lærer at læse Hebraisk, lærer man gjerne forst
at kjende Konsonanterne, de egentlige Bogstaver, og derefter
Vokalerne eller Punkterne.
Men Aarsagen dertil er vel, at
det hebraiske Sprog kan læses uden Punkter, og disse som en
sildigere Opfindelse spille i Skriften en mindre vigtig Rolle.
Men da Vokalerne efter Skrifts egentlige Natur ere de Bogsta
ver, hvorved virkelige Lydde betegnes: saa ere de naturligviis
de vigtigste, og bör læres forst.
De ere og for Born lettest
at lære at kjende i Hensigt til Lyden, da en heel enkelt Lyd
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ved dem botegnes. Tilat bomærke de Bröklyddele, som be
tegnes ved Konsonanterne, fordres allerede niere Gehör og Be
greb om Stavelser. Konsonanternes Lyd kan ikke udtiykkes
eller bemærkes uden i Forbindelse med Vokalerne, altsaa ik
kun i Stavelser.
Ordenen , i hvilken man lærer Bornene at skrive og k jende
de enkelte Vokaler, er derimod temmelig ligegyldig. For Liighedens Skyld i Hensigt til nogles enten Figurer eller Lydde bru
ger jeg imidlertid folgende Orden::
o ö a aa zz) æ e i u v
Har et Barn lært at male alle Vokalerne efter (hvilket
det skjönt nok saa lille let lærer i et Par Timer) saa gaaer jeg
over til at lære det Konsonanterne.
Men forend jeg skriver
det nogen eneste af dem for: siger jeg det, at jeg nu skal
lære det nogle ganske andre forunderlige Bogstaver, der ikke
kunne udtales saaledes som de, det allerede har lært, der kal
des Vokaler eller selvlydende (rettere selvstændig Lyd betegnen
de) Bogstaver.
JDe kunne kun udtales eller læses, naar de
staae ved liojre eller venstre Side af Vokalerne; og dette er
Aarsagcn, hvorfor de og kaldes Konsonanter eller blot medlydende Bogstaver. Til Exempcl skriver jeg strax et b og et d
for paa Tavlen uden at nævne disse Bogstaver og siger: deter
cl Par Konsonanter, der ej kan udtales, för der kommer en
Vokal til dem. Jeg skriver derpaa et z* paa venstre Side af b
og siger, at Lyden i er forandret til Lyden bi. Jeg skriver et
■e ved liojre Side af b, og siger Lyden e er forandret til Lyb)

Istædetfor to Aer skriver jeg heller a med en Streg

siden skal bruge Bogen,

siger jeg det,

med en Streg over.
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over.

to Aer staae

Naar Barnet

istædetfor

»
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den eb. Jeg s^’ter et ö efter d og siger Lyden Ö er nu for
andret til Lyden dö.
Jeg siger min Discipel fremdeles, at
en Vokal i slig Forbindelse med een eller flere Konsonanter
paa een eller begge Sider af den kaldes en Stavelse; og at alle
Ord bestaae af een eller flere Stavelser. Jeg nævner liam derpaa flere Ord, som han ved Hjclp af sine Vokaler og disse to
Konsonanter kan skrive efter, saasom bade, bede, bide, byde,
bod, bad, bid, bed, döbe, daab, o. s. v. Idet jeg nævner de
Tostavelsesord for liani, pauserer jeg mellem hver Stavelse, at
lian kau höre, der ere to Stavelser; og idet jeg derpaa skri
ver ham dem. for paa Tavlen, gjör jeg lidt Skillerum mellem
Stavelserne, at han ligeledes kan. see , om det skrevne Ord bestaaer af een eller to Stavelser.
Man behöver kun et Par
Gange at gjöre Born opmærksomme lierpaa og de vil sikkert
gjöre sig et meget klart Begreb om baade Stavelser og Ord,
Monosyllaber og Polysyllaber.
Naar man prononccrer lang
somt kan de höre, hvor mange Stavelser ethvert Ord bestaaer
af. os naar man skriver med Plads mellem hver Stavelse, kan
de see det og tælle sig dertil.
Paa samme Tid, som jeg lærer Barnet at kjende eller
rettere at skrive enhver Konsonant efter, gjör jeg det tillige
opmærksom paa sammes Lyddeel eller bedre den Forandring',
som ved samme bevirkes i Vokalerne ved at nævne et Par Sta
velser for det, hvori Konsonanten kan hores enten foran eller
bagved Vokalen. v)
y)

