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Kære læsere
I det gamle årtusinde kom tallene til at dominere.
Lommeregneren blev opfundet, og i hf-uddannelsen
blev der lagt stor vægt på anvendelse af matematik.
Det er der ikke blevet matematikere ud af.
Skrot lommeregneren, skrot alle antagelser om anvendt matematik. Retabler matematik som et aksiomatisk deduktivt fag. Løsning af matematiske opgaver er en
meget kreativ proces. Sådan siger de garvede matematiklærere på Frederiksberg
Hf-kursus i år 2000.
Platon kunne heller ikke lide tal. Skal vi også skrotte tallene og bruge bogstaver/symboler, hvis egenskaber fastsættes ved definition? Det nye årtusinde vil vise, om
denne vej er farbar.
Men helt uden tal går det nok ikke. Danmarks Pædagogiske Institut (DPI) har set
på tal. DPI har undersøgt, hvad der sker med elever fra Frederiksberg HF-kursus
og hf’ere fra resten af landet. Mere end 60 pct. går i gang med en videregående
uddannelse, og arbejdsløsheden er meget lav. Pæne tal.
Tælle op og evaluere vil også i det ny årtusinde være en naturlig del af en skoles
virke, men eleverne vil efter hf-eksamen komme til at stå over for helt andre problemer/udfordringer end tidligere generationer. Ud over krav om en stærk,
specialiseret faglig kompetence skal fremtidens medarbejdere og borgere også
kunne samarbejde og iscenesætte.

FREDERIKSBERG
HF-KURSUS
Sønderjyllands Alle 2
2000 Frederiksberg
Telefon: 38 21 05 00
Telefax: 38 21 04 99
Internet
www.frberg-hf.dk

HF-Vinkler 2000 forsøger at give en oversigt over de facetter af både aktuel og ikke
mindst historisk karakter, som vores skole tager sit udgangspunkt i, når vi skal
udvikle fremtidens kompetencer.
Jeg vil slutte med at takke årets hf’ere for samarbejdet i to år – og ønsker jer alle
god vind fremover.
Fremtiden tilhører også dem, der vil ha’ en fremtid!
Finn Bønsdorff
Rektor
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Decentralisering, individualisering
og evaluering

D

Af rektor
Finn Bønsdorff

Decentralisering

Individualisering
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Evaluering

ET SIDSTE tiår af det 20. århundrede
har på uddannelsesområdet været karakteriseret ved tre væsentlige problemstillinger, som også forventes at spille en rolle
i starten af det 21. århundrede.
1990’erne kan kaldes decentraliseringens årti.
Opgaver, der var centralt placeret i ministerier eller kommuner, er i stigende grad, og efter min
mening med stort held, blevet lagt ud til institutionerne. Tidligere tiders cirkulærestyring er erstattet af mål- og rammeaftaler, som giver de decentrale institutioner, herunder skoler, væsentligt
forøgede frihedsgrader.
Den udvikling kan konstateres både på det
pædagogiske og det administrative område. Som
bekendt har gymnasieskoler og 2-årige hf-kurser
et dobbelt tilsynsforhold. Rektor er pædagogisk
ansvarlig over for undervisningsministeriet, men
i administrative/driftsmæssige forhold er den
øverste myndighed amtskommunen.
Hf-reformen fra 1990 indebar etablering af en
timestyringsmodel. Formlen foreskriver, hvor
mange skematimer der skal udbydes på et 2-årigt
hf-kursus. Ressourcen knyttes til elevtallet, således at flere elever indebærer flere skematime-ressourcer.
Et sådant »intelligent taxameter« sikrer en rimelig ensartet standard i de forskellige amtskommuner. Der foreskrives imidlertid ikke,
hvilke fag timerne skal anvendes til. De obligatoriske hf-fællesfag skal selvfølgelig læses, men
hvilke tilvalgsfag, ja, det blander modellen sig
ikke i. Det skal afgøres på den enkelte skole.
Denne udvikling finder sted samtidig med oprettelse af skolebestyrelser på gymnasier og kurser. Bestyrelsens kompetence er angivet i lovgivningen og yderligere præciseret gennem
vedtægter udformet af amtskommunen. I vores
tilfælde Frederiksberg Kommune.

De fleste offentlige skoler var betænkelige ved
de nye bestyrelser. Hvorfor skal de nu blande sig?
Det har de ikke forstand på! På Frederiksberg HFkursus har bestyrelsen ikke bare blandet sig, den
har med engagement og iver tilført skolen mange
initiativer med behørig respekt for både den enkelte lærer og den enkelte elevs dagligdag. Frederiksberg HF-kursus kan ikke undvære sin bestyrelse. Og sådan tror jeg også, det er på landets
øvrige gymnasieskoler.
Tidligere skulle en skole indberette vikartimer
på en særlig blanket. Hvorfor har en lærer læst
en time og hvornår! Den amtskommunale myndighed havde ikke sjældent sin egen sagsbehandler, som nøje fulgte, rapporterede og spurgte
til disse vikartimer, som i øvrigt i forhold til den
samlede økonomiske ressource var nul og niks.
Denne cirkulære/blanketkultur er heldigvis afløst
af langt smidigere samarbejdsformer.
I 1997 indgår Frederiksberg HF-kursus en
»Mål- og Rammeaftale« med Frederiksberg
Kommune. Inden for den gældende lovgivning
og de kommunale regulativer har skolen frihed
til at disponere inden for den udmeldte økonomiske ramme.
Når skolens lærere er sunde og raske, indebærer
det, at konto Vikar under sygdom ikke anvendes
ret meget. Nogle af disse frie midler har bestyrelsen valgt at overføre til bogindkøb og eksterne
analysearbejder.
Den decentrale dispositionsfrihed har ligeledes
ført til, at bestyrelsen har afsat penge til en psykolog. Mange af vores elever har store sociale og
personlige problemer, og det har vi nu mulighed
for at hjælpe til med at løse direkte på skolen.
Psykologen kommer nogle gange om måneden,
og eleverne henvises gennem studievejlederne.
Vi løser vore opgaver inden for den udmeldte
ramme og er glade for det. Men når frihedens ånd

er sluppet ud af flasken, vil det nok være svært
at lægge den tilbage igen, at tilbagekalde den
delegerede kompetence.
Men tidens dagsorden, som bl.a. omfatter mål og kontraktstyring, kan vel kun fungere og videreudvikles i et decentralt system. Så mon ikke vi
har mål- og rammestyring en rum tid endnu.
Individualisering og evaluering
Hf-uddannelsen har altid sat den enkelte elev i
centrum, således at elevens ønsker om fag og niveauer i høj grad søges imødekommet. Tilvalgsskolen satte også sit præg på hf-reformen i 1990,
hvor valgmulighederne for den enkelte elev blev
større. Både i forhold til fag/fagniveauer og adgang til at meritoverføre fag, som er afsluttet i andre ungdomsuddannelser.
Undervisningsministeriet
har udarbejdet paradigmet
Standarder og Profiler som
et værktøj til skolebaseret
kvalitetsudvikling, og Folketinget har vedtaget Lov om
Danmarks Evalueringsinstitut.
Analyser af elev/brugertilfredshed er således i stigende
grad blevet en del af skolens
dagligdag. Oplever den enkelte elev, at de ønsker og
synspunkter, vedkommende
har, bliver imødekommet og
inddrages i undervisningen?
Både skolens bestyrelse og
lærerkollegiet har arbejdet
systematisk med evalueringsprojekter. Både i forhold
til skolen og i relation til udvalgte fag.
Et af de spørgsmål, som vi
på Frederiksberg HF-kursus
især har prioriteret at få svar
på, er: hvad sker der med vores elever? Vi siger hvert år

farvel til en årgang hf’ere, men hvad sker der med
dem, og hvilke uddannelser søger de?
For at få et kvalificeret svar på disse spørgsmål
har Frederiksberg HF-kursus indledt et samarbejde med Danmarks Pædagogiske Institut
(DPI). DPI har udarbejdet to analysearbejder,
nemlig »Elever fra Frederiksberg HF – en undersøgelse af 93-årgangen« og »Elever fra Frederiksberg HF – en undersøgelse af 95-årgangen«. Den sidste rapport indeholder ligeledes
enkelte sammenligninger i forhold til analysen af
93-årgangen. Analysearbejdet er blevet foretaget
af forskningschef Poul Skov, seniorforsker Peter
Allerup og seniorforsker Lars Klewe, DPI.

»Den decentrale dispositionsfrihed har
ligeledes ført til, at
bestyrelsen har afsat
penge til en psykolog.
Mange af vores elever
har store sociale og
personlige problemer,
og det har vi nu
mulighed for at hjælpe
til med at løse direkte
på skolen«.

Det er karakteristisk for Frederiksberg HF-kursus, at signifikant flere elever fra vores skole op-
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»Over 60 pct. af eleverne kommer i
gang med en videregående uddannelse.
DPI har ligledes set
på beskæftigelsen
hos de elever, der
ikke videreuddanner
sig. Arbejdsløsheden
er meget lav. Hf gør
en forskel.«

4

tages på universitetet i forhold til hf’ere fra resten af landet.
Det er vigtigt at bemærke, at DPI måler hf’ernes uddannelsesaktivitet på fire målepunkter,
nemlig 3 måneder, 15 måneder, 27 måneder og
39 måneder efter afsluttet hf-eksamen. Dette har
betydning for fortolkningen af den andel hf’ere,
som optages på LVU-området (lang videregående uddannelse).
I 1997 udarbejdede David Jensen og Morten
Plannthin »Studerende med HF som optagelsesgrundlag ved Københavns Universitet.« De to
forskere fandt, at 20 pct. af en hf-årgang blev optaget på universitetet, i modsætning til de officielle tal, som sagde ca. 10 pct.
Årsagen skal søges i den anvendte metode. Når
DPI konkluderer, at efter 39 måneder er 11 pct.
af en hf-årgang på landsbasis optaget på LVUområdet, så er det på baggrund af et konkret målepunkt.
Omkring de fire
målepunkter kan
nogle
hf’ere
vælge at afbryde
deres
uddannelse og andre at
begynde på universitet efter en
periode med erhvervsarbejde
eller udenlandsrejse.
DPI har anvendt
en tværsnitsanalyse, hvor der ses
på, hvor mange
studerende med
hf-eksamen fra
1995 der er studieaktive på universiteterne. David Jensen og
Morten Plannthin har lavet en
længdesnitsana-

lyse, hvor en hf-årgangs CPR-numre alle er fulgt.
Denne metode viser, at dobbelt så mange hf’ere
som konstateret ved tværsnitsanalysen har været
optaget på LVU-området.
Vi har ikke ladet foretage en længdesnitsanalyse på 95-årgangen, men overføres Jensens og
Plannthins resultater, er der meget, der taler for,
at væsentligt flere hf’ere, både på landsplan og
fra Frederiksberg HF-kursus, har været optaget
på universitetet.
Folketinget har formuleret nogle uddannelsespolitiske målsætninger:
95 pct. bør gennemføre en ungdomsuddannelse.
50 pct. heraf bør gennemføre en videregående uddannelse.
Figur 9 viser, at hf i høj grad bidrager til at opfylde Folketingets målsætning. Over 60 pct. af

eleverne kommer i gang med en videregående uddannelse. DPI har ligledes set på beskæftigelsen
hos de elever, der ikke videreuddanner sig. Arbejdsløsheden er meget lav. Hf gør en forskel.
Da skolebestyrelsen besluttede at bevilge midler
til DPI’s analysearbejder, blev det anført, at det
var vigtigt også at se nærmere på de elever, som
ikke afsluttede med en hel hf-eksamen.
I undersøgelsen af årgang 95 bemærker DPI,
at afbryderne fra Frederiksberg HF har en tendens til at blive selvstændige eller lønmodtagere
– i modsætning til afbryderne fra resten af landet, som i højere grad kommer i uddannelse igen.
Der er altså en tendens til, at de elever, som ikke
gennemfører hf-uddannelsen, hos os har risiko
for at ende i den uddannelsesmæssige restgruppe.
Restgruppen omfatter ca. 16-17 pct. af en ungdomsårgang. Disse unge er meget forskellige,
men har alle det fælles træk, at de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og derfor er
mere sårbare over for en arbejdsløshedssituation.
Denne problematik har vi ikke tidligere haft konkret kendskab til, og det er nok for tidligt at sige
noget afgørende om, hvordan vi bør forholde os.
Men skolen vil gerne forsøge at bidrage til at løse
»restgruppeproblemet« og har valgt individualiseringen som tilgang.
Kan vi få de sidste 16-17 pct. igennem en ungdomsuddannelse ved at skræddersy individuelle
uddannelsesplaner, som tilgodeser den enkeltes
ønsker og behov?
Det er en delmængde af denne problemstilling,
som Frederiksberg HF-kursus i de næste tre år vil
teste og arbejde med.
Kurset er blevet godkendt som uddannelsesansvarlig skole under Den Fri Ungdomsuddannelse. Ansøgningen om at blive godkendt blev afsendt i forlængelse af et internt udredningsarbejde, hvor en lærergruppe har udarbejdet en
rapport, som viser, hvor mange elever skolen p.t.
modtager fra Den Fri Ungdomsuddannelse. Over
10 pct. af vores hf-elever har været rundt om den
fri, før de kom til os.
I forlængelse heraf vil der blive oprettet en pro-

jektenhed på Frederiksberg HF-kursus, med følgende formål:
■ gennem initiativer over for restgruppen at bidrage til at opfylde regeringens målsætning:
95 pct. af en ungdomsårgang bør gennemføre en ungdomsuddannelse
■ at identificere unge med restgrupperisiko
■ at udbyde og iværksætte krea-forløb, som indebærer, at disse unges selvtillid, selvværd
og modenhed styrkes
■ at udvikle pædagogiske metoder, som imødekommer disse unges særlige behov
■ at inspirere hf-pædagogikken i forhold til undervisning af svært tilpasselige unge
■ at vejlede disse unge med hensyn til beskæftigelse og eventuel videre uddannelse
■ at tage initiativer til samarbejde mellem
skole og socialforvaltning.
Hf-uddannelsen på Frederiksberg HF-kursus har
en udpræget second chance-funktion. Voksne
unge får gennem hf en studieforberedende og almendannende uddannelse, som også giver mulighed for at blive optaget på universitetet. En mulighed, som mindst 30 pct. i 1993 og mindst 20
pct. i 1995 af eleverne på Frederiksberg HF-kursus gjorde brug af.
Hvorvidt optagelseskompetencen vil blive
strammet op i dette nye årtusinde, er ikke nemt
at afgøre. Det er også et politisk spørgsmål, men
for mig er der ingen tvivl om, at hf-uddannelsen
også mange år fremover vil fastholde sin centrale
funktion og således bidrage til, at flest mulige
voksne og unge videreuddanner sig.

DPI’s undersøgelse
af årgang 95 blev
præsenteret på
Frederiksberg
Rådhus den
7. januar 2000.
Se billederne
sidst i bladet.

Kilder:
Peter Allerup m.fl.: Elever fra Frederiksberg HF
- en undersøgelse af
93’årgangen. Danmarks
Pædagogiske Institut
(DPI), 1999.
Peter Allerup m.fl.: Elever fra Frederiksberg
HF-kursus – en undersøgelse af 95’årgangen.
DPI, 2000.
David Jensen og Morten
Plannthin: Studerende
med HF som optagelsesgrundlag ved Københavns Universitet, 1997.
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Kvinder og hf
E

Af Jytte Lindgård,
formand for
skolebestyrelsen

»Tallene taler for sig
selv: jo højere uddannelse,
jo mere er kønnene
ligestillede.«

»Hvorfor tager
mænd ikke
forældreorlov ?«

6

R DER NOGET specielt at skrive om
kvinder og hf? Er vi ikke ved at være
trætte af altid at høre om at der er forskel på
kvinder og mænd? Har vi ikke fået ligestilling inden for undervisning? Er det ikke snarere sådan at flere piger/kvinder end mænd
får længerevarende uddannelser?
I år 2000 har vi på FHF haft 272 ansøgere, og
heraf var 156 kvinder og 116 mænd. Det vil sige
58% kvindeoptagelse og 42% mænd. Sådan har
tendensen været i mange år, og den gælder for
hele landet.
På trods af tallene er hf vel ikke betragtet som
et kvindestudium. Det 2-årige hf er et spændende
alternativ til det traditionelle gymnasium, specielt for dem der ikke går direkte videre fra folkeskolen. Ikke mindst på Frederiksberg HF hvor
gennemsnitsalderen er høj.
Mange der starter på hf, får det nødvendige rygstød, men dette har haft den ulempe at mange
kvinder i de nuværende højkonjunkturer afbryder deres hf-uddannelse fordi de får job. Frafaldet har været markant højere blandt de kvindelige studerende end blandt de mandlige. Men
undersøgelser har vist at de ikke bare er gået ud
til arbejdsløshed eller på anden måde er droppet
ud. De er kommet i job.
Det kan naturligvis være uhensigtsmæssigt at
starte på et kompetencegivende forløb uden at
fuldføre. Men stadigvæk er kvinders uddannelsesprofil anderledes end mænds. I 1996 havde
41% kvinder mindre end ni års skolegang mod
kun 34% for mænd. Og når det drejer sig om 1012 års skolegang, er tallene 37,3% for kvinder og
45,6% for mænd. Når vi er over 13 års skolegang
står det mere lige: 21,5% for kvinder og 20,2%
for mænd. Tallene taler for sig selv: jo højere uddannelse, jo mere er kønnene ligestillede.

Der er i dag større og større tendens til at man
opdeler sit uddannelsesforløb. Mange går på efterskole eller i 10. klasse inden de går videre i
gymnasiet, på teknisk skole eller handelsskoler.
Andre holder lidt større pause, og her kommer hf
ind. Nogle gør 10. klasse færdig, tager nogle år
– for derefter at gå på hf. Og igen ser vi at mange
holder et såkaldt sabbatår efter at have afsluttet
studentereksamen, hf eller tilsvarende uddannelse. Dette sabbatår er sjældent sabbat, men snarere arbejde ud over alle grænser. Det har også
sine fordele. Vi må derfor vænne os til at have et
meget mere fleksibelt uddannelsessystem, og
dette gælder helt tilbage fra det sidste år i folkeskolen og op til de gymnasiale uddannelser, hvorunder jo også hf hører. Dette vil være til stor gavn,
ikke mindst for restgruppepigerne.
Hvordan vil kvinders uddannelsesprofil så se
ud fremover? Det kan være meget svært at udtale
sig om. Der er i dette forår en massiv debat om
børneforældres arbejdsvilkår. Børneforældre
lægger flere ugentlige timer på arbejdet end tidligere, og dette skyldes jo netop at kvinder går ud
i et karriereforløb. En mandlig repræsentant fra
Ligestillingsrådets sekretariat udtalte at det var
uhensigtsmæssigt, for så kunne det også bevirke
at der blev færre forældreorlover.
Hvorfor tager mænd ikke forældreorlov? Der er
fortsat forskel på hvad mænd og kvinder gør. Der
er fortsat forskel på omverdenens bedømmelser.
Derfor er det nødvendigt at kvinder får de kompetencegivende uddannelser.
Det er vigtigt at fastholde og udvikle de uddannelser der tiltrækker piger og kvinder. Defor
skal hf fortsat udvikles. Og det vil det blive - og
derfor vil hf fortsat tiltrække mange piger og
kvinder i dette nye årtusinde.

VERDENSMATEMATIKÅRET
- eller matematikken der blev væk

r 2000 er af UNESCO i samarbejde med
IMU, den internationale matematiske
union, udnævnt til internationalt matematikår. I Danmark koordineres aktiviteterne i en
nationalkomité bestående af medlemmer fra
hele den matematiske scene fra folkeskoleundervisning til universitetsforskning. Danmarks Matematiklærerforening sætter fokus
på matematik i folkeskolen hele året og foreslår at alle skoler afholder en fordybelsesuge med emnet ”Matematik til tiden”.
Gymnasieelever kan kvalificere sig til at deltage i den internationale matematikolympiade. Forskningsmatematikken afholder en
skandinavisk-amerikansk kongres i juni.
En debatbog om matematik er på vej, et projekt om matematikuddannelsernes historie i
1900-tallet er sat i gang, og året vil byde
på løbende aktiviteter i form af fotokonkurrencer, foredrag, udstillinger osv.
Det kan man alt sammen følge
med i på nettet på www.
mip.sdu.dk/mat2000.
Måske skulle man gribe et kamera og bevæge sig ud i verden på jagt efter matematiske
motiver – som for eksempel
Storebæltsbroen der pryder reklameplakaten for matematikåret sammen med teksten:
»Matematik bygger broer i
kulturer, videnskab og teknologi«. Men for at holde os til

Å

Johan Smith,
Rolv Kvisgaard og
Kirsten Ahlmann vil
have mere matematik
i matematiktimerne

vores egen lille verden har vi spurgt Kirsten Ahlmann, Rolv Kvisgaard og Johan Smith, tre garvede matematiklærere her på stedet, hvordan matematikken har det. Vi fik det noget chokerende
svar at den har det slet ikke! Den er blevet væk –
druknet i lommeregnerkurser og repetition af almindelige regneregler – og det har ikke meget
med matematik at gøre. Lommeregnere hører slet
ikke hjemme i matematik, kun i kemi/fysik, mener matematiklærerne.
De er enige om at der er sket et meget uheldigt
skred i matematikfaget, og at faget på hf-niveau
trænger mere til omdefinering end opprioritering. Der bør arbejdes med fagets kerne, den deduktive metode. Men eleverne er mere interesseret i resultater end i at forstå den matematiske
tankegang. Derfor opnår de ikke matematisk erkendelse af at sandheden afhænger af forudsætningerne, og de finder ikke ud af at matematik
rent faktisk er et meget kreativt fag. Matematiklærerne vil meget gerne undervise i rigtig matematik. Måske er der et forsøg på vej med et rent
geometri-hold? Tanken blev luftet!
Det er da ærgerligt at matematikken er blevet
væk – både for matematiklærerne, samfundet,
demokratiet ….Så måske ville det være en god
ide at bruge matematikåret til at genindføre matematikken i undervisningen. Vi giver et matematik til tiden-bidrag her i HF-Vinkler 2000
ved at bruge illustrationer med geometriske
motiver og gyldne snit. Måske kan vi vinde en
konkurrence!
Red.
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MIT ARBEJDSBORD
om at hente stjernerne ned på jorden . . .

Af Peter Bro

Geometrien kan bruges til at forsøge at forstå, hvordan verden
er skruet sammen, og til at undre sig over, at der er mere mellem himmel og jord . . .
Til at give plads til det magiske. Jo ældre jeg bliver, jo mere oplever jeg mig selv som
en romantisk panteist. Pythagoras skal have været meget optaget af den regulære
femkant, pentagonen, og specielt den dertil knyttede femtakkede stjerne, pentagrammet. Penta er græsk og betyder fem. Pentagrammet fremkommer ved at forlænge
pentagonens sider til skæring. Pentagrammet blev af pythagoræerne et symbol for
broderskab og opfattet som en magisk figur.

Den guddommelige brøk
er i den
femtakkede stjerne, pentagrammet, og i stjernens
femkantede kerne, pentagonen.
Pentagonen symboliserer Kristi fem sår og beskytter
mod trolddom.
Pentagrammet benyttes af
Faust i kampen mod Mefistofeles. Faust tegner et pentagram,
en drudefod, på sit dørtrin, og Mefisto må tilkalde en rotte, der gnaver den ene spids af, før
han kan slippe ud.
Drudefod (egl: aftryk af drudernes fod),
pentagram: symbol på fuldkommenhed.
Druder, ty. Druden i ty. folketro alfekvinder eller
hekseagtige plageånder med svane- eller heksefod; senere navn på hekse. (Se side 57)
Drudenatten er Walpurgis- (Valborgs-)nat, 1. maj.
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Det viser sig, at den regulære
femkant, pentagonen, er endog
meget let at lave. Den fremkommer, når man slår en knude på
en strimmel papir, presser den
sammen og klipper enderne af.
Holdes figuren op mod lyset,
himmelen, ses den femkantede
stjerne, pentagrammet. Netop
det, at man på en simpel måde
kan frembringe en ret kompliceret figur, har måske været med
til at gøre den magisk.

Jean-Francois Niceron og en stjernemodel

Det er også let at folde et pentagram.
1) Fold et A4 ark, og afsæt Z som EF’s midtpunkt.
2) Afsæt, evt. vha. en vinkelmåler, en vinkel på 360 ved Z.
Fold derefter, så FZ danner denne vinkel med EZ.
3) Fold derefter, så GZ danner en vinkel på 360 med EZ.
Herved fremkommer H.
4) Fold EZ om GZ. Nu skal EZ ligge langs HZ.
5) Afsæt M og N som midtpunkter på ZG og ZH.
6) Nedfæld den vinkelrette fra M på ZE, hvorved P
fremkommer.
7) Vælg Q vilkårligt mellem Z og P. Klippes langs MQ, fås en
5-takket stjerne.
8) Klippes langs MP, fås en regulær pentagon.
9) Klippes langs MN, fås en regulær 10-kant, dekagon.

Kombineres pentagrammer
og pentagoner som en
sfære, kan stjernerne og
magien bringes
ned på jorden
i et guddommeligt spil . . .

