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Hvad har hf tilfælles med et maratonløb. Ja, det må en tidligere maratonløber der er rektor for et hf-kursus,
jo vide: »At opnå gode resultater i sit uddannelsesforløb kan være et langt sejt træk – som at løbe en maraton – men at få huen på eller medaljen om halsen er det hele værd.«

Copenhagen Marathon 1984.

Rektor Finn Bønsdorff
i Broløbet 2000.

Det lange seje træk. Finn Bønsdorff, i en lidt yngre
udgave, kommer i mål i Copenhagen Marathon 1982.
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Kære læsere
Når den enkelte elev har afsluttet sin hf-uddannelse, melder der sig en vigtig beslutning: Hvilken arena skal der vælges? Videreuddannelse, beskæftigelse eller en pause i
kombination med en længere rejse? Det er en strategisk beslutning med langsigtede
konsekvenser.
Det er blevet sagt at der er intet der modner som at holde en pause. Andre der har beskæftiget sig med samme problematik, har givet udtryk for at det kan være udmærket
med en pause hvis den enkelte elev på forhånd har gjort sig klart hvilken arena der efterfølgende vælges.
Man kan også spørge: Hvad lærte den enkelte elev på Frederiksberg HF-kursus. En af
vores elever skriver:
»Man har lært at blive en levende og skabende del af sine omgivelser. Og uanset hvor i
verden man senere vil befinde sig, har man fået en evne og en baggrund der ikke alene
vil vise sig nyttig, men også forbavse både én selv og omverdenen.«

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

En skole bør tage udgangspunkt i at de unge vil have en uddannelse og dermed en udfordrende fremtid. I relation til dette individuelle valg bør der etableres strukturer og
samarbejdssystemer som giver valget et realistisk og problematiserende perspektiv.
Med håbet om at årets hf’ere både vil overveje valg af fremtid og se tilbage
på Frederiksberg HF-kursus som en positiv oplevelse, ønskes I alle god vind fremover.

Finn Bønsdorff
Rektor
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Vinkler, spørgsmål og svar ...
Der er tabeller, der er prognoser, evalueringer, undersøgelser
– men der er først og fremmest eleverne og deres personlige projekt

D

ET SAMLEDE antal elever der søger
optagelse på den 2-årige hf-uddannelse,
har normalt en rimelig klar sammenhæng med
udviklingen i ungdomsårgangene. I en situation
med færre unge i en ungdomsårgang vil der normalt være færre ansøgere til 2-årigt hf-kursus.
Ændring i søgning
til Frederiksberg HFkursus over tid
Ændring i ungdomsårgange over tid

Af rektor
Finn Bønsdorff

»I dette skoleår
har jeg fungeret
som vikar i mange
klasser, og det har
været en fornøjelse at være
sammen med eleverne og diskutere
de problemstillinger de har været
optaget af.«
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I tabellen ovenfor er det belyst således: I felt 1
har vi en situation hvor en større ungdomsårgang (i forhold til året før) indebærer at flere
elever søger optagelse på Frederiksberg HFkursus. Når ungdomsårgangene bliver mindre,
afspejles dette naturligvis også i den samlede
søgning til hf-uddannelsen.
Tabellen viser at sammenhængen på skoleniveau kan være mere kompleks. På Frederiksberg HF-kursus har vi i nogle perioder med nedgang i ungdomsårgangene haft faldende
søgning, men også i andre år kunnet konstatere
uændret søgning. Vi har tillige midt i 90’erne
haft øget søgning i en situation med mindre
ungdomsårgange, altså placeret os i tabellens
felt 7.

På skoler og hf-kurser følger vi naturligvis
udviklingen nøje, men det vigtigste på en skole
er ikke plan/prognose, men derimod elevvinklen, unge mennesker under uddannelse på Frederiksberg HF-kursus.
I dette skoleår har jeg fungeret som vikar i
mange klasser, og det har været en fornøjelse at
være sammen med eleverne og diskutere de
problemstillinger de har været optaget af.
I efteråret var jeg på ekskursion med Peter
Bro og hans tilvalgshold i billedkunst for at se
Greenaways udstilling »Flying over water«. Vi
mødtes ved flyvebåden, og selvom alle elever
ikke var lige friske den morgen, så hjalp et
rundstykke og lidt mælk.
Det blev en lang og spændende dag hvor Greenaways installationer blev indgående diskuteret og sammenlignet med lignende udstillingstyper.
På vejen hjem i flyvebåden kom jeg til at
sidde ved siden af Lakatos som kunne huske en
vikartime hvor euro’en var til debat. Lakatos
var meget optaget af udviklingen i Østeuropa og
integrationshastigheden i forhold til EU. De nye
demokratiers åbne samfund havde sagt farvel til
den centralistiske kommunisme og denne styreforms særegne kommunikationsform. Han var
også opmærksom på relationen mellem Dansk
økonomi og det politiske system. Hvilke strategier burde partierne i de nye pluralistiske demokratier lægge til grund for samarbejdet med
EU? Ud fra hvilke hensyn burde forhandlingerne tilrettelægges? Burde det enkelte lands
økonomiske forhold udvikles yderligere før en
tilslutning til EU, eller gjaldt det om hurtigst
muligt at blive medlem af EU-samarbejdet? Var
det kun forbundet med »gevinster« og uden

»omkostninger«? De fagligt set kvalificerede
spørgsmål indebærer sjældent nemme og enkle
svar.
I disse tider hvor projektarbejde, herunder
tværfagligt samarbejde, søges inddraget i undervisningen i stigende grad, er det værd at erindre om at problemformulering, undren og det
kvalitativt set interessante spørgsmål forudsætter en høj grad af faglighed. Trivielle spørgsmål
giver normalt trivielle svar, mens spørgsmål inden for den rette kontekst kan føre til indsigter
af mere informativ karakter.
Den stigende anvendelse af evalueringer indebærer også at der stilles spørgsmål til skolerne og kurserne. Den valgte optik for spørgsmålene er imidlertid afgørende for svarets
karakter. Man kunne vælge at sammenligne
skoler i forhold til hvor mange elever der efterfølgende vælger en lang videregående uddannelse. Der vil uden tvivl kunne konstateres forskelle skolerne imellem, men vil et sådant
»faktum« være interessant? Valg af videreuddannelse er også et spørgsmål om social baggrund.

På Frederiksberg HF-kursus fik vi for år tilbage en strategisk mulighed for at lade undersøge hvordan det gik med hf’erne på universitetet. Den givne analyseopgave viste at de klarede
sig helt pænt.
Der kan således vælges mange vinkler på uddannelse, men for den enkelte elev er uddannelse først og fremmest et personligt projekt.
De hf’ere som Frederiksberg HF-kursus dimitterer i 2001, har alle gennemført en studieforberedende og almendannende uddannelse.
Nogle af dem har måttet arbejde hårdt for at
gennemføre. Hf er en eksamensskole uden
årskarakterer. For den enkelte elev har det været
et gravearbejde at finde frem til talent og udviklingsområde. På skolen har det sociale samarbejde eleverne imellem også givet rum for personlig udvikling og, i forlængelse heraf, valg af
fremtid.
Når vi således i 2001 kan sende en årgang
hf’ere ud i det omgivende samfund, kan det, i
ydmyghed, konstateres at elevernes projekt er
faldet positivt ud, og fra rektorside sendes de
bedste hilsner og ønsker for fremtiden.

»Der kan således
vælges mange
vinkler på uddannelse, men for
den enkelte elev
er uddannelse
først og fremmest et personligt projekt.«

Fra »Flying over Water«
i Malmö Konsthall.
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Mere end bare en ny skole

L

Af Jan E. Jørgensen (V)
fmd. for Børne- og
Undervisningsudvalget
på Frederiksberg