Saaledes siger jeg min Discipel, at det kan erfare og lære at kjende Ly

den af b i hver af de to Stavelser,

som Navnet

nemlig beet höres i den forste Stavelse efter Eet,

velse foran Eet;

Ebbe
og i

bestaaer af, at
den anden Sta

at Lyden af d kan höres baade foran og bagefter Voka

len ö i Ordet: död.

S.

Immanuels Abecet

strax i Begyndelsen.

Idet jeg lærer min Discipel at kjende Konsonantens Fi
gur og Lyd eller Virkning paa Vokalerne kan jeg naturl’gviis
ikke let und^aae at nævne dens Navn. Ja enhver Konsonant
kor og have et Navn, paadetat man kan tale om den u?).
For imidlertid at hindre, at man ikke skal betjene sig af Kon
sonanternes hidtil hafte korte Navne, be de ef o. s. v. giver
jeg dem heller deres ældste hebraiske eller græske Navne
,
*
Skulde jeg imidlertid ikke altid kunne erindre at betjene mig
af disse Navne, fordi jeg fra min Barndom af er vant til at sige
he, de, o. s. v., og derved forvilde min Discipel; eller min
Discipel i f orvejen har hört og vil betjene sig af disse korte
Navne: saa skiiver jeg ham igjen de to Konsonanter b og d
for paa Tavlen ved Siden af hinanden, og spörger ham, hvad
der staaer? svarer han: der staaer be de: saa siger jeg: Nej!
og siger, der staaer kun to Konsonanter, som ikke kunde sige
nogen Ting, da de ingen heel Lyd betegne; men at den ene
i daglig Tale kaldes be, skjönt dens rette Navn er Beth (et
Huns), og den anden kaldes de, skjönt dens egentlige Navn
er Daleth eller Dor. Jeg skriver derpaa Stavelserne, be og de
ved Siden af hinanden, og lader Barnet sige mig, hvad der
nu staaer? Nævner det nu hver Stavelse for sig saaledes : be,
de, saa siger jeg ham: han skal sige begge Stavelserne ud
umiddelbar efter hinanden, da det er et Ord, der bestaaer af
to Stavelser. Naar han saa siger bede: saa gjör jeg ham, som
in parenthesi, opmærksom paa, hvad det er at bede f. Ex.
een om Noect eller bede i en Kro ; og haaber saa at bringe
ham ud af sin Vildfarelse.
æ)

Vokalerne giver jeg derimod intet Navn.
give, kan tjene dem istedfcnfor Navn.

Den Lv<l, som de tilkjende-
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Ordenen, hvori jeg lærer Bornene at kjende Konsonan
terne er folgende:
b, P, v, €
b II, j, I, 111, n, g, k, (c, q.) r, s,
( c,) x 0)
Aarsagen, hvorfor jeg vadger denne Orden, er, fordi Barnet
saa desto lettere kan bemærke og
skille imellem den lignende
O
o
Lyd, som ved adskillige af disse Bogstaver betegnes.
Da Barnet ikraft af dets Virksomheds Drift gierne vil male
de skrevne Bogstaver efter : saa lærer det paa denneMaade uden
næsten selv at mærke det, saare hastigt at kjendc alle Bogsta
verne paa den behageligste Maade; og det tjener til Afvexling
ved dets Ardejde, at det ved enhver Konsonant især gjöres op
mærksom paa den Lyd, som formedelst samme skal frembrin
ges. I en Bog er det derimod vistnok et saare kjedsommeligt
Arbejde at lære Born at kjende Bogstaver. Alan kan sige dem
Bogstavernes Navne femten Gange for, uden at de ere istand til—
at erindre dem , naar de see dem paa en anden Side i Bogen
eller i Forbindelse med andre Bogstaver. Ofte maa man er
indre dem om een eller anden Omstændighed ved dette eller
hiint Bogstav, inden de ere istand tilat erindre sig Bogstavets
Navn.
Saaledes erindrer jeg et lille vittigt Barn , som i ling
Tid ikke kunde skille e og i fra hinanden eller kjende dem
liver for sig. Man maatte altid forst sige om Eet, at det var
det med det lille Öje og om let, at det var det med Prikken
over, inden det var istand tilat erindre sig dem.
Efter min Methode derimod finder sligt ikke Stæd. Bar
net lærer ikke allene hastigt at kjende ethvert Bogstav, og
kunne skille det fra alle andre; men det lærer tillige, hvad man
hidtil aldeles har forsömt, at kjende enhver Konsonants Lyd,
hvad enten den staaer for eller bagefter en Vokal, og lægger

