
Håndsoprækning 
var et tryllemiddel
I 1903 var Ernst Kaper, der senere blev rektor på Ordrup 
Gymnasium, fremsynet og kontroversiel, da han importerede 
klassesamtalen fra Sverige. Han var foregangsmand for at afskaffe 
overhøringen af elever og erstatte den med, at eleverne frivilligt 
kunne række hånden op, hvis de kendte svaret. Den nye metode 
skabte debat og blev kritiseret for at sænke fagligheden og for at 
være en udenlandsk løsning, der ikke passede til danske forhold.
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Ernst Kaper var rektor på Ordrup Gymnasium, hvor han her er fotograferet sammen med 
nogle af eleverne. Ernst Kaper blev senere skoleborgmester i Københavns Kommune.
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Af Mikkel Kamp

Alle gymnasielærere 
har gjort det, og de 
fleste gør det mange 
gange hver dag. De 
stiller spørgsmål, 
kigger ud over klassen 
og konstaterer, at 
nogle af eleverne 
markerer med en 

finger i vejret, at de kender svaret. Metoden ligger i 
dag næsten lige så meget på rygraden som at trække 
vejret, men skruer vi tiden lidt mere end 100 år tilba-
ge, var den kontroversiel. Dengang var den fremher-
skende undervisningsmetode at overhøre eleverne. 
Læreren udlagde teksten, og senere blev elever en ad 
gangen valgt ud til at svare på spørgsmål om emnet.

Så skete der noget.
I nabolandene Tyskland og Sverige eksperimen-

terede man med ”klasseundervisning,” som dengang 
var en konkret pædagogisk teknik, der netop opere-
rede med håndsoprækning som et centralt element.

I begyndelsen af århundredet kom teknikken til 
Danmark, og bannerføreren var Ernst Kaper, der i 
1908 blev rektor for Ordrup Gymnasium. Fem år tid-
ligere udgav han bogen ”Den daglige Undervisnings 
Form,” hvori han argumenterede for den nye metode.

Målet var at udvikle elevens selvstændige tænk-
ning ved at stille spørgsmål til alle elever på én gang.

”Den organiserede klasseundervisning beror på 
eet eneste kunstgreb. Læreren stiller først sit spørgs-
mål, gør derpå en pause, under hvilken alle de elever, 
der kan besvare spørgsmålet ”markérer”, efterhånden 
som de når resultat….Spørgsmålet er således rettet 
til hele klassen, alle eleverne uden undtagelse må 
overveje sagen…og hver enkelt kan risikere at blive 
klassens talsmand ved at måtte besvare spørgsmå-
let,” argumenterede han i bogen.

Ifølge Dansk Skolehistorie bind 3, der bærer titlen 
”Da skolen blev sat i system,” skulle læreren ikke 
lade eleverne arbejde selvstændigt, men ”fremkalde 
og varsomt regulere barnets tanker” hen imod selv-
stændigt arbejde. Læreren skulle forløse elevernes 
tænkning via konkrete eksempler på abstrakte for-
hold eller ved at gå glidende fra kendt stof til ukendt 
stof. Kaper mente, at den nye metode stillede langt 

højere krav til lærerens forberedelse og pædagogiske evner, end traditionel 
overhøring gjorde.

Faktisk gik han så langt som til at kalde klasseundervisningen ”et trylle-
middel”, der ville kunne løse de fleste af undervisningens problemer. 

”Dette kunstgreb er så indlysende fordelagtigt, at det har gået sin sejrs-
gang i vore skoler hos alle, der tænker rationelt over deres arbejde, og som 
har kunnet redde sig ud af gammel slendrian,” argumenterede han.

Obligatorisk på pædagogikum
Både Kapers kritik af de eksisterende undervisningsmetoder og selve hans 
metode var udsat for kritik i en årrække, efter bogen udkom. Ikke desto 
mindre blev klasseundervisningen også sat på dagsordenen i det officielle 
system. I 1906 blev professor Søren Ludvig Tuxen undervisningsinspek-
tør for De fuldstændige højere almenskoler. Han var i høj grad inspireret 
af Kaper, og da pædagogikum to år senere blev gjort obligatorisk for at 
undervise i gymnasiet, var det blandt andet klasseundervisning, der stod på 
læseplanen. Det betød dog på ingen måde, at klasseundervisningen med det 
samme blev den mest udbredte undervisningsmetode, forklarer professor 
emeritus Harry Haue fra Syddansk Universitet, der i sin doktordisputats har 
beskæftiget sig med emnet.

”Specielt de ældre lærere var ikke glade for metoden. De klagede over, 
at man med klasseundervisningen ikke længere kunne give karakterer efter 
hver time. Tuxen var dog ikke meget for de daglige karakterer og henstillede 
allerede i 1907 til statsskolernes rektorer om at afskaffe dem. Det varede dog 
adskillige år, inden henstillingen generelt blev efterlevet,” fortæller han.

At klasseundervisningen blev taget alvorligt understreges af rapporten 
”Beretning om undervisningen i gymnasierne,” som i 1914 evaluerede det 
gymnasium, der havde været gennem en reform i 1903. Hvert fag blev 
gennemgået, og ved hvert fag var der en opdatering på, hvordan det gik med 
klasseundervisningen.

”Det fremgik, at det gik trægt, men holdningen var, at det skulle gå,” 
fortæller Harry Haue.