Projektionstegning af pentagondodekaeder
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Fredag den 7. april
var der afskedsreception for lektor Elisabeth Skov. Efter 31 år
ved Frederiksberg HF
stopper hun med at
undervise. Hun vil
dog fortsat arbejde
nogle timer om ugen
som pædagogisk
konsulent på Pædagogisk Center.
Elisabeth Skov har i
mange år arbejdet
med pigers særlige
forhold i skole- og
studielivet og skrevet en del artikler om emnet. Hun har endvidere udgivet bøgerne:
Men jeg er mig selv (1985)
Life Lines (1992)
Menneske og magt (1993)
Lady Sings te Blues (1993)
Lærelyst (1999)
Den seneste bog, Lærelyst, henvender sig til unge med gode
råd til hvordan man bliver bedre til at lære – med lyst.
En af de gaver Elisabeth modtog som tak for mange års samarbejde, blev overrakt af rektor. Det var bogen Fisseflokken,
og der fulgte en opgave med: Skriv en anmeldelse af den til
HF-Vinkler. Den kommer her – med tak!
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Pas på!
Fisseflokken kommer!
Af Elisabeth Skov

V

ED OVERGANGEN til det ny årtusinde udkom der en bog, der blev lagt
mærke til. Ikke mindst titlen og forsidens
billede fik nogle til at kigge efter en gang
til. Jo, det er rigtigt: en række kvinder stiller op under den provokerende betegnelse
Fisseflokken – med kritik af det samfund,
de som piger og unge kvinder har mødt. Et
nyt spændende århundrede forude, og en
bog med forandringens kraft i sig.
Når man som læser og veteran i kvindespørgsmål læser de 19 biografiske fortællinger
om unge kvinders oplevelser og erfaringer med
at blive formet til at være kvinder anno 1999,
gribes man af to former for undren. Den ene er
positiv. Tænk, hvor er det flot, at en gruppe
unge kvinder kan finde sammen om at formulere deres indvendinger og krav så godt. Den
anden er mere negativ. Tænk, er vi alligevel
ikke nået længere! Her gik vi og fik tudet
ørerne fulde med, at kvindebevægelsen som
andre bevægelser havde sejret sig ihjel. I sit
stille sind tænkte man måske nok: det må være
alle de andre, der har sejret, for jeg kan dog stadig finde en del, der skal laves om. Men her
kommer protesten sort på hvidt i en lang række
beskrivelser af forhold, der anklages for at
virke sexistiske, dobbeltmoralske, destruktive
og identitetshæmmende. En ordentlig mundfuld, men ikke desto mindre velunderbygget og
velformuleret. Det kunne næsten varsle om en
ny kvindebevægelse. Mere direkte, mere individualistisk i sit udgangspunkt og, siges det,
mere samfundsorienteret i sit sigte end 70’ernes kvindebevægelse. Det er fint, så er der også
en chance for, at mændene kan være med på
vognen. For det kunne to tænkes, at der i virke-

ligheden lå et bedre samfund forude, også for
dem. (Det var artiklens eneste reklameindslag,
det lover jeg.)
Hvad protesterer
de unge kvinder imod?
De beskriver samfundets sexualopfattelse og giver eksemplet med skolens sexualundervisning.
Først bliver pigerne undervist. Alle de mere eller
mindre besværlige legemsdele bliver gennemgået, og pointen er, at det er hårdt og forpligtende at være kvinde. Imedens får drengene lov
at sidde og tegne nede bagi (det forpligter jo
ikke dem). Bagefter bliver drengene undervist,
men nu er det lystens mange muligheder, fordomsfrit fremstillet og med pointen, at her gælder det om at få noget godt og skægt ud af det.
Igennem hele bogen vender temaet om overgreb og vold tilbage. Den verbale vold med sexistiske skældsord, den direkte fysiske vold, der
giver varig angst, billedvolden i form af pornografien, som unge møder alle steder i deres
hverdag. Der er den lille pige, der uden at ane
uråd bliver lokket ind på dasset og bagefter fornemmer det ubehagelige i situationen og derfor
tier stille. Der er den dominerende og tyranniske
stedfar, der finder selvudfoldelse i at knægte
steddatteren osv.
Som lærer bliver man stærkt berørt af at høre
om de overgreb, der tilsyneladende hører med til
»normal« omgang i skolen. De store piger bliver
overfaldet verbalt og gramset på af drenge, og
sågar også af en lærer, og hånet som ludere, bare
de er en anelse tidligt udviklet eller har lyst til at
udforske drengene. En af forfatterne analyserer
modsigelsen mellem kravet om pænhed og kravet
om at være sexet: »Jeg tror, problemet har eksisteret for alle piger til alle tider, for hvor
grænserne end har gået, er nogle altid blevet udpeget som tøjter. Men derimod tror jeg aldrig, piger på en og samme tid er blevet opmuntret til at
være så udfordrende og så sexede som i dag. Og
den kombination er faktisk vanvittig«. (p. 98).

Hellere grams end grim
Den måske hyppigst tilbagevendende anklage
rettes mod den skæve identitetsudvikling, dvs.
de kræfter, der former pigen efter andres behov
og ønsker og ikke tager hensyn til hendes egne.
Utallige er beskrivelserne, hvor piger oplever
utilfredshed med eget udseende og opførsel. De
sulter sig, de barberer sig, og de måler sig i en
uendelighed med forbilleder og kommer til kort.
De kritiseres af omgivelser, der mener sig berettiget til at bestemme over dem. Og målet er i
næsten alle tilfældene at blive accepteret af
drengene, for scoreidrætten er blevet succeskriteriet over alle: »Der findes egentlig kun én
måde, hvorpå man som pige kan få en tryg opvækst, især inden for det der bliver kaldt »skolevæsenet« (også kaldet »helvede på jord« af dem
der overlever og kan fortælle om det). Altså:
Hvis du er en lille sød pige, så kan alle lide dig.
Kammerater, kammeraternes forældre, naboen,
kassedamen, manden på postkontoret, lærerne
og – vigtigst af alt – drengene. Er man smuk, får
man det ofte at vide. Man får sedler i timen,
hvor der står »må jeg være sammen med dig«,
og så sætter man et kryds ved »ja«, »nej« eller
»måske«, og man får lov at danse kinddans med
klassens flotteste fyr om fredagen på fritidshjemmets diskotek. Jeg fik aldrig nogen sedler….« (p. 50).
Konsekvensen af identitetsdannelsen er usikkerhed, manglende selvværd og en konstant pejlen efter accept. Objektgørelse kaldte vi det i
70’erne. Men også for dem, der overlever med
sjælen og kampviljen i behold, en vrede og indsigt som i dette citat: »Er der ikke noget rigtigt
sygt i et samfund, hvor unge pigers status helt
defineres ved deres forhold til det andet køn?
Piger skal ikke være tvunget til at vokse op i et
miljø, hvor den største bekræftelse er en svedende, pubertetsopblæst drengs hånd på kussen«. (p. 131) – Nej, selvfølgelig skal de ikke
det.

»Konsekvensen af
identitetsdannelsen
er usikkerhed,
manglende
selvværd og en
konstant pejlen
efter accept.
Objektgørelse kaldte
vi det i 70’erne«.
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Alle taber
Som granvoksen læser af denne bog, må man
spørge: Hvordan kan det lade sig gøre, at tingene alligevel ikke har forandret sig, når vi ved,
at to store bølger af kvindebevægelse er gået
over vores del af verden? Jeg behøver bare at
kigge på min reol, og jeg ser metervis af bøger,
der beskriver nøjagtig de samme problemstillinger som dem, de unge kvinder tager fat på.
Sprogtonen er mere rå og direkte i dag, især
hvad angår sexuelle forhold, men grundindholdet er nøjagtig det samme.
Forklaringerne kan være mange og komplekse, for som Germaine Greer, the grand old
lady inden for kvindespørgsmålet, siger: “From
the beginning feminists have been aware that the
causes of female suffering can be grouped under
the heading »contradictionary expectations«.
(The Whole Woman, p. 3)
Der findes ingen enkle enstrengede forklaringer. Men én ting er klar: »fjenden« er i dag mere
skjult, mere funderet i økonomiske interesser,
som den mægtige skønhedsindustri, det hårdt
konkurrerende arbejdsmarked, det uløste problem: hvem laver kvindernes arbejde, når de

Nikoline Werdelin
i Politiken
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ikke længere er i hjemmet om dagen? (ingen har
nogensinde gidet tage dette spørgsmål alvorligt). – Ja, de unge piger siger det godt selv:
»Sommetider tror jeg, at der er et universelt system til at holde pigerne på måtten. At man helst
skal sidde maksimalt opstadset i ubekvemt tøj
og ikke have andre interesser eller ikke foretage
sig andet end at pusle om sit udseende. Men så
alligevel ikke udnytte det. Kun sidde stille og
være dekorativ. Så er man under maximal kontrol, og desuden er det »frivilligt«, hvorfor man
ikke engang vil kunne klage. Man kan spørge
sig, hvem der tjener på, at vi har det sådan. For
det kan heller ikke være særlig sjovt for fyrene.
Alle taber, helt enkelt«. (p. 101)
Hvad gør vi?
I mange år har budskabet til kvinder lydt: Lønarbejde, selvstændighed, uddannelse, personlig
udvikling.
Meget af dette har trods denne bogs anklager
været rigtigt og er lykkedes. En stor gruppe
kvinder kan i dag forsørge sig selv og er stærke
og selvstændige. De kvindelige forfattere i

denne bog viser i sprog og bevidsthed, at det har
været rigtigt. Og fortsat må det hedde: lær at
gennemskue de dobbelte forventninger, lær at
gennemskue samfundets manipuleringer, lær,
lær, lær.
Men med den beskrivelse af skoleforhold,
som man får i denne bog, må man altså også
spørge: Hvad gør vi ved skolen, så den bliver et
sundt, varmt udviklingssted for piger og kvinder
og ikke de frie kræfters (mandlige drifters) udfoldelsessted?
Man kan ved disse betragtninger blive helt
glad over hf, der med sin stærke kvinderepræsentation er i stand til at give pigerne en scene,
hvor det kvindelige kan få plads, i curriculum, i
adfærd, i arbejdsmetoder og i forsøgsarbejde.
Lad det vare længe.

bliver udviklet og udtrykt og genstand for læring: kvindepsykologi, kvindehistorie, kvindelitteratur?
■ kan vi helt bevidst dreje unges interesser væk
fra markedsinteressernes fokus til andre livsbekræftende og livsudfoldende områder som
kunst, håndværk, natur, musik osv.?
■ er der penge til at købe »Fisseflokken« for?
Den bør være læsning for alle kvindelige og
mandlige elever!
Ja, jeg spørger bare!
Men pas på, Fisseflokken kommer.

Men på langt sigt må man overveje følgende:
■ kan vi opdele pubertetsungdommen i pige- og
drengeklasser i forskellige fag, så de får fred
for kønslivet i visse perioder?
■ kan vi gennemføre flere forsøg, hvor undervisningen medvirker til, at kvinders identitet
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FRA OPLYSNINGSFORBUNDENE
Interview med rektor Søren Fersløv Andersen fredag den 31. marts 2000

vad er den historiske baggrund for hf- Skolestrukturen i Københavns Kommune?
enkeltfag i Københavns Kommune?
I 1978 overtager amterne den prøveforbereDe fire store oplysningsforbund, LOF, FOF, dende enkeltfagsundervisning, og i København
AOF og FO, etablerer i 1970 Oplysningsforbun- oprettes KKF-Nattergalevej, KKF-Hindegade
denes forberedelseskursus. Baggrunden herfor og KKF-Nørrevold. Den sidste institution bliver
ligger i forlængelse af de erfaringer, der er gjort senere flyttet til Gasværksvej.
i Københavns Kommune
Hvornår bliver du forstanog på landsplan med
der? I 1983 i Hindegade.
prøveforberedende unHvilke elever kom der?
dervisning til 8.-9.-10.
Vi havde 90 hf-enkeltfagsklasse for voksne (Tekhold med 33 hf-lærere og
nisk forberedelseseksa60 AVU-hold med ca. 25
men og Udvidet teknisk
lærere tilknyttet.
forberedelseseksamen).
I alt 1100 hf-kursister og
Efter denne model dan600 AVU-kursister.
nes der kurser på landsHvordan blev man optaplan, og allerede i 1974
get; kunne man bare skrive
udbyder mere end 50
sig ind??
VUC’er hf-enkeltfagsVi holdt optagelsessamtaundervisning. De hf-fag,
ler og fulgte formelt de
der blev udbudt i de
samme
optagelseskrav
første par år, var rettet
som til 2-årigt kursus til
mod socialrådgiverudhf. Vi lavede også kombidannelsen: dansk, engkursister, f.eks. dansk,
elsk, matematik og samsamf og engelsk på hf-nifundsfag. Allerede i 1973
veau og matematik på 9.
bliver de første 2-årige
klassesniveau. Ca. 40 pct.
forløb planlagt, og i 1975
havde ambitioner om at afoprettes fire 3-årige hfslutte en hel hf-eksamen,
klasser. I alt havde kurset Rektor Søren Fersløv Andersen
men kun ca. 20 pct. kom
cirka 600 kursister.
helt igennem.
Din egen rolle i starten?
I Forstanderforeningen gjorde I nogle overvejelI 1971 underviser jeg i samfundsfag, og i 1975 ser i 80’erne, som kom til at påvirke hf-reformen
begynder jeg som studievejleder. Vi havde tidli- fra 1990?
gere lånt en studievejleder fra Tårnby, og rektor Vi syntes, det var ressourcespild, at alle fraFrantz Handest var tilforordnet rektor.
faldne gymnasiaster skulle starte forfra. Hertil

H

Den politiske dagsorden indebærer, at
hf skal reformeres i
2001. Den seneste
hf-reform så dagens lys i 1990 og
indebar flere ændringer, som især
kan henføres til uddannelsespolitiske
initiativer blandt
hf-enkeltfagsfolk.
Redaktionen har
på den baggrund
haft en samtale
med rektor Søren
Fersløv, som har
arbejdet med
hf-enkeltfag i
mange år.

14

TIL ABC-MODEL
kom, at en række af de niveauer, som LVU-området krævede, ikke fandtes i hf-fagrækken. De
var kun i gren-gymnasiet. Vi syntes, at der var
behov for, at der blev etableret mulighed for
merit, rabat for de fagniveauer fra gymnasiets
fagrække, der var afsluttet.
ABC-modellen indebar, at fagene blev niveauinddelt. Gymnasiets grenfag som A-niveauer, og
herefter inddeling i B- og C-niveauer. Denne
inddeling i fag på A-, B- og C-niveau svarede
også til, hvad man gjorde i udlandet.
Nogle kræfter i Forstanderforeningen ville lave
en helt ny voksengymnasial uddannelse. Selv
syntes jeg, at vi skulle fastholde relationen til det
2-årige hf.
GL viste sig hurtigt positiv over for ABC-modellen, men Rektorforeningen var betænkelig.
Enkelte medlemmer af foreningen fandt ikke, at
den i tilstrækkelig grad tilgodeså det almene, og
at fag-tanken var dominerende. Undervisningsministeriet var positiv over for modellen, som jo
indvarslede fleksibilitet og nedrivning af barrierer. Vi fik som bekendt en reform, som både gav
meritmulighed og adgang til at få et A-niveaufag
som tilvalgsfag.

Dit bud på fremtiden?
Måske skal et A-niveau være adgangsgivende til
LVU-området, men en hf-eksamen med et tæt
samarbejde mellem de store fællesfag vil også
være interessant. Det giver mulighed for at inddrage kompetenceudvikling. Fagpakker med
samme faglige mål.
Men man må ikke glemme, at hf-uddannelsen
også bør fastholdes som et tilbud til de unge. Et
synspunkt, jeg også havde i min forstandertid.

Har dine hf’ere brugt denne mulighed (A-niveauet)?
Nej, ikke meget. De har især fokuseret på eksamensgennemsnittet.
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Københavns Universitet
– her og nu og i den nærmeste fremtid

Af Lis Andersen
Kontorchef
Københavns Universitet

De små årgange i
70’erne og 80’erne
betyder at søgetallet til uddannelsesstederne nu er
på vej ned i en
bølgedal.
Det bliver altså i de
nærmeste år lidt
lettere at komme
ind på universiteterne.
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K

ØBENHAVNS Universitet er Danmarks ældste og største universitet.
Det har ca. 34.000 studerende og over 7000
ansatte. Alle disse mennesker er fordelt på
seks fakulteter, som igen er fordelt på ca.
100 institutter. Opdelingen er fagligt betinget således, at fakulteterne dækker fagområderne teologi, jura, samfundsvidenskab,
sundhedsvidenskab, humaniora og naturvidenskab. De to sidstnævnte fagområder er
langt de største.
KU’s formål er, ligesom de andre universiteters, at drive forskning og give videregående uddannelse indtil det højeste videnskabelige niveau samt at værne om forskningsfriheden og
bidrage til at udbrede kendskab til videnskabens
arbejdsmetoder og resultater. Denne formulering står både i den lovgivning, der regulerer
universiteterne, og i de årlige finanslove som
indledning til de bevillingsmæssige oplysninger.
KU er altså ikke bare en uddannelsesinstitution,
som leverer lange videregående uddannelser til
præster, læger, tandlæger, embedsmænd og administratorer til det offentlige og private erhvervsliv, gymnasielærere osv. Den anden og
lige så vigtige side af universitetets virksomhed
er forskningen. De to aktiviteter er hinandens
forudsætninger på den måde, at den undervisning, der foregår, er forskningsbaseret, dvs. den
varetages af lærere, der også forsker og derfor er
i stand til at formidle stoffet på en kritisk måde
og at medtage de nyeste landvindinger og aspekter af stoffet i undervisningen.
Universiteternes liv og virke er selvfølgelig
påvirket af samfundsudviklingen i bred forstand. Den politiske bevågenhed og dermed bevillingsmæssige velvilje, der kan aflæses af de

årlige finanslove, skifter lidt frem og tilbage,
uden at man egentlig kan kæde det sammen
med, hvilke politiske partier der har regeringsmagten. Alle er jo enige om, at uddannelse og
forskning er ganske uundværlige goder for samfundet, men det må selvfølgelig helst ikke koste
for meget.
Således har universiteterne, ikke mindst KU,
været i vækst igennem de sidste mange år. Søgningen er øget i takt med udviklingen i ungdomsuddannelserne (gymnasium og hf). Derfor oplevede universiteterne en gigantisk vækst i
1960’erne og 1970’erne, indtil adgangsbegrænsningen blev indført i 1978. Efter stagnation
og nedgang i 1980’erne har der så igen været en
betydelig vækst i 1990’erne. Rammerne er ved
at sprænges, og der er sat nyt byggeri i gang bl.a. på Amager til Det Humanistiske Fakultet,
som nu alene har over 14.000 studerende. Det er
jo regeringens politik, at 50% af en årgang skal
have en videregående uddannelse. Det betyder
en vækst i forhold til de aktuelle forhold, og
denne vækst skal ganske vist hovedsagelig ligge
på de mellemlange og korte videregående uddannelser og i mindre grad på de lange universitetsuddannelser. KU har netop underskrevet en
udviklingskontrakt med de to ressortministerier,
Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet, bl.a. om hvordan man vil bidrage til, at
dette mål kan nås.
Der ville altså være udsigt til, at udviklingen
fortsætter, hvis det ikke lige var for nogle demografiske realiteter.
Vi ved jo, at ungdomsårgangenes størrelse
langt fra er konstant. Fødselstallet faldt støt fra
1972 til et minimum i 1983, hvorefter det er
vokset lidt igen. Hvis vi ser på Danmarks Stati-

stiks befolkningsprognose, får vi et indtryk af
skævhederne. Figur 1 viser udviklingen af de
20-24-årige, og figur 2 af de 25-29-årige:

Figur 3: Optaget ved KU i 1998 fordelt på aldersgrupper

Figur 1: Befolkningsprognose for 20-24-årige

Figur 2: Befolkningsprognose for 25-29-årige

Hvis man sammenholder disse diagrammer
med et tilsvarende, der viser aldersfordelingen
for KU’s nystartede studerende, kan man forestille sig misforholdet.
KU’s rekrutteringsgrundlag er først og fremmest de 20-24-årige, der udgør 68% af det samlede optag. Det kan således beregnes, at KU’s rekrutteringsgrundlag vil blive forringet med 13%
i 2010 i forhold til, hvad det var i 1997. Nu forventes optagelsestallet ikke at falde tilsvarende.
På de uddannelser, hvor der i dag er langt flere
ansøgere end pladser, vil optagelsestallet antagelig være det samme. Men der er andre fag og uddannelser, som er knap så populære, og de vil
antagelig opleve ikke at kunne optage så mange,

som de gerne ville. Alt i alt forventer man en
nedgang i optagelsen på ca. 5% frem til år 2010.
Derefter vil det gå opad igen i en temmelig hurtig takt frem til år 2020. Det er med andre ord en
bølgedal, vi er på vej ned i.
Er det nu godt eller skidt? Det er ikke så rart
for universitetet, at der er fagområder, som ikke
kan få nok studerende og derfor vil få færre taxameterindtægter, som det hedder. Samtidig, eller
næsten samtidig, vil KU opleve en ekstra stor aldersbetinget afgang af de faste lærere, for sådan
er aldersprofilen nemlig på de ansatte ved de
store fakulteter.
For de vordende ansøgere til universitetet betyder denne udvikling utvivlsomt, at det vil blive
lettere at komme ind. Der vil selvfølgelig stadig
være adgangsbegrænsning på de meget søgte
fag, medicin, psykologi, antropologi og en
række humanistiske fag, men selv på disse fag
vil adgangskvotienten falde. Så fordelen ved at
tilhøre en lille fødselsårgang er bl.a., at det er lettere at komme ind på en universitetsuddannelse.
At det også vil være lettere at få plads på andre
typer uddannelser og på arbejdsmarkedet er en
anden sag. Men de små årgange skal ikke vente
for længe med at bestemme sig for at gå i gang
med en universitetsuddannelse, hvis det er det de
vil, for de vil blive pustet i nakken af de efterfølgende store årgange.

»Vi ved jo, at ungdomsårgangenes
størrelse langt fra er
konstant. Fødselstallet faldt støt fra
1972 til et minimum
i 1983, hvorefter det
er vokset lidt igen.
Hvis vi ser på Danmarks Statistiks befolkningsprognose,
får vi et indtryk af
skævhederne«.
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WE LEARN TO SURVIVE
’’
Af Ole Emil Rasmussen.
Cand.mag. dansk og
pædagogik.
Ph.d.-stipendiat ved
Dansk Institut for
Gymnasiepædagogik,
Syddansk Universitet,
Odense.
Orlov fra stilling som
lektor ved Frederiksberg
HF-kursus.

Ole Emil Rasmussen er i gang med
en undersøgelse
af kulturmødet på
alment gymna-

T

HE REASON I have used the word »survive«, is that this is what we do (...). We
learn to survive every time that we are told that
you may not do this, or this is how we do here. It
happens that you are told in the school that something is wrong and something else is right,
and when you get home they say the opposite.
You have to learn to seperate the home and the
school. You have to maintain both of them. And
believe me when I say that it isn’t always so
easy. (...) some children object and protest but it
is very few who get something done. I have tried
it myself many times, and I have failed every
time. I am a Muslim and nothing can change
that, and the school is also going to be as it is,
my problems are not going to change it.”
Sådan skriver Ali i sin engelske stil. Ali har sin
personlige oplevelse af kulturbestemte forskelle
mellem hjem og skole. Han overlever ved at
være nationalkulturel i skolen og etnokulturel
hjemme. Han har udviklet en bikulturel identitet
som et resultat af en pakistansk/muslimsk familjesocialisering og en dansk skolesocialisering.
Den bikulturelle identitet er typisk for elever fra
minoritetskulturer i majoritetskulturens danske
gymnasium.

sium og hf mellem
elever med bikulturel identitet og
lærere og elever
med nationalkulturel identitet.
Vi har kigget
forskeren over
skulderen.
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Skal kulturforskelle bringes på tale?
Spørgsmålet er hvordan majoritetskulturens
lærere skal forholde sig til Ali i klasseværelset.
Skal de lade som ingenting? Ali har jo lært at
overleve. Også den nationalkulturelle lærer kan
lære at overleve, selv om der måske er grænser
for hvor mange etnokulturelle elever læreren og
de nationalkulturelle elever kan overleve.
Lærerne kan også vælge at bringe kulturforskellene på tale. Ali har jo gjort det, men det er
fordi hans engelsklærer har givet ham en stil

med et tekstforlæg om en pakistansk pige der
går i skole i England.
Men hvis kulturforskellene skal bringes på
tale, hvorfor skal vi så gøre det? Er formålet at
styrke elevers etnokulturelle identitet med en
mulig dissimilation til følge, eller er det omvendt at hjælpe de marginale etnokulturelle
elevgrupper med at blive en del af det nationalkulturelle fællesskab med assimilation til følge?
Eller skal det blot handle om at bearbejde mulige fordomme over for etnicitet eller race?
Er akkulturation lig med
assimilation?
Ali er i en individuel forandringsproces som
nærmere kan bestemmes som akkulturation eller kulturoverføring. Den er en følge af mødet
mellem den etnokulturelle minoritetsgruppe og
den nationalkulturelle majoritetsgruppe. Akkulturationen medfører typisk ændringer i minoritetsgruppernes etnokulturelle identitet, men
majoritetens nationalkulturelle identitet kan
også forandres i kulturmødet. I skemaet på
næste side har jeg markeret fire typiske positioner i akkulturationen. Spillerummet er således
bredt. Vi vil kunne møde elever med varianter
af positionerne, og gymnasieundervisningen har
under alle omstændigheder en opgave i forandringsprocessen.
Folkeskolens formålsbestemmelse laver en
kulturel rangordning således: »Folkeskolen skal
gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer«. I
lov og bekendtgørelser for gymnasiet er rangordningen implicit, hvis man kan tale om en
rangordning. De støtter en holdning der ligger
tæt op ad Nyrups »tolerance«: Her har vi plads
til allah og enhver, pakket solidt ind i Dannebrog, som tegneren Tom Wikborg har udtrykt

det i forbindelse med en kronik af statsministeren. Det er en assimilationsholdning.