4

IGE UDEN for vinduerne på Frederiks- cen har i øvrigt allerede vist sig også at berøre
berg HF-kursus er byggeriet af en flot ny privatskolerne – således kommer mere end hver
skole i fuld gang. Men der er tale om meget femte elev på Tre Falke Skolen fra privatskoler.
mere end bare en ny skole. Tre Falke Skolen,
som det drejer sig om, er om ikke en verdenssensation, så i hvert fald en sensation i Dan- Et tilløbsstykke for både elever og
mark. Skolen er nemlig den første af sin art i lærere
Danmark, et frivilligt tilbud til elever i 7.-9. I det hele taget er Tre Falke Skolen blevet et tilklasse om at tage folkeskolens tre sidste år på en løbsstykke. Allerede på første årgang er der
særlig skole kun for denne aldersgruppe. Der- næsten fuldt hus. Selv på 9. klassetrin har der
udover rummer skolen alle kommunens 10.- været tilmeldinger nok til at begynde en klasse,
klasser. Det sidste er også noget særligt, men det og der er ventelister til de øvrige klassetrin. Det
er det valgfri tilbud om 7.-9. klasse
vidner om en vis portion mod hos
der gør skolen til noget helt unikt.
den frederiksbergske skoleungdom,
»Under alle omElever skal fremover i 6. klasse
for der skal noget til at melde sig
stændigheder vil
tage stilling til om de vil fortsætte
ind på en skole der ikke er bygget
Tre Falke Skolen
på den skole de kender og har kendt
færdig, hvor der ikke er ansat
lige fra børnehaveklassen, eller om betyde at der bliver lærere, og hvor der ikke er nogen
de vil prøve kræfter med en ny konkurrence om de man kan spørge om hvordan skolen
skole, med nye lærere og nye klas- store elever, og det er er.
sekammerater. Tre Falke Skolen min klare overbevis- Eleverne fordeler sig ligeligt både
kan tilbyde en skoleform særligt ning at sund og fair hvad angår distriktskole, køn og etmålrettet til unge, hvor der ikke er
nisk baggrund. Også lærerne har
konkurrence bringer
små elever at tage hensyn til. Samværet tiltrukket af skolen. I en tid
det bedste frem i
tidig vil skolen eksperimentere med
med lærermangel har Tre Falke
alle.«
nye undervisningsformer og underSkolen fået mere end 150 ansøgninvise på tværs af klassetrin og i forger.
skellige holdstørrelser. Der vil blive flere valgTre Falke Skolen er en udfordring til den danfag at vælge imellem, og lærerne vil alle have ske helhedsskole, men ikke et opgør. Personligt
en særlig interesse i at undervise de store elever. er jeg skeptisk over for at den samme lærer er
Om Tre Falke Skolen vil blive et bedre tilbud lige egnet til at undervise på samtlige klassetrin,
end de eksisterende folkeskoler, vil tiden vise. og jeg tror at langt de fleste vil have gavn af et
Måske vil den blive et bedre tilbud for nogle miljøskift omkring 7. klasse, men det fine ved
elever, hvorimod andre elever vil få mere ud af Tre Falke-modellen er at der er tale om et valgat fortsætte i de velkendte og trygge rammer på frit tilbud. Hvis man foretrækker helhedsskolen,
deres »gamle« folkeskole. Under alle omstæn- så kan man bare blive på sin »gamle« skole.
digheder vil Tre Falke Skolen betyde at der bliDet er mit håb at Frederiksberg HF-kursus vil
ver konkurrence om de store elever, og det er få et godt naboskab til den nye skole, og at man
min klare overbevisning at sund og fair konkur- vil bruge hinanden og lære af hinanden.
rence bringer det bedste frem i alle. Konkurren-

Nye efteruddannelsesmuligheder

E

Af Lis Andersen,
kontorchef,
Københavns Universitet

»Der er åbnet
mulighed for at
oprette en række nye
efteruddannelsestilbud, herunder
diplom- og masteruddannelser, som
specielt tager sigte
på dem med de korte
og mellemlange
uddannelser som har
været i erhverv i
nogle år.«

FTERUDDANNELSE, hvad kan det
interessere dem som står for at skulle begynde en uddannelse. Sådan en må man jo have
først, og dernæst et arbejde, før man kan tænke
på efteruddannelse.
Den nybagte student eller hf’er der skal til at
søge ind på en uddannelse, viger tit tilbage fra at
søge en lang videregående uddannelse på et universitet. De lange uddannelser varer jo mindst
fem år, og det er på papiret. Man vil sikkert få at
vide at de i praksis tager både seks, syv og otte
år. Det virker skræmmende for en person i begyndelsen af 20’erne. Han/hun ser sig selv som
halvgammel før han/hun endelig er færdig med
uddannelsen og kan komme i gang med at tjene
rigtige penge.
Med disse overvejelser i baghovedet vil mange foretrække at søge ind på en kort eller mellemlang videregående uddannelse som f.eks. til
lærer, sygeplejerske, fysioterapeut, bibliotekar
osv. De mellemlange uddannelser varer typisk
tre et halvt år. For tiden vil ansøgerne blive budt
velkommen på disse uddannelser idet man imødeser mangel på arbejdskraft på de tilhørende
fagområder.
Imidlertid er det ikke usædvanligt at folk med
kortere uddannelser efter nogle få år i erhverv
gerne vil lære noget mere og gerne vil længere
op ad rangstigen i almindelighed. Det kræver
mere uddannelse, og man vil måske opleve at
det ikke er så let at komme ind i uddannelsessystemet igen. Nogle føler at de er kommet ind i
en blindgyde. De kan ikke bare komme ind på
den mere eller mindre tilsvarende lange universitetsuddannelse og få godskrevet flere år. Det
kan man ikke fordi en lang videregående uddannelse ikke bare er en kort eller mellemlang
der er blevet forlænget. Det kan f.eks. forklares
ved at der er abstraktionsniveauet til forskel. På
en universitetsuddannelse kommer man ikke
uden om fra første færd at beskæftige sig teore-

tisk med fagets begreber, definitioner og metoder. Det er blandt andet det man forstår ved den
forskningsbaserede undervisning. Der er flere
andre måder at beskrive disse forskelle på, men
det er ikke ærindet her. Der er her tale om en
stående diskussion mellem universiteterne og
politikerne, som af og til har meget svært ved at
forstå hinanden.
Men der er nu endelig kommet en slags
løsning i form at den nye lov fra maj 2000 om
videreuddannelsessystemet for voksne.
Der er åbnet mulighed for at oprette en række
nye efteruddannelsestilbud, herunder diplomog masteruddannelser, som specielt tager sigte
på dem med de korte og mellemlange uddannelser som har været i erhverv i nogle år. Det er
nok især sygeplejerskerne, folkeskolelærerne
og de handelsuddannede der er tænkt på.
Der er tale om uddannelser på tre niveauer:
• videregående voksenuddannelse (VVU) forudsætter en ungdomsuddannelse eller grunduddannelse for voksne og er på niveau med en
kort videregående uddannelse
• diplomuddannelse kan bygges oven på en
kort videregående uddannelse eller en VVU
og skal være på niveau med en mellemlang
videregående uddannelse
• masteruddannelse forudsætter en mellemlang
videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse og skal være
på niveau med en kandidatuddannelse.
Alle tre uddannelser skal have et omfang svarende til et årsværk omregnet til heltidsuddannelse og indeholde et afgangsprojekt af et vist
omfang. Og alle tre uddannelser forudsætter
også mindst to års relevant erhvervserfaring.
En af intentionerne bag dette nye system er at
skabe større overskuelighed og sammenhæng i
mangfoldigheden af kompetencegivende vok5

senuddannelser. Således skal man hele tiden kunne komme videre i systemet, og
hvis der ikke lige er en uddannelse der passer til éns behov, så er der også mulighed for
at få sammensat en individuel uddannelse
af eksisterende moduler.
Der er tale om betalingsuddannelser, dvs.
uddannelserne skal delvis finansieres ved
deltagerbetaling. Det kan godt blive ganske
store beløb, men arbejdsgiverne formodes
gerne at ville sende deres yngre, håbefulde
medarbejdere på efteruddannelse.
Som sagt er loven ny, og uddannelserne
skal først udvikles før dørene kan slås op
for studerende. Foreløbigt er der rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne oprettet nogle såkaldte kompetenceenheder som
skal analysere behovene og forestå udviklingen. Københavns Universitet er gået seriøst til sagen og har fået oprettet en sådan
kompetenceenhed der er i fuld gang med at
koordinere og organisere aktiviteterne, som
naturligvis udføres i samarbejde med partnere i universitetets omverden. Universitetet vil nok især satse på at udvikle nogle
tværfaglige masteruddannelser.
De der i dag står foran et uddannelsesvalg, bør selvfølgelig sætte sig ordentligt
ind i det udbud af ordinære uddannelser der
findes inden for deres interesseområde og
fremtidige jobønsker. De bør benytte sig af
den vejledning der tilbydes. Men hvis de
stadig ikke kan bestemme sig og derfor vælger lidt i blinde, kan de nu trøste sig med at
valget ikke er endegyldigt. Man er ikke
uhjælpeligt sat i bås. Der er altid en bro
åben til at komme videre.
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Psykolog-ordningen på FHF

T

Af Trine M. Johnsen
klinisk psykolog,
autoriseret

IL FORSKEL fra de frederiksbergske
gymnasier havde Frederiksberg HF-kursus
indtil for to år siden ingen psykolog-betjening.
Da vi fik rammestyring i 1999, valgte bestyrelsen for Frederiksberg HF-kursus imidlertid at
prioritere en psykolog-betjening af de studerende, og det har udmøntet sig i at Frederiksberg HF-kursus har en psykolog tilknyttet i ca.
seks timer om måneden. Der er afprøvet forskellige modeller for ordningen.
Via studievejlederne