23^
derved den ene rigtige Grundvold til strax hastigt og let at
kunne læse.
For imidlertid at forsikkre mig om, at min Discipel ogsaa veed alt dette : saa anstiller jeg en lille Examen med ham.
Jeg skriver nemlig alle Bogstaverne paany op paa Tavlen,
Vokaler og Konsonanter i Flæng imellem hinanden eller i den
forvirrede alfabetiske Orden, og spörger saa snart om dette,
snart om hiint Bogstav? om det er en Vokal eller Konsonant?
og hvad dette vil sige? samt naar det omspurgte Bogstav eren
Konsonant, hvorledes man da kan erfare dens I>yd? Jeg næv
ner ganske nye Stavelser og Ord for mine Disciple og lader
dem efter Öret sige mig, om den omspurgte Konsonant deri
forekommer, og hvis den ej er deri, hvilke Konsonanter der
da maa bruges til at betegne de hörte Ords eller Stavelsers
Lyd med ?
Fiar mine Disciple den fornödne Færdighed heri, og
som sagt veed, hvad Ord og Stavelser ere : saa vil de og strax
kunne begynde at læse.
Ikkeclestomindre tager jeg endnu
kke fat paa nogen Bog, men over dem först i at skrive og
æse Ord paa Tavlen. Ogsaa iler jeg her ikke, men giver mine
Disciple af Begyndelsen meget lette Ord og ikkun lidt efter
idt gaaer over til de tungere og allersværeste. ¿y)
Paa den
Maade bliver Intet tungt for Barnet ; og det lærer at læse uden
enten at anstrænges over Ævne eller at kjedes i nogen Hen
seende.
Men her moder naturligviis det Spörgsmaal : hvilke
Ord ere lette og hvilke ere vanskelige at læse ?

y')

Incredibile est,

siger Qvintilian,

adjiciatur, last.

o. I,

i.

qvantum

moræ Ieclioni festinatione

2.6o
Det undrer mig overmande meget, at Ingen af de nyere
Pædagoger har lagt Mærke til cien store Forskjel, der er mel
lem Ord og Ord, hvad deres Lethed eller Vanskelighed at
læse angl aer. Aarsagen hertil er vel, at de selv have lært at
læse i en saa tidlig Alder, at de ej kan erindre sig, hvad der
var dem enten tungt eller let at læse, z)
Heller ikke have
Pædagogerne filosoferet nok over Sprog i Almindelighed til a
priori at indsee det.
Det synes ikke destomindre ligesom at
maatte springe Enhver i Ojnene, som har lært flere forskjellige Sprog, eller som allene har lært at læse Hebraisk. Ja uden
at kunne noget andet enten levende eller dödt Sprog skulde
jeg troe, en tænkende Pædagog maatte umiddelbar erfare det,
iiaar han blot gav sig af inedat lære Born at læse; men dette
gjöre Pædagogerne som oftest ikke.
De ansee det enten un
der deres Værdighed eller have ikke Taalmodighed nok der
til ; ¿2) og ville heller skrive Regler for Skoleholderne end selv
udöve Kunsten og lade G jerningen prise Mesteren.
risto te
les, den gode gamle Aristoteles, lærte dog i egen Person K.
Filips Son, Alexander at læse ; og Qvintdian, som fortæller
*)