Etnokulturel identitet

+ Nationalkulturel identitet –
+

integration:
bikulturelle
danskere

dissimilation:
Hizb-ut-Tahrir

–

assimilation:
jøder i Danmark

anomi: flygtninge
torturofre
drengene fra
Vollsmose

Ali er i en bikulturel position. Han kan vælge at
løse sin konflikt ved en etnisk redefinition, dissimilation, fx som tilhængere af det fundamentalistiske muslimske parti Hizb-ut-Tahrir: »Vi vil
forhindre, at muslimer bliver assimilerede. Ikke
kun fordi de er muslimer, men også fordi vi mener, at der er et problem i de kulturelle værdier i
forvejen. De dur ikke til mennesker. De er umenneskelige, og det bliver et endnu større problem,
hvis muslimerne indoptager dem«, siger Fadi
Abdullatif, en repræsentant for partiet. Men så
kan han muligvis få problemer i gymnasiet. Ali
kan også vælge at fastholde integrationspositionen og dermed på længere sigt assimilationen,
som Fadi Abdullatif ganske rigtigt påpeger det.
Hvornår gør en kulturel forskel
en forskel?
Men hvad er det vi taler om når vi taler om kulturforskelle? Grundlæggende må man udforske
de kulturelle forskelles mulige betydning i gymnasiet i dag. Kulturelle forskelle er først interessante når de gør en forskel i undervisning og vejledning.
Min undersøgelse fokuserer på
kulturmødet mellem elever med bikulturel identitet og lærere og elever med nationalkulturel
identitet. Den drejer sig nærmere om den betydning de kulturelle værdier har for elevers og
læreres kommunikationsmønstre i danskunder-

visning og studievejledning. Viser det sig i praksis at kulturelle forskelle
som kommunikationsmønstre også er symbolske forskelle der gør en
forskel i elevernes kulturelle kapital og dermed i
deres handlemuligheder
i form af studie- og erhvervsvalg?
Denationalisering
i pædagogisk
praksis
I sidste tredjedel af
1700-tallet begyndte staten gennem undervisning og uddannelse at integrere og assimilere befolkningen, og med voksende betoning af det nationalkulturelle. Moderniteten satte ind. Lokalt
og regionalt bestemte sprog- og kulturforskelle
er gradvis blevet elimineret i skolen. Derfor
kunne den uddannelsesmæssige integration af
indvandrere og flygtninge i det seneste tiår ses i
samme perspektiv. Men i modsætning til tidligere er der nu en modsatrettet, globalt orienteret,
social (og økonomisk) proces i gang, denationaliseringen, som gør integrations- og assimilationsprojektet problematisk eller i det mindste paradoksalt. Det betyder at undervisningens
praksis, fx danskundervisning og studievejledning, men også al anden undervisning, ikke mere
er en nationalkulturel selvfølgelighed. Læring
kan nu også blive præget af kulturel metakommunikation fordi de bikulturelle elever som Ali
er midt i en konfliktfyldt akkulturation.

»Her har vi plads til allah og enhver, pakket solidt ind i Dannebrog,
som tegneren Tom Wikborg har udtrykt det i
forbindelse med en kronik af statsministeren.
Det er en assimilationsholdning.«

Face-work og høflighedsarbejde
Ser man på undervisningen som symbolsk interaktionisme, så har Ali muligheder for i konflikt19

situationer at forhandle sin situationelt bestemte
identitet. Det er dette konkrete kulturmøde i undervisningssituationen, mellem den nationalkulturelle lærer og den etnokulturelle elev, jeg vil
rette min opmærksomhed mod. Det betyder at
jeg ser på kulturmødets mønstre som interkulturel kommunikation, mødet mellem Jeg og den
Anden. Spørgsmålet er her hvordan parterne
klarer konfliktsituationer med face-work eller
høflighedsarbejde.
Høflighedsarbejde i undervisningen er ikke
begrænset til interkulturelle kommunikationssituationer. Lars-Henrik Schmidt, direktør for
Danmarks Pædgogiske Institut, har formuleret
det generelle kommunikationsmønster i den
danske undervisningssituation således:
»Den gode lærer overvejer konstant om han er
tilstrækkelig demokratisk. I sin respekt for elevGymnasiets
nationalkulturelle
fællesskab

Jeg
Kulturel
identitet

Relationel
identitet:
lærer-elev

Facework

Fællesskab i etnokulturelle netværk
den Anden
Kulturel
identitet

Undervisningsindhold: delte
betydninger

Den interkulturelle kommunikationssituation hvor individer fra to (eller flere)
forskellige kulturelle fællesskaber forhandler betydninger som de deler. Kommunikation er ikke symmetrisk, men foregår mellem »Jeg« og »den Anden«.
Face henviser til problemer med respekt for identitet i kulturmødeprocessen.
Det er en identitetsressource som optræder og indgår i kommunikationen
med andre. Facework henviser til den særlige kommunikationsmåde individer
anvender for at »bevare« eget eller andres face.
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erne kan han tabe selvrespekt og dermed elevernes respekt. (...) Der samspilles med respekten som indsats. Læreren skal kunne sætte sig i
respekt og være en autoritet uden at være autoritær. Han skal trække sin autoritet fra sin viden, sin personlige, didaktiske, faglige og
saglige viden ind i læreforholdet, og markere en
grænse for den intimisering af læreforholdet
som samarbejdets og ligeværdets ånd lægger op
til. Derfor må vi lede efter metoder til at holde
anstand. Her må man henvise eksempelvis til
anstændighed dvs. til høflige og svagt ritualiserede omgangsformer, men for eksempel også
til diagnostiske prøver«.
Måske ville Alis oplevelse af undervisningen
kunne gøres til mere end en overlevelseskamp,
og måske ville lærernes oplevelse af Ali falde
anderledes ud hvis begge parter i kommunikationssituationen kunne bringe kulturelt bestemte
forskelle i adfærd og tænkemåde på tale. Så må
vi lede efter metoder til at holde anstand.
NOTER
Alis opgave er stillet af Dorte Heurlin, Frederiksberg
Studenterkursus. Den er anonymiseret.
Tegningen af Tom Wikborg (»Her har vi plads til allah og enhver«) illustrerer Poul Nyrup Rasmussens artikel »Et medmenneskeligt Danmark« i Berlingske Tidende 13.10. 1999.
Den kulturradikale holdning til indvandrerspørgsmålet har jeg behandlet i en artikel, »Eyes Wide
Shut«, i Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse 10, 1999.
Citatet af Fadi Abdullatif er fra en interviewartikel
af Jakob Kvist, »Det sikre bud«, i Berlingske Tidende
5.12. 1999.
Citatet af Lars-Henrik Schmidt er fra artiklen
»Udemokratisk demokrati? – en kommentar til dansk
succespædagogik«, Uddannelse 7, 1997.
Uddybning af forskningsprojektet med referencer
findes i en artikel, »Interkulturel kommunikation og
pædagogik i gymnasiet«, i tidsskriftet Gymnasiepædgogik 11, 2000. Redaktøren har dog misset skema
og figurer.

STANDARDER OG PROFILER
PÅ FREDERIKSBERG HF
Hvad er Standarder og Profiler?
Standarder og Profiler er et projekt igangsat og
udviklet i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, amterne og GL med det overordnede formål at inspirere til den fortsatte kvalitetsudvikling. Standarder er de krav, som Undervisningsministeriet stiller gennem hf-loven,
bekendtgørelser, cirkulærer m.m. Profiler handler om, hvordan vi lokalt håndterer kravene.
Processen
Undervisningsministeriet har udsendt en række
standardspørgeskemaer til henholdsvis elever
og lærere (»Standarder og Profiler«, UM, 1998),
som de ønsker at få besvaret.
Et udvalg på tre lærere fra naturvidenskab,
samfundsfag og humaniora blev nedsat til at forestå undersøgelsen og analysere resultaterne og
udarbejde en rapport.
Af
Maria Bro Hassenfeldt,
Kjeld Arne Hansen og
Marianne Villumsen

Pilotundersøgelse
Som det allerførste tog vi fat på en pilotundersøgelse af faget tysk (de specifikke resultater
vedr. tysk kan studeres i virksomhedsplanen for
FHF, 1999). På basis af pilotundersøgelsen fik
vi klargjort nogle væsentlige forhold om at lave
standard og profiler-undersøgelser:
• Vi fandt efter flere forsøg et tilstrækkeligt velkvalificeret analyseinstitut, »I & A Research«,
som skal være fast samarbejdspartner i de
fremtidige undersøgelser.
• Vi har fundet frem til en frugtbar måde at
kombinere de standardiserede spørgsmål med
mere specifikke spørgsmål angående relevante problemstillinger for netop vores skole
og det konkrete fag.
• Endelig fandt vi en fast procedure for under-

søgelserne, således at kolleger altid ved, hvad
de kan forvente, når deres fag skal evalueres:
Procedure ved gennemførelse af
Standarder og Profiler-evaluering:
1.

Udvælgelseskriterier for fag: rektors beslutning.
2. Indbydelse til møde med faggruppen:
standardskrivelse.
3. Møde med faggruppen: Orientering om
Standarder og Profilers obligatoriske
spørgsmål.
Mulighed for formulering af tillægsspørgsmål.
4. Besvarelse af spørgeskemaerne:
lærere/elever.
5. Besvarelser sendes til analyseinstituttet.
6. Besvarelser returneres til Kvalitetsudvalget med diagrammer.
7. Besvarelser læses af Kvalitetsudvalget,
og elevkommentarer registreres.
Udvalget konkluderer på materialet.
8. Konklusioner, diagrammer og elevkommentarer sendes til rektor samt faggruppe i en rapport.
9. Møde med faggruppe og rektor (udvalget kan indkaldes ved behov):
fagets stærke sider udredes
fagets udviklingsbehov udredes
overvejelser om, hvorvidt FHF kan
hjælpe med realisering af udviklingsmuligheder.
10. Rektor skriver en rapport efter møde
med faggruppen, og faggruppen orienteres om rektors rapport.
11. Udvalgets og rektors rapport samskrives
og sendes til Undervisningsministeriet.
12. Orientering til Pædagogisk Råd.
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Den egentlige undersøgelse
Idræt blev udvalgt som næste fag, der skulle
evalueres. Ved siden af de standardiserede
spørgsmål formulerede vi – inspireret af pilotundersøgelsen – nogle tillægsspørgsmål, som
alle blev bedt om at besvare ud fra det fag, de
skulle have i den time, hvor de besvarede spørgeskemaerne. Spørgsmålene blev uddelt til
samtlige tilstedeværende elever samt idrætslærerne tirsdag den 14. marts i 3. time og blev
besvaret og indsamlet i timen.
Besvarelserne fra de generelle spørgsmål kan
man se i det følgende:

Men halvdelen af eleverne har ikke deltaget i en
evaluering af materialerne.
• 48% foretrækker lette kopier frem for en svær
bog.
• 75% synes, det ville være rart, hvis kopierne
blev udleveret i kompendieform.
• 30% har decideret problemer med at holde orden i de løse papirer, mens det ikke er et problem for 41%.
De fleste er enige i, at bøgerne giver mulighed
for overblik, men de vil gerne have kopier, hvis
læreren finder aktuelt stof, der passer til dem.
Kan vi li’ gruppearbejde?

Kopier eller bøger...
Hvad vil vi helst ha’?
Der var rimelig tilfredshed med materialerne i
de fag, eleverne havde den 14. marts i 3. time.

• 58% er enige i, at gruppearbejde giver en god
afveksling, og lige så mange mener, at lærerens spørgsmål er afgørende for, hvordan det
forløber.

Figur 4 • »Gruppearbejde er en god afveksling«
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• 64% mener, at man ikke kan lave gruppearbejde med nogen, der ikke har læst.
• 41% mener, at folk ikke tager gruppearbejde
alvorligt, mens 44% ikke har kunnet svare generelt på det (for idræt-tilvalgs vedkommende
var således 80% tilfredse med udbyttet af
gruppearbejde!)
• 71% synes, det er interessant at høre andres
synspunkter.
• 33% synes, det er rart med mindre grupper
(lidt flere piger end drenge), mens
• 31% hellere vil diskutere spørgsmål i klassen,
så man også får lærerens svar (lidt flere drenge
end piger, og lidt flere i 2. hf end i 1. hf).
• Angående længerevarende projektarbejder
finder man en tilsvarende spredning: 35% vil
gerne have det, 33% vil ikke have det, og 33%
er indifferente.
Der var 58 forslag til forbedring af gruppearbejdsformen. Disse forslag kan med fordel inddrages i det videre arbejde. Gruppearbejde er
altså en betinget god arbejdsform, der kræver, at
der bliver strammet op – både omkring lærerens
planlægning og omkring elevernes arbejdsindsats.
Er vi med til at bestemme?
– og vil vi?
• Kun 1/3 af eleverne føler, at de har medindflydelse på skolens liv som helhed. Lidt flere piger end drenge og lidt flere på 2. hf end på 1.
hf.
• Kun 28% mener, at det er vigtigt at have indflydelse på skolens liv.
• 65% svarer, at de er mest interesserede i, hvordan undervisningen fungerer for dem.
• 53% er dog enige i, at det er vigtigt at kunne
påvirke forholdene omkring sig.
En typisk kommentar: »Det er en skole først og
fremmest. Det sociale liv er en bonus for dem,
som ønsker det«.
Generelt kan man altså sige, at eleverne ikke i
større omfang oplever at have medindflydelse,

men at eleverne på den anden side heller ikke i
større omfang forsøger…
Er der kommunikationsproblemer?
• 68% er tilfredse med den information, de får
fra administrationen, mens 24% er utilfredse
uden at uddybe det nærmere.
• 60% oplever, at der er sammenhæng mellem
de fleste fag, mens 26% kun ser en sammenhæng mellem få fag.
• 74% er tilfredse med koordineringen af de
skriftlige arbejder, mens 19% er utilfredse.
• 82% er tilfredse med forholdet mellem kursisterne indbyrdes, og 75% er tilfredse med forholdet til de ansatte i en eller anden grad.
Generelt må vi sige, at vi kommunikerer rimeligt godt på FHF, men at det da kan blive bedre.
Hvad viste så
undersøgelsen om idræt?
Det følgende viser blot nogle af resultaterne fra
idrætsundersøgelsen.
• Undervisningsministeriets spørgsmål drejer
sig primært om, hvorvidt eleverne har været
med til at planlægge og evaluere undervisningen. Det har de fleste tilvalgselever og 59% af
1. års-eleverne, mens 34% af 1. års-eleverne
føler, at de har haft ringe eller ingen indflydelse på valg af emner. Ifølge lærerne er emnevalg obligatorisk, men nogle elever forsømmer så meget, at de ikke kan udnytte
valgmuligheden.
• Kun 34% af 1. års-eleverne føler, de har indflydelse på valg af arbejdsformer, og lidt færre
har været med til at evaluere emner, arbejdsformer og fagligt udbytte.
• Men 68% af 1. års-eleverne, og de allerfleste
2. års-elever, er tilfredse med det faglige udbytte og med lærerens indsats som pædagogisk formidler.
• Lærerne er nogenlunde tilfredse med elevernes udbytte. To af lærerne forklarer, at dette
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Bedre at
forspørge sig
end forgøre sig

udtryk dækker over, at de er godt tilfredse med
udbyttet hos de elever, der følger undervisningen, men frustrerede over de elever, der kun
dukker op en gang imellem.
• 2. års-eleverne viser høj grad af tilfredshed
med de forskellige arbejdsformer til det teoretiske arbejde og med de anvendte undervisningsmaterialer.
• 3/4 af 1. års-eleverne giver udtryk for, at det
er rart med en afveksling fra det stillesiddende
arbejde, og 2/3 føler velvære efter idræt.
• 2/3 ville være glade for en idrætshal, der ville
øge mulighederne for udfoldelse, og de finder
det irriterende, at vi ikke kan bruge bygningens svømmehal i gymnastiktimerne.

Derudover er der næsten ikke grænser for de individuelle ønsker til faget.

Perspektivering og
diskussionsemner
Vi håber, at vores iagttagelser og overvejelser
kan føre til en videre diskussion i faggruppen
idræt. Med hensyn til de generelle spørgsmål synes vi, at lærerkollegiet skal arbejde videre på:
Undervisningsmaterialer
Vi foreslår, at flere lærere evaluerer undervisningsmateriale med deres elever for at under-

Spøg til side,
arme bøj!
Figur 1 • »Jeg føler velvære efter idræt«

Spøg til side,
hofter fat!
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søge fordele/ulemper ved de udleverede kompendier/kopier i forhold til bøger. Vi foreslår
endvidere, at læreren så vidt muligt samler kopier i kompendier. Endelig foreslår vi, at man
fastholder Økonomisk Udvalgs holdning til at
indkøbe grundbøger.
Gruppearbejde
Vi foreslår en fælles holdning til gruppearbejde
på FHF (afstemt i forhold til fag), der tager
højde for:
• at den pædagogiske begrundelse for at bruge
gruppearbejde forklares eleverne
• at problemformuleringerne, arbejdsform,
tidsangivelse, produkt og fremlæggelsesform
er konkrete
• at grupperne sammensættes i forhold til,
hvem der har læst
• at de enkelte grupper har specifikke arbejdsopgaver, som øger deres ansvarlighed over for
resten af klassen i fremlæggelsen
• at der er lederroller (evt. KUBUS) i grupperne.

Idræt i profil

Medindflydelse på skolens liv
Da tidligere undersøgelser har vist, at det sociale liv er vigtigt for elevernes opfattelse af skolen, til trods for at 2/3 af eleverne ikke vægter
det så meget i denne undersøgelse, foreslår vi, at
de sociale aktiviteter, der findes på skolen, støttes, og at vi som lærere har som overordnet mål
at fremme elevernes engagement og sociale ansvarlighed.
Informationsniveau og samspil
Der er en rimelig tilfredshed med informationsniveauet. Vi har ikke nogen ændringsforslag.
Vi foreslår, at koordineringen af skriftlige opgaver fortsat foretages af de teams, der er nedsat,
og at de enkelte lærere strammer op omkring
planlægningen, så koordineringen kan blive effektiv. Vi ser frem til en god debat om FHF’s
muligheder!
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NÅR ILDSJÆLE
brænder ud

D

Af Vibeke Fengers

Begreberne ildsjæl
og udbrændthed
fængede ved lærernes pædagogiske
dag.

ET ENESTE, vi ikke kan undvære på
FHF, er eleverne. Når en dygtig og
afholdt kollega forlader skolen, snakker
lærerne måske internt om, at den pågældende bliver vanskelig at erstatte. Men livet
går alligevel altid videre, så længe det vigtige råstof, eleverne, er til stede. Derfor drejer alt på skolen sig også om eleverne: hvordan leverer vi den bedste undervisning, det
bedste sociale miljø, de bedste skemaer, de
bedste fysiske rammer… til de 400 elever,
som har deres hverdag på skolen i to år.
For at få mulighed for at se skolens situation i
lyset af de nyeste pædagogiske teorier er det en
tradition på FHF, at lærerne et par gange om året
afholder pædagogiske dage, hvor vi inviterer
eksperter udefra til at holde oplæg. På disse
dage erstattes undervisningen f.eks. af prøveeksaminer.
I år besluttede vi os imidlertid undtagelsesvis
for at vende blikket imod os selv som lærergruppe. Vi ønskede at finde ud af, hvordan det
præger os år efter år at arbejde i et miljø, som
eksponerer os ikke bare professionelt, men også
personligt. At være lærer hører til blandt de hjæl-

45 aktive lærere. Alderssnit 47,93.
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per-professioner (andre er: socialrådgiver, læge,
psykolog), som typisk fører til udbrændthed.
Det hørte med til vores overvejelser, at gennemsnitsalderen for aktive FHF-lærere er 47,9
år. Gennemsnittet er imidlertid højere for de
fastansatte lærere, fordi flere af de yngste ansatte er årsvikarer. Hvad sker der med lærernes
holdning til eleverne og undervisningen, når
lærerne bliver ældre? Hvad sker der med relationen mellem lærere og elever, når et lærerkollegiums aldersprofil ændrer sig?
For at afsøge, om lærerne opfattede sig som
udbrændte, iværksatte en gruppe af lærere (Udvalget til Pædagogisk Udviklingsarbejde) i foråret 2000 en spørgeskemaundersøgelse om udbrændthed.1 29 ud af 45 lærere besvarede
skemaet. Til vores overraskelse svarede et stort
flertal, 19 ud af 29, at det ikke var blevet sværere
at være lærer med alderen. Langt de fleste
lærere ønskede ikke at flytte skole og havde ikke
fortrudt deres valg af erhverv. På den anden side
var det tankevækkende, at halvdelen, 15 ud af
29, frygtede helbredsmæssige konsekvenser af
deres arbejde, og at en fjerdedel af lærerne spekulerer over, om de kan overkomme deres arbejde, og hvilke konsekvenser det vil få, hvis de
ikke kan.
Det var ellers ikke, fordi der fra elevside var
dømt krise, hverken for FHF som sådan eller for
lærerne specielt. I 1999 gennemførte Udvalget
til Pædagogisk Udviklingsarbejde en kvalitetsundersøgelse af FHF.2 249 elever deltog i
undersøgelsen, og elevernes vurdering af undervisningen var meget rosende. Lærerne beskrives
generelt som engagerede og kompetente. Det
var en kvalitativ undersøgelse og en typisk kommentar lød:
»Den allerstørste kvalitet er den energi lærerne

kommer med. At de giver udtryk for at kunne
lide det, de laver. Man oplever som elev, synes
jeg, stor respekt for det, man laver. Det er
meget motiverende«.
Bedt om at sammenfatte det bedste ved FHF
svarer eleverne bl.a.: de gode lærere. Omvendt
nævner eleverne i sammenfatningen om det
værste ved FHF: brådne kar blandt lærerne.
De fleste lærere er i lange perioder af deres
karriere ildsjæle – og bliver af eleverne tydeligvis også opfattet som sådanne. De brænder for
deres fag og for at formidle det så godt som muligt. Men hvad sker der, når ildsjæle brænder
ud? For som det så rigtigt er sagt, så kan kun
den, der brænder, brænde ud.
Hvad er udbrændthed?
Begrebet udbrændthed bruges i dag meget i
flæng som et almindeligt udtryk for udmattelse.
Inden for arbejdspskykologien beskriver det
imidlertid en helt bestemt problematik. Udtrykket udbrændthed, burnout, anvendtes første
gang i arbejdspsykologien i 1974 af amerikaneren Freudenberger,3 der beskrev arbejdet på
psykologiske rådgivningsklinikker i USA, der
drives af frivillige. Dette arbejdsmiljø var
præget af lang arbejdstid, dårlig løn, følelsesmæssigt udmattende klientarbejde og meget begrænsede ressourcer. Alt dette blev opvejet af et
stærkt engagement og et godt arbejdsfællesskab.
Freudenbergers pointe var, at man ikke i længden kan køre på den samme ungdommelige entusiasme, uden at man drænes for følelsesmæssig energi.
Tyskeren Wolfgang Schmidbauer4 er nok den
europæer, der klarest har beskrevet tilstanden.
Han er ophavsmanden til teoridannelsen om de
hjælpeløse hjælpere. Hans udgangspunkt er en
psykoanalytisk tilgang til de ubevidste bevæggrunde for at opsøge de traditionelle hjælper-professioner, typisk defineret som læge, terapeut eller lærer. Trangen til at hjælpe forklares
som et psykologisk forsvar imod andre relationer og følelser. Det, at andre har brug for ham,

bliver efterhånden til narkotika for hjælperen
(læreren), og et misbrug vil ifølge Schmidbauer
i sidste ende føre til udbrændthed.
Der er en dyb narcissistisk tilfredsstillelse
knyttet til hjælperfagene, og disse erhverv vil
derfor ud fra en psykoanalytisk betragtning tiltrække mennesker, som har følelsen af at have
modtaget for lidt omsorg. Hjælpersyndromet
bygger bro mellem hjælperens højtudviklede
akademisk-intellektuelle facade og forsømte regressive ønsker bag denne facade.
Hjælp bliver altså et fag, et individ føler sig
kaldet til. Læreren vil idealisere sine værdier og
ikke bruge dem rationelt, sådan som f.eks. en
politiker eller en forretningsmand ville gøre.
Fordi »arbejdet med mennesker« er så tiltrækkende, vil hjælperen ofte af andre befolkningsgrupper blive mødt med misundelse og had. Og
der vil være en vis tilbøjelighed fra andre til at
mishandle hjælperen.
En psykoanalytisk tilgang til hjælperpersonligheden forklarer også, at hjælperne er angste
for gensidig afhængighed og derfor tiltrækkes af
erhverv, der tillader følelsen af almagt.
Disse forhold er selvfølgelig dybt tabuerede.
Det er værre at indrømme, at man bliver »høj«
af at undervise, at man nyder de øjeblikke, hvor
man har en klasse i sin hule hånd, altså har magt,
end at man ikke kan klare en klasse. Ubevidste
forhold af denne art er en af mange forklaringer
på, hvorfor nogle lærere ikke kan slippe ønsket
om gensidig empati og ikke kan tåle og udholde
perioder af følelsesmæssig distance fra eleverne. Trods klare advarselssignaler anstrenger
disse lærere sig hele tiden lidt mere, arbejder lidt
hårdere, leverer et lidt bedre show, knytter sig
lidt tættere til eleverne: de kan ikke undvære deres »kick«.
I sine banebrydende analyser af kultursammenstødet mellem nutidens lærere og elever forklarer Thomas Ziehe,5 at skolen i dag både af
lærere og elever opfattes som »subjektivt anstrengende«. I kraft af det almene kulturelle
klima, der var præget af tradition og autoritet,
fik skolen indtil 1970’erne tilført en »gratis-

»Læreren befinder sig i et tomt
felt, hvor han
selv må gøre det
arbejde, som skolens aura førhen
producerede
gratis«
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»Også et arbejde med
ideale overtoner: at
videregive det, man
brænder for, til en ny
generation. For os på
FHF måske specielt
meningsfyldt, fordi
unge hos os får en
ny chance efter
tidligere fejltagelser
og nederlag«.