»Ikke sjældent kan
en enkelt psykologsamtale være en god
hjælp til at kunne
komme videre«

Den første model kørte indtil sommeren 2000.
Den indebar at den studerende skulle henvises
til psykologen via en studievejleder. Studievejlederen bookede med andre ord psykologens
skemalagte timer til de studerende. Samtalen
med psykologen foregik på studievejleder Arne
Hentzes kontor.
Denne ordning fungerede på mange måder
udmærket, blot blev psykologens tid ikke optimalt udnyttet, enten fordi aftalen kiksede, eller
fordi der ikke var sat nogen på.
Åben rådgivning
Før sommerferien 2000 blev studievejlederne
og psykologen enige om at forsøge med en åben
anonym psykolog-rådgivning, ud fra den betragtning at nogle studerende måske ønskede en
højere grad af anonymitet end tilfældet var i den
første model. Resultatet var imidlertid at der
kom ganske få studerende i den åbne tid. Overvejelserne omkring det lille antal var flere. Det
kunne tænkes at behovet ikke var der, at tidspunktet var dårligt valgt, eller at formidlingen
af tilbuddet ikke havde været god nok.
Efter sommerferien evaluerede studievejlederne og psykologen de afprøvede modeller, og
i det følgende skal kort redegøres for den model

for psykolog-ordning der har fungeret i år og vil
fungere det kommende år.
Nuværende ordning
Kontakten til psykologen kan enten ske via en
studievejleder eller direkte til psykologen. Der
kan aftales en samtale enten på Arne Hentzes
kontor eller i psykologens egen praksis, der er
beliggende i meget kort afstand fra Frederiksberg HF-kursus. Det betyder at psykologens timer ikke er skemalagte, men rammen er fortsat
seks timer om måneden. Fordelen ved denne
model er at psykologens tid bliver udnyttet optimalt, og for den studerende en valgmulighed i
forhold til anonymitet. Denne model synes på
nuværende tidspunkt at være den bedste set ud
fra de rammer og forudsætninger der er til stede.
Frederiksberg-HF har således mulighed for at
tilbyde det man kunne kalde en afklarende samtale med en psykolog. Det er ikke inden for hf’s
rammer at gå ind i et egentligt behandlingsforløb. Psykologen og den studerende kan derimod
sammen vurdere om der er brug for yderligere
hjælp – samt eventuelt hvilken hjælp.
Ikke sjældent kan en enkelt psykologsamtale
være en god hjælp til at kunne komme videre, til
at få gjort noget ved det man har gået og spekuleret over eller bekymret sig om, til at få sat vanskelighederne lidt i relief, få sorteret lidt i de
mange tanker, blive beroliget eller få inspiration
til at gå videre ad den vej man er begyndt på.
Andre gange er der brug for yderligere hjælp.
Det kan for eksempel være egen læge, en socialrådgiver, psykiater, psykolog, en ungdomsrådgivning eller frivillige rådgivnings-instanser.
De studerende får i begyndelsen af skoleåret
en seddel med de praktiske oplysninger og psykologens navn og telefonnummer så de er bekendt med ordningen og ved hvordan de kan
bruge den.
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EN NY HF-UDDANNELSE

I

Af Bodil W. Smith

En gruppe lærere
fra en række selvstændige hf-kurser har udarbejdet et debatoplæg om det
fremtidige hf,
blandt andet med
forslag om at
tage snakken om
projektarbejde alvorligt og indføre
obligatorisk projektfag der afsluttes med eksamen.

8

EFTERÅRET 2000 udkom forskellige debatoplæg med et samlet bud på hvordan fremtidens hf skal se ud. Rektorforeningen (Foreningen af rektorer for gymnasier og to-årige hfkurser), forstanderforeningen (lederne af VUC)
og Gymnasieskolernes Lærerforening, lærernes
fagforening, spillede ud med hver deres forslag.
Der var mange fælles træk, og skulle de tre foreninger selv lave en hf-reform, skulle de nok
kunne blive enige
Det fælles udgangspunkt var at det er problematisk at hf’erne for en stor del vælger korte og
især mellemlange uddannelser frem for lange
videregående uddannelser. Måske skulle hf i
højere grad indrettes så den netop passer til
disse uddannelser. Hvis det lykkes, så følger
straks spørgsmålet: kan hf så stadig være kompetencegivende til de lange videregående uddannelser? Løsningen kunne være at gøre hf
tre-årigt, lige som de andre gymnasiale uddannelser, således at de to første år gav mulighed
for at vælge korte eller mellemlange uddannelser, og at et tredje år blev en betingelse for at
kunne søge ind på universiteter og andre højere
læreanstalter.
Udsigten til at det fremtidige hf skulle komme til at følge en sådan 2+1-model, fik nogle
lærere fra Th. Langs HF i Silkeborg, et selvstændigt to-årigt kursus, op af stolene. De indkaldte repræsentanter fra andre selvstændige toårige kurser, og fra hf-kurser knyttet til
seminarier og VUC, til et møde i Silkeborg for
at spørge: Står det så slemt til? Er hf ikke i stand
til at klare opgaven, på to år at forberede unge,
og voksne, til at påbegynde uddannelser af både
mellemlang og lang varighed? Landsstatistikken fra 1995 viser at kun ca. 15 pct. af en hf-årgang går i gang med en LVU, men hvis gymnasierektorerne har ret i at uendelig få af deres
hf’ere søger ind i denne del af uddannelsessy-

stemet, så må gennemsnittet på vor type af hfkursus jo være langt højere, hvad undersøgelser
hos os selv også viser.
Ud af Silkeborg-initiativet er der kommet
endnu et bud på hvordan det fremtidige hf skal
se ud. Det er skrevet sammen af fem hf-lærere,
deriblandt undertegnede, efterbehandlet på endnu et stormøde, og i skrivende stund er det klar
til at blive offentliggjort. I første udkast stod der
at baggrunden for at komme med dette udspil
var at vi syntes at der i koret af hf-debattører
manglede en stemme: den stolte og entusiastiske lærers. Det blev fundet lidt for spejderagtigt
begejstret på sidste stormøde, og det er så blevet
erstattet af det mere nøgterne: lærerne ved de
selvstændige hf-kurser.
Bud på et fremtidigt hf i hovedtræk
Vores udgangspunkt for et fremtidigt hf er
• at hf’s kompetence bevares
• at hf fortsat er to-årigt i sin grundstruktur, men med mulighed for lokalt at tilbyde en tre-årig tilrettelæggelse
• at hf fortsat er en eksamensskole – uden
årskarakterer
Vi anbefaler
• at hf organiseres som selvstændige kurser
eller i sammenhæng med andre skoleformer end gymnasiet
• at hf opbygges så den indeholder stor
fleksibilitet i tilrettelæggelsesformer og
sikrer løbende udvikling af læringskompetencer
• at hf’s profil styrkes gennem fastholdelse
og videreudvikling af egne fagbilag, således at A-, B-, og C-niveauerne bevares, og
således at der fortsat sikres merit mellem
ungdomsuddannelserne
• at der gives mulighed for at tage et højni-

veau yderligere
• at hf’s eksamensformer i højere grad
kommer til at afspejle den konkrete undervisning, herunder projektformen
• at matematik og 2. fremmedsprog bevares
som obligatorisk fællesfag
• at dansk, historie og engelsk styrkes
• at projektarbejdet styrkes ved at fagbilagene sikrer dybde snarere end bredde
• at vejledningen og evalueringen generelt
styrkes
• at det metodiske arbejde i fagene generelt
styrkes
• at det faglige/pædagogiske arbejde med
de enkelte klasser organiseres i lærerteam.
Der hvor vores forslag markerer sig mest, er
ikke på spørgsmålet om hf’s kompetence. Alle
siger at den skal bevares. Først når det sammenstilles med kravet om at hf i sin grundstruktur er
to-årigt, klarer forslaget banalitetstesten. Formuleringen slår fast at andre modeller kan tænkes, men en to-årig tilrettelæggelse giver adgang til universiteter mv. hvis den samlede
eksamen opfylder de niveaukrav der udmeldes
fra de lange videregående uddannelser.
Vi fastholder også at hf er en eksamensuddannelse hvor der ikke slækkes på eksamenskravene, og hvor der ikke indføres årskarakterer eller lignende ad bagdøren.
Den største knast er måske kravet om at hf frigøres fra gymnasiet. Det kan man ikke vente
opbakning til fra rektorer og lærere i gymnasiet,
men vi har altså valgt at tage det med, ikke
mindst for at få lidt mere fokus på hf-kurser af
vores type.
I bestræbelserne på at gøre hf lidt »lettere«,
dvs. godt nok til de korte og mellemlange uddannelser, men ikke godt nok til de lange, har
der været forslag fremme om at gøre matematik