Og jeg lærte saa tidlig at læse, at jeg ikke kan erindre, hvor eller af
hvem jeg lærte det. Det eneste, som jeg af den Periode i saa Henseende
mindes, er, at jeg fik en lilleEvangeliumbog nied smaae Træsnit i, som
jeg syntes vel om.
Den var indbunden i Læderbind og forsynet nied
Baand til at binde den sammen med.
Men jeg kunde nok allerede
læse , da jeg fik den.

a)

Salzman gjör den aabenhjertige Tilstaaelse om sig selv , at han , ¡hvor

gjerne han end sysselsatte sig med de mindste Börn, endnu aldrig (i hele
17 Aar) havde Taalmodighed nok tilat give sig af med denne Underviisning. S. Fortalen til Konrad Kiefers eller Peder Jensens ABC og
Læsebog.

¿ette, föjer den saare rigtige Bemærkning til, at man tihit
lægge de forste Fundamenter hos Børn burde have de fuldkomneste Læremestere.
Men uagtet Irisen har lært cfs‘, hvad Ord der enten ere
lette eller vanskelige at læse- saa har dog een af de nyere Pæ
dagoger fölet Nødvendigheden iat begynde med de lettere;
men da han ikke vidste eller indsaae, hvad der var let og
hvad der var vanske-ligt for Born at læse: saa gjorde lian et
saare ulykkeligt Forslag. Ikkcdestoinindre fandt han dermed
temmelig almindeligt Bifald Baade i Tyskland og hos Os.
Det er den ligesaa vittige som beskedne Jo. Pet. Ilurtdeikei^
jeg taler om. Efterat denne Mand havde anstillet Forsøg med

b}

An Philippus, Macedonum Rex Alexand.ro, filio suo prima litterarum.
elementa tradi ab Arislotele , summo ejus ætalis Philosopho voluisset,
aul ille suscepisset hoc officium, si non studiorum initia a perfectis~
simo qrioque tractari pertinere ad summarn credidisset^. Inst. O. I, i.
Uagtet det synes, som man nu mere end tilforn indseer Opdragel
sens og Oplysningens Vigtighed : saa overlader man dog endnu den for
ste Uuderviisning til Personer af Almuen, eller forulykkede Studerende.
Hvorfor ikke overdrage Præsterne paa Landet, som de mere kultiverede,
et saa höjt og værdigt Arbejde, og gjöre Degne og Skoleholdere til
deres Assistenter, der skulde gaae dem til Haande i deres andre mange
Forretninger med at skrive Mandtaller o. s. v.
Jeg maa ved denne Lejlighed fortælle en artig Anekdote. Min Fader
skulde engang paa Embeds Vegne examinera en Person , som ßkulde
være Skoleholder. Da det nti var min Fader mere om at gjöre at prove
Mandens Forstand end höre, om han got kunde ramse op af den da
brugelige Lærebog: saa spurgte han ham blant andet: Hvad er det,
der staaer i den anden Artikel, Pontio Pilato (jnint under P. P.~)?
hvorpaa Manden efter nogen Betænkning svarede : Det er Latin Faer !
det forstaaer jeg mig ikke paa.
LI
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berømte Mænds Forslag tilat lære Born at læse, foreslog hflii
selv , at man skuide lade Born begynde medat- læse lutter Eenstavelscsord. c) Saa sindrig som denne Idee ved förste Øjekast
synes at være; saa lidet holder den dog Prove.
Ikke aliene
Eifaring har overbeviist mig pm dens Urigtighed, men jeg kan
ogsaa a priori begribe, den maae være liilsk.
Det er nemlig
ikke de liere Stavelser, der gjöre et Ord vanskeligere at læse;
men det er Stavelsernes forskjellige Beskaffenhed, der gjör, at
et Ord er let og et andet er svært saavel at læse, som at ud
*
tale
Vokalerne ere, just fordi de cre Vokaler, eller selvstæn
dig Lyd betegnende Bogstaver, lette at læse, naar de staae
allene hver for sig.
Dernæst er enhver Stavelse let at læse,
naar dens Vokal (thi enhver Stavelse maae have een) ikkun
har een Konsonant ved Siden af sig, hvad enten denne staaer
for eller bag ved den. Et Barn og enhver, som lærer at læse,
kan naturligviis lettere læse ö end öl, fremdeles lettere laa end
laag. Kaal læser Barnet lettere end skaal, og skaal langt let
tere end Skraal eller Skrald. Et Barn maae lettere kunne læse
et Ord, der bestaaer af 3, 4, ja $ lette Stavelser end et Ord af
een Stavelse, naar denne er vanskelig at læse, d. e. naar Voka
len i samme er omgivet med sex eller flere Konsonanter, der
modificere dens Lyd. Saaledes inaae jo Lyden af Vokalen o
c)