Kardioide:
hjerteformet kurve der
beskrives af et punkt på
en cirkel der ruller på en
anden lige så stor cirkel
– eller
»ildsjælens blafrende
hjerte«.
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værdi«. Efter at denne er smuldret inden for de
sidste 30 år, er spillereglerne blevet meget anderledes. Læreren befinder sig i et tomt felt,
hvor han selv må gøre det arbejde, som skolens
aura førhen producerede gratis. Skolen er blevet
løst af sin fortryllelse, men de glade dage ved
hf’s start, hvor man gav sig hen i denne frisættelse, er forlængst forbi. Frisættelsens eufori er
blevet krævende hverdag. Ziehe mener, at der
næppe i dag findes et erhverv, hvor de depressive tendenser er så tydelige som hos lærerne:
...fordi vi må ikke glemme den forskel, at
lærerne ikke blot – som folk i andre erhverv – giver noget af sig selv. Deres udbrændthed skyldes
lige så meget forventningerne om at få noget
igen – nemlig fra eleverne – og denne forventning møder man ikke i andre erhverv.6
Eleverne er på deres side efter det almindelige
værdisammenbrud blevet overladt til subjektiviteten og reagerer på undervisningssituationen
med almindelig uro, mangel på koncentration,
diffus aggression og en gennemgribende mangel på motivation – netop fordi der ikke er knyttet nogen faste symbolværdier til begreberne
skole og viden. Læreren er altså ikke længere
bærer af autoritet – helt eller fjende – men en
funktionær, der træder op og modtager løn og
derfor må bære ansvaret (hele ansvaret) for timernes forløb. Måske kan man alligevel med rimelighed stille spørgsmålstegn ved, om det er
lærerens opgave at »motivere« unge mennesker,
der nærmest pr. automatik befinder sig i gymnasiet og på hf, siden denne skoleform tiltrækker
ca. 50% af en ungdomsårgang i disse år. I et vist
omfang må øvelsen gå ud på at give ansvaret tilbage til eleven selv.
Den pædagogiske dag
Vi kontaktede Danske Undervisningsorganisationers Samråd (DUS), som er tilknyttet Gymnasielærernes Forening (GL), og som er en organisation, der leverer rådgivning til skoler og
individuelle lærere om psykisk arbejdsmiljø. På
vores pædagogiske dag talte konsulent Laila

Jensen til os om, hvorfor ildsjæle brænder ud, at
det er i orden ikke altid at være en ildsjæl – og
om hvad man kan gøre for at hjælpe den udbrændte.
Hun gjorde det klart, at udbrændthed forekommer blandt lærere, fordi vores arbejde er af
en art, som man sjældent når en klart målelig
succes med. Arbejde med ringe kollegial kontakt og arbejde, der medfører mere ris end ros.
Tegn på udbrændthed vil typisk være en oplevelse af følelsesmæssig udmattelse; det er ikke
længere muligt at give noget af sig selv i arbejdet. Som konsekvens lukker man af over for
f.eks. eleverne og danner sig et fjendebillede af
dem. Man vurderer også sig selv negativt både
fagligt og menneskeligt.
I andre erhvervsgruppers øjne er holdningen
ofte den, at lærere lever det søde liv: vældig
lange og mange ferier og meget kort arbejdstid,
f.eks. 10-15 katedertimer om ugen. Vi er mange,
der i almindelig social kontakt ikke direkte nævner vores erhverv, men i stedet benævner os ved
vores akademiske titel, simpelthen for at undgå
den efterfølgende diskussion. Også på andre
måder ser læreres arbejdsliv attraktivt ud. Det er
jo et arbejde med mennesker, og det realiserer
den fusion imellem personlige interesser (baseret på et langt universitetsstudium) og lønarbejde, som mange drømmer om. Også et arbejde
med ideale overtoner: at videregive det, man
brænder for, til en ny generation. For os på FHF
måske specielt meningsfyldt, fordi unge hos os
får en ny chance efter tidligere fejltagelser og
nederlag.
Virkelighedens lærerliv har imidlertid også
mere problematiske ingredienser, og direkte adspurgt ønsker langt de færreste da heller ikke til vores løn – at tilbringe 15 timer om ugen mutters alene sammen med 20 unge mennesker, der
ikke nødvendigvis interesserer sig for faget eller
respekterer læreren. Men det kan selvfølgelig
være demoraliserende at have et arbejde, der har
så tvetydig en status i andres bevidsthed.
Eleverne på FHF har en gennemsnitsalder på
20,5, og de har ofte afbrudte skoleforløb bag sig

og et anstrengt forhold til skolen som institution
og lærere som autoriteter med sig, når de begynder på deres første år hos os. At være lærer på en
secondchance-skole (bemærk: ikke second
class!) giver på godt og ondt andre pædagogiske
opgaver, end når man er ansat ved et gymnasium
i Københavns nordlige forstæder.
For ildsjælen, der brænder for sit fag, vil udfordringerne være mange. Det er langt fra alle,
der kan, eller vil, tage imod budskabet, og ofte
må læreren starte meget langt fra hf-bekendtgørelsens krav for langsomt at nærme sig det autoriserede niveau.
Med hensyn til ledelsens ansvar for lærernes
trivsel var det i undersøgelsen meget tydeligt, at
lærerne mener, at ledelsen sjældent uddeler ros
og påskønnelse. Rektor har som respons på kritikken meddelt, at han er gået i tænkeboks. Han
mener, at det er vanskeligt at rose individuelle
lærerpræstationer, når lærerne på FHF traditionelt har været frie fugle, som meget har frabedt
sig ledelsesmæssig indblanding.
Rektor var dog allerede inden undersøgelsen
begyndt at aflægge varslede besøg hos lærerne
som basis for medarbejdersamtaler. Rektorbesøgene har generelt været en positiv oplevelse
for de implicerede lærere; måske er det netop
den slags procedurer, som kan give lærerne en
fornemmelse af, at ledelsen kender dem og
påskønner deres arbejde.
Et godt og trygt kollegialt miljø kan gøre meget for at afhjælpe udbrændthed, fordi den udbrændte lærer vil være tilbøjelig til at gemme
sig og sky kollegial kontakt. Det fremgik af undersøgelsen, at det kollegiale miljø på FHF er
velfungerende. Langt de fleste lærere har henvendt sig til andre kollegaer med problemer, og
selvom klikedannelser er et kendt fænomen på
lærerværelset, præger disse ikke arbejdsmiljøet
i negativ retning.
Nye strategier
Efter den pædagogiske dag valgte lærerne på
FHF at træffe følgende foranstaltninger for at

forhindre udbrændthed. For at bryde den enkelte
lærers isolation og for at forbedre pædagogiske
strategier (også til løsning af konflikter med eleverne) vil skolen starte et program for direkte
supervision, hvor lærere overværer hinandens
undervisning og bagefter taler sammen om den.
Fordi lærere er vant til at arbejde alene, er det at
have tilskuere til sin undervisning en kilde til
angst og ubehag hos mange kollegaer. Vi ønsker
derfor kun at deltage i supervision, hvis det foregår med konsulentbistand og efter frivillighedens princip.
I det forløbne år har teams på tre lærere samarbejdet om hver førsteårsklasse (og modtaget
løn for dette arbejde) for bedre at kunne tackle
alle slags problemer i klassen fra begyndelsen.
Teams har været en succes, som vi ønsker at arbejde videre med næste år. Man kan sige, at det
at arbejde i teams er en slags indirekte supervision.
Endelig vil vi på vores næste pædagogiske
dag prøve at blive enige om nogle få, enkle, fælles normer for elevernes adfærd i timerne og for
nogle fælles regler for, hvordan vi tackler konflikter med eleverne og elevsladder.
Grundtanken er, at vi som lærere på FHF mere
skal komme til at tænke som et »vi« end som
»jeg’er« med individuelle, isolerede problemer.
Vi skal også lære at koncentrere os mere om den
samlede succes, skolen er, end at fortabe os i enkeltstående nederlag.
Målet er også, at ildsjælene skal lære at kende
og at kunne markere grænser for deres engagement. En sand ildsjæl brænder for sit fag, for
eleverne, for skolen – men skal samtidig kunne
fastholde en afstand, der gør det muligt objektivt
at kunne vurdere de konflikter, vi dagligt udsættes for som lærere, og at kunne finde rationelle
løsningsmodeller. En ildsjæl må lære at skelne
mellem det professionelle, det personlige og det
private og vide, at som lærer står man først og
fremmest til ansvar for det professionelle – og at
det private, ja, det er privat.
Udbrændthed kan med fordel også anskues
gennem andre optikker. På vores pædagogiske

»Grundtanken er, at vi
som lærere på FHF
mere skal komme til at
tænke som et »vi« end
som »jeg’er« med individuelle, isolerede
problemer.«.
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dag talte også Jacob Appel, som underviser på
Frederiksberg Tekniske Skole, og som kommer
fra en anden pædagogisk tradition. Han problematiserede i sit indlæg, om der er nogen grund
til, at vi som lærere på FHF glæder os over, at
eleverne er så tilfredse med at blive servicerede
af segnefærdige lærere. Ændrer vor servicevirksomhed egentlig elevernes bevidsthed? Skaber
den det engagement, som kunne være springbrættet til en højere livskvalitet for eleverne? I
stedet for automatisk at stille ydelser til rådighed for eleverne, skulle man måske hellere
møde dem lidt i denne stil:
Nikolaj, forklar os, hvorfor du skal gå på skolen
i to år og få stillet utallige menneskelige og materielle ressourcer til rådighed. Rengøringen på
FHF bliver varetaget af fem rudimentært uddannede kvinder fra fjerntliggende tyrkiske
landsbyer. Bevis for os, hvorfor de ressourcer,
du vil have, ikke er bedre investeret i danskkurser til disse kvinder.
Endelig er vores problem jo ikke lokalt, heller
ikke helt så entydigt psykologisk eller pædagogisk, som
jeg har fremstillet det her,
men i vid udstrækning også
politisk og strukturelt. Takket være en fremragende
indsats fra vores tillidsmand,
Mogens Jensen, bliver vi
konstant bevidstgjort om den
indflydelse, organisatoriske
forhold har på vores hverdag, og om vores muligheder
for at påvirke dem.

M.C. Escher: »Bond of union«
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De problemstillinger, vi har taget hul på nu, er
kommet for at blive. Der er en indbygget erhvervsrisiko ved det at være lærer. Eleverne er
godt nok FHF’s eneste råstof, men der skal jo
nogen til at forarbejde det. Ildsjælene må og skal
brænde videre, men det er i alles interesse, at vi
lærer at brænde på en anden måde. Derfor
fortsætter vi projektet på den næste pædagogiske dag.
Noter
1: Spørgeskemaundersøgelse om udbrændthed,
FHF, 2000.
2: Kvalitetsundersøgelse af FHF, FHF, 1999.
3: Graversgård: Udbrændthed, 1994, 10.
4: Schmidbauer: De hjælpeløse hjælpere, 1984.
5: Ziehe: Ambivalenser og mangfoldighed,
1989, 39.
6: Ziehe: op.cit., 69.

Cecilie, Anders og
Mikkel.

DEN FRI UNGDOMSUDDANNELSE
skaber motiverede elever
Signalement af en ny elevgruppe på Frederiksberg HF-kursus
En arbejdsgruppe bestående af tre lærere, Jan, Ulla og Pernille, har i det forløbne år gennemført en spørgeskema- og interviewundersøgelse af de tidligere DFU-elever for at klarlægge, hvordan DFU og hf-uddannelsen på FHF matcher hinanden. Undersøgelsen er mundet ud i en rapport, der kan rekvireres ved henvendelse på skolens kontor.

I

Af Jan Andreasen,
Ulla Wogensen og
Pernille Asmussen

DE SENESTE år har vi fået en ny elevgruppe på Frederiksberg HF-kursus
(FHF): 10% af elevårgangen kommer fra
Den Fri Ungdomsuddannelse (DFU). Vi har
sat tre af disse tidligere DFU’ere og nuværende FHF’ere stævne til en rundbordssamtale om de to uddannelsers potentialer
og problemer.
De tre elever, samlet om bordet en torsdag
middag i maj, er Cecilie, Mikkel og Anders fra
2. K.
Cecilie er 21 år og gik, før hun startede på
DFU, i 10. klasse på Espergærde Ungdomsskole. Ungdomsskolen blev også hendes DFUuddannelsesansvarlige institution. Cecilies

DFU-forløb bestod af ophold på danse- og dramaskole og senere sprog- og teaterskole i London.
Mikkel er 21 år. Før han startede på DFU,
havde han erhvervsarbejde. Mikkels DFU-forløb bestod af ophold på VUC, hans uddannelsesansvarlige institution, og højskole i Norge
samt konservatorieforberedelse i guitar.
Anders er 25 år og var i lære og på ungdomshøjskole, inden han startede på DFU. Anders’
DFU-forløb bestod bl.a. af hf-enkeltfag og af et
ophold på Oure Idrætshøjskole, som også var
uddannelsesansvarlig institution.
For alle tre gælder det, at de har hørt om Frederiksberg HF-kursus fra venner og bekendte.
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»Det, jeg lærte af
dagligdagen på DFU,
var, at guitarspil hver
dag ikke lige er
sagen.«

Opvarmning til rundbordssamtale: Hurtigskrivning.
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Hvorfor valgte I et DFU-forløb, og hvad synes I
selv, at I har kunnet bruge det til?
Cecilie: På DFU får man prøvet en masse ting af
og finder måske primært ud af, hvad man ikke
vil med sit liv. Hvis man er forvirret og uafklaret, så får man udelukket nogle ting på DFU.
Mikkel: Jeg valgte DFU for at få tid til at finde
ud af, hvad jeg ville efter hf. Jeg har hele tiden
vidst, at jeg ville starte på hf på et tidspunkt.
Det, jeg lærte af dagligdagen på DFU, var, at
guitarspil hver dag ikke lige er sagen.
Anders: Jeg startede på DFU ved et tilfælde.
Jeg var på Oure Idrætshøjskole, og dér fortalte
de mig, at jeg kunne få mit ophold finansieret
via DFU – og så hoppede jeg på DFU. Undervejs i forløbet blev jeg afklaret omkring, hvad
jeg vil, nemlig være fysioterapeut. Og derfor
kom jeg så hér... for at kvalificere mig til fysioterapeutuddannelsen.
Hvad vil I fremhæve som specielt godt og som
specielt skidt på DFU?
Anders: Det bedste ved DFU er valgfriheden.
Man vælger selv, hvordan ens individuelle uddannelsesforløb skal se ud, og fx også hvilken
skole man vil gå på. Men den frihed betyder
også, at DFU nemt kan misbruges til ren fornøjelse. Fx bruger nogle den bare til at få betalt
deres
udenlandsrejser.
Mikkel: Uddannelsen er
god, hvis du er
i tvivl om,
hvad du vil.
DFU er langt
at foretrække
for et ligegyldigt job. Men
jeg mener nu
også, at DFU
er
for
de
stærke, dem,
der forstår at
bruge uddan-

nelsen. Ikke alle tør springe ud i et DFU-forløb.
På DFU er dine muligheder ret komplicerede.
Og det er svært at vælge, hvad man vil og skal.
Cecilie: For mig at se er den største ulempe ved
DFU, at den ikke er kompetencegivende. Det er
klart en begrænsning, at den ikke giver adgang
til nogen videregående uddannelse. Vil man videre, skal man have fx en hf-eksamen.
Hvordan har det så konkret fungeret at gå på
FHF efter et DFU-forløb? Hvordan er det at
komme på skolebænken efter at have været mere
»frie fugle« på DFU?
Mikkel: Hvis ikke jeg havde taget den pause inden hf og prøvet nogle forskellige ting af via
DFU, så var jeg nok bare droppet ud af hf igen.
Men efter DFU var jeg motiveret og klar til at
komme her. Tidligere ville jeg for alt i verden
undgå at gå i skole. Nu synes jeg, at det er fedt at
gå på hf. For mig har DFU reddet overgangen fra
folkeskolen.
Anders: Det var lidt hårdt at komme på skolebænken igen, men også spændende. Jeg oplevede også, at jeg var blevet motiveret for at
starte i et mere struktureret skoleforløb. Og de
faste skolerammer, der er her på FHF, er ikke
noget problem, når man har prøvet at være bundet af fast arbejde. Det lærer man disciplin af.
Cecilie: En af de store fordele ved at starte på hf
efter DFU er, at man får fast social tilknytning i
to år. På DFU kører man jo sit eget løb.
Hvorfor startede I så lige på Frederiksberg HFkursus? Skolen for de voksne unge?
Anders: Jeg ville væk fra provinsen. Alderen
betyder også meget. De fleste ved godt, før de
starter, at gennemsnitsalderen er ret høj på FHF.
Mikkel: FHF har ry for at være en seriøs skole,
med meget forskellige elever. Det har sin
charme.
Anders: Lad os bare sige, at skolen er meget
rummelig.
Synes I, der er noget fra jeres DFU-forløb, som
FHF kunne lære af?

Anders: På DFU møder man bare til tiden!
Cecilie: Ja, man kunne slet ikke komme ind til
undervisningen, hvis man kom for sent.
Mikkel: Man kunne godt ønske sig mere disciplin og konsekvens hér.
Cecilie: Ja, for forpligtelse skaber jo et bedre arbejdsmiljø.
Anders: Ja, og som elev vil man også bedre
kunne stille krav til lærerne, hvis man er til stede
kontinuerligt. Hvis eleverne ikke har selvdisciplin, opstår der let en folkeskolementalitet, hvor
eleverne fralægger sig ansvar, og hvor lærerne
bruger for meget tid på at skælde folk ud. Det
handler om at stille krav fra skolens side og for
eleverne om at tage et ansvar. På DFU tager du
hele ansvaret selv.

Cecilie: »Den selvdisciplin og tolerance over
for andre, som man udvikler, hvis man gennemfører et DFU-forløb, er i hvert fald god at have
med i bagagen, når man starter på hf«.
Med denne replik, som de alle tre nikker samstemmende til, forlader vi rundbordssamtalen
og ønsker de tre kommende hf-studenter held &
lykke med deres eksaminer og deres videre
fremtidsplaner.
Cecilie har bl.a. været på sprog- og
teaterskole i London.

Min søde hf-tid
E

Af Troels Lindgård
Man bliver
selvstændig af at gå
på hf, siger Troels
Lindgård, der tog
hf-eksamen i 97 – og
nu er både studerende
og iværksætter.

FTER TO år på Falkonergårdens Gymnasium besluttede jeg, på baggrund af manglende faglig
motivation, at søge ind på
Frederiksberg HF.
Den beslutning skaffede både
et pusterum, men også en indgang til et for mig
nyt og mere modent miljø, som medførte, at den
manglende motivation kom på højkant. Ud over
en masse venner og gode minder er selvstændigheden det vigtigste, jeg tog med mig fra hf’s undervisningsprincip, der bemyndiger én til selv at
skelne mellem ansvar og frihed.
Dette blev yderligere forstærket af forskelligheden i klassen. Det var inspirerende at gå i skole
med så mange forskellige mennesker med så forskellige baggrunde.
Selvstændigheden har jeg ofte haft brug for i for-

bindelse med mit studium som HA dat. på Handelshøjskolen, hvor jeg læser datalogi/økonomi.
Både på studiet, hvor hovedparten af arbejdet er
projektarbejde, men også i min fritid, hvor jeg har
startet et internetfirma (sapmire.com) og har en
isvogn på Rådhuspladsen (isfaetteren.dk), er
selvstændigheden en nødvendighed for at være
målrettet og produktiv.
Mit værste minde om hf var at stå i kulden ude
i rotunden og ryge. Men det var også positivt at
gå i en skole med en konsekvent rygepolitik. Den
blev kun overgået af den endnu mere konsekvente
fraværspolitik.
Der har været meget snak om, at hf ikke var et
kvalificerende trinbræt til de videregående uddannelser. Men det har aldrig været et problem
for mig – tværtimod!
Når jeg ser tilbage på min tid på hf, er der stort
set kun positive minder. Tak, Frederiksberg HF.
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En verden i forandring
Mellem natur og samfund – en præsentation af geografiens fagområder
ORTET, DET gamle vægkort i geografilokalet, er vel det første mange tænker på
i forbindelse med geografiundervisningen.
Og det er jo heller ikke så tosset endda, idet
geografi jo netop betyder jordbeskrivelse.
Gamle vægkort – som viser kontinenterne
og oceanerne. Der er i sig selv noget beroligende ved disse vægkort. De er nemlig temmelig ens og uforanderlige fra år til år. Kontinenter med deres lavland og floder,
højland og bjergkæder ligger der hvor de
»altid« har ligget. Og allerede her kommer
kortet til kort (!) over for virkelighedens
verden. Kontinenterne bevæger sig,
bjergkæder nedbrydes af vind og vejr, og
nye bjergkæder dannes. Langs oceanbundens bjergkæder dannes ny oceanbund,
mens oceanbunden andre steder synker ind
i jordens dyb. Men alt sammen foregår i et
tempo som dårligt lader sig registrere, og
som vi kun mærker som lejlighedsvise
jordskælv og vulkanudbrud. En kort – og
ofte ødelæggende – advarsel om at verden
er i konstant forandring og bevægelse.
Undervisning i klodens geologiske processer
– jordskælv og vulkaner, pladetektonikken mv. –
er en del af geografiens beskrivelse af jorden.

K

Af Otto Leholt

»Meget tyder på at menneskets aktivitetsniveau
i dag er ved at sætte sig
varige spor i klimasystemet«.

Vejr og klima
Mellem himmel og jord udspiller klima- og
vejrprocesserne sig. Det viser kortet heller ikke.
Til gengæld er det noget vi oplever og taler om
hver dag. Men gør vi noget ved det? Ja, måske.
I 1990’erne blev der fra år til år målt nye varmerekorder, mens tv-billederne af altødelæggende
orkaner blev afløst af tørkekatastrofer ét sted og
oversvømmelser andetsteds. Alt sammen måske
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et symptom på at klimasystemet er bragt ud af
balance af en voksende befolknings stadig
større udslip af gasser og stoffer til atmosfæren.
Klimatologien og teorierne om klimaændringer indgår som et naturligt element i geografifagets beskrivelse af verden. Sammen med de
geologiske processer danner klimasystemerne
de naturmæssige forudsætninger for de menneskelige kulturer i deres mange former.
Levevilkår og demografi
Vi fik aldrig rigtig sat tal på Kejser Augustus’
folketælling for 2000 år siden. Men vi ved at
omkring år 1830 rundede jordens samlede befolkning den første mia. Det havde taget mange
år at nå hertil – men herefter gik det stærkt.
Hundrede år senere, 1930, var den ene mia. blevet til to, og efter blot 30 år mere, i 1960, var jordens samlede befolkning på 3 mia.
I efteråret 1999 var vi dobbelt så mange, nemlig nu 6 mia., hvoraf knap 5 mia. lever i udviklingslandene. Og væksten vil fortsætte. Alene
det faktum at ca. 40% af jordens befolkning er
under 20 år, betyder at der i de kommende årtier
vil være omkring 2,5 mia. nye forældrepar som i
gennemsnit vil føde 2,8 børn. Prognoserne anslår at verdensbefolkningen først vil stabilisere
sig ved ca. 11mia.
At befolkningsdebatten dermed er blevet et
centralt element i hele udviklings- og miljødebatten, kan ikke undre. Denne debat rejser en
række etiske, kulturelle og politiske spørgsmål.
Skal man acceptere den kinesiske løsning med
et-barns-politikken? Kan man i et overbefolket
og fattigdomstynget Indien acceptere kønsbetingede aborter hvor pigebørn sorteres fra inden
fødslen? Hvordan opnår kvinder i Afrika og
Asien samme sociale, politiske og økonomiske

status som kvinder i den vestlige verden – idet
dette umiddelbart synes at være vejen til at
sænke fødselshyppigheden?
Befolkningsproblemet i Vesteuropa handler
ikke kun om en stigende forsørgerbyrde som
følge af en stadig ældre befolkning, men også
om et stigende indvandringspres fra syd mod
nord. Skal EU åbne sine grænser for denne arbejdskraftreserve og/eller åbne sit marked for
udviklingslandenes eksportvarer?
Erhvervsgeografien
Ligesom det politiske landkort i det seneste tiår
har skiftet farve, grænser er blevet ændret og
nye stater dannet, er også det økonomiske landkort under forvandling. Begrebet ulande har mistet konkret indhold i takt med at en lang række
tidligere ulande i de seneste årtier har gennemgået en hastig industrialiseringsproces. I de senere år har denne udvikling været mest markant
i Sydøstasien – ikke mindst i Kina som oplever

vækstrater på 10-12% årligt og dermed igen har
bragt Riget i centrum, såvel økonomisk som politisk.
Denne udvikling, som går under betegnelser
som »ny international arbejdsdeling«, »internationalisering« og »globalisering«, har direkte
betydning for Europa og Danmark. Danske virksomheder lukker, og produktionen flyttes til
lavtlønsområderne i Asien og andre steder. I
denne proces er der vindere og tabere. Taberne
er de ufaglærte som mister deres arbejde – samt
de regioner i verden som ikke er attraktive for
kapitalinvesteringer (Afrika). Vinderne er de
millioner af ufaglærte, ikke mindst kvinder, som
fra rismarkerne nu indtager deres plads i systuerne og ved montagehallernes samlebånd. Her
produceres vores tøj, vore biler, vores pc’er mv.
Er dette bare grov udnyttelse af billig arbejdskraft? eller er det i virkeligheden sådan man laver en reel omfordeling af vores velstand? Og
hvad skal vi så leve af ? – Formentlig af det vi
har mellem ørerne… og også hertil kan geografi

Geometrisk korrekt snefnug
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FREMTIDEN
1995 afholdt skolebestyrelsen en konference, hvor bl.a. Rolf Jensen fra Instituttet for Fremtidsforskning deltog.
Mange af skolens lærere har siden været optaget af Rolf Jensens tænkning – og ikke mindst af
hans seneste bog, The Dream Society, fra 1999.
I bogen argumenterer Rolf Jensen overbevisende for, at facts udskiftes med følelser, og at
dette skifte kommer til at påvirke både erhvervslivet og vores hverdag.
På den baggrund har redaktionen af HF-Vinkler 2000 haft en samtale med Rolf Jensen. Samtalen fandt sted tirsdag den 16. maj 2000 på Instituttet for Fremtidsforskning. Vi sammenfatter
her nogle af de synspunkter, der kom frem i
løbet af de tre kvarter, vi fik lov at lægge beslag
på den travle forskers tid – inden piben blev
tændt på vej til næste aftale.