Sådan fortsatte det længe endnu.
”Det tog en lærergeneration eller to. Jeg gik selv i gymnasiet i 1960’erne 

og er blevet overhørt af lærerne. I 1970’erne og 1980’erne forsvandt overhø-
ringen eleverne. Når det har taget så lang tid, handler det om, at det var et 
reelt paradigmeskifte. Det var en supertanker, som skulle ændre kurs,” siger 
Harry Haue fra SDU.

Hård debat om metoden
Professor MSO Ning de Coninck-Smith fra Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse på Aarhus Universitet har for Gymnasieforskning dykket 
ned i mødereferater fra Pædagogisk Selskab. Her fremgår det, at Ernst Kaper 
mellem 1912 og 1920 holdt flere foredrag, hvor klasseundervisningen var en 
del af temaet. >
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I forelæsningen ”Spild og svind i undervisning,” som handler om hele 
uddannelsessystemet fra universitetet og ned til grundskolen, konkluderer 
Kaper, at ”det største spild er, at eleverne sover tiden væk,” hvilket netop er, 
hvad han med sin nye metode forsøger at komme til livs.

Debatterne i Pædagogisk Selskab gik ikke altid stille for sig, og på mange 
punkter minder de om debatter, pædagogiske eksperter fører i dag.

”Grundlæggende handlede debatten også dengang om at udvikle kontak-
ten til den enkelte elev for at sørge for, at fl est muligt fi k noget ud af under-
visningen,” siger Ning de Coninck-Smith. Da Ernst Kaper mente, at han med 
sin metode kunne aktivere alle elever på én gang, åbnede det i hans øjne 
mulighed for meget store klasser.

”Han mente, at klasserne skulle være så store som muligt. Kunne der 
være 50 eller fl ere, ville det skabe mere dynamik. Men den holdning mødte 
kritik,” fortæller Ning de Coninck-Smith

Samtidig mente kritikere, at man ikke havde brug for en ny metode.
”Der var kritik af, at man med et system eller metode skulle kunne løse 

alle problemerne. Flere argumenterede for, at man i stedet skulle ændre 
mere overordnet på skolesystemet og indføre en slags heldagsskole,” fortæl-
ler professoren fra Aarhus Universitet og understreger, at de langt fra mente 
en heldagsskole, som vi kender den i dag. Dengang gik de fattige børn enten 
i skole om formiddagen eller om eftermiddagen og arbejdede også ved 
siden af. Kapers kritikere mente, at hvis eleverne ikke gik på arbejde, ville de 
være mere vågne og bedre i stand til at lære noget.
 
Dansk pædagogik fi ndes ikke
Et andet kritikpunkt handlede grundlæggende om fagligheden. Kritikere 
frygtede konsekvenserne af, at eleverne ville gå glip af lærerens autoriserede 
udlægning af teksten.

”De sagde, at håndsoprækningen og klasseundervisningen ville give mere 
sporadiske svar, fordi svarene i høj grad ville komme fra eleverne. Eleverne 
kunne dermed ikke længere få hele den sammenhæng, de ville have fået, 
hvis læreren havde udlagt teksten og så bagefter overhørt udvalgte elever. 

Som historiker må jeg dog sige, at der aldrig har været en 
specifi k dansk skole eller metode. Pædagogik er noget, vi 

altid har lånt af hinanden på tværs af grænserne.”
Ning de Coninck-Smith

Med den nye metode ville det blive et spørgsmål om 
kappestrid om, hvem der rækker hånden op og får 
lov til at svare,” fortæller Ning de Coninck-Smith.

De skeptiske indvendinger kom blandt andet fra 
pædagogiske eksperter, der også havde været ude at 
rejse og i blandt andet Tyskland oplevet, at metoden 
ikke virkede.

”Metoden blev dengang brugt i både Sverige og i 
Tyskland, og fl ere medlemmer af Pædagogisk Selskab 
havde været i Tyskland og oplevet, at lærerne ikke 
kunne styre klasserne. Derfor talte de for, at man 
ikke bare skulle lade udenlandske metoder overtage 
de danske. Det lyder som noget, der også bliver sagt 
i dag. Som historiker må jeg dog sige, at der aldrig 
har været en specifi k dansk skole eller metode. 
Pædagogik er noget, vi altid har lånt af hinanden på 
tværs af grænse rne,” siger Ning de Coninck-Smith. •

NING DE CONINCK-SMITH
Ning de Coninck-Smith er professor MSO på 
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 
på Aarhus Universitet. Ning de Coninck-Smith 
er historiker med speciale i skolens og barn-
dommens historie. Hun underviser i barndoms-
sociologi og i sociologiske problemstillinger, 
som knytter sig til fremvæksten af det moderne 
samfund. Hun har blandt andet været redaktør 
på det prisbelønnede fembindsværk Dansk 
Skolehistorie.
 
HARRY HAUE
Harry Haue er professor emeritus, dr.phil på 
Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk 
Universitet. Han har blandt andet forsket i 
historiefagets didaktiske udvikling og almendan-
nelse i de gymnasiale uddannelser.

Læs mere på Gymnasieforskning.dk
 � Almendannelsen som ledestjerne – En un-
dersøgelse af almendannelsens funktion 
i dansk gymnasieundervisning 1775-2000:  
Harry Haue

 � Prøver og eksamen - norm og udfordring - 
set i et historisk perspektiv: Harry Haue

Ernst Kaper med lærerne på Ordrup Gymnasium.
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