S. Privatfibel Braunsweig

Det undrer mig meget,

1791.

en Tid , da man oversætter saa mange Ubetydeligheder,

i Tydskland, ikke og har oversat

dette Skrift.

at man paa

der udkomme

Vore Forlæggere ere

nok bievne bange for de flere rode Bogstaver og Ord, som hist og her

efter Forfatterens Pian forekomme i Bogen,
Trykningen dyrere.
kers

Idee

Salzmann.

der naturligviis maae gjöre

Men man har derimod oversat den efter Hundei-

bearbejdede, mindre

interessante

Konrad

Kiefers ABC af
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i Ordet Skjold modificeres ved fern Konsonanter. Lyden Skjold
er fem Gange saa meget sammensat som Lyden O, og det ikke
blot for Oret men ligeledes for Ojet, naar Ordet skal læses.
Dersom Nogen, der indtagen af den Hundeikerske Idee end
nu inaatte have nogen Tvivl tilbage om Rigtigheden i min Paa
stand, vil behage at gjöie Forsøg med Born, der begynde at
læse, og forelægge dem Monosyllaber som Brand, Skavl,
Skrald, Skjold, Dværg, Trold, Trævl , Strand, paa den ene
Side, og Fleerstavelsesord, som Gave, Kage, Abelone, Leo
nore, Polydore o. s. v. paa den anden Side; og lade Börnene
forsöge at stave eller læse hvert for sig : skal han faae
Troen i Hænderne.
Ved polysyllabiske Ord kan man tilmed
komme Barnets Oje til Hjelp ved at skille Stavelserne ad,,
hvilket ikke kan finde Stæd ved monosyllabiske.
Ligesom
smaae Born, der ej endnu kan tale tilgavns, sædvanligviis for
andre Ordene ved ikke at prononcere alle Konsonanter, som
udfordres til sammes rigtige Udtale: r/) saa forvolde de flere
Konsonanter i skrevne Ord eller Stavelser de voxne Born ogsaa den störste Vanskelighed.
Jeg troer derfor at torde paastaae, at det italienske Sprog, dets meget lange, mangestavel
ses Adverbier og Diminutiver uagtet, er lettere baade at tale
og at læse end noget andet europæisk Sprog <?)
£?)

e)

Born sige gjerne Bö for Brod , Gas for Glas o.
Paa Grund a.f det

Anforte troer jeg,

at

s.

naar man

v.
lærer Dövstnmme

ikke allene at skrive men ogsaa at tale , (som er Tilfældet

terne i

Tyskland , og som

uden Tvivl ogsaa er höjst vigtigt for disse

ulykkelige Menneskers Kultur) i

.

burde man bibringe dem det italiænske

Sprog fremfor noget andet, fordi det er saa

maa

unægtelig

væra langt

ved Institu-

vanskeligere

let at

prononcere.