I

Rolf Jensen,
direktør for Instituttet
for Fremtidsforskning

Fremtiden er fuld af
følelser, og fremtidens mænd og
kvinder er høje og
smalle, sociale og
kreative – og så skal
de være gode til at
fortælle historier,
skabe fællesskaber
og sætte i scene.
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Fremtidens medarbejdere
er høje og smalle
Fremtiden vil stille stadig stigende krav til den
enkelte medarbejder i virksomhederne. Faglig
dygtighed er en selvfølgelighed. En snæver og
fagspecifik kompetence vil være en af forudsætningerne for at få succes i fremtidens samfund.
Den enkelte skal altså først og fremmest have en
lang videregående uddannelse inden for et afgrænset fagområde.
Men det er ikke nok. Den høje og smalle medarbejder skal også kunne alt det andet. Vedkommende skal kunne samarbejde, indgå i teams og
i det hele taget være i besiddelse at det, man kan
kalde stærke sociale kompetencer.
Kreativitet er også vigtigt. På Instituttet for
Fremtidsforskning modtager vi mange ansøgninger, hvor den enkelte søger at vise sin kreativitet. Men vi lægger vægt på, at kreativitet skal

. . . . . ifølge

ses i relation til de faglige brikker. Den kreative
proces består i at kombinere sine videnbrikker
på en anden måde end de andre.
Om begrebet »hard fun«
i The Dream Society
Man skal kunne lide sit arbejde, og det skal være
sjovt. Men fun alene gør det ikke. Den franske
fodboldstjerne Eric Cantona øvede sig ofte i timevis, efter ordinær træning, på en enkelt detalje. Konkurrencen indebærer, at succes kræver
disciplinering og træning.
Om individualisering og frie valg
De unge har en masse valgmuligheder, og de
zapper. Man kan sige, at de er forvirrede, men vi
vælger at se sådan på det, at de er søgende. Tidligere fik man udleveret et søkort til livet hjemmefra. De unge i dag skal selv tegne det, og det
gør de fra de er 18, til de er ca. 30. Og selv om
de er individualister, ligger det også i tiden, at de
tåler og accepterer hinandens forskelligheder.
Individualiseringen skal ligge i det, man laver i
grupper. Alt arbejde bliver mere og mere socialt.
Om pædagogik og iscenesættelse
Al information vil snart være til rådighed på internettet, og pc’erne vil falde i pris. Gratis computere er allerede på banen i England og USA.
Det vil vi også se her. Men jeg tror ikke, at den
teknologiske udvikling vil medføre, at fjernundervisningen vil overtage lærerens job. Så var
det allerede sket! Vi vil stadig have klasseværelset, pædagogikken og holdningerne. (Redaktionen nikker betrygget bekræftende).
Der fokuseres for meget på det faglige i klas-

Rolf Jensen
seundervisningen. Det faglige skal indlæres
hjemmefra, og timerne bruges til gruppearbejde
og holdningsdiskussioner. Det er lærerens opgave at tænde eleverne og holde dem fangen.
Pædagogikken skal være spændende og engagerende. Eleverne skal helst sidde og hygge sig, og
så først bagefter opdage, at de er blevet klogere.
Det bliver fremtidens udfordring. Og det er der
jo i og for sig ikke meget nyt i.
Men måske skal der andre metoder i brug.
Undervisningen skal emotionaliseres ved hjælp
af rollemodeller, som man kender det fra sportens verden. I fritiden kan eleverne jo godt losse
til en bold i timevis, for det er der følelser og
drømme i, og de er i et fællesskab med fælles
rollemodeller. Kodeordene er konkurrence (du
kan vinde), chance (du kan også vinde, selv om
du ikke er så god), efterligning (det kan jeg
også) og røde kinder (spænding)! De lærere og
fag, hvor den enkelte elev føler noget, vil blive
attraktive.
Det er vigtigt, at eleverne oplever, at de indgår
i et socialt fællesskab, og at der er knyttet oplevelser og succeskriterier til dette fællesskab. Historiefortællerne, der kan sætte oplevelser i perspektiv og dermed danne kultur og fællesskab,
bliver centrale aktører i skolen. Og med hensyn
til »storytelling« kan vi lære meget af dramaturgien, for vi kommer alle til at konkurrere på dramasnedkerkompetence. Og det vil give en bedre
undervisning.
Red.

Arman: Milo Cruise, 1995
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Kunsten at navigere i kaos
Portræt af et fag som ikke er noget fag, men et kannibalistisk uhyre
ET VAR den amerikanske sociolog
Alin Toffler der allerede i 1970 stillede diagnosen: Det moderne menneske lider af fremtidschok. En melding der på det
tidspunkt vakte stor opmærksomhed. Fagre
nye verden! Fremtidschok? Hvad mener
manden med det?
Det var dengang forurening var sådan noget
man var glad for (det var jo tegn på økonomisk
vækst). Neil Armstrong havde lige sat sine ben
på månen, og computeren var et monstrum på
størrelse med et klasseværelse. Hf var tre år
gammelt, og hf’erne syntes allerede dengang at
gymnasieelever var umodne og barnlige. Fremtiden var kommet! Men fremtidschok? Godt nok
var pornografien lige frigivet, men Toffler må
også have haft andet i tankerne...
Med oprettelsen af hf i 1967 så verden også et
nyt fag, sådan cirka, nemlig samfundsfag. På
skemaet. Og obligatorisk. Men samfundsfag er
ikke bare ét fag. Der er snarere tale om tre fag,
nogle mener endog fem: politologi, sociologi,
nationaløkonomi, international politik og statistik. Under én hat. Samfundsfag har stjålet fra
højre og venstre, med arme og ben. Det var der
allerede dengang nogle der blev sure over. Flere
økonomer trak overbærende på skuldrene: »De
er jo ikke rigtige økonomer, de der samfundsfagsfolk«.
Og der var andre der gav deres besyv med på
deres fags vegne.
Men samfundsfag voksede sig større og større
med årene. Hvorfor? Hænger det mon ikke sammen med at den fremtid Toffler indvarslede,
kræver sin uddannelse. Den kræver for eksempel samarbejde. Tværfagligt samarbejde betyder
at fagenes identitet kommer i anden række. Ingen slipper uden om nationaløkonomien og
Adam Smith’s og Keynes’ teorier. Men når vi i
samfundsfag arbejder med EU, arbejdsløshed,

D

Af Jan Andreasen

»Kultur er en
stjernetåge af
vaner...«
Jean Lyotard,
fransk filosof
»Kultur er
stillingtagen!«
Kaospilot fra Århus
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kulturkonflikter, så benytter vi os også af gamle
Smith og Keynes når der er behov for d’herrer.
Ligesom sociologerne og politologerne inddrages når vi finder at det er relevant. Samfundsfag
var altså fra starten et samarbejde mellem flere
fag. Og det er der fremtid i. Spørg dem bare på
Oticon. Spørg dem på Novo.
– Jeg har hørt at historien er død.
– Hvad har vi så tilbage?
– Samfundsfag!
Hørt i aulaen på FHF
Indvarslingen af historiens død for nogle år siden fik det naturligt nok til at risle koldt ned ad
ryggen på et par historielærere. Dog behøver
man næppe frygte for fremtiden på historiens
vegne. Den har før vist sig at være sejlivet, den
historie. Men hvor kommer overskriften til
denne lille præsentation af samfundsfag ind i
billedet?
I dag handler alting jo ikke om historie, og
ikke kun om fremtiden, men om kultur. Og det
gør det måske fordi kulturbegrebet er sådan en
brokkasse man kan smide alting ned i. Altså: alting er i dag kultur.
Ifølge moderne kulturteorier er verden i dag
befolket af vagabonder, turister, nomader! Vi er
alle kun på besøg og så på vej et andet sted hen.
Verden år 2000 er kaos. Det er hvad kultursociologerne fortæller os, og de kalder det postmodernitet. I kan jo bare se på jer selv: Hf’eren er
det postmoderne menneske. Ikke den retlinede
gymnasieelev der altid har passet sine lektier og
gået i skole hele livet. Hf’eren er på godt og
ondt noget helt andet. Måske først og fremmest
den rejsende der har gået i skole, arbejdet, rejst,
brændt for et eller andet, så længe det varede,

dovnet den etc. Og som spørger: Hvordan kommer jeg nu videre? Det er måske alt andet end
nemt. Det kan være helvedes svært. Kunsten at
navigere i kaos. Vel ikke just noget man lærer
sådan lige overnight.
Fremover vil man se hf ændre sig dramatisk. Fagene som vi kender dem i dag, vil måske helt
forsvinde, skemaet som vi kender det i dag, vil
måske falde bort, store dele af undervisningen
vil foregå uden for skolerne, projekter og
tværfaglighed vil vinde indpas. Man kan måske

ubeskedent sige at det hele startede med samfundsfag, dengang i midten af 60’erne da man
oprettede et fag som netop ikke er noget fag,
men et samarbejde uden respekt for faggrænser.
At et sådant uhyre kræver et højt fagligt niveau,
er naturligvis hævet over enhver tvivl. Kannibalisme er skam en alvorlig sag.
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T

Af Martin Thorborg,
marketingdirektør,
Jubii A/S

Martin Thorborg
hører til årgang 95,
den årgang DPI senest har undersøgt.
Men han fik aldrig
en fuld hf-eksamen.
Ifølge undersøgelsen
(se rektors artikel)
bliver en hel del af
»afbryderne« selvstændige. Det var
Martin allerede da
han gik på FHF, og
det er han stadig.
Man ser ham ofte på
tv og i aviserne, for
Jubii, Danmarks
største webportal, er
en god historie. Læs
lidt af den hér – og
find mere på
www.jubii.dk.
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ELEFONEN ringede en aften i marts,
og i røret var min gamle dansklærer fra
Frederiksberg HF-kursus, Gunild. Det var
anden gang hun havde overrasket mig ved
at ringe. Første gang var for fem år siden,
hvor hun overtalte mig til at gå op som selvstuderende i mundtlig dansk selvom jeg året
før var blevet smidt ud af FHF og derfor
ikke havde været til dansktimer i et år. Det
gik dog fint. Jeg fik et 10-tal, og hun fik et
knus for at have overtalt mig.
Denne gang var det en lige så rar opringning.
Gunild ville have mig til at skrive et indlæg til
HF-Vinkler om min tid på skolen og hvordan det
siden er gået – og om mit syn på computerens
betydning for skriftsproget. Selvom jeg har
travlt, syntes jeg ikke at jeg kunne svigte hende,
og derfor bliver du nu belemret med lidt af mit
liv – og min aversion mod diktaturet for korrekt
dansk.
Jeg startede på Frederiksberg HF-kursus i august 1993. Jeg havde brugt fire år på militæret
og diverse småjob for at få tiden til at gå indtil
jeg kunne komme ind på Politiskolen. Men da
de kun ansatte meget få nye aspiranter det år,
kunne jeg ikke komme ind. Nu havde jeg ventet
i fire år, og for at være ærlig havde jeg ikke en
anelse om hvad jeg så ville. Her er hf en glimrende ting, og specielt Frederiksberg HF hvor
gennemsnitsalderen er noget højere end på andre hf-kurser.
Mødet med Frederiksberg HF var positivt.
Man blev overvejende behandlet som voksen, og
kameraterne var o.k. Dog har man i den alder
dannet sig flere meninger om tingene end man
havde da man gik i folkeskolen, og det kan man
godt støde hovederne lidt sammen på. Nuvel,
der var ikke de store problemer, og det var faktisk hyggeligt at være på skolebænken igen. Jeg

havde forventet at jeg var blevet lidt mere voksen end jeg var da jeg en kort overgang prøvede
kræfter med gymnasiet, men intet havde ændret
sig. En god pjækketime var stadigvæk fin-fin, at
lave lektier var stadigvæk mindst lige så kedeligt som dengang, og jeg fik endnu en gang et
rungende 03 i kemi, så alt var ved det gamle.
Tiden gik, og et af lyspunkterne var en flink
fyr fra en anden klasse. Han hedder Pan, og jeg
mødte ham næsten hver dag til engelsk. Han var
udlært gartner, og det var han nu blevet træt af at
være. En af hans interesser var aktier, og den viden han havde om det fascinerede mig meget.
Jeg havde i min fritid opbygget en meget lille
hobbyforretning hvor jeg solgte computerspil,
og de to ting fik vi en del engelsktimer til at gå
med.
Jeg havde gennem længere tid haft lyst til at
lave en »rigtig« forretning, og det tog mig ikke
lang tid at få ham med på ideen. Vi startede CyberCom på Falkoner Allé – og skiftedes til at
pjække fra undervisningen så den ene kunne
passe forretningen mens den anden passede skolen. For at gøre en lang historie kort blev vi
begge smidt ud. Retfærdigt var det ikke. Vi
havde begge udmærkede karakterer og afleverede vores ting til tiden. Men sådan er skoler nu
engang, fyldt med mærkelige regler fra en svunden tid. En eller anden dag er der vel nok en embedsmand der opdager at vi skriver år 2000 i kalenderen og får revideret reglerne lidt, men nok
om det.
For at gøre en endnu længere historie kort
solgte jeg efter et år min del af forretningen og
lavede internetforretningen Jubii sammen med
nogle andre gode venner. Den har med tiden
grebet om sig, så det er nu gået fint selvom jeg
blev dømt uegnet til hf.

Hallo! Vågn op!
Computerens betydning for behandling af sproget var den anden ting Gunild bad mig om at
skrive om. Lige det emne har jeg nemlig blandede følelser over for. I aviserne har der været
meget skriveri om at computeren er ved at ødelægge børns håndskrift, og at de derfor bliver
dårligere til at kommunikere. Personligt mener
jeg at det er den værste gang sludder.
Jeg kan tage mig selv som eksempel. I folkeskolen fik jeg altid monster-dårlige karakterer i
dansk stil. Jeg ved ikke om jeg er motorisk
hæmmet, men jeg kan bare ikke skrive noget
pænt eller læseligt med en blyant. Når jeg skrev
stile i hånden, kunne jeg ikke tage mig selv alvorligt, og det betød at jeg heller ikke kunne udtrykke mig ordentligt. Først da jeg på hf fik lov
til at skrive mine stile på computer, begyndte karakterne at ligne noget. I alle de år har jeg troet
at jeg ikke kunne udtrykke mig skriftligt, og da
jeg fik computeren, åbnede der sig en helt ny
verden for mig. Nu skriver jeg tonsvis af pressemeddelelser, artikler, kronikker og meget mere.
Havde nogen for 10 år siden fortalt mig at jeg
kunne lære at skrive, havde jeg ikke troet dem.
Jeg har siden snakket med rigtig mange mennesker der har haft lignende oplevelser, så det er
ikke kun mig der er blevet holdt nede af et forældet system.
Derfor: lær børnene at skrive i hånden til husbehov, man bruger jo alligevel snart kun håndskrift til postkort og huskesedler, og giv dem så
en computer som de kan skrive på. Det vil ikke
holde dem der er gode til at skrive i hånden, tilbage, og det vil hjælpe alle de motoriske stakler.
Chat er også mistænkt for at ødelægge de unges
sprog. Tænk – de laver selv deres egne forkortelser og mærkelige tegn i stedet for at rette sig
efter Retskrivningsordbogen. Hallo, vågn op!
Det at skrive handler om at kommunikere et
budskab ud til modtageren og intet andet. Vi lever i en tid hvor tingene går lidt stærkere. Vi
skriver ikke lange breve med gåsefjer og venter
tålmodigt i 14 dage på et svar. Vi chatter og emailer, og det betyder at kommunikationen i ha-

stighed efterhånden mere ligner tale end skrift.
Derfor er vi nødt til at opfinde nye måder til at
gøre det skriftlige sprog hurtigere og mere effektivt, ligesom vi opfinder forkortelser og vendinger i det »talte« sprog. Og skulle de »unoder« brede sig til aviser, bøger etc., så hvad?
Bare modtageren forstår budskabet og hurtigt
kan sætte sig ind i stoffet.
Jeg har intet mod korrekt sprog, ligesom jeg
ikke har noget imod stenøkser, møllehjul, gåsefjer og andre ting fra en svunden tid. Men lad
være med at tvinge alle til at rette ind til højre;
det bremser en masse talent, og udviklingen er
alligevel ikke til at stoppe.
Med andre ord: skriv fra hjertet, og skriv som
det passer dig. Forstår modtageren dit budskab,
er du god til at skrive uanset hvad andre forsøger
at bilde dig ind.
Nå, det blev til en helt fristil, sikkert fyldt med
kommafejl og andet skab. Og tro nu ikke at det
er fejl jeg for realismens skyld har indføjet. Kig
selv på Jubii! Her sætter vi hastigheden i vores
kommunikation som nummer 1, og først langt
nede i prioritetsrækkefølgen kommer korrekt
sprog og stavning.
Det var mine 2 cent! Kan du have en rigtig
god og fejlfyldt dag!

Herunder et par
citater plukket fra et
interview med
Martin Thorborg,
der i øvrigt slet ikke
laver alle de fejl han
praler af:
»Computeren giver børn
mere lyst til at lære at
skrive og kommunikere
på skrift end tidligere.
Og i modsætning til
hvad andre siger, så bliver de altså ikke dårligere til at stave af den
grund«.
»Hvis du vil begå dig på
Internettet, så er du nødt
til at kunne skrive«.

»Rent kommunikationsmæssigt synes jeg at det er
befriende at håndskriften er på retur, og at computerskriften er på vej ind. Det kan da godt være
at det er synd at noget vi har gjort i mange hundrede år, er ved at forsvinde. Men så lad os putte
håndskriften ind på et fint museum og nyde den
dér. Jeg har svært ved at være nostalgisk«.
Politiken,
6. januar 2000
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Slovakiet

Bratislava

u

Af Bodil Smith og
Mogens Jensen,
lærere i samfundsfag

* SAFT er for den
ikke indviede
læser en forkortelse for samfundsfag fællesfag og
tilvalg.
Øvrige konnotationer står for læserens egen regning.
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DEN FOR vores hotel, som var en
funktionalistisk kolos fra den forgangne kommunistiske periode domineret
af de sædvanlige gule og brune farver, stod
hele den slovakiske mafia. De tre lidt for
nonchalant påklædte mænd fnidrede med
lidt småsvindel og skiftede indimellem position med en fjerde, alt mens politiet så til
på ærbødig afstand. Inden for i hotellet de
samme gule og brune farver – og varmen i
værelset, der kun kunne dæmpes ved at
åbne vinduet. Og så en bar, hvor tiden havde
stået stille fra engang før 1989: en bartender, der nødigt viste sig bag bardisken, og to
udbrændte prostituerede, der havde opgivet
alt håb om yderligere fortjeneste i den lummerhede røde og gyldne belysning.
Fortiden i Bratislava oplevede vi faktisk kun dér
inden for i hotellet. Udenfor var der klinisk renset for hvad som helst, selv det mindste ikon, der
kunne skubbe erindringen tilbage til tiden før
89. Om man så søgte ind i bevidstheden hos slovakken, hjulpet på vej af den fortræffelige slovakiske øl, var der knap nok spor af den fortid, alle
interessant nok kollektivt var enige om at
glemme. Det oplevede vi på vores besøg på Comenius Universitets pædagogiske institut. Og
det oplevede vi hos de mange kontakter, det var
lykkedes os at etablere hjemmefra.
Nutiden fremstilledes eksemplarisk af den i betydning og omfang begrænsede mafia foran hotellet og de passive politifolk, der vidste, at udviklingen, om end langsomt, drev frem i den
rigtige retning. De, altså politiet, skulle heller
ikke bruge særlig meget tid til at sikre de nyriges
økonomiske muligheder og fred fra de nyudstødte, sådan som det sker mange steder i Østeu-

Nogle impressi

ropa i disse år. For hverken de udstødte eller de
nyrige eksisterede i påfaldende grad i Bratislava. Det så vi med vores egne øjne, og det fik
vi samfundsfagligt bevist af en ansat i Socialministeriet, hvis 200 tabeller på engelsk og slovakisk i meget lille skriftstørrelse (6 punkt) afvikledes på 30 minutter, så selv vores elever måtte
misse enkelte pointer.
Fremtiden havde vi derimod selv medbragt i
form af avantgarden blandt den nye postmodernistiske ungdom, de to saft-hold* på Frederiksberg HF. De var kommet med det erklærede formål at studere transitionsproblemer i Slovakiet,
differentierede kulturformer og forskelle, der
gjorde forskel. Og det gjorde de.
Hvorfor så netop Slovakiet?
Vi, lærerne, spurgte hvorfor, og safterne svarede
helt i overensstemmelse med det postmoderne:
hvorfor ikke! Dér havde de aldrig været, og dér
ville de aldrig komme, så sådan blev det den dag
i november 99, da vi, lærerne, forslog, at den
ovenfor nævnte transitionsproplematik skulle
analyseres empirisk i en af de tidligere kommunistiske vasalstater i Østeuropa.
Vi etablerede kontakt med det danske Miljøministerium, der havde et vandrensnings- og
et geotermisk projekt et par timers kørsel fra
Bratislava. De stillede særdeles venligt begejstret ekspertise til rådighed for os en hel dag og
beværtede os effektivt i den gamle sølvmineby
Bánska Stiavnica, langt oppe i bjergene. Vi fik
kontakt med den tidligere sekretær for Udenrigspolitisk Udvalg, som arrangerede et møde i
Parlamentet med den nuværende sekretær, og
hvis søn guidede os på et besøg på Pravda, den
tidligere kommunistiske partiavis. Vi fik kon-

ioner fra en studietur
takt med en socialforsker, der etablerede et besøg på det, der svarer til det danske Socialforskningsinstitut, hvor vi hørte alt om romaproblemet i Slovakiet osv., osv.
Kort sagt flinke folk, slovakkerne. Ufatteligt
flinke og hjælpsomme og åbne over for udenlandsk besøg. De beboede oven i købet en i arkitektonisk forstand særdeles smuk by, hvis bykerne var holdt i nyklassik og rokoko, og som lå
for foden af den gamle middelalderborg, omkranset af Donau, alt sammen noget, eleverne
kunne iagttage fra de lige så mange nyetablerede
forretninger, der markedsførte amerikansk livsstil og bevidsthed.
De har det desuden godt i Bratislava. Fagforeningsmanden på raffinaderiet Slovnaft kunne
slet ikke få ordet klassekamp over sine læber, ja,
forstod slet ikke problemet interessekonflikt, da
hans arbejdere var blandt de mest vellønnede i
Slovakiet. Og medarbejderen, der lignede en eksistentialistisk fransk flanør fra 50’erne, og som
legede informationsmedarbejder samme sted,
forstod ham, mens han indolent underholdt med
privatiseringens forløb. Flinke var de, men vesteuropæisk servicemindedhed og pædagogisk
standard var ikke fuldt ud slået igennem, måtte
vi erkende.
Til gengæld afslørede vores udflugt til Miljøministeriets projekter, at den økonomiske
fremgang regionalt set er noget skævt fordelt.
Men ingen tvivl om, at de er på vej frem, på alle
fronter på vej frem, selvom økonomiske nøgletal indimellem signalerer det modsatte. Og heller ingen tvivl om, at Bratislava er et oplagt studierejsemål for hf-klasser, der vil opleve,
hvordan et land tager sig ud, når det skal bruge
ganske få år på at nå det, vi i Danmark var 150
år om at nå: demokrati, universel velfærd og privatøkonomisk vækst.

Projekt Bratislava

Sølvminebyen Bánska
Stiavnica.

Klip fra safternes projektopgaver
Peter Heiberg om besøget i det slovakiske Parlament:
»På førstedagen i Bratislava besøgte vi Parlamentet. Det er bygget i en mere lys stil end de
grå klodser, der flere steder står tilbage som et
levn fra kommunisttiden. Det ligger placeret
højst oppe i den gamle bydel med udsigt over
Donau til den ene side og den oprindelige bykerne til den anden. Dets størrelse kan bedst
sammenlignes med Proviantgården på Slotsholmen, men uden det historiske og traditionelle
islæt.
Formålet med vores besøg var at mødes med
formanden for Parlamentets Udenrigskomité,
Peter Weiss. Men han var desværre forhindret.
Vi traf derimod Weiss’ to meter høje stedfortræder Peter Ruza, der godt kunne være gået for at
være Peter Weiss, hvis han ikke havde røbet sig
selv.
Vi blev på høflig, men bestemt vis gennet
igennem metaldetektoren ved hovedindgangen

Bratislava er en
venlig by.
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du åbne et vindue. Har du først lært at leve
sådan, er den vane ikke sådan at lave om på, med
mindre afgifterne på varme og el stiger. Men da
levestandarden i Slovakiet i forvejen er faldet
for de fleste efter kommunismens fald, vil det
ikke være populært«.
Hasse overrækker talsmanden for Parlamentets Udenrigspolitiske
Komité, Peter Ruza, materiale om Frederiksberg og et ur fra Frederiksberg Kommune.
af sikkerhedsfolk, der på bedste James Bond-vis
holdt alle vinkler dækket med et bestemt og analyserende blik, som ikke efterlod den mindste
mistanke om, at de kunne miste kontrollen over
situationen.
Uden eskorte blev vi ledt til selve hjertet i Parlamentets udenrigsafdeling. Vi trådte ind i et
mødelokale, hvor brun og brun var de mest dominerende farver. Peter Ruza var en ung politiker omkring de fyrre, der havde gået på universitet i Prag, Bratislava og Moskva, altså en
politiker af den gamle skole, men med unge og
demokratiske briller på«.