og 2. fremmedsprog til valgfag. Det kan ikke
overraske at vores gruppe afviser den faglige
opblødning der her er tale om.
Vi kommer nemt til at lyde meget konservative, noget i retning af at hf er godt som det er,
lad være med at pille ved det. Og det er for så
vidt rigtigt da vi jo ikke foreslår at fag nedlægges, og vi har heller ikke idéer om helt nye
fag. Men det er væsentligt at hf profilerer sig på
ny. En del af den oprindelige hf-struktur er også
blevet hverdag på gymnasierne. De væsentligste forbedringer der gennem årene er gennemført i gymnasiet, er først afprøvet på hf/ kommer fra hf, for eksempel studievejledningen
valgfagssystemet og den store skriftlige opgave.
Hvordan kan vi så argumentere for at vores forslag vil give hf den pædagogiske førertrøje på
igen. Det kan vi fordi vores forslag om indførelse af projektarbejde som obligatorisk, for
eksempel som erstatning for det ene valgfag, tager den megen snak om projektarbejde alvorligt. Også det forhold at der skal være eksamen
i projektet, peger i samme retning.
Måske er vi for sent ude til at påvirke beslutningstagerne. Måske gør alene det forhold at
vores forslag, på linje med de andre omtalte forslag, kræver øgede ressourcer til hf, at vores
bud på fremtiden ikke sætter sig mange spor i
det forslag der formentlig til efteråret bliver
fremsat fra politisk side. Det er synd hvis ikke
2.-hf’erne skal have et ugentligt timetal på over
30, som andre gymnasiale klasser har det, og
det er synd hvis ikke engelsk får den placering
tilbage faget blev frataget ved reformen af
1991. Men uanset hvordan det nye hf kommer
til at se ud, håber vi på at den to-årige tilrettelæggelse med fuld kompetence stadig vil være
mulig. Og hvad angår projektfag og projekteksamen, så sender vi forsøgsansøgninger ind
hvis disse ting ikke kan lade sig gøre inden for
de rammer den nye bekendtgørelse fastsætter!

»Det er synd hvis
ikke 2.-hf’erne skal
have et ugentligt
timetal på over 30,
som andre gymnasiale klasser har
det, og det er synd
hvis ikke engelsk
får den placering
tilbage faget blev
frataget ved reformen af 1991.«
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DET EUROPÆISKE SPROGÅR OG FHF
EU’s undervisningsministre har udnævnt år 2001 til Europæisk Sprogår –
og på FHF er der i dette skoleår sat ekstra fokus på sprogfagene med et intensivt grammatikkursus
R 2001 er EU-sprogår. Europas sproglige
mangfoldighed skal fejres, og sprogindlæringen skal fremmes. Som optakt til sprogåret
blev der i slutningen af år 2000 i alle EU-lande
lavet en Eurobarometer-rundspørge, og resultatet viser at vi har et godt sprogklima i Danmark.
Vi overgås faktisk kun af det flersproglige Luxembourg med hensyn til beherskelse af fremmedsprog. Tager man EU som helhed, mener 53
pct. at de taler mindst ét fremmedsprog. I Danmark er procenten oppe på 88. Det sprog de fleste taler, er selvfølgelig engelsk, men der er dog
43 pct. der taler tysk, 14 pct. taler fransk, spansk
tales af 4 pct. – og så er der endelig 3 pct. der
mener at de behersker svensk som fremmedsprog.
Skal man tro Eurobarometret, er vi rigtig
gode til fremmedsprog i Danmark, og det er
også nødvendigt, for sprog er i den grad en konkurrenceparameter. Men det er også lidt af et
paradoks, for sprogfagene er i krise, og det står
slet ikke så godt til med sprogfærdighederne
som ovenstående procenter måtte antyde. Forklaringen ligger naturligvis i at der er forskel på
at kunne forstå og kommunikere – og på at beherske et sprog. At tale et sprog korrekt forudsætter viden om og forståelse af sprogets systemer – og det kniber det med. Der er for stor
forskel på niveauerne fra det ene uddannelsestrin til det næste. For eksempel forudsætter den
undervisning eleverne tilbydes på det gymnasiale område, en vis grad af grammatiske kundskaber som eleverne burde have med sig fra folkeskolen, men langt de fleste har store huller i
deres forståelse af sprogstrukturer når de starter
i gymnasiet eller på hf. En sikkert utilsigtet bivirkning af at sprogfagenes kommunikationsside i lang tid har været opprioriteret i forhold
til sprogfagenes normbundne færdighedssider.

Å

Af Gunild Kock Hansen

Læs mere om Det
Europæiske Sprogår på
www.europasprog.dk
www.eurolang2001.org
culture.coe.int/AEL2001
EYL/ – og find links til
hele EU.
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Men det er ikke kun eleverne der har huller i
deres viden. Også de seminarie- og universitetsuddannede sproglærere har problemer. De universitetsuddannede sproglærere der underviser
på det gymnasiale område, er ikke på samme
måde som andre faglærere forankret i en fast
faglig identitet. Sprogfagene rummer så mange
forskellige og brede stofområder inden for det
historiske og det kulturelle at det sproglige drukner i et mediehav af tekster, film etc. Og dér hvor
det rent sproglige dyrkes på universiteterne, er
niveauet og disciplinerne mere møntet på forskning end på pædagogisk faglig formidling.
Den krise sprogfagene befinder sig i, kan
altså meget nemt forværres i de kommende år
hvis der ikke sættes ind på at give sprogfagene
deres sproglige identitet tilbage og dermed skabe bedre mulighed for at definere rammer, mål
og delmål for den nødvendige sproglige progression i hele uddannelsesforløbet.
At EU’s undervisningsministre med sprogårsinitiativet har sat ekstra fokus på sprogfagene,
åbner muligheder for at indføre nødvendige ændringer og give sprogfagene en ny identitet med
større vægt på det sproglige håndværk, sprogfærdighederne. Vores egen minister, Margrethe
Vestager, ønsker netop bedre progression og
klarhed i de enkelte fag, og det må også siges
både at være en forudsætning for at nå et positivt vendepunkt i det hjemlige uddannelsessystem inden for sprogfagene og for at nå det
langsigtede mål for EU’s sprogpolitik: alle borgere i EU skal kunne tale mindst to fremmedsprog.
Basiskursus i grammatik
Mange hf’ere har haft længerevarende udlandsophold og er vant til at kommunikere på en-

gelsk. Men det har ikke nødvendigvis
øget deres grammatiske sprogforståelse.
For at undgå den spredte fægtning i
sprogundervisningen når elevernes huller skal fyldes ud så en fortsat indlæring
kan finde sted, har sproglærerne på Frederiksberg HF-kursus nedsat et udvalg
der har tilrettelagt et fælles grundkursus
i grammatik. Dette kursus blev for
første gang gennemført i dette skoleår. I
to uger blev alle førsteårselevernes
sprogtimer brugt på grammatik med de
latinske betegnelser som fælles terminologi. Kurset blev efterfølgende evalueret
af skolens kvalitets- og evalueringsudvalg, og evalueringsrapporten taler sit
tydelige statistiksprog: kurset var en
succes. De kommende førsteårselever
kan derfor se frem til et tilsvarende kursus, dog med små justeringer af materialet foranlediget af de nu høstede erfaringer, og med planer for jævnlig
struktureret opfølgning i de enkelte
sprogfag så den nødvendige basisviden
ikke går i glemmebogen.
Replikker fra en
rundbordssamtale
Alle skolens sprogfag er repræsenteret i
grammatikudvalget: dansk og fransk
ved Finn Eriksen (FE), engelsk ved Vibeke Fengers (VF) og Berit Baklid
(BB), tysk og spansk ved Lise Hansen
(LH).
VF: Det er rigtigt at eleverne ikke har
lært det i folkeskolen som de skulle have
lært. Mange af dem kommer her totalt
uden grammatisk basisviden. De elever
vi har nu, tilhører en folkeskolegeneration der ikke har lært nok grammatik.
Selv de dygtigste på mit højniveauhold
kan ikke analysere en almindelig sætning. Spørger jeg ud i klassen: ”Hvor er
objektet i denne her sætning”, så sidder