Det

for disse Mennesker at pro

noncere Tysk, eftersom fiere af deres Taleredskabcr paa een Gang maae
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Da altsaa Ordenes Lethed eller Vanskelighed baade at
pronortcere og at læse ikke heroer enten paa deres Korthed
eller Længde, paa deres flere eller ferre Stavelser, men tvertimod paa Forholdet mellem Vokalerne og Konsonanterne i de
enkelte Stavelser: saa drager jeg deraf folgende Begier i Hen
sigt til lette og vanskelige Ord.
i) Alle Ord cre saare lette at læse, i hvis enkelte Stavelser der
ikke er irieer end een Konsonant foreller bag ved Vokalen
eller dog ikkun een for og een bag efter den. Da det al
lerstørste Antal Ord i vort Sprog ere af dette Slags, saa kan
Vi med Föje paastaac, at det horer til de Sprog, som idethcle ere lette at udtale og læse. /)
Naar man skiller Sta
velserne af dette Slags Ord fra hinanden , kan de ikke gjöre
Born nogen Vanskelighed, forudsat at de i Exempler kan
angive enhver Konsonants Lyd.
sættes i Bevægelse formedelst de mangfoldige Konsonanter, der ideligen
forekomme i dette Sprog.
Jeg erindrer mig engang at have hört et
dövstumt Fruentimmer at tale Tysk, og at jeg var færdig at blive
bange for de heftige Bevægelser, hun ved Udtalen gjorde; og dog
var hendes Pronunciation intet mindre end reen eller god. Derimod
hörte jeg engang i ilom en Papegöje, der saa tydelig prononcerte :
papa gallo ora pro noil ora pro noil at da jeg ikke strax saae den,
kunde jeg længe ikke faae det i mit Hoved, at det var en Fugl og
ikke et Menneske, som talede. Lære Dövgtumine blot at skrive og
forstaae Skrift uden at tale (saaledes som skeer i Institute! i Paris)
kommer den lettere eller vanskeligere Pronunciation ikke i Betragt
ning. Skriften, de lære, er da mere at ansee som Hieroglyfer end
som artikuleret Lyds Betegnelse.

f')

De allerletteste Ord ere de, der bestaae af blotte Vokaler f. E. Aa, O
i vort Sprog. Polysyllaber af blotte Vokaler findes i det græske, la
tinske og italiænske Sprog.
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a) Ikke saa letLe ere derimod Ord , i hvis Stavelser der findes
to Konsonanter samlede enten for eller bag, eller baade for
og bag Vokalen. Saadanne ere stave, Glæde, blive, Ord,
alt, Storm, Blæst o. fl.
3) De vanskeligste Ord at læse ere de, i hvis Stavelser der fin
des 3 eller 4 Konsonanter enten for eller efter, eller baade
for og efter Vokalen. Af dette Slags Ord gives vel ikke nær
saa mange i vort Sprog som i det tydske: ikkedestomindre
findes dog adskillige saadanne Monosyllaber, saasoin Hengst,
længst, Skrald, Skrømt, Skjold, sledsk, Splint, Sprængt,
Strand, Struds o. £
Naar jeg altsaa begynder at lære mine Disciple at læse,
gaaer jeg frem paa folgende Maade
*
Jeg prononcerer först de
lette Ord for dem, lader dem sige mig, hvor mange Stavel
ser ethvert Ord bestaaer af, og hvad Bogstaver der fordres til
enhver Stavelse. Derefter lader jeg dem skrive Ordene op paa
Tavlen efter Angivelsen af de fornödne Bogstaver og lader dem
g-jöre Skillerum mellem hver Stavelse, hvorpaa de maae læse
Ordene ved paa eengang at pege paa dc enkelte Stavelser og
angive de dertil svarende Lyde.
Har jeg övet mine Disciple at læse lette Ord, gaaer jeg
over til de mindre lette eller vanskelige.
Kan mine Di
sciple ikke strax sige mig f. E. hvilke Bogstaver, der behoves
til at skrive Blæst : saa prononcerer jeg Belæst«? med lette Ler
ved B og t for dem. Dikterer man mig saa og at skrive disse
Hjelpe-Eer/ saa skriver jeg Ordet i 3 Stavelser, og prononce
rer hver Stavelse for sig, at de kan höre, det ikke er det for
langte Ord Blæst, men mc et m re et trestavelses Ord belæste
som staaer skrevet. Je sletter saa Eerne ud og lader de ov-