Samfundsfags fagkonsulent, Per Henriksen, på
besøg i januar.
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Fra Casper Nielsens indledning til opgave om
miljøproblemer i Slovakiet:
»Der er flere grunde til, at Slovakiet i dag har
store miljøproblemer. For det første herskede
der under kommunismen den tanke, at basale
ting skulle være næsten gratis, mens alle luksusvarer skulle være meget dyre. Og da strøm og
varme er basale ting, var der derfor ingen grund
til at anskaffe sig en termostat. Kommer du ind
på et hotelværelse i Østeuropa, er varmen uudholdelig, og vil du have gjort noget ved det, kan

Fra Rasmus Burkal og Robin Vickerys konklusion på projektet om sigøjnerne i Slovakiet:
»Sigøjnerne er fredløse - i dag som altid. Der er
ikke længere brug for deres kunnen i de industrialiserede lande. Deres eksistensgrundlag er
forældet, og de er, om nogen, blevet fanget i rationalitetens jernbur, i det moderne samfunds
higen efter ensartethed, forudsigelighed og effektivitet. Think red er i dag noget vi drikker, og
Boston, Berlin og Bratislava synes at være ét
fedt, for McDonald’s og Marlboro-manden har
spredt sig som pesten og latterliggjort lovsangen
om beskyttelsen af den nationale og regionale
kultur«.
Britt Pedersen, Christian Tandrup og Kåre Carlsen undersøgte unge studerendes holdning til
demokrati både i Slovakiet og Danmark:
»Vi mødtes også med et af medlemmerne af studenterrådet på universitetet i Bratislava. Hendes
navn er Renata Kralikova. Og ud over at være
god til at drikke øl er hun også med i et internationalt studentersamarbejde, kaldet E.S.I.B.,
som blandt andet også opererer i Danmark. Vi
ville gerne have hendes kommentar til resultaterne af undersøgelsen og høre, hvordan hun så
på Slovakiets iver for at komme ind i EU. I modsætning til stort set alle andre, vi havde hørt, var
hun skeptisk over for tanken om allerede at afgive suverænitet til en ny union, men på den anden side kunne hun godt se nødvendigheden af
at være med, hvor det sner. Det er jo ikke særlig

attråværdigt at være i samme kategori som Albanien eller Rumænien. Men det var alligevel rart
at høre lidt sund skepsis, for det havde vi ikke
stødt på før, hverken hos den gode andenambassadesekrtær, hr. Juraj Podhorsky, eller hos talsmanden for det Udenrigspolitiske Nævn. Ingen
af dem mente, at der overhovedet kunne tænkes
at være modstand mod projektet i befolkningen.
Tværtimod så alle frem mod den dag, hvor Slovakiet ville blive fuldgyldigt medlem af unionen«.
Fra konklusionen: »De danske studerende virker en anelse uinteresserede i deres demokrati.
Slovakkerne derimod synes, det er vigtigt at man
udøver sine grundlæggende rettigheder i deres
demokrati... Sammenfattende kan man sige, at
slovakkerne er gladere for de ting, de har fået,
end vi er for de ting og muligheder, vi altid har
haft«.
Uddrag af konklusionen på projekt om politisk
kultur i Slovakiet af Hasse Tang, Rasmus Thomsen og Troels Tofte:
»Udviklingen og konsolideringen af et effektivt
demokrati har fortsat trange kår i Slovakiet. Den
tunge historiske arv har forhindret en åben og
konstruktiv dialog og debat, som begge er fundamentale forudsætninger for at udvikle demokratiet... En forebyggende indsats på det sociale
område, langt større end den nuværende, er en
nødvendighed, såfremt man ikke ønsker at gentage følgerne af den amerikanske drøm – i Slovakiet. Håbet for det fremtidige slovakiske
demokrati ligger – efter gruppens bedste overbevisning – hos den progressivt tænkende del af
ungdommen«.

Velkomst på Pædagogisk Institut, Comenius Universitet – efterfulgt af gruppesamtaler med de slovakiske studerende.
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Verner Thode, tidligere boginspektor
og lektor i dansk og
engelsk, gik på efterløn i 1997 og er nu
ægte folkepensionist.
Hvad bruger han så
tiden til?
Ja, foreløbig har han
blandt andet solgt sit
hus i Kirkelte, og er
dermed blevet »millionær«, er flyttet til et
lille hus i Rørvig med
udsigt over Isefjorden – og har skrevet
sine erindringer.
Erindringerne handler om Verners vej fra
landsbyskole til storstads-hf, og dermed
også om livssyn, dualistiske klemmer, jordiske trosbekendelser, fynsk dialekt – og
ikke mindst om håb
og om det at sætte
sig synlige spor.
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At Verner Thode for godt og vel tredive år siden, han var da 36 år, kunne træde ud på
Frue Plads som nyudklækket cand.mag. i dansk og engelsk, var noget der vakte opsigt.
Måske ikke så meget på Frue Plads, men i hvert fald på Båring Mark i Båring-Asperup
sogn hvor Verner er født. Et sognebarn havde brudt den sociale arv, havde bevæget
sig fra landsbymiljøet til storstaden – og var nu akademiker med akademisk fuldskæg
og kloge briller. Jo, det kan nok være at det var en historie der var værd at sætte i avisen. Så det gjorde Socialdemokraten i Middelfart under overskriften: Bryggeriarbejder
blev cand.mag!
Tretten år tidligere havde fremtiden ikke set så lys ud for den unge fynbo. Da sad han
mod- og arbejdsløs og kiggede jobannoncer i en avis han fandt på en bænk i Ørstedsparken – efter netop at være blevet fyret fra et firma der syede presenninger i et kælderværksted i Vester Voldgade.
Vi springer ind i sjette kapitel af Verners erindringer!
gkh

Om H.C. Andersens »Lykke-Peer«
og Henrik Pontoppidans »Lykke-Per«
– eller mig og dansk litteratur

E

FTER DE tretten år, der var gået, siden
jeg sad på hin bænk i Ørstedsparken,
totalt uden positive meritter, og til den dag
på Frue Plads, hvor jeg havde opnået merit
som cand. mag., kunne jeg måske godt føle
mig som hovedpersonen i H.C. Andersens
»Lykke-Peer«. For mig stod lykkens tinde
den dag på Frue Plads, og verden lå åben for
mig. Nu skulle jeg ud i den rigtige verden,
hvor undervisning ville være et personligt
engagement, og ikke autoritært mekanisk
fabriksarbejde, ud og slå dørene op ind til
kunstens, følelsernes og poesiens forunderlige verden for videbegærlige og entusiastiske unge mennesker, sådan som jeg selv
havde været. Jeg ville se betagelsen i deres
øjne, sådan som Lykke-Peer havde set den i
den unge piges på balkonen, da jubelen
skyllede op mod ham, som han stod der på
operascenen, efter at han selv havde skrevet

både tekst og musik og ikke mindst selv
havde sunget hovedpartiet i sin Aladdinopera. Men jeg ville ikke dø på toppen af
tinden, sådan som Andersen lader sin
»Lykke-Peer« gøre, lige før tæppet går ned.
Jeg havde høje mål, men de skulle omsættes
i praksis til glæde og berigelse i et fællesskab af motiverede mennesker. Det hører
måske med til forståelsen af Andersens
»Lykke-Peer«, at han skrev denne lille bog
på et sent tidspunkt i sit liv, da han var begyndt at mærke alderens ubarmhjertige
spor i både krop og sind. Som den romantiker, han var, ville han måske selv have ønsket at dø på et tidligere tidspunkt på berømmelsens og lykkens tinde.
Dansk litteratur er fyldt med romantikere og
fantaster. Men der, hvor Andersens »LykkePeer« er indbegrebet af romantikeren, er Henrik
Pontoppidans »Lykke-Per« indbegrebet af fan-

tasten, hvis fantasteri dog drager ham et langt
stykke op mod toppen af berømmelsens tinde,
men som kort før toppen alligevel snubler og
uhjælpeligt trimler ned i dybet. Her finder han
ganske vist en slags fred, for nu er han befriet for
presset fra at skulle realisere sin fantastiske
drøm, men tabet af drømmen og længselen efter
dens opfyldelse afløses af mismod, og foragt
over for verdens dårskab.
Når jeg inddrager disse personer, enten deres
navn nu staves med ét eller to e’er, skyldes det,
at jeg på en vis måde har været »forfulgt« af
dem. Hvad angår Pontoppidans »Lykke-Per«, er
det egentlig ret konkret, og man kunne fristes til
at sige, at det er et tilfælde, der ligner en tanke.
Men det har intet på sig. Der er ingen tilfælde,
som er et udslag af nogen som helst tanke noget
steds fra.
Sagen er i korthed, at jeg til mellemskoleeksamen i dansk var oppe i et brudstykke af dette hovedværk i moderne dansk litteratur. Det var fra
den periode, hvor Per bor hos højbådsmand
Olufsen i Hjertensfrydsgade i Nyboder. På det
tidspunkt er han begyndt at distancere sig fra sin
præstefar og al hans væsen ved at gå på Polyteknisk Læreanstalt for at blive ingeniør og på den
måde bryde med familietraditionen. Selve det
stykke, jeg var oppe i, drejer sig om et besøg hos
formanden for Ingeniørforeningen, som Per vil
forelægge sine planer om at forbinde alle Jyllands vandløb med kanaler, og endende med
også at ville omdanne vesterhavsbølgernes bevægelsesenergi til elektrisk energi. Det dybere
formål med projektet, som i hvert fald på det
tidspunkt i vores teknologis historie må betegnes som fantasteri, er at opnå faderens billigelse
af, at Per svigter slægtstraditionen ved ikke at
ville være præst. Besøget hos denne formand,
som er af den gamle autoritære skole, ender
langt fra godt. Formanden betegner hele projektet som galmandsværk. Og Per forlader ham
fuld af vrede og trods mod alle reaktionære
kræfter i samfundet, men også fuld af stolthed
over, at han i en alder af 22 år tør udfordre de
gamle magthavere og skabe blæst om sin per-

son. Jeg husker, at den unge himmelstormer,
som jeg dengang følte havde retten på sin side,
gjorde et stort indtryk på mig.
Anden gang, jeg mødte »Lykke-Per«, var igen
til en eksamen, nemlig til realeksamen året efter.
Denne gang var det et andet brudstykke længere
henne i romanen. Situationen er den, at der er
stort selskab hos den rige grosserer Salomon i
dennes villa et sted ved Øresunds kyst. Selskabet består af indflydelsesrige mænd fra både forretningsverdenen og fra kunstens verden. Ved
middagsbordet bliver Pers forlovelse med grosserer Salomons ældste datter deklareret. Sagen
er imidlertid, at Per hellere ville have haft den
yngste og noget kønnere og livligere af grossererens døtre, i stedet for den alvorligere ældste
datter. Desuden er der nogle af de mandlige
gæster, der udfritter Per om hans store planer.
Her er sagen imidlertid også sådan, at Per er begyndt at tvivle på, om han ønsker, at de skal realiseres, selv om den fremsynede del af dansk
erhvervsliv godt ville risikere noget kapital.
Skønt Per nu denne aften står med lykken i sin
hule hånd og kun behøver at lade den lukke sig
om den, så har planerne ingen rigtig mening for
ham mere, efter at hans far er død. Og pludselig
her, tæt på lykkens tinde, opfyldes han af en stor
tomhedsfølelse, og han flygter fra selskabet.
Han går en tur på må og få og kommer herunder forbi en have, hvor han hører nogle unge
mennesker synge en aftensang, som han mindes
at have sunget sammen med sine søskende
hjemme i præstegårdshaven i Randers. Det er
Ingemanns »Fred hviler over land og by«, og
teksten siger, at sangen »vakte ligesom et hulkende ekko i skjulte dybder i hans sjæl«. I sangen forekommer følgende to linier: »Vær også
stille i mit bryst,/du flygtning, som der bor.«
Stedet levner ikke mulighed for mange fortolkninger. Der er ikke tvivl om, at Per ikke længere
kan flygte fra sin barndom og sin opdragelse.
Per er ikke det undtagelsesmenneske, han gerne
selv ville give det udseende af, men netop så
bundet af den autoritære opdragelse, han har
fået, selv om noget i hans natur har gjort alt for
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at trodse den. Sangen og de erindringer, som den
fremkalder, får flygtningen til at længes tilbage
til barndommen.
Tredje gang, jeg skulle til en eksamen i dansk,
var til studentereksamen. Jeg kom ganske vist
ikke op i »Lykke-Per«. Men man kan sige, at jeg
kom op i et af naturalismens vigtigste socialpsykologiske temaer, nemlig i form af Henrik
Ibsens »Vildanden«, hvor det bl.a. hedder, at
»hvis man tager livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, så går det til grunde.« Selv om
det dengang ikke var krævet, at eksaminanden
skulle sammenligne med andre tekster med
samme tema, kunne jeg ikke lade være med at
referere til »Lykke-Per«. Og eksaminationen
blev pludselig til noget helt uhørt, nemlig en
egentlig samtale om eksistentialisme og naturalisme mellem eksaminator og mig, og – som noget endnu mere uhørt – begyndte censor at
snakke med.
Tilfældet ville, at jeg skulle møde »LykkePer« en fjerde gang til en eksamen i dansk. Det
var til den afsluttende eksamen i mit hovedfag.
Disciplinen var litterær fortolkning, og det forelagte tekststykke var det sted i romanen, hvor
Per sidder på en beværtning nede ved havnen og
venter på, at en vogn skal komme med moderens
kiste. Efter faderens død var moderen flyttet til
København, men Per havde aldrig besøgt hende.
Nu da hun er død og skal føres hjem til Randers
for at blive begravet i familiegravstedet, har Per
besluttet sig til i al hemmelighed at følge med
kisten hjem til Jylland, hjem til det tabte land.
Det er samtidig en rejse tilbage for at søge efter
sit sande oprindelige jeg. Det afgørende mentale
skred i ham, det punkt hvor den endelige beslutning om at opgive drømmen og jagten på lykken
fuldbyrdes, ja, det indtræffer just i det øjeblik,
da han ser kisten med sin afdøde mor svinge i
dampskibets lossebom. Da skrider den ydre virkelighed sammen om ham, og han ser tilværelsen »som et koldt og tavst, i evig ligegyldighed
hvilende isøde som det, han havde set hin gang
på sin første rejse gennem Alperne.« Han er en
besvimelse nær og må drikke to glas konjak for

at komme til sig selv. Kort fortalt ender »LykkePer« med at blive vejassistent og landmåler et
sted i Vestjylland. Her har han siddet i ensomhed
og grublet over tilværelsen og ført en slags dagbog.
Romanen var blandt mine eksamensopgivelser, og selv om det er et omfattende værk at huske i enkeltheder, så var jeg på grund af tidligere
eksaminer i stand til at huske visse episoder ret
detaljeret. Jeg blev til slut spurgt om bogens
slutning, hvor en skolelærer Mikkelsen finder
Pers dagbog og bl.a. læser følgende om, hvad et
menneskes sjæl er, hvad et menneskes sande jeg
er: »… har vi lige så mange sjæle i os, som der
er brikker i en gnavpose? Hver gang posen rystes, kommer der en ny til syne: en nar, en hugaf,
en natugle … Jeg spørger! Jeg spørger!« Pontoppidan hentyder her til spillet »gnav«, som for
længst er gået af mode. Ideen i det var, at man
trak en brik med et billede på op af en pose.
Man skulle så prøve at være den person, der var
afbildet på brikken. Pontoppidan bruger dette
spil til at illustrere menneskets identitetsproblem, som jo mere er et eksistensfilosofisk og
psykologisk problem, end det er et rent naturalistisk problem. Man kan godt læse slutningen af
romanen på en sådan måde, at Pontoppidan alligevel i sidste ende lader den medfødte personlighed veje tungere end den sociale personlighed.
Ud fra dette sted vil det være forkert at sige,
at Per finder den indre lykke, efter at han har opgivet at jagte den ydre, hvilket vist er en populær
fortolkning. Og ud fra dette citat talte vi om
Pontoppidans dobbelthed, hans ironi eller
såkaldte tvesyn, i hans beskrivelse af Per. Anviser Pontoppidan nogen rigtig måde at leve livet
på? Svaret er vel nærmest et nej. Om end det kan
siges at være et smerteligt svar. Der gives intet
rigtigt svar på det spørgsmål. Her må enhver
gøre op med sig selv og besinde sig på sit liv og
sin »sjæl«. Det er dette, der gør »Lykke-Per« til
en af moderne litteraturs væsentligste danske
romaner.
Ironisk nok, kan man sige, var denne pessimi-

stiske og deterministiske roman stærkt medvirkende til, at jeg en dag på Frue Plads faldt for
fristelsen til at føle mig som en slags »LykkePeer« – altså med dobbelt e! – bl.a. fordi denne
sidste eksamen bidrog til, at jeg bestod mit hovedfag med førstekarakter. (Det er underligt,
men netop som jeg i aftes havde skrevet dette,
læser jeg i dag nekrologen over den universitetslærer, som eksaminerede mig, og som også
havde vejledt mig i mit speciale. Jeg sender
hende en venlig og taknemmelig tanke).
På dette sted tvinges jeg til at indskyde, at jeg
ikke er nogen stor tilhænger af hverken romantikkens idealistiske livssyn eller naturalismens
håbløse determinisme, selv om begge på hver
sin måde er i stand til at udsige noget om menneskets eksistentielle vilkår. Men gennem mit
speciale i mit hovedfag, som handlede om H.C.
Branners humanisme og anden verdenskrig, fik
jeg ved et tilfælde fat i Sartres lille bog »Eksistentialisme er humanisme«. Hvis jeg endelig
skal anføre en forsigtig antydning af et ståsted,
er det vel nærmest Sartres psykologiske eksistentialisme, der siger mig mest. Den finder jeg
meget mere menneskelig end Branners firkantede freudianske arketypologi.
Selvfølgelig er et menneskes sociale liv fra
begyndelsen bestemt af det sociale miljø, det fødes ind i, men naturalisterne levner ikke mennesket, som det ses i »Lykke-Per«, meget håb om
at kunne frigøre sig fra det. Den fri vilje til at
træffe personlige og selvstændige valg levnes
ikke nogen plads hos dem. Ganske vist sætter
Pontoppidan på god realistisk vis problemet arv
og miljø til debat, men i mange tekster lader han
miljøet sejre. Det ses allertydeligst i en af de
tekster, han selv kalder krøniker, nemlig »Menneskenes børn«. Her viser han, hvordan mennesket er underlagt omgivelsernes betydning i videste forstand, og det i en sådan grad, at
Vorherre selv, som er tilskuer til det sceneri, han
selv har sat i værk, må ryste på hovedet. Historien er i korthed den, at Vorherre for at overbevise Sct. Peder om, at mennesket er et ustadigt
væsen, der svajer som et siv for vinden, har ladet

jorden pines af tørke med misvækst og hungersnød til følge. Menneskene er udtærede og dør i
hobetal af sult og sygdom. De eneste raske og
velnærede er præsterne, som menneskene bringer deres sidste brød og deres sidste kande øl
som offer, for at de skal afvende Guds vrede.
Sct. Peder går i forbøn for menneskene, og til
sidst lader Vorherre regnen styrte ned. Menneskene bliver igen raske og velnærede, og alskens
vellevned og utugt går i gang. Nu er det
præsterne, der er syge og udtærede, og de forretter gudstjenesten i tomme kirker. Vorherres sidste ord til Sct. Peder er: »Ser du nu, Peder«.
Sandsynligvis er det sagt med en pessimisme,
der ikke lader tvivl tilbage om, at mennesket er
en upålidelig størrelse og uden vilje til at ville
sig selv på trods af omgivelserne og forudsætningerne. Der kan følgelig ikke være meget håb
tilbage for mennesket, når selv Vorherre således
har opgivet det!
Spørgsmålet er, hvad mennesket i yderste instans har at håbe på, og om det i det hele taget er
nødvendigt at håbe for at overleve. Karen Blixen
besvarer det spørgsmål tydeligt i en af sine
skæbneanekdoter, »Dykkeren«, som er en anden
slags allegorisk fortælling end »Menneskenes
børn«.
Historien handler om Saufe, en ung mand,
som igennem Koranen har fået den forestilling,
at der findes engle, og at de er nærmere Gud end
menneskene. Derfor har han bygget sig et sæt
vinger med den hensigt at flyve op til dem. Det
kommer de verdslige myndigheder for øre, og
de betragter det som farligt. Folket kunne risikere at komme i uro, hvis det kunne finde på at
tro, at noget sådant var muligt, selv om de teologiske professorer smilte ad ham og kaldte det for
drømmeri. En af kongens gamle livskloge ministre sender nu bud efter Thusmu, en af kongens
danserinder, og befaler hende at spille engel,
men på en yderst kvindelig måde, for derigennem at få pillet de griller ud af den unge mands
hoved. Der sker nu det, at da den unge religiøse
fantast, som hidtil kun har haft engle i hovedet, i
løbet af kort tid kun har Thusmus kvindelighed i
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sit hoved, og endda så meget, at hun på sin side
bliver oprigtig forelsket i ham på grund af hans
unge manddomskraft, og hun åbenbarer bedraget. Saufe bliver så bedrøvet, at han vil gå alene
ud i verden med sin græmmelse og bitterhed.
Thusmu bliver også bedrøvet over bedraget, som
man har tvunget hende til at spille med i, men
hun må vende tilbage til dansen. De lover dog
hinanden, at de vil leve videre, for Thusmu siger, at »uden håb kan man ikke danse«, og Saufe
siger, at »uden håb kan man ikke flyve«. På
trods af modgang og kærlighedens fortabelse for
dem begge har de et håb at leve videre på. I anden del af historien bliver en ung poet belært
om, at »uden håb kan man ikke fortælle«. Og
den, der belærer, er på mærkværdig vis den tidligere så troende Saufe. I de mellemliggende år
har han ernæret sig som dykker efter perler. På
havsens bund har han erfaret noget om fiskenes
livssyn, og det fortæller han videre til den unge
poet. Essensen i det livssyn kommer frem i nedenstående citat fra historiens slutning, hvor en
gammel kuffertfisk gør rede for det. Fiskene har
i øvrigt Guds særlige bevågenhed, fordi de ikke
kan falde, som mennesket gjorde det før syndfloden, om end »den besværlige menneskeslægt
igen tog denne jord i besiddelse«.
»Det må dog holdes for tvivlsomt om mennesket gennem sin tilsyneladende triumf har gjort
noget skridt henimod sand velfærd. Hvorledes
kan vel en skabning føle sig nogenlunde betrygget, der uafladeligt uroer sig angående den retning i hvilken han bevæger sig, og som tillægger
sin stigen eller dalen den overordentligste betydning? Hvorledes, min unge ven, kan sandt velvære nogensinde opnås af en skabning som
egensindigt klynger sig til begrebet håb og til
begrebet risiko? (…)
Vore erfaringer har, som dine engang vil gøre
det, bevist os at man meget vel uden håb kan
svømme og dykke, ja at man i virkeligheden
holder sig i sundest ligevægt uden håb. I overensstemmelse dermed står da som øverste paragraf i vor trosbekendelse at her er alt håb udeladt.