der tolv tomme hoveder og kigger på
mig. De aner ikke hvad jeg snakker om.
BB: Det er som om vi har bevæget os
i vores isolerede kasser. Eleverne forstår
ikke at der er en sammenhæng, at det
fungerer på samme måde i engelsk og i
tysk og i dansk osv. De har sandsynligvis hørt de samme ting mange gange,
men de relaterer det ikke til de andre
sprogfag.
LH: Man skal også høre en ting
mange gange. Man siger inden for ordforrådsforskning at man skal høre et ord
eller slå et ord op syv gange før man kan
det, og det gælder vel også mere terminologiske ting. De har jo nok hørt meget
af det i folkeskolen, men de har ikke taget det ind. Og et enkelt kursus er sikkert heller ikke nok. Det skal følges op i
de enkelte fag. Det gør vi selvfølgelig
under alle omstændigheder, men vi skal
måske have en mere struktureret fælles
opfølgning, måske en opfølgningsuge.
FE: Det står tydeligt i det hefte vi har
lavet, at det kan bruges igen og igen som
opslagshefte, men det gør de ikke. Jeg
har ikke set nogen tage det op af tasken
siden kurset. Det er tænkt som et permanent redskab, men det bliver opfatter
som en disciplin, et kursus, og det var så
det. De opfatter det ikke som en daglig
disciplin.
LH: Vi underviser jo alle sammen i
grammatik, men hvis eleverne skal forstå at den grammatik jeg lærer dem, er
den samme som den de lærer i engelsk,
så skal vi have nogle fælles opfølgningstemaer.
BB: Måske skulle man lave et løbende
grammatikkursus over hele året så der
bliver fulgt op på alt det der er gennemgået i introduktionskurset. Så kan man
også være sikker på at alle kommer
igennem det samme.
LH: Tysk er et meget grammatisk fag,

men grammatikken er nok blevet undertonet i mange år for at gøre faget mere
interessant. Eleverne hader det når de
kommer, og vi har derfor forsøgt at gøre
opmærksom på at faget er meget mere
end grammatik. Og så tilhører vi en generation af lærere der har villet gøre op
med tidligere tiders 'læs op og oversæt'.
Nu skal vi måske tilbage til noget af det
gamle.
VF: Faktisk kan eleverne godt lide
grammatikundervisning. Det er konkret.
Det kan man forholde sig til. Og de vil
gerne løse opgaver.
FE: Det er meget vigtigt i dansk at de
pludselig kan se at der er noget der er
rigtigt, og noget der er forkert. Det er de
ikke vant til når vi læser litteratur. Men
den sproglige vinkel i danskfaget har
nærmet sig længe. Både Jørn Lund og
Erik Hansen har kritiseret universiteterne voldsomt for at negligere det
sproglige. Jørn Lund skriver i bogen
»Sidste udkald« at nu er det på tide at
satse på det sproglige hvis man ikke skal
miste en hel generations sprogbevidsthed.
VF: I engelsk er man også ved at lave
om på eksamenerne så der bliver flere
færdighedstest. Opgaver uden ordbøger,
for eksempel. Det ville have været utænkeligt bare for fem år siden. Men det er
selvfølgelig vigtigt at kunne bruge en
ordbog, og derfor er det også nødvendigt
at kende de latinske betegnelser. Man er
nødt til at vide at v betyder verbum. Latin er grammatikkens sprog.
LH: Og så er det internationalt, så det
skal kunnes. Alle vil jo gerne et år til udlandet, og man opererer altså ikke med
genstandsled ude i verden.
VF: Sprogfagenes fokusering på det
litterære er måske også blevet for meget
for eleverne. Faktisk trækker de vejret
lettet når de skal beskæftige sig med
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sprogrigtighed. Så behøver de ikke at
tage personlig stilling og inddrage deres
egne følelser. For øjeblikket ser det ud
til at eleverne vil være meget tilfredse
med at der lægges mere vægt på de
sproglige færdigheder. Men måske vil
pendulet svinge den anden vej om nogle
år.
FE: Det er gået op for mange at det er
uhyre vigtigt at kunne stave og bøje rigtigt, og at kongruensen er i orden, for
man kan blive udsat for at computeren
strejker hvis man ikke er i stand til at
formulere sig ordentligt og korrekt.
VB: Der er også det ved computeren
at hvis man skal kunne bruge en stavekontrol, så skal man faktisk kunne stave
selv først. Ellers kan man ikke gennemskue de beskeder og forslag computeren
giver. Nu er jeg skriftlig censor, og der
står uden på opgaverne hvis der er brugt
computer med stavekontrol, men det
fremgår ikke af opgaverne at stavekontrollen er benyttet.
BB: Stavekontrollen vil aldrig eliminere det basale behov for at kunne gennemskue de sproglige problematikker.
Det er ikke nok at vi er dygtige til sprog
på det kommunikative område. Der er
en engelsklærer der har udgivet en bog
for nylig om hvordan man ser på danskerne i udlandet, og vi er kendt for at
tale et ret fejlbefængt sprog, også i Europaparlamentet. Og sådan er vores elever også. De er glade for at kunne sige
noget, for at få et budskab igennem,
men kommer det fulde budskab nu også
igennem når sproget er fyldt med fejl.
LH: EU’s formål er at vi alle skal
kunne tre EU-sprog, vores eget og to andre, men der er en tendens i Danmark til
at synes at det er nok med engelsk. Der
er i hvert fald faldende interesse for
tysk, og man taler endda om at man
kunne taget andet fremmedsprog ud af
12

hf. Men det skal lige siges at interessen
for spansk er stigende.
FE: Jeg løber tit ind i legitimeringsproblemer i forbindelse med fransk. Jeg
skal retfærdiggøre at det er et godt sprog
at kunne. Det problem har en engelsklærer ikke. Engelsk er computersprog,
det er globalt, men hvis man så bare
kunne få eleverne til at bruge det engelsk de kan, når de lærer fransk. Det tager måske et år før de lærer at bruge den
overføringsmulighed der er. Når de sidder og roder efter en glose på fransk, så
spørger jeg dem hvad det hedder på engelsk. Det ved de som regel, og så skal
de bare finde ud af at sige det på fransk.
Og så er vi inde i sproghistorien. De skal
lige over den barriere at det er to forskellige fag med to forskellige lærere,
og netop derfor er det godt med sådan et
basiskursus på tværs af sprogene.
VF: Normalt spekulerer vi meget over
hvordan vi motiverer, og hvordan vi gør
stoffet trendy nok, men det gjorde vi slet
ikke i forbindelse med grammatikkurset. Vi tænkte rent fagligt, og det lykkedes. Det kan man se som en strømpil.
Eleverne vil gerne have en klar besked
om at dette er en færdighed de bare skal
kunne. Så er der ikke så megen diskussion.

Den Europæiske Sprogdag
Grammatikudvalgets næste projekt bliver at koble sig på Det Europæiske
Sprogår med en temadag den 26. september – der er udnævnt til europæisk
sprogdag for skoler og uddannelsesinstitutioner. Amtscentret for Undervisning i
Københavns Amt har i samarbejde med
den danske sprogårskomité udarbejdet
en folder, »Sprog åbner døre«, med 50
idéer til aktiviteter og temaer på sprogdagen, så det bliver ikke svært at tilrettelægge et relevant indhold af temadagen.
Idéerne kan inddrage alle sprog og
målrettes til alle niveauer – og kan i
øvrigt også læses på:
www.ackbh.dk/sprogdag.
Sprog åbner døre
og bygger broer
For et lille sprogområde som det danske
– med en rejseivrig, IT-orienteret og
flerkulturel befolkningsgruppe – er det
nødvendigt at kunne fremmedsprog. Det
er derfor ikke så underligt at EU-undersøgelsen viser at vi er gode til sprog, og
samme undersøgelse viser da også at
stort set hele befolkningen finder det
nyttigt at kunne et andet sprog, nemlig
96 pct., og det er faktisk den højeste procent i hele EU. Men skal vi hæve os fra
brugerniveau til ekspertniveau, så er det
en god ide at sætte ekstra ind på det
grammatiske område i sprogundervisningen. Sprogindlæringen skal ikke blot
være et resultat af høj rejseaktivitet og
stort medieforbrug, men udvikles på
grundlag af en basisviden der ikke bare
åbner døre, men også kan bygge bro fra
sprog til sprog.

Hvor højt er niveauet på engelsk højniveau?
Kan man for eksempel gå til skriftlig eksamen uden ordbøger? Og hvad med Shakespeare?