rige Bogstaver staae, hvorpaa man vil kunne læse Ordet.
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Har jeg saa övet dem noget i deslige vanskelige Ord,
gaaer jeg over til de vanskeligste, i hvis Stavelser der fore
komme mere end to Konsonanter for eller efter eller baade
for og efter Vokalen.
Ved nogen Övelse at læse de foregaaende tunge Ord kan disse naturligviis ikke foraarsage stor Moje.
Naar min Discipel efter Gehöret kan angive, hvad Bogstaver
der fordres til Stand, og kan læse dette skrevne Ord: saa vil
han og let kunne nævne og skrive de til Ordet Strand hören
de Bogstaver og derefter læse samme.
Overalt er det langtfra
ikke saa vanskeligt for Born at angive, hvad Bogstaver der for
dres til de tungere Stavelser, som man skulde troe.
Ogsaa
kan man saavel derved som ved Ordenes Læsen, naar de ere
skrevne paa Tavlen, hjelpe Börnene, saa ofte de ma-att©
tage Fejl.
Men jeg har endnu Intet talt om den Operation, som
enhver Læsende maa foretage, nemlig at oplöse i Tankerne
skrevne polysyllabiske Ord i dereç Stavelser, for derefter at ud
tale dem. Men denne Operation er saa saare let, at naar Börn
först have lært at læse vanskelige Monosyllaber, saa behove de
dertil næsten ingen Anviisning.
Har min Discipel först læst
endeel lette Ord, der ere polysyllabiske, med adskilte Stavel
ser: saa vil han ogsaa let kunne læse dem med uadskilte.
Naar han tilmed, som för er sagt, angiver Bogstaverne, som
han skal skrive Ordene og deres Stavelser med : saa lader jeg
ham ikkun af Begyndelsen gjöre Skillerum mellem Stavelserne;
men efter nogen Övelse lader jeg ham skrive dem med uad
skilte Stavelser. Ere Ordene tilmed lette, d. e. have de flere
Vokaler end Konsonanter: saa er det umuligt for ham at tage
Fejl. Desuden kan jeg let lære ham at see paa ethvert skre
vet Ord, hvormange Stavelser det bestaaer af. Han behöver

iGj
nemlig blot at tælle , hvormange Vokaler det indeholder, da
det har netop ligesaa mange Stavelser som Vokaler. «•)
At finde hvilke Konsonanter, der höre til den foregaaendc, og hvilke til den folgende Vokal i et polysyllabisk Ord,
maa den Læsendes eget Oje sige hain , og der kan naturligviis ingen Begler gives derfor, ligesom det ved noksaa lang
Staven heller ikke kan læres.
Naar min Discipel har lært at læse de letteste med de
tungeste Ord paa Tavlen, saa er det Tid at tage fat paa hans
trykte Abecet eller Læsebog. Immanuels Abecet er saaledes indret
tet, at Barnet i den allerförste Time strax vil kunne læse flere
Sider igjennem iden. Han finder her ikke aliene enkelte lette Ord
med adskilte Stavelser, som han tildeels iforvejen harskrevet og
læst j men han finder endog Ordene trykte med latinske Skrift
typer, saa det nödvendigviis maa gaae fort. Man behöver blot
at læse ham for, og han vil uden Moje kunne læse efter.
Fra de trykte Skriftbogstaver til Cursiv og Antiqva i det latin
ske Alfabeth er Overgangen saa let, at jeg haaber, min Disci
pel knap vil kunne mærke, han kommer af det ene i det an
det Alfabeth. Og Overgangen fra latinsk Antiqua til de dan
ske Bogstaver er heller ikke saa vanskelig, at han skulde be
hove at lære at kjende disse Bogstaver hver for sig selv. Â)

Naar man lærer Born at læse, bör man ej betjene sig af Diftonger,
men bruge j og v istædenfor i og u.
Man kan gjerne skrive Maj ,
Nejer, Avgusta ligesaavel som Mai, Nei, Augusta. Romerne brugte i og
u af Nödvendighed, da de ingen forskjellige Figurer havde til Jod og Vau.
K) Pestalozzis, Oliviers og fleres alfabetiske Tabeller over latinske og goth‘i6ke store og smaae Bogstaver ere ganske overilödige og ikkun til Sinkelse ved den tbrste Underviisning.