Vi løber ingen risiko. Thi vor færden gennem
tilværelsen skaber eller efterlader sig aldrig det
som mennesket kalder en vej, og på hvilken foreteelse – (der i realiteten ikke er nogen foreteelse men en forestilling) – mennesket ødsler
uforklarlige, lidenskabelige overvejelser.
Mennesket foruroliges, til syvende og sidst, af
hvad han kalder tiden og bringes ud af sund ligevægt ved at flakke mellem fortid og fremtid.
Beboerne af en flydende verden har planmæssigt forenet de to begreber og ladet dem flyde
sammen til maximen: Efter os kommer syndfloden.«
Pontoppidan er ikke den eneste forfatter i
dansk litteratur, der kan anbringe mennesket i en
dualistisk klemme gennem sit tvesyn. Det kan
Karen Blixen også. Hensigten med beskrivelsen
af fiskenes livssyn er vel netop at understrege, at
vi ikke er fisk, men netop mennesker, og som
sådan nødt til at håbe midt i vores vaklende balancegang – ellers bliver vi til fisk. Og enhver
må så finde sit eget håb.
Jeg har skrevet ovenstående for at vise, hvordan litteraturen åbnede hidtil ukendte verdener
for mig og gav mig en større indsigt, uden at den
dog omvendt gjorde mig mere rodfæstet, hvilket
vel også er et naivt forlangende. I den moderne
eksistentielle litteratur skal man ikke søge livsbekræftelse og livsmod, med mindre man da kan
sige, at den erkendelse af mennesket, som kommer til udtryk, netop skal udstyre en med kræfter og mod til at tage kampen op på de vilkår, der
nu engang er givet. Og det er ethvert menneskes
eksistentielle lod at gøre det. Og det gør vi så –
med stort og uforklarligt mod – og håb.
Som det ses af ovenstående, må håbet knyttes
til en menneskelig sanselig virkelighed, og ikke
til en guddommelig oversanselig. Det er den erfaring, Johs. V. Jensen gør på sin jordomrejse i
1903, da han gennem skibets koøje ser Fusijama, Japans hellige bjerg. I myten Fusijama,
hvor han fortæller om, hvilken virkning denne
oplevelse har på ham, siger han: »Da jeg så
Fusijama, brast den sidste drøm om en anden tilværelse end den, der er. Jeg begreb, at den

højere verden, vi stunder imod, kun kan være
netop den, der er, men at vi aldrig i det givne
øjeblik er nået op til den, at vi til daglig er blinde
for den. Der lader sig ikke tænke frugtbarere
tanke.«
Han ender myten med en henvendelse til Columbus, som fandt en ny verden, men som i
følge Johs. V. Jensen rejste ud for at finde sig
selv, præcis som Jensen selv gjorde det. Slutningen lyder: »Columbus! Der er kun en glæde, der
er bestandig, at gense den velsignede jord.« Det
er, for mig at se, en trosbekendelse, der er langt
mere håbefuld og på sikker jordisk grund end så
mange andre ujordiske. For Jensen var det samtidig en afsked med symbolismens forvildelser.
Denne tekst burde være en grundtekst i al holdningsdannende undervisning. Sammen med et
af Goethes ordsprog, som lyder: »Vil du til det
uendelige stige, gå til hver side i det endelige«,
er den med til at sige, at mennesket må besinde
sig på den virkelighed, der er. Vi har kun ét liv i
én virkelighed, og man må kunne gå til hver side
i den, men, vil jeg tilføje, hele tiden med et menneskeligt håb for øje.
Universitetets højtidelige
gravalvorlighed
Om de universitetslærere, jeg kom i kontakt
med, er der ikke stort at fortælle. De var alle
sammen, så vidt jeg kunne skønne, dygtige og
kompetente, men også gravalvorlige og højtidelige. Ikke fordi det generede mig ret meget, for
jeg tror, at jeg selv dengang syntes, at litteratur,
poesi og kunst skulle staves med stort. Det var
bestemt ikke noget, man gik til med smil på
læben. Det blev en holdning, som det tog mig
lang tid at komme ud af. Men sådan var vist alle
de »produkter«, der kom ud af den akademiske
dannelsesproces dengang.
I begyndelsen af studietiden var jeg af og til
kritisk over for det højere akademiske skoleridt.
Engang i den ædle disciplin, der hed »Verslære«, udtalte jeg mig kritisk om faste rytmeskemaer inden for den klassiske poesi. Jeg kaldte

dem for spændetrøjer. Jeg argumenterede med,
at rytme- og rimtvang forhindrede, at man sagde
det, som tanken eller følelsen bød en at sige.
Læreren tog det høfligt pænt, kunne godt se problemet, sagde han. Men de andre studerende,
som for det meste var 19-20-årige pænt afrettede studenter fra det borgerlige gymnasium, ja,
de var højlydt forargede. Jeg skal lige indskyde,
at dette var før de frie vers, den såkaldte »knækprosa«, kom på mode.
En anden gang kom jeg på kant med professor
Diderichsen, det er ham med den såkaldte feltanalyse, som i øvrigt er et glimrende grammatisk
analyseredskab. Jeg har glemt årsagen, husker
kun situationen, men jeg refererede til et eller
andet, som man sagde ude i det rigtige samfund
hos almindelige mennesker, hvorved jeg kom til
at røbe min ikke-akademiske baggrund. Det foranledigede ham til at sige, at han ikke kunne begribe, hvad jeg ville på Universitetet, når jeg
ikke ville rette mig efter, hvad der var rigtigt.
Men det var slet ikke det, det handlede om for
mig. Jeg ville vist blot godtgøre, at der altså var
andre måder at sige tingene på, som kunne være
lige så gode i en samtale mellem almindelige
mennesker.
For resten tog jeg »Grammatisk feltanalyse«
som ekstrafag, og det med det højest mulige resultat. Jeg var til eksamen hos en af professorens
assistenter, en flink mand, som til daglig godt
kunne være lidt akademisk morsom. F.eks. er
der et problem med ordet sig, som, hvis det er
tryksvagt, har en ret fri placering i en sætning.
Han sagde altid, at »sig var bortgået i tryksvag
tilstand«. Til eksamen dukkede det problem op,
og jeg citerede læreren. Og nu kommer det pudsige: han skyndte sig at undskylde over for censor, som var den kendte teaterkritiker Alf Henriques. Hr. Thode, sagde han, har sommetider en
lidt fri måde at sige tingene på. Men det sjove er,
at censor lo. Han syntes, det var morsomt. Han
havde i hvert fald ikke hørt det før, selv om han
havde været censor ved mange af den slags eksaminer. Det er kun et lille eksempel på, at jeg

’’

»Columbus! Der er
kun en glæde, der
er bestandig, at
gense den velsignede jord.«
Det er, for mig at
se, en trosbekendelse, der er langt
mere håbefuld og
på sikker jordisk
grund end så
mange andre
ujordiske.
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’’

»Å så ska a gjern
ha et støk mæ
æææggg.«
Det sidste ord blev
netop udtalt med
langt æ og et langt
blødt g. Det blev
fulgt af latter og
højlydt fnisen fra
de omkringstående. Det gav
mig en forstærket
fornemmelse af, at
det var bydende
nødvendigt at hyle
på det, vi kalder
rigsdansk.
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en gang imellem alligevel ikke kunne holde akademisk tand for tunge.
Den akademiske balancegang var svær dengang. Man skulle i hvert fald passe på ikke at
falde ned til den forkerte side. Men at det var
nødvendigt at balancere og hyle lidt lige som de
ulve, jeg færdedes iblandt, viser følgende hændelse. Jeg stod en dag i køen ved smørrebrødsdisken i de studerendes kantine, det var den, der
hed »Kannibalen«. Lidt fremme i køen var en
kvindelig studerende ved at blive betjent, og
bedst som hun var ved at afgive bestilling på det
næste stykke, gik den berømte engel gennem
stuen, og man hørte hende sige på solidt jysk:
»Å så ska a gjern ha et støk mæ æææggg.« Det
sidste ord blev netop udtalt med langt æ og et
langt blødt g. Det blev fulgt af latter og højlydt
fnisen fra de omkringstående. Det gav mig en
forstærket fornemmelse af, at det var bydende
nødvendigt at hyle på det, vi kalder rigsdansk.
Der er ingen tvivl om, at hun ville blive til latter
for eleverne, hvis hun f.eks. skulle få stilling på
et gymnasium uden for Jylland.
Selv havde jeg visse problemer med min egen
fynske dialekt. F.eks. kunne jeg, især hvis jeg
var træt eller anspændt, komme til at sige »en
kod« og »en sød«, hvor jeg mente en ko eller en
sø. Det vil sige, at der i mit sprogcenter allerede
var opbygget en modstand mod at udelade et
blødt d i slutningen af et ord, sådan som det sker
i min dialekt i ord som »sød« og »mod«. Fænomenet kan måske gå ind under det, der kaldes
overforbedring. Der gik lang tid, inden det forsvandt.
I disciplinen dialektologi havde jeg som lærer
fagets professor, som selv var fynbo, og det
kunne faktisk høres. En dag fortalte jeg ham, at
jeg også var fynbo. Det ville han ikke tro. Han
ville højst strække sig til at tro, at min mor var
det, sådan at forstå at hendes sprogtone kunne
have smittet lidt af på mig i de første barneår,
hvor grundlæggende lyde fastlægges – og selvfølgelig i hans verdensbillede af moderen. Jeg
måtte så fortælle ham følgende fra min hjemegn. Der var en gammel fisker, som hed Laurits,

på fynsk udtalt Laeus. Og det var blevet en tradition, at når man mødte ham, så sagde man altid: »Nåh, Laeus, vudn bliuwr vajret i daeu?« Så
så han altid længe og eftertænksomt op i himlen,
vendte skråen og spyttede, og svarede så: »Jah,
sie, de hair vajt, de bliuwr nut ve.« Jeg gengav
det selvfølgelig på fynsk på en så troværdig
måde, at professoren blev overbevist.
I forbindelse med mine bestræbelser på at
lære at tale dansk, så ingen kunne høre spor af
min dialekt, gik jeg også til stemmepleje, som
det hed. Som lærere var der bl.a. nogle kongelige skuespillere, hos hvem man også kunne
lære at læse op og optræde for et publikum. Og
det er også noget, som især dansklærere bør
kunne. Derfor gik jeg et par semestre hos kongelig skuespiller Martin Hansen og lærte at læse
pænt op. Desuden spillede vi nogle scener af
Tjekovs »Tre søstre« og nogle scener af forskellige Holberg-komedier. Det var dejlige timer.
De var med til at give mig nogle, ganske vist udvendige, attituder, som mange gange har hjulpet
mig igennem vanskelige situationer, hvor jeg
kunne skjule mit selv bag en slags rolle, kort
sagt finde en grimasse, der kunne passe.
Jeg fik omsider slettet ethvert spor af min dialekt, men dermed hørte mine problemer med
dialekter desværre ikke op, for da jeg var til eksamen i dialektologi, blev dialekt-professoren
og jeg igen lidt uenige, denne gang om nogle
dialektale fænomener omkring Åbenrå Fjord.
Men denne gang lykkedes det mig ikke at overbevise ham, så resultatet var en dårlig karakter i
den disciplin. Problemet var, at nogle mennesker
omkring Åbenrå Fjord siger »kritbar« om en
hjulbør, »fick« om en lomme og »mug« om et
krus. Uenigheden gik på, om det nu var nordenfjords eller søndenfjords, at nogle, især ældre,
mennesker sagde sådan. Da disse dialektale
fænomener er af tysk oprindelse, gættede jeg
meget naturligt på, at det måtte være søndenfjords. Men nej, det var både og, og det holdt
han så ved eksamensbordet et længere foredrag
om, mens jeg lyttede høfligt interesseret. Til
sidst blev jeg spurgt om, hvad man kaldte sådan

et område, hvor gamle dialektord endnu overlevede. Det vidste jeg ikke, men det hed altså et
reliktområde. Jaså. Så vidste jeg da det, men det
forhindrede naturligvis ikke, at jeg fortjent fik
en yderst dårlig karakter. Heraf kan man se, at i
den akademiske verden er intet for småt til, at
det ikke er stort nok til at forringe menneskers
beskæftigelsesmuligheder.
Forfulgt af held
Sagen er dog, at jeg ikke på nogen måde blev
bremset i mine forhåbninger. Jeg fik den eksamen, og efterfølgende det job, jeg allermest
kunne ønske mig. Det gik sådan til, at jeg allerede et par år inden afsluttende eksamen havde
meldt mig ind i Gymnasieskolernes Lærerforening, med det formål at få medlemsbladet, så jeg
kunne holde øje med stillingsopslagene. Og der
var masser af stillinger at få i de år, men naturligvis alle sammen på et gymnasium, og det huede mig bestemt ikke. Jeg følte ikke, at jeg
kunne falde ind i et sådant lukket og borgerligt
præget miljø. Faktisk blev jeg, efterhånden som
afsluttende eksamen nærmere sig, mere og mere
splittet i mit håb til fremtiden ved udsigten til at
få stilling i det borgerlige gymnasium.
Men endnu engang forfulgte heldet mig. I
slutningen af maj måned i 1968 var der et stillingsopslag med dansk og engelsk ved Statens
HF-kursus. Fra aviserne og GL-bladet vidste jeg
noget om, at det var en ny uddannelse, beregnet
for voksne. Så det var lige mig, tænkte jeg, men
næsten inden tanken var tænkt til ende, rejste
hårene sig på hovedet af mig, fordi ansøgningsfristen udløb kl. 16 samme dag, som jeg så annoncen. Jeg havde haft det pågældende nummer
af bladet liggende på skrivebordet en fjorten dages tid, og det var kun, fordi jeg sad og ledte efter et bestemt stykke papir, at jeg fik fat i det. En
uforklarlig indskydelse fik mig til at blade det
igennem, og så faldt mit øje på annoncen. Og da
var kl. 15.30. Jeg ringede omgående til GL, som
meddelte mig, at de lukkede kl. 16. GL havde til
huse på Jagtvej, og da jeg boede i Ægirsgade, en

cykeltur på ca. 10 min., så spurtede jeg ud efter
et ansøgningsskema, derpå hjem for at udfylde
det, og så til Nattergalevej, hvor hf-kurset midlertidigt havde lokaler i AOF´s nedlagte »Herberge for Hjemløse«. Jeg smed min kuvert i
brevsprækken kl. 18.15, samme tidspunkt som
jeg skulle begynde min undervisning på Ahms kursus.
Det er en af få gange, jeg kom
for sent i løbet af ni år.
Nogen tid senere var jeg til
samtale med en rigtig rektor.
Og jeg skulle ikke fremsætte
lønkrav. Det havde jeg nu en
fagforening til. Denne rektor,
som hedder Ejvind Jensen,
var en rar og venlig mand,
som forstod at lytte, men
uden at man på ham kunne se,
hvad han lyttede sig til. Jeg
husker, at jeg kom med en
lang forklaring om årsagen til
min dårlige karakter i dialektologi. Han lyttede pænt, men
lod til at være mere optaget
af, at jeg havde undervist
voksne mennesker på Ahms
kursus. Det var vist den kvalifikation, han havde lagt mest
vægt på. Det forstod jeg, da
jeg senere lærte ham nærmere at kende. Men da
jeg cyklede hjem fra den samtale, var jeg overbevist om, at jeg havde ødelagt mine fremtidsmuligheder, fordi jeg ikke havde haft ordentligt styr på dialektale finurligheder omkring
Åbenrå Fjord.
Rektor selv var cand.psych. og havde været
leder af forsøgsskolen ved Emdrupborg Seminarium. Desuden havde han været på studieophold ved et amerikansk college. Herfra havde
han medbragt ideen til en ny voksenuddannelse,
som byggede på tilvalgsprincippet, forstået på
den måde, at der var en kerne af fælles almene
fag, men så kunne man bygge ovenpå med nogle
udvalgte fag, som eleverne kunne vælge, ud fra

Verner i 1968 - i en
af sine første timer
som hf-lærer.
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hvad de var bedst til. Ejvind Jensen og den daværende undervisningsminister, socialdemokraten K. B. Andersen, havde engang på Malmøfærgen på vej til et møde snakket om, at der
manglede en mere smidig uddannelse som modvægt til det stive og ufolkelige gymnasium. Og i
løbet af et års tid havde et udvalg arbejdet med
sagen, og lovforslaget om Højere Forberedelseseksamen blev vedtaget i 1966 med tilslutning
fra alle politiske partier.
Undervisningen til denne nye uddannelse begyndte i 1967, og jeg fik fast stilling ved den i
1968. Den sommer på Ærø er den bedste, jeg
nogensinde har haft. Mit håb til fremtiden havde
næppe nogensinde været større. Og uden håb
kan man ikke undervise. Og jeg vidste godt, at
det var det, jeg skulle, den dag på Frue Plads, for
da havde jeg fået stillingen.
Personligheden og Skyggen
Dette sidste kunne jo være blevet stående som
en smuk afrunding på dette kapitel, men det skal
det ikke, for på et tidspunkt, efter ca. 20-25 års
undervisning, blev jeg tiltagende modløs, for
ikke at sige håbløs, i flere betydninger af det
ord. Jeg ved ikke hvorfor. Måske var det mine
forældres og svigerforældres naturlige afgang
fra livet, måske den berygtede »midtvejskrise«
(i så fald noget forsinket), måske mangel på nye
udfordringer – jeg ved det ikke, så lad mig bare
sige, at det var en uskøn blanding af det alt sammen, og sandsynligvis en hel masse andet, som
freudianske sjælekræmmere sikkert kan sætte
navne på, uden at det derfor giver en »naturlig
forklaring« og bliver mere forståeligt.
Men det skete, at en dag, da vi i en klasse gennemgik H.C.Andersens bedste og dybeste eventyr, »Skyggen«, følte jeg pludselig, da jeg var i
færd med at forklare, at »Skyggen« udelukkende bestod af tillærthed og derfor var et uegentligt menneske, at jeg selv var »Skyggen«.
Og jeg begyndte at gruble over, hvem jeg egentlig var, og hvad der var min personlighed.
Skulle jeg lade mig nøje med Pontoppidans
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udlægning af personligheden som et mangehovedet væsen uden en fast kerne og uden fast
ståsted. Eller endnu værre – resigneret antage
Aldous Huxley’s opfattelse: »Den menneskelige
personlighed, identiteten: en ladeport, som stormen hvirvler støvet igennem.« Ingen af delene
ville jeg. Sådan må det ikke være. Sådan er det
ikke. Men hvad er det så?
Så vidt jeg ved, har jeg ingen ydre fjender,
men måske har jeg en indre, som består af en
genetisk arv af lejlighedsvise anfald af melankoli, tristesse, spleen, eksistentiel angst – kald
det, hvad man vil. Derfor har det for mig – det
ser og indser jeg med stigende klarhed – altid,
dvs. siden sen-puberteten, som faktisk kom sent
til mig, handlet om at komme »fjenden i forkøbet« ved foretagsomhed. Dette mangehovede
indre uhyre skulle – og skal – bekæmpes med et
rationelt engagement i den ydre verden. Denne
genetiske personlighed har så, hen ad vejen, afsat sit mærke i faktisk udførte gerninger og
handlinger. Det eneste, der rigtig tæller, er de
synlige spor, man har sat sig, og den gunstige
påvirkning, man har haft på andre. Det er det,
som i sidste ende konstituerer personligheden.
Man er det, man gør – og på det grundlag gør sig
til. Hvad der end måtte være den egentlige drivkraft bag handlingerne er underordnet, og som
sådan omverdenen og eftertiden uvedkommende, al den stund man heller ikke selv ved, hvad
der fra dybet ansporer en. Jeg vil ikke gå længere end til bare at kalde det livsdrift, eller viljen
til at ville – eller hvorfor ikke »viljens triumf«?
For mig gælder det stadig, hvad der står i
»Den højes ord«, som er at betragte som Odins
»Ti bud«:

Fæ skal dø
frænder dør,
dø skal også du.
Ét jeg ved,
som aldrig dør:
dommen over hver en død.

Den arme ridder
- eller dansklærernes fornemmelse for sex
’’

Af Hans Kargaard

D

ET ER ikke let at være avissælger, med
det Ekstra Blad og det BT, og det er ikke
heller altid let at være bartender med de kunder’’ – det er i det hele taget ikke let… at
være ret meget i Dan Turells prosadigt og
»nogen gange bliver det bare for meget, mand!«
Men onkel Danny glemte i opremsningen af
ærværdige professioner desværre dansklæreren.
For det er skam slet ikke nemt at være dansklærer med alle de kloge elever og alle de dumme
tekster. Den stakkels dansklærer skal ikke alene
kæmpe med et udvidet, for nu ikke at sige udvandet, tekstbegreb – for dansk er mange ting,
som sprogprofessor Erik Hansen sagde for allerede en generation siden, nej, han skal også
kæmpe mod tidens trend, der som bekendt sætter individet i fokus og forfægter et personligt
relativistisk sandheds- og værdibegreb.
Eller sagt på almindelig dansk: den dumme
dansklærer skal ikke – bare fordi han har henslæbt fem-seks år på Institut for nordisk filologi
– tro han er noget, for min oplevelse af teksten,
siger eleven, kan da være lige så god som din,
kære hr. lærer. Den sidste høflighedsfrase springer eleven ganske vist over, og tak for det!
Det er i disse tider meget populært at lægge
skylden for denne holdning til litteraturlæsning
på den så udskældte folkeskole, men det er vist
ikke helt ude i hampen forsigtigt at antyde, at
vores elever i folkeskolen i danskundervisningen har brugt tekster til at tale med og ikke til at
tale om. Så mange hf’ere får lidt af et kulturchok, når den stakkels dansklærer på hf insisterer på at analysere tekster og oven i købet til tider drister sig til at påstå, at hans læsning er
»bedre« end elevernes. Sikken en højrøvet nar!
Der skal altså analyseres i dansktimerne, og
det betyder som bekendt at opløse i bestanddele.
Teksten skal pilles fra hinanden og samles igen i

en helhedstolkning, og ih, hvor er det altså synd
for teksten og ikke mindst min personlige oplevelse af teksten, siger eleven så. Og hvis de
havde læst indledningen til deres litteraturhistorie fra 1998, »Litteraturens veje«, så har de faktisk også vind i sejlene, for dér hedder det smukt
og moderigtigt receptionsæstetisk, at når »litteraturen først er i læsernes hænder, er der indledt
en intellektuel, følelsesmæssig dialog, en samfærdsel, der kan tage utallige og uforudsigelige
retninger«. Det ville ligge mig fjernt at påstå, at
jeg via diskussion med elever om tekster ikke
har fået adskillige gode pointer foræret, men
disse pointer er da ikke gået i »uforudsigelige
retninger«.
Hverken positivisme eller mystik
Tekstanalyse er, heldigvis da, ikke positivistisk
videnskab, for vores tolkninger af tekster er
selvfølgelig påvirket af vores historiske subjektivitet og tidsånden. Fx blev Erasmus Montanus
i Holbergs komedie af samme navn i romantikken, hvor man dyrkede eneren over for massen,
opfattet og spillet som en tragisk helt. Men på
den anden side må vi da heller ikke falde på maven for mystik, magi og private associationer,
som overser, at teksten nu engang foreligger
som et (kunst)værk og analyseobjekt i sig selv.
Lad os – apropos Erasmus Montanus –
komme ned på den flade jord igen og se på
dansklærerens trængsler. Det er ikke mindst, når
læreren forsøger at fiske efter symbolske betydninger i teksten, at eleverne står af. Har forfatteren virkelig tænkt, at dette skulle have en symbolsk betydning, spørger de drilsk og spiller så
trumfen ud: skulle vi ikke hellere spørge forfatteren? Nu kan det sidste af og til være et ret så
vanskeligt projekt, med mindre man har spiriti55

stiske evner, eller den afdøde forfatter har udtalt
sig om tolkningen af sit værk, hvilket rigtige
kunstnere ofte har følt eller – hvis de er nulevende – føler sig højt hævet over. Og hvad det
første angår, altså om forfatteren bevidst har lagt
symbolske elementer ind i sin tekst, så må
dansklæreren straks hæve paraderne og lakonisk
meddele på værste overlegne vis, at det er tekstanalysen aldeles uvedkommende.
Det forsømte forårs kroniske uskyld..

»Livets træ«
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To eksempler fra kanoniserede værker, som
næsten alle vel kender, ikke mindst fordi de er
filmatiseret med kanoner som Ove Sprogø, Fritz
Helmuth og Susse Wold i centrale roller: først
Det forsømte forår af Hans Scherfig og derefter
Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld:
Gode, gamle Scherfig havde selvfølgelig et
horn i siden på alle de dumme dansklærere, som
befamlede og analyserede hans værk, og når han
turnerede rundt på skoler og underholdt om romanen og dens tilblivelse, gjorde han da også
tykt nar med lærerne og scorede point hos eleverne.
I Det forsømte forår beskriver Scherfig et
smukt blomstrende træ ude i skolegården. Enhver dansklærer med respekt for sig selv vil naturligvis spørge eleverne om, hvad dette træ
symboliserer, og her behøver dansklæreren vel
heller ikke vride sin tunge af led for at få svaret:
at dette træ står som et lysende, kontrastivt
frugtbarhedssymbol i forhold til det indelukkede, klaustrofobiske, angstprægede univers i
klasseværelset hos lektor Blomme og de andre
træ- og mørkemænd. Eller kort sagt: træet er det
forsømte forår. Og hvad sagde Scherfig så til
den tolkning: Sludder og vrøvl, træet stod og
står der nu engang på den gamle Metropolitanskole, så derfor indgik det på naturlig (undskyld) vis i forfatterens miljøbeskrivelse.
Naturligvis var dette rent koketteri fra salig
Scherfigs side, men det viser i hvert fald, at
tricket med at bruge forfatteren som facitliste
ikke holder vand.

.. og Rifbjergs
Det andet eksempel om Rifbjergs kroniske
uskyld er derimod det rene vand på dansklærernes mølle og understøtter deres efterhånden så
trængte eksistensberettigelse. Klaus Rifbjerg
udtalte i en senere kommentar til anmeldelserne
af hans klassiker, at han blev meget overrasket
over de mange symbolske og mytiske lag, som
flere anmeldere fremanalyserede i romanen, for
han havde primært tænkt og skrevet sit værk
som et realistisk portræt af ungdommen i efterkrigstiden. Men han benægtede så afgjort ikke,
at disse symbolske og mytiske lag fandtes i teksten. De var dog ikke – i hvert fald ikke alle –
bevidst plantet af ham. Vi kunne – for nu at
nærme os et nyt aspekt af dansklærerens trængsler – sige, at »det var løbet ham i pennen«.
Sex is here to stay
Ja, så er vi jo dernede, hvor det for alvor bliver
interessant: i elevernes bevidsthed er dansklærerne – og det er ikke kun hannerne iblandt
dem – sexfikserede. De er jo efterhånden også
godt oppe i alderen, nogle gamle grise, der kompenserer for for lidt fysik på hjemmefronten ved
at læse sjofle ting ind i uskyldige tekster. At sex
– eller lidt mere lyrisk: erotik – is here to stay,
som vist nok Groucho Marx fornuftigvis sagde
engang, og for øvrigt har været på banen siden
æblet og slangen, og at forfattere også er en
slags mennesker af kød og blod, synes at være
en pointe, som eleverne har svært ved at kapere,
selv om de ved den årlige lancierfest samme aften, som de om dagen i klasseværelset blufærdigt har afvist den sjofle dansklærers symbollæsning af Ellehøien, fører sig frem – og her
tænker jeg naturligvis af gode grunde på pigerne
– i dekolletterede skrud, som ville være perfekte
rober for elverpiger på manderov, og som får
den gamle dansklærer til at slå blikket ned og
tænke på den arme ridder – ikke den udmærkede
gastronomiske specialitet – men hovedpersonen
i Oehlenschlägers digt: Den arme riddder har –
helt tilfældigt, selvfølgelig – lagt sig ved en

elverhøj for at tage sig en tiltrængt skraber, men
den bliver nu lidt lang, og i løbet af natten gennemlever han en lyst- og mareridtsagtig drøm.
Ridderen har i denne drøm overlevet en række
traditionelle kvindelige scoretricks som smiger,
floorshow og andre fristelser og bliver så udsat
for femme fatale trusler: nu vil hun udsuge hans
hjerteblod, hvis han ikke makker ret. Men ridderen får potensproblemer, da han konfronteres
med denne vagina dentata, og må sænke sit
sværd, da han vil gøre kort proces mod denne
frygteligt flirtende, fristende elverpige med hul i
ryggen:
Da blev jeg mod, thi mine matte Arme
som ville hævnende min Glavind svinge
sank langsomt ned ved hendes Trylletale.