»Eating is a small, good thing in a time like
this«, he said ... The baker began to speak of
loneliness, and of the sense of doubt of limitation that had come to him in his middle years.
He told them what it was like to be childless all
these years.... He had a necessary trade. He
was a baker. He was glad he wasn’t a florist. It
was better to be feeding people.«
Af Vibeke Fengers

engelsk højniveau

Efter 30 minutters forberedelsestid tager gruppen på tre elever udgangspunkt i denne passage
fra Raymond Carvers novelle A Small, Good
Thing. De indleder med at sige at novellen er
atypisk for forfatterskabet, som de kender godt,
idet bagerens gæster, et par som netop pludseligt og tragisk har mistet deres eneste barn, ikke
benytter sig af »short cuts«, genveje, ud af deres
sorg, men derimod accepterer deres lidelse som
eksistentielt forandrende. Derfor lytter de opmærksomt til den fremmede, og indtil nu usympatiske, bagers erfaringer om det liv de selv er
på vej ind i. Eleverne noterer sig bagerens Puritan Work Ethic, den grundlæggende amerikanske idé om at arbejdet i sig selv er frelsende.
Gruppen zoomer ind på ideen om the Frontier,
som har været temalæsning i klassen. En elev
minder om Margaret Atwoods analyse af the
Frontier (som i USA’s historie oprindeligt var
den geografiske grænse mellem nybyggernes
jord og det uopdyrkede land mod vest) som
samlende metafor for amerikansk bevidsthedsdannelse. I dag symboliserer den evnen og viljen til at bevæge sig fremad – imod månen, i
kampen mod fattigdommen, mod verdensmagten – eller som her imod en ny dimension af sindet, nemlig sorgen og afsavnet. En elev perspektiverer til et digt af Robert Frost hvor
digteren er fristet til ikke at tage udfordringen

op: »The woods are lovely, dark and deep«, citerer eleven efter hukommelsen. Men digteren
giver ikke efter, for han har »Promises to keep
and miles to go before I sleep«. Eleverne er hurtige til at lade sig inspirere af hinanden og følger
op på hinandens ideer, afslutter hinandens sætninger og behandler hele tiden hinanden med
respekt. Alt foregår på flydende, idiomatisk og
stort set korrekt engelsk.
Efter denne prøveeksamen fungerer resten af
klassen som censorer. Der er loyal, men berettiget kritik af den nære tekstgennemgang: mange
oplagte passager blev ikke kommenteret. Også
andre perspektivtekster bliver bragt på banen:
henvisninger til Hemingway, til Salinger, til et
andet digt af Frost. Som lærer sidder jeg bag i
klassen, og min aktivitet kan indskrænke sig til
et par korrektioner og nogle konkluderende bemærkninger.
Niveauet er højt, men vi er også på engelsk
højniveau. Eleverne er: Alicia, Camilla, Gitte,
Gua, Jens, Jimmy, Lene, Marlene, Morten,
Nanna, Signe og Sussi. I to år har de nu læst engelsk på sprogligt højniveau. Sprogligt højniveau er det højeste niveau man kan læse engelsk
på i gymnasiet og på hf. Og man kan roligt sige
at det udelukkende er interessen der motiverer,
for der er kun ganske få uddannelsessteder i
Danmark der stiller engelsk A-niveau som adgangskrav. Heller ikke som hf’ere får eleverne
nogen fordele. Engelsk på A-niveau tæller som
et almindeligt tilvalg, som man skal have tre af
for at få sin fulde hf-eksamen. Og hvorfor tage
engelsk på A-niveau med syv timer om ugen på
andet år når man ikke får flere points for det og
derfor lige så godt kan nøjes med fire timer på
B-niveau? Disse 12, som afslutter sprogligt
højniveau ved sommereksamen i år, har altså
13

» … nok er
Shakespearelæsningen vanskelig, men den byder
også på et møde
med en af »de
store fortællinger«
som stadig giver
inspiration til den
enkeltes livsprojekt.«

»Oversættelsen
uden ordbøger
skal træne eleverne i at aktivere
deres store passive ordforråd,
gøre dem mere
bevidste om stavning og lære dem
at omformulere
når de mangler
det helt rigtige
ord i en sammenhæng.«
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det tilfælles at deres interesse for det engelske
sprog og for engelsksproglig litteratur har været
så stor at hensynet til points og gennemsnit har
været mindre væsentlige overvejelser. Det har
givet sig udtryk i en høj arbejdsmoral og i en behagelig og tillidsfuld tone i klassen.
Højniveau indebærer selvfølgelig i det
mundtlige arbejde at der læses vanskeligere tekster. Det taksonomiske niveau forventes at være
højere, og der stilles krav om bedre og mere
korrekt talefærdighed. Helt specielt for højniveau er det at man skal læse et værk af
Shakespeare og opgive dette værk til eksamen.
Hf var oprindelig et brud med det traditionelle gymnasiums mere klassiske og elitære
dannelsesideal. Og nu læser vi så alligevel
Shakespeare på FHF. Det tager et par måneder
at gennemgå Macbeth, og det er ud fra enhver
betragtning svært. Kunne tiden og kræfterne
ikke bruges bedre? Når vi har diskuteret det
i klassen, har eleverne fremført at nok er
Shakespeare-læsningen vanskelig, men den byder også på et møde med en af »de store fortællinger« som stadig giver inspiration til den enkeltes livsprojekt. Og selvom Shakespeare er
vanskelig, er han ikke elitær, for han bliver stadig læst i klasseværelser over hele kloden den
dag i dag.
Ordbøger eller ej?
Engelsk højniveau har også en skriftlig dimension. I disse år bliver alle de skriftlige eksaminer i engelsk på det gymnasiale niveau lavet om.
Baggrunden for forandringerne er at man ønsker redskaber til bedre at teste elevernes sikkerhed i beherskelse af grundlæggende grammatiske strukturer og i etableringen af et alment
ordforråd. I de senere år er det blevet tilladt at
benytte stort set alle slags skriftlige og elektroniske hjælpemidler til skriftlig eksamen, men
det har ikke overhovedet givet sig udslag i nogen højnelse af niveauet. År efter år har man
kunnet konstatere at elevernes mundtlige kompetence og deres ordforråd, på grund af stærk

påvirkning fra engelsk-sprogede massemedier,
bliver bedre og bedre, men den skriftlige korrekthed er blevet ringere og ringere. De mange
hjælpemidler bliver helt klart ikke brugt – eller
ikke brugt rigtigt. De fungerer nærmest som en
uheldig kombination af sovepude og automatpilot.
Man har derefter valgt at gå den modsatte vej
og lavet en prøve uden ordbøger. FHF’s højniveau-elever deltager denne sommer sammen
med ca. 40 andre højniveauhold fra hele landet i
et forsøg hvor eksamen kommer til at bestå af:
1) en oversættelse til dansk af en konstrueret
engelsk tekst – den er altså lavet til lejligheden. Oversættelsen skal skrives i hånden og
uden hjælpemidler i løbet af en time. Først
derefter må computere tændes og ordbøger
tages frem til:
2) en essayopgave baseret på en tematisk sammenstilling af en kernetekst og fire satellittekster og billeder. Denne opgave er egentlig
en skriftlig udgave af det arbejde eleverne er
vant til at lave mundtligt.
Oversættelsen uden ordbøger skal træne eleverne i at aktivere deres store passive ordforråd,
gøre dem mere bevidste om stavning og lære
dem at omformulere når de mangler det helt rigtige ord i en sammenhæng. I det forløbne år har
højniveauholdet næsten hver uge skrevet en
oversættelse uden ordbøger. Nogle elever kan
efterhånden skrive helt fejlfri opgaver, og hos
alle er antallet af stavefejl dalet betragteligt
fordi stavning nu pludselig er blevet en nødvendig paratviden som man derfor er blevet mere
bevidst om.
Vi kan blive ældgamle hed overskriften på en
oversættelse. »Æld« var et problem. Nogle få
tog den nemme, og uetiske, løsning og skrev
simpelthen »old«. Andre indså at der måtte
mere på, og supplerede udmærket med »very«
eller »extremely«. En enkelt elev var (for) kreativ og mente at »old as turtles« var en rammende løsning. Flere elever fandt frem til den
gode glose »ancient«.

Shakespeare og oversættelse uden
ordbøger lyder måske ikke umiddelbart som den optimale forberedelse
til livet uden for FHF. Erfaringen viser imidlertid at tilegnelsen af det
der umiddelbart er meget vanskeligt, giver eleverne nyt selvværd og
nye metoder. Altså får eleverne
handlemuligheder til deres rådighed
som senere kan anvendes i andre situationer, uanset hvilken sammenhæng de indgår i.
»The time is free«, siger Macduff, en skotsk officer, til den nykronede kong Malcolm mod slutningen af Shakespeare’s Macbeth da
den onde Macbeth endelig er blevet
dræbt og ro og orden genoprettet i
Skotland. Tiden, livets råstof, er
ikke længere lagt i bånd, men sat fri
til alle slags gode gøremål. Mange
elever på engelsk højniveau vil nok
føle det sådan efter eksamen at »the
time is free« – efter to års hårdt arbejde som blandt andet har indebåret at læse Macbeth fra 1606 på
originalsproget og at skulle lære at
oversætte uden ordbøger.
Macduff fortsætter sin tale til
kongen: »I see thee encompassed
with thy kingdom’s pearl«, hvilket
både kan betyde »jeg ser dig omkranset af kronens perler« og »jeg
ser dig omgivet af de bedste mænd
af Skotlands adel«. Som klassens
lærer har jeg haft den sjældne fornøjelse at undervise skolens »perler«, og hermed mener jeg ikke nødvendigvis de bedst begavede eller de
dygtigste elever, for også på højniveau er der betragtelige niveauforskelle, men en gruppe af helt specielt interesserede og motiverede
elever.

Hvordan oversætter
man ældgamle til engelsk hvis man ikke
kender ordet og ikke
må bruge ordbog?
Meget gamle,
ekstremt gamle –
eller måske gamle
som skildpadder …

Prøveeksamen: En gruppe læser op af Macbeth og udlægger teksten for resten af holdet der lytter inden præsentationen diskuteres og vurderes.

» … tilegnelsen
af det der umiddelbart er meget
vanskeligt, giver
eleverne nyt selvværd og nye metoder. Altså får eleverne handlemuligheder til
deres rådighed
som senere kan
anvendes i andre
situationer, uanset
hvilken sammenhæng de indgår i.«
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Kan man bygge forståelsesbroer over mellemrum?

J

Af Ole Emil Rasmussen
Ph.d.-stipendiat ved
Dansk Institut for
Gymnasiepædagogik,
Syddansk Universitet,
Odense.
Orlov fra stilling som
lektor ved Frederiksberg
HF-kursus.

EG HAR siddet og observeret danskundervisning i en 1. g. Ikke for at observere læreren, men eleverne. De kommer nemlig fra hele
Koran-bæltet og Nørrebro og Nordvest. De fleste i klassen er indvandrerelever. Jeg skal finde
ud af hvordan kulturmødet finder sted, eller sagt
mere ligeud: hvordan de klarer sig i gymnasiet
(hf er de ikke så interesseret i!). Det var en dygtig dansklærer. Det havde jeg ikke tænkt på at
det skulle være. Det var det bare.
Efter den første dobbelttime i Michael
Strunges »Natmaskinen« var jeg faktisk imponeret. Nu er Strunge jo ikke nogen nem sag i sig
selv. Men det var ikke kun det. Dansklæreren
kunne holde dampen oppe i to gange 45 minutter med velordnet samtaleforløb, klar tavleopstilling, fin elevdeltagelse. Vi fik genre, komposition, metaforik, tema og forfatterbiografisk
baggrund. Vi fik aha-oplevelser: Nå, det er
sådan den metafor kan fortolkes! Og der var
såmænd også en elev der af sig selv sagde »surrealistisk«. Det var en mønsteropvisning i en
klassisk pædagogisk disciplin: Kapers organiserede klasseundervisning, opfundet af en københavnsk skoleborgmester, Ernst Kaper, tilsat
elevaktiverende gruppediskussion ifølge dansk
gruppepsykologis grand old man, Sjølund. Det
var dansk når det er bedst!
Danskundervisningens rum
Det gik pludselig op for mig at det jo var afgørende at det var en dygtig dansklærer. Hvad
nu hvis det havde været en dårlig dansklærer?
Jeg ville jo have siddet og tænkt på det hele tiden i stedet for at observere eleverne. Det var
min opgave! Men jeg tænkte på noget andet
også. Nu havde jeg selv undervist i dansk siden
hf blev grundlagt, men i de mange år havde jeg
aldrig overværet en anden dansklærers undervisning. Jo da, jeg havde overværet nyudklækkede dansklæreres undervisning, men de var jo
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alle i træningsfasen og skulle blive bedre. Ingen
er født dansklærer. Men altså aldrig en erfaren
dansklærers undervisning. Vi render jo ikke
rundt på skolen hos hinanden. Og det er nok
også meget godt. Men måske var det en ide for
nogle dansklærere at gå over broen til andre rum
med danskundervisning. Bare for at få oplevelsen.
Poesiens rum
Nå, men hvad ligger der så i den oplevelse, som
slet ikke har med mit forskningsprojekt at gøre?
At dansklæreren bygger forståelsesbroer mellem læserens og litteraturens rum. Og at poesi
er det sværeste at gøre godt. Derfor lige et skulderklap til alle de dygtige symbolfortolkere.
Nogle vil nok hævde at det er noget pjat. Man
skal jo selv, og litteratur er dårlig hvis man ikke
selv kan læse meningen, og man har jo lov til at
have sin egen måde at forstå teksten på. Dem
om det. De kan blive hængende i deres autistiske betydningsrum. Vi andre kører over forståelsesbroerne – fra rum til rum. Og det spændende i denne sammenhæng er at det gør indvandrereleverne også i danskundervisningen.
Natmaskinen! Og flertallet af pigerne drikker
ikke øl og vin og skal være hjemme senest kl.
20. En øjenåbner til danske unges økomentale
betydningsrum anno 1980 og i dag. Så den dygtige dansklærer havde alligevel mere med det
hele at gøre.
Samtalen og samværet
i mellemrummet
Så det går altså godt med at bygge bro mellem
de danske unges og de indvandrerunges økomentale betydningsrum? Njah, det er ikke så ligetil. Nemmest naturligvis for denne elite af
indvandrerunge, et mindretal som vokser. Og
ikke begrænset til unge fra familier med be-

stemte oprindelseslande. Derfor bruger jeg også bage har vi på gymnasiet et mellemrum som beordet indvandrerunge. Det synes de selv er tænkeligt nærmer sig et tomrum. Rektor og
bedst, og det synes jeg er bedst. Der er mere lig- lærerne vil gerne bygge forståelsesbro over
hed end forskel mellem dem. Og de har i al fald mellemrummet. Indvandrerkulturerne har manalle det til fælles at de er vokset op i indvan- ge værdifulde elementer som vi danskere kan
drerfamilier, og de taler dansk og går i det dan- lære meget af, siger de. Det bliver til det man i
ske gymnasium. Men når deres kulturelle bag- skolerne i det multietniske Californien kalder
grund ikke har iøjnefaldende betydning i cultural awareness-arrangementer, en form for
dansktimerne, så har den det til gengæld så kulturelt frilandsmuseum. Og de laver arrangesnart timerne er slut. I alle mellemrummene: menter med værdidiskussioner sådan som Marpauserne, fællestimerne, festerne, fritiden, mø- grethe Vestager har skrevet at vi skal gøre det i
derne og arrangementerne. I forelskelsen: kys sit debatoplæg »Værdier i virkeligheden« fra
og kram og kærlighed. I samtalen: diskussio- sidste forår. Og alle bliver enige om at de grundnen, uoverensstemmelsen, melæggende værdier på gymnaningen og holdningen.
siet skal være fællesskab og
Betydningsrummene deler
respekt for den enkeltes værNatmaskinen!
sig virkelig når det kommer til
dier og individualitet. Og det
En øjenåbner til
samtale og samvær. Og her kan
diskuteres om man skal lægge
danske unges økoman ikke bare sætte en dygtig
feriedage på den lille eller den
mentale betydningsdansklærer til at bygge forsstore Eid eller Bayram. Jo
tåelsesbroer. Her gør en kultumere man snakker, jo mere
rum anno 1980
rel forskel virkelig en forskel.
øde bliver mellemrummet.
og i dag.
Men det er vel så ligegyldigt
Måske kan man ikke bygge
når undervisningen fungerer?
forståelsesbroer over mellemJoh, måske nok hvis vi var på
rummet. De skal bygges i
et provinsgymnasium i fx Frankrig. Dér er der mellemrummet. Men hvordan skal man gøre
undervisning uden mellemrum. Men skolekul- det når de elever der normalt skal fylde mellemturen i det danske gymnasium er anderledes. rummet ud, bliver væk? Så har vi Ødemarken!
Her er mellemrummene en vital del af skolekul- Og hvordan går det så med de indvandrerunges
turen: Natmaskinen! Det mener i al fald ele- forståelsesbro til Natmaskinen?
verne rundt omkring i landet. Og uden dem inI den næste dobbelttime åbnede dansklæreren
gen kultur. Hvad sker der når en lærer foreslår at en forståelsesbro til et nyt rum – De levendes
julefrokosten skal ændres, nedreguleres eller af- Land. Quousque tandem?
skaffes? Forslaget var fremme på Frederiksberg
HF-kursus for nogle år siden. Det døde en stille
død. Og julefrokosten lever. Og vi med den!
Det øde mellemrum
Men hvad sker der på et gymnasium hvor der
ikke er fælles mellemrum? I løbet af det første
år tænker de danske unge at det var ikke lige tre
år på et »fransk« gymnasium de havde tænkt sig
her i Danmark. Det gør de indvandrerunge ikke.
De danske unge tænker med fødderne. Og til-
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STANDARDER OG PROFILER
– evaluering af historiefaget

H

ISTORIE opleves af eleverne på FHF som
et både interessant og vigtigt fag, men
også som et lidt svært fag! Denne viden har vi
fra årets undersøgelse af Standarder og profiler,
som denne gang gjaldt historie. Her ses elevernes svar på spørgsmålene om hvorvidt historie
er et let, interessant og vigtigt fag.
Helt enig
Enig
Hverken enig
el. uenig
Uenig
Helt uenig

let
3%
19%

interessant
42%
37%

vigtigt
50%
39%

41%
29%
7%

14%
6%
1%

8%
2%
0%

Historie nationalt og lokalt
Af Marianne Villumsen,
Maria Hassenfeldt og
Kjeld Arne Hansen
EVAlueringsudvalget på
FHF
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I foråret 2001 har vi, i lighed med tidligere undersøgelser af tysk, idræt og grammatikforløb,
gennemført en stor undersøgelse af hvordan
forskellige forhold i faget historie opleves af
eleverne på 1. og 2. hf samt af faglærerne. Undersøgelsen byggede på et spørgeskema udarbejdet af Undervisningsministeriet suppleret
med uddybende spørgsmål der kunne belyse
FHF’s profil i forhold til de givne standarder.
Samtidig med vores lokale undersøgelse af faget er historie blevet undersøgt på mere nationalt plan af evalueringsinstituttet EVA. Instituttet har i foråret evalueret historiefaget på 15
udvalgte gymnasieskoler og hf-kurser. De udvalgte skoler danner basis for den endelige rapport om historiefaget som offentliggøres til efteråret. Evalueringsudvalget på FHF har derfor
ikke endnu haft mulighed for at sammenligne
de lokale resultater med de nationale.

De indsamlede data blev behandlet statistisk
af analyseinstituttet I/A Research før vi i udvalget foretog den endelige analyse og vurdering.
Evalueringsudvalget på FHF består af tre lærere
fra henholdsvis naturvidenskab, samfundsfag
og humaniora.
Spredte forkundskaber
Blandt vores nuværende elever er der hele 15%
som oplever at de ikke har modtaget undervisning i historie før optagelsen på FHF, og over
halvdelen (56%) mener at de højst har fået fire
års undervisning i historie. Enkelte elever kan
evt. have husket lidt forkert, men overordnet må
man sige at elevernes undervisningsmæssige
forudsætninger for at arbejde med faget ikke er
optimale. Forestiller vi os at vi har et repræsentativt hold på f.eks. 20 elever, sidder der tre elever der aldrig har haft historie før, elleve elever
med 1-4 års erfaring i historie, fem elever med
over 4 års erfaring i historie og én elev vi ikke
ved noget om.
Viden på undersøgelsestidspunktet
73% af eleverne betegner sig selv som historisk
vidende på undersøgelsestidspunktet. Drengene
er i deres egen selvforståelse noget mere vidende end pigerne. Hele 78% af drengene betegner sig som historisk vidende, mens tallet for
pigerne er 67%. At pigers og drenges oplevelse
af egne kompetencer er forskellige, er velkendt.
Piger har en tendens til at placere sig selv under
gennemsnittet ved denne slags forespørgsler, og
drenge placerer sig gerne over.

Historie er et interessant
og vigtigt fag
Hvad der måske mangles i undervisningserfaringer ved begyndelsen af hf, lettes noget ved at
eleverne møder med en stor interesse for faget.
72% svarer at de var interesserede i historie før
de begyndte på FHF, mens 27% ikke var interesserede. Og her viser det sig at det er drengene
der er de mest interesserede! Der er også en lille
vægt til fordel for drengene der mener at historie er et vigtigt fag. Vigtigt er det at fremhæve at
historieundervisningen fastholder denne interesse hos eleverne, og at 92% af eleverne på 2. år
faktisk mener at historie er et vigtigt fag.
Eleverne har både før optagelsen på FHF og
under studiet dyrket og plejet deres interesse for
historie ved brug af museer, TV, bøger, Internettet med mere. Siden starten på hf er der naturligt
nok flere der har brugt Internettet til at finde historiske data, nemlig 46%. Før hf havde 29%
været på nettet efter historiske oplysninger.
Men det kan undre at ikke alle selv har søgt litteratur og brugt Internettet i forbindelse med historieopgaven da alle lærerne har instrueret i litteratursøgning.
Historie kan bruges i andre fag
De fleste elever fornemmer en sammenhæng
mellem historiefaget og de øvrige fag. En tred-

jedel af de adspurgte mener således at de kan
bruge stof lært i historie i alle eller de fleste andre fag, og lidt over halvdelen mener dette er
tilfældet i minimum ét fag.
Mange ønsker flere historietimer
Historie er et fællesfag, og sådan bør det også
være, mener 80% af eleverne. Kun 18% anbefaler at faget gøres til tilvalgsfag. Faget har tre timer ugentlig på 1. og 2. år, og det mener 42% er
fint. 40% anbefaler en ekstra time, og 7% vil
gerne have fem eller flere timer. Kun 5% mener
at timetallet kunne sættes ned. Historiefaget står
således solidt i elevernes bevidsthed og opleves
som et væsentligt element i deres uddannelse.
Historieopgaven
På 1. år skriver eleverne to obligatoriske opgaver i henholdsvis dansk og historie som led i
forberedelsen til den store skriftlige opgave på
2. år. 71% har kunnet udnytte erfaringerne fra
danskopgaven i historieopgaveskrivningen, og
det er fint. Lidt mere problematisk er det at hele
20% af 2. årgang mener at de ikke kunne udnytte erfaringerne fra dansk- og historieopgaven
når de skulle i gang med andetårsopgaven. Her
ligger nok en pædagogisk opgave for alle lærere
i at få sammenhængen mellem opgaverne tydeliggjort.
Tre af historielærerne finder der er behov for
ændringer i forbindelse med historieopgaven og
har givet følgende individuelle forslag:
• opgaven bør indgå i eksamen/læsepensum
• der bør gives en karakter for opgaven
• emnet bør gøres helt frit inden for fagrammen
• omfanget (8-10 s.) er for voldsomt – hellere
kvalitet end kvantitet
• opgaven bør skrives i løbet af én uge, frem
for at være spredt over flere måneder
• opgaven bør evt. skrives i samarbejde med
andre fag
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Den store og den lille historie
i historie

En lærerkommentar:
»Der er for få
timer til rådighed for historiefaget, især når
det drejer sig
om læsesvage
elever uden
større historieforudsætninger.«

I fagbilaget til historie står der: »Den historiske
udvikling gennemgås således, at følgende
aspekter og deres indbyrdes sammenhæng indgår i arbejdet:
a) politiske forhold og internationale relationer
b) produktion, økonomi og forholdet til naturgrundlaget
c) levevilkår, familieforhold og sociale grupperinger
d) kultur og mentalitet.
Under arbejdet med aspekterne skal kvinders og
mænds forskellige vilkår belyses.«
Hvordan vægten fordeles mellem de forskellige områder, er der stor uenighed om mellem
elever og lærere. Lærerne mener generelt at de
fordeler vægten mellem alle faglige aspekter,
men eleverne oplever at historieundervisningen
handler om politik og økonomi i højere grad
end kultur, mentalitet og familieforhold. Og
halvdelen af eleverne vil gerne have en lidt anden vægtning til fordel for den »lille historie«.
Det pædagogiske
Førsteårseleverne oplever i højere grad end andetårseleverne at de er med til at planlægge og
evaluere undervisningen. Førsteårseleverne er
også mere tilfredse med udbyttet af undervisningen, med de forskellige arbejdsformer og
med læreren som pædagogisk formidler end andetårseleverne. Da de fleste lærere underviser
på begge årgange, kan denne forskel undre.
Mon ængstelsen for den forestående eksamen
efter 2. år kan spille ind?
Der er generel tilfredshed med undervisningsmaterialerne på begge årgange. Eleverne
foretrækker individuelt arbejde, klasseundervisning og læreroplæg frem for gruppearbejde
og projektarbejde. Dette kan have en sammenhæng med elevernes manglende forberedelse
idet de sidstnævnte arbejdsformer kræver en høj
grad af engagement og hjemmearbejde fra elevernes side. En lærer skriver således:
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At eleverne har meget forskellige forudsætninger, har altid været et problem, men det er til
at arbejde med når de har forberedt sig
hjemme. Så kan man differentiere undervisningen ved vejledningen i grupperne. Når 80%
bruger gruppearbejdstiden til at læse lektier, er
denne mulighed forspildt. Vælges klasseundervisning, bliver de 80% tilhørere og tavleafskrivere. Det største problem er at motivere eleverne til at forberede sig hjemme.
Vi spurgte desværre ikke eleverne om hvor
lang tid de bruger på forberedelse. Det kunne
ellers have været interessant at se om der er en
sammenhæng mellem manglende forberedelse
og manglende tilfredshed med udbyttet af undervisningen i det hele taget.
Lærerforslag til udvikling
af historiefaget
Fem af de otte lærere mener at pensumkravet er
for højt. To nævner at det især er et problem på
1. hf hvor der går tid fra til historieopgaven. En
af lærerne skriver: »Der er for få timer til rådighed for historiefaget, især når det drejer sig om
læsesvage elever uden større historieforudsætninger«