¿r)
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Kan min Discipel mi soálceles læse enkelte Ord Ibog:
saa kan lian og læse hele sammenhængende Perioder; thi disse
bestaae af enkelte Ord.
Ikkedestomindre bor man derved
være forsigtig. Et Barns Forstand er naturligviis ikke moden
tilat læse og forstaae hele Perioder, saalænge det endnu ikke
er mere end 4 a 5 Aar. Det er i den Henseende ikke engang
raadeligt at gaae over tilat la?se vidtløftige Meninger, saasnart
det med Færdighed kan læse enkelte Ord; men bedre at lade
det forst læse mere sammensatte Begreber og korte Sætninger,
f. Ex. et malet Skab, et muntert Lam, Sneen er frossent
Vand o. s. v.
Ogsaa bor Barnet med det samme, det begvnder at
læse hele Meninger og Perioder, der bestaae af flere enkelte
Sætninger, underrettes om Skilletegnene, ,,
, !, ?, ”,
( ), — og deres Virkninger, eller hvorledes der i Hensyn til
dem skal læses med fornoden Pauseren for ikke i vidri"
O Fald
at forfejle Meningen.
Her er det, at man fornemmeligen maae læse Born höjt
for og lade dem læse höjt op bagefter.
Forsommer man det :
vil Bornene letteligen læse ietvæk saa hastigt, de kan, uden
at bekymre sig om Punktum eller Parenthesis, Spörgsmaals
eller Udraabstegn ; og saaledes gjöre sig enten ingen eller
mange vrange og falske Forestillinger ved det, de læse, z)
Endnu inaa det tillades mig at tilfoje et Par Ord om
de af denne Methode flydende Fordele. Bornene vinde nem
lig derved baade for Sjel og Legeme.
D

Voxne og selve Studeerte ofle umulig kan finde Meningen, hvor
Skilletegnene mangle : saa bör Börns forste Læseboger især dermed
være nöjagtigen forsynede.

Da

a) De befries fra den lange skadelige Skolegang i deres spæde
Barndom, og fra at sidde mellem en Mængde andre Börn
i qvalm, usund Luft baade Sommer og Vinter j og vil i to,
tre Maaneder en Time dagligen lære mere end ellers i
Skolen ligc-saamange Aar 6 Timer om Dagen,
ó) De befries for den skadelige, aandsfortærende Staven med
alle dens slemme Folger, den modbydelige Skoletone m. v.
De vænnes til det, som er ethvert Menneske vigtigt hans
hele Liv igjennem, nemlig til nöje og rigtigt at give Agt
og bruge sine Sandser. De nodes til at bruge baade Öjne
og Indbildningskraft for at kunne skrive Bogstaverne efter,
samt deres Ören til at kunne skille mellem lignende Lydde.
d') De erholde en reen og skarp Udtale, idetat de nodes til
ved deres Talen at udtrykke enhver Konsonant.
e) Bornene lære ved min efter denne Methode indrettede Abecet
altid ogsaa noget at skrive og at læse Skrift, som i det daglige
Liv er vigtigere end at kunne læse Trykt. Den der kan
skrive, kan modtage og give Beretninger, som den, der
blot kan læse Trykt, ikke kan. Á)
Ä)

Greve Joachim Godsche Moltke liar skjænket Skolerne paa hans God
ser kobberstukne Forskrifter. En herlig Ideel Gid alle Proprietærer
ville folge hans Exempel ! Da Skriven ialmindelighcd er vigtigere end
Læsen ; og den der skriver efter en rigtig Plan med det samme lærer at
læse: saa burde man forst og fornemmeligen drage Omsorg for at lære
Born, at skrive.

Vid. Sils. Skr. IIDeel, II fíerfte.
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