Jo, det var før Viagra’ens tid, og heldigt nok for
ridderen kommer hans træthed på det helt rigtige tidspunkt, for Oehlenschläger har selvfølgelig indlagt en »last minute’s rescue«. Øjeblikket
efter at ridderen har strakt våben over for elverpigen, galer hanen, og elverpigen, der som bekendt dyrker mørkets gerninger, mister sin magnetiske tiltrækningskraft og trækker sig tilbage
ind i sit »dunkle Fjeld hvor græsbeklædte Væg
for Stormen luner«, og vores helt kan nu helt
uskyldigt vågne op af sit drømmeridt uden spejlæg på maven og takke sin Gud.
Symbolværdien i interieuret i elverpigens bo-

lig vil jeg ikke komme nærmere ind på – dette er
jo ikke en studie i kvindens ædlere anatomi.
Gad vide, om der er løbet Oehlenschläger noget
i pennen, eller om det er dansklærerens perverse
fantasi, der er løbet af med ham, altså med ham
dansklæreren.
Blomsten og solstrålen
Det er – hvor gerne vi selvfølgelig end ville –
svært at læse hen over disse frække sider, som
florerer i selv den højest kanoniserede litteratur,
for ofte har de en fortolkningsmæssig pointe
indbygget. Følgende afsnit fra Herman Bangs
genistreg Kvindehistorier II er det rene guf for
dansklæreren, for her er der stof til en hel dobbelttime:
Og hun var yndig: hendes røde Læber smilede, Øjnene lo, Lykkens Skær laa forskønnende
over hendes Træk. Den lille Pernille var forelsket. Den første Forelskelse. Alt er Drømme,
Drømmerier, ubevidst Velbehag og Længsel.
Den første Forelskelse er Kjærlighedens Førstegrøde, født i Hjertets Barndom på Sjælens Foraarsdag. Blomsten aabner sig halvt, og Solstraalen, der kysser dens hvide Bæger, trænger sig
leegende ind mellem dens Blade... – Det er
første Gang, den kysses af Solen.
Her må selv de mest »symbolkritiske« elever
give op, for den med blomsten og solstrålen behøver man vel ikke at være en gal freudianer for
at læse som en anstændig lyrisk »omskrivning«
af parringsakten. Men hvad bruger Bang så
denne botanisk symbolske fremstilling til, som
helt stensikkert bevidst er plantet af forfatteren?
Jo, han sikrer sig, at læseren ikke hopper på den
romantiske kærlighedsbeskrivelse, som han – i
øvrigt i sublim ironisk form – lige har fremstillet, og forankrer derfor sin tekst i den naturalistiske kærlighedsopfattelse, hvor den så opreklamerede kærlighed – her i sædvanlig grov
pædagogisk forenkling – opfattes som en psykologisk overbygning på de styrende basale drifter
– for nu at kreditere gode, gamle Marx. Det sker
jo ikke så tit mere her i nyliberalismens æra.

Geogia O’Keeffe
»Sort iris«, 1926
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Den symbolske fremstilling er faktisk her nøglen til novellens overordnede tematik og er derfor vigtig at bore i – undskyld endnu en gang.
Nej, det er ikke let at være dansklærer, for når
eleverne så endelig har resigneret og kapituleret
over for lærerens smålumre tolkninger, går det
ofte helt galt. Eleverne læser
– for at gøre læreren glad –
frit og frejdigt fallossymboler
ind i alle de tekstelementer,
der kan stå op eller har aflang
form, men som Elsa Gress udtalte, så kan en cigar en gang
imellem godt slet og ret være
en cigar. Stik lige den, Clinton!
Hvad er klokken?
Og så en vandrehistorie
blandt dansklærere til at
runde af med: Den stakkels
elev har ved det grønne bord i
en halv time kæmpet med
H.C. Andersens eventyr
»Klokken«, hvis symbolværdi
vist nok har noget med treenigheden af natur, poesi og
guddommelighed at skaffe.
Det kniber lidt med at nå frem
til denne pointe, og den trætte
eksaminator, den arme dansklærer, læner sig i et sidste forsøg ind mod eleven, og det er

Un bon-vivant
Erotisk postkort, ca. 1900
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slet ikke, fordi eleven er specielt dekolletteret
denne dag, ser denne dybt i øjnene og spørger
appellerende: Jamen, hvad er så klokken….?
Eleven slår blikket ned og kikker på sit armbåndsur…: 13.45!
Nej, det er ikke let…

»DER ER LUKKET!«

Af Jacqués Emanuél,
til og med den
16. juni 2000 elev
i 2.C på Frederiksberg
HF-kursus

Mucha, Kafka & Nicolette

P

LUDSELIG hører man Nicolette sige
ordet: studietur. Man griber sig selv i
at tænke: Åh nej, min snut, den går sgu
ikke! C-klassen og studietur? Nix! Den
klasse kunne end ikke finde ud af at tage på
hyttetur, og da chancen var der for at tage på
studietur til Berlin, kunne C-klassen heller
ikke finde ud af det! Så tanken om Praha og
jugend og alt muligt andet er håbløs, desværre!
Mandag

Art nouveau
= jugendstil
= skønvirke

Og så til trods for den realistiske vurdering af turens gennemførlighed, så sidder man i et tog på
vej sydpå. Vi er reelt på vej til Praha. Vi har
været længe undervejs. Selve togrejsen inklusive et halvanden times ophold i Hamborg vil
vare 131/2 time. Nogle af os er rimelig slidt,
måske mest på grund af for mange øl og for
mange cigaretter i løbet af dagen.

Indimellem kigger man lidt ud ad vinduerne
og konstaterer, at landskabet imellem Hamborg
og Berlin er usandsynligt fladt og øde; så vender
man sig igen om imod de øvrige og snakker videre med forventningsfuld stemme, alt mens
man drikker lidt mere øl og ryger nogle flere
cigaretter. Åh jo - tiden i toget skal bruges til noget konstruktivt. Det er måske den eneste tid, der
er til rådighed for den slags konstruktioner, især
med tanke på det benhårde program, vi har fået
udleveret mht. dagene i Tjekkiets hovedstad.
Man konstaterer, at de, der er til fest og farver,
er det om end endnu mere på en studietur. Enkelte overrasker endda ved at vise et for alle andre ubekendt alter ego, som Lærke, der afslører
en hang til mænd i uniformer. Ingen billetkontrollør, pasbetjent eller tolder undgår hendes intense opmærksomhed. »Jamen pigebarnet byder
sig jo næsten til over for alle de mandfolk«, siger Nicolette ved synet.
Timerne er lange, laaaange, men endelig er vi
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En af opgaverne til rapporten om Prag-turen
gik ud på at finde jungianske arketyper på baggrund af eventyrlæsning:

fremme. Så i minibus til Hotel Kafka, hvor vi efter lidt forvirring får udleveret de respektive
nøgler. En del af klassen vil i byen vel vidende,
at alle har at stå klar til sightseeing næste dag
præcis klokken 9.00.
Tirsdag

»Det guddommelige
barn« i Maria-sejr-kirken – og

»Sct. Georg og dragen«
på Prags borg. Den
unge mand betvinger sin
»skygge«.
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På det fastsatte klokkeslæt er der en og anden,
der ville ønske den bare kunne ligge i sin seng
og sove og sove og sove, men alle er til stede.
Nogle ser sunde og friske ud, hvad man så end
kan synes om den slags mennesker, der er i
stand til den slags om morgenen; andre – tja, nu
er der selvfølgelig ingen grund til at fortabe sig
i beskrivelsen af de mere gustne og rødøjede.
Under anførsel af Nicolette og vores kvindelige guide (hvis navn jeg med skam må melde, at
jeg har glemt) bevæger vi os af sted. Først med
sporvogn ind til den mere centrale del af Praha.
Guidens ordforråd på engelsk er ypperligt, men
hendes noget specielle udtale kræver næsten
mere end 100% opmærksomhed og ditto koncentration, ellers er man fuldstændig fortabt. At
de, der så på »Praha by night«, er lettere handicappede, kan enhver forstå, men reelt er vi det
alle sammen. Vi fryser og skutter os inde bag
frakker, huer, tørklæder og diverse Helly Hansen-lag, for det er ca. minus 15º Celsius. Sådan
en isnende kold januardag med solskin er virkelig det rette tidspunkt at gå på byvandring! Men
det snertende, skærende skarpe sollys spejler
sine sprudlende stråler sindssygt sjofelt i
sælsomt, sødladent, spændende, sensuelt, sentimentalt, snoet, suffisant skønvirke. Som Sune
siger: Sikket slid! (Lidt allitteration til min
dansklærer!)
Man tror, det er løgn, når man ser den måde,
alle mulige og umulige materialer er blandet
sammen på, og så linjeføringen! Wauv! Det er
frækt og flabet, det er seende stort på »hvad man
kan, og hvad man ikke kan«, og til tider er det
vanvittig morsomt, specielt når man studerer detaljerne – små grønne frøer, traner, mariehøns,
guldsmede, teknik og mennesker, der ligner no-

get fra Jehovas Vidners små opbyggelige blade,
Vagttårnet og Vågn Op. Og dog, indimellem er
der til tider en noget anden kvindetype afbilledet: La Grande Femme Fatale – mon ikke! Man
får absolut indtryk af, at det er kvinder med en
krop og et underliv. Det er man-eaters med et
altfortærende og -ødelæggende begær. Det er
kvinder, der kan bringe kejsere til fald og føre
almindelige dødelige ud i fordærv. At en del serietegnere så har ladet sig inspirere af stilen, er
noget helt, helt andet.
Efter en velfortjent frokostpause spadserer vi
over Karlûv most og begynder opstigningen på
Moldaus anden bred op imod Prazsky Hrad og
St. Vitus-katedralen. Vi beskuer med større eller
mindre andægtighed vuet over Praha og fortsætter så ind i katedralen. »Af med huerne,
drenge«! siger jeg til de øvrige. »Mænd blotter
deres hoved, og kvinder tildækker deres. Tja,
sådan er reglerne i en katolsk kirke«.
Selvfølgelig ser vi også »den gyldne gade«
med det lille blå hus, nr. 22, som Kafkas søster
havde som elskovsrede. Huset er dog mere berømt, fordi Kafka lånte det til skriveværksted,
hvem der så end kan forstå dét. Og for at det
ikke skal være løgn, så lykkes det os også at se
»det guddommelige barn« i Marie-sejr-kirken.
For en dansker lyder det som en dårlig vits, men
det er et faktum, at en ca. 1/2 meter stor voksdukke forestillende Jesusbarnet er Prahas største
helligdom. Selvfølgelig er der gået business i
foretagendet; det er muligt at indkøbe sin egen
private kopi af »dyret«.
Så er det slut på en meget lang dag.
Onsdag
Det helt store clou på turen skulle være et besøg
på Alphonse Mucha-museet, men beklageligvis
foregår en større renovering, så desværre ingen
adgang. Med andre ord: Der er lukket!
Besøget på Vysehrad-kirkegården er nærmest
en fiasko, da der ligger alt for meget sne til, at
det er muligt at se gravstenene og afgøre, om det
er art nouveau eller ej.

Men når man tager i betragtning, hvad vi udrettede i løbet af tirsdag, så er fiaskoerne i dag
til at leve med. Under alle omstændigheder er vi
tvunget til det.
Torsdag
Nicolette har hørt, at i Agnes-klostret findes der
foruden romantisk og realistisk kunst også noget
i jugendstil, så kækt vandrer vi af sted torsdag
formiddag. Undervejs klovner vi lidt med tanken: Hvad nu, hvis der er lukket? Det er da løgn,
men det er der faktisk!
»Nu ved jeg ikke, hvad vi skal gøre! Der er
ikke rigtig flere muligheder for at improvisere
her i Praha. Havde vi bare været i Berlin. Dér er
der masser af muligheder«, siger Nicolette og
slår opgivende ud med hænderne. Vi går på Café
Slavia, og det er ikke art nouveau, men art deco,
en yngre og mere enkel stilart, der så småt begynder at flirte med funkis. Og den er nærmest
uhyggelig elegant.
Bagefter følges en mindre del af os med Nicolette rundt i byen for om muligt at få øje på
nogle karakteristiske art nouveau-bygninger, og
sandelig, vi finder en spøjs én, der hedder Telefon/Telegraf. Den er sjov, og den bringer endnu
en gang lyset frem i Bettinas øjne. Hun er bare
100% til æstetiske oplevelser.
Undervejs har Nicolette og jeg studeret en
ejendomsmæglers diverse tilbud og er blevet
enige om, at man burde jo slå til – 2,5 millioner
tjekkiske for et hus på ca. 600 kvm midt i Praha.
Jamen, det er kun godt og vel 500.000 danske
kroner for en fire etagers bolig i Prahas centrum. Det kan man dårligt nok få en toværelses
ejerlejlighed for i København.
Det er et ganske pænt mandefald denne dag
kan opvise. Vi er kun Elisabeth, Jens, Bettina,
Nicolette og mig selv tilbage, da vi når frem til
Folkets Hus – ultra-ultra-jugendstil. Vi studerer
kælderetagens souvenirafdeling og vandrer så
op i restauranten i gadeplan for at drikke kaffe,
cola og øl – og ryge en allerhelvedes masse cigaretter på ingen tid.

Men Mattias har bestilt bord til en fællesspisning samme aften, den sidste i Praha, og af alle
steder har han gjort det på Restaurant Mucha, og
det, vi ikke fik set de andre steder, ser vi så på
væggene omkring os, alt mens vi spiser og drikker for 7.500. Oksefilet og knødel og rødvin og
øl og jeg ved ikke hvad, men husk, man skal dividere med 4,7, og så er det fandeme en billig
middag til 15 personer!
Fredag
Tidligt op og checke ud og med minibus til stationen og endelig ind i et tog og bare sidde ned
og sove videre. Sådan har hovedparten af klassen det. Enkelte nåede vist slet ikke i seng i løbet
af natten. For dem, som er vågne, er der en meget smuk og imponerende togrejse langs floden
Labe, og en mulighed for at tænke lidt over turen
til Praha. »Alle betalte til tiden, ingen fik stjålet
noget, ingen lavede skandaler, og alle de unge
kunne komme op til tiden«, siger Nicolette og
smiler (kun en enkelt, den ældste, undertegnede,
sov over sig den ene dag!). »Den her studietur
ender med at blive et forbillede for alle fremtidige!«
Selvfølgelig så vi også alt muligt andet. Praha er
rent arkitektonisk en overmåde varieret by:
nyklassicisme, biedermeier, jugendstil, gotik,
renæssance, kransekageromantik, barok, funktionalisme, modernisme – der er simpelthen det
hele, og ikke at forglemme: 1/2 liter øl på en restauration koster ca. fire danske kroner! København kunne godt lære noget af Praha.
Nogle glæder sig til at komme hjem, andre,
heriblandt undertegnede, gribes af et stille vemod, men mest fordi det ikke lykkedes mig at
forføre min sidekammerat, Bettina, mens vi var
langt væk fra alle forpligtelser. Og nu er det for
sent, for nu er det Københavns Hovedbanegård!
På mandag skal vi i gang med at læse Kafkas
Forvandlingen: »Da Gregor Samsa en morgen
vågnede efter urolige drømme, fandt han sig i
sengen forvandlet til et kæmpestort kryb…«

Muchas »Prinsesse Hyacint« blev hjemme
sammenlignet med Ludvig Holsteins »Den
hvide hyacint« med henblik på jugendstilens og
symbolismens søgen efter det kosmiske symbol.

Jugend fandt vi også i
butikken »Art Decoratif«.
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KABARET 2000

Af
Annemarie Krarup

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
Julia
Drive
my Car
Here,
there and
Everywhere
Because
....
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K

ABARET 2000 stod i Beatles’ tegn – i
hippieversionen med langt hår og
flippet tøj i en grad så musiklæreren følte
sig hensat til sin pure ungdom.
I år var det Gorm Bülow der instruerede bandet. Han står til daglig for instrumentalundervisningen af de tilvalgselever der har valgt klaver som deres instrument, men i år har han altså
også stået for skolens kabaret sammen med undertegnede.
Udvalget af Beatlesnumre var fortrinsvis fra
den senere periode af deres produktion. Fra
Rubber Soul spillede vi Drive My Car og Norwegian Wood – den sidste i et meget indisk-inspireret arrangement. Fra Revolver-pladen
havde vi fundet en ballade, Here, There and
Everywhere.
Et nummer fra Sgt. Pepper-pladen havde lagt
navn til kabareten: With a Little Help from my
Friends. Et udtryk for at det indimellem kan
være en smule svært at holde gejsten oppe over
kor og kabaret igennem hele den lange vinter,
men at det hver gang lykkes at komme ud på den

anden side med kabareten som alle tiders gode
og berigende oplevelse efter det store arbejde vi
udfører sammen.
Obladi-Oblada er et af de sjovere numre. Det
er indspillet på det hvide album. Derfra stammer
også Honey Pie og den fine, blide ballade Julia,
som John Lennon skrev til sin mor, der døde alt
for ung. Et andet af kabaretens blide udtryk var
den smukke korballade Because fra Abbey
Road. Desuden spillede vi et enkelt post-Beatles
Paul McCartney-nummer i korarrangement,
nemlig Wanderlust.
Desværre lod det sig ikke gøre at få dansere til
kabareten i år. Til gengæld fik bandet og sangerne så hele opmærksomheden på deres tresser-outfit, scenemeditationer og blomsterbørnsattituder – og ikke mindst på musikken og
sangen, som fungerede med stor spilleglæde og
sceneudstråling
Som sædvanlig var der højt humør efter den
velgennemførte kabaret. Hele holdet festede
sammen i musiklokalet efter at have spillet to aftener.

Kor:
Karina Smidt, 1. U
Mikala Dømgaard, 1. T
Christina Hildebrandt, 1. T
Lærke Martinussen, 1. X
Christian Gorm Hansen, 1. X
Kean Andrew Albrechtsen, 2. D
Band:
THE THREE BLOND NUNS:
Søren Deleuran, 2. A (klaver/guitar/elklaver)
Per Christensen, 2. F (klaver/orgel/bas/guitar)
Frederik (Fø) Nielsen, 1. X (trommer)
Konferencier:
Peter Andreas Heiberg
Sanginstruktør:
Annemarie Krarup
Musikinstruktør:
Gorm Bülow
Lyd og lys:
Lau (lyd)
Andreas, 2. F (lys)

Fotos:
Jacqués Emanuél
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Kirsten A. Andersen
studievejl., lektor, mat.

Jan Andreasen, st.vejl.
adjunkt, hist/samf.

Pernille Asmusssen
årsvikar, dansk

Berit Baklid
adjunkt, engelsk

Peter Bro, lektor
billedkunst/design

Nicolette Brun-Hansen
lektor, dansk/historie

Finn Bønsdorff, rektor
samf./fransk

Daniel Christensen, insp.
lektor, religion/fysik/data

Torben Christensen
lektor, idræt/biologi

Claus Christoffersen
årsvikar, filosofi

Iben Dalgaard
årsvikar, billedkunst

Robert Ellis
lektor, engelsk

Finn Eriksen
lektor, dansk/fransk

Vibeke Fengers, lektor
engelsk/religion/psyk.

Dorte Hammelev
lektor, biologi/idræt

Karen Hammer, lektor
geografi, biologi

Kjeld Arne Hansen
adjunkt, hist./samf.

Lise Hansen, insp.
adjunkt, tysk/spansk

Lone Nøhr Hansen
adjunkt, hist./idræt

Ole Skov Hansen
adjunkt, fysik/mat.
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Maria B. Hassenfeldt
adjunkt, psyk./rel.

Arne Hentze, st.vejl.
lektor, historie/religion

Mogens S. Jensen
lektor, dansk/samf.

Birgite Jerndorff
årsvikar, spansk

Hans Kargaard
lektor, dansk

Kirsten Knudsen
lektor, russisk/mat.

Annemarie Krarup
adjunkt, musik/idræt

Rolv Kvisgaard
lektor, matematik

Otto Leholt, adjunkt
historie, geografi

Anders Lundsgaard
adjunkt, fysik/kemi

Christian H. Nilsson,
lektor, engelsk/fransk

Tove Oxager
årsvikar, musik

Ole Rasmussen, lektor
dansk/psykologi

Helle Schiellerup
adjunkt, engelsk/idræt

Bjarne Schoubye
adjungeret inspektor

Kirsten Skjøtt-Larsen
lektor, tysk/spansk

Elisabeth Skov, lektor
dansk/engelsk

Bodil W. Smith, st.vejl.
lektor, historie/samf.

Johan Smith, lektor
matematik

Liselotte Stuhr, adjunkt
billedkunst/dansk

65

Ingrid Svensson, st.vejl.
lektor, tysk

Merete Bagger Sørensen
årsvikar, dansk/fransk

Jesper Therkildsen
årsvikar, idræt

Eddie Unglaub
adjunkt, tysk, boginsp.

Peter Valore Brams
årsvikar, dansk/tysk

Marianne Villumsen
lektor, biologi

Ulla Wogensen
adjunkt, dansk/idræt

Inger Worsøe, insp.
adjunkt, dansk/hist.

Rene Dobrosielski
skolebetjent (aften)

Johnny Hansen
skolebetjent

Nederste række:
eksterne medlemmer af skolebestyrelsen
▼

Monica Nynne Jensen
IKT-support

Dunja Jensen
sekretær

Mette Jeppesen
sekretær

Teresa Kaczmarak
sekretær

Eva Munck
formand, FTF-A,
næstformand

Lis Andersen
kontorchef
Københavns Universitet

Steen Hansen
lektor, KVL

Jan E. Jørgensen
form. for Børne- og
Undervisningsudvalget
i Frederiksb. Kommune

Jytte Lindgård
advokat, formand
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Billedet af perfektionens stige viser de skridt, der fører fra jord til
himmel. Fra sansernes verden til forestillingskraftens indre verden. Herfra via fornuften til intellektet og videre til intelligensens
direkte indre viden.
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Omslaget
Design: Rasmus Thomsen, 2. A, og Peter Bro

Resultaterne af Danmarks Pædagogiske
Instituts undersøgelse af årgang 95 fra
Frederiksberg HF-kursus sammenlignet
med hf’ere fra resten af landet
(se Finn Bønsdorffs artikel først i bladet)
blev præsenteret på Frederiksberg Rådhus
den 7. januar 2000.
▼

En fremtidsvision i anledning af årtusindskiftet:
FHF som rumstation i stjernevrimmelen – sammen med
flypioneren Otto von Lilienthal, der også er motivet på
det Go-card Rasmus Thomsen designede i foråret
med sloganet:
En flyvende start på Frederiksberg HF-kursus.
Skolen for de voksne unge.

Borgmester John Winther i
samtale med Arne Hentze.

Peter Allerup
fremlægger
undersøgelsens
resultater.

Fire hf’ere fra årgang 95 var mødt
op for at fortælle forsamlingen om
deres videre uddannelse. Fra venstre:
Heidi Larsen, Pouline Hjortkær Andersen,
Niels Aagesen og Søren Lumbye.

De tre forskere bag undersøgelsen.
Fra venstre: Poul Skov, Lars Klewe
og Peter Allerup.
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Fagkonsulent
Peter Føge og rektor
Søren Fersløv Andersen.

Det laver de nu:
Heidi Larsen har fået et barn, og hun
læser matematik på Københavns Universitet.
Pouline Hjortkær Andersen er blevet civiløkonom og har også fået et barn. Efter
et års forældreorlov fortsætter hun til
september på Handelshøjskolen for at
blive cand.merc.
Niels Aagesen har uddannet sig til
diplomingeniør og arbejder i dag med
industriel design i København.
Søren Lumbye fik allerede sit første barn
mens han gik på FHF. Nu er han far til
tre – og er netop blevet færdig som folkeskolelærer.

INDHOLD
Finn Bønsdorff: Decentralisering, individualisering og evaluering ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2
Jytte Lindgård: Kvinder og hf ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 6
Redaktionen: Verdensmatematikåret – eller matematikken der blev væk ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 7
Peter Bro: Mit arbejdsbord . . . om at hente stjernerne ned på jorden★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 8
Elisabeth Skov: Pas på! Fisseflokken kommer! ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1 0
Red.: Fra oplysningsforbundene til ABC-model – int. med rektor Søren Fersløv Andersen ★ ★ 1 4
Lis Andersen: Københavns Universitet – her og nu og i den nærmeste fremtid ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1 6
Ole Emil Rasmussen: We Learn to Survive ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1 8
Maria Bro Hassenfeldt, Kjeld Arne Hansen og Marianne Villumsen: Standarder og Profiler ★ 2 1
Vibeke Fengers: Når ildsjæle brænder ud ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2 6
Jan Andreasen, Ulla Wogensen og Pernille Asmussen: DFU skaber motiverede elever ★ ★ ★ ★ 3 1
Troels Lindgård: Min søde hf-tid★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 3 3
Otto Leholt: En verden i forandring – en præsentation af geografiens fagområder ★ ★ ★ ★ ★ ★ 3 4
Redaktionen: Fremtiden ifølge Rolf Jensen ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 3 6
Jan Andreasen: Kunsten at navigere i kaos ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 3 8
Martin Thorborg: Fyldt med fejl og tjuhej hvor det går ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 4 0
Bodil Smith og Mogens Jensen: Slovakiet, Bratislava – nogle impressioner fra en studietur ★ ★ 4 2
Verner Thode: Et erindringskapitel . . . mig og dansk litteratur ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 4 6
Hans Kargaard: Den arme ridder – eller dansklærernes fornemmelse for sex ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 5 5
Jacqués Emanuél: Mucha, Kafka & Nicolette ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 5 9
Annemarie Krarup: Kabaret 2000 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 6 2
Lærer- og personaleportrætter samt bestyrelsens eksterne medlemmer ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 6 4
Klassebilleder af årets dimittender ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 6 7
Præsentation af DPI’s undersøgelse på Frederiksberg Rådhus ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 7 2
Redaktionen har respekteret den enkeltes valg af nyt/traditionelt komma.

Go-card: »En flyvende start«
Reklame for FHF med Otto von Lilienthal som motiv.
Kortet er designet af Rasmus Thomsen, 2.A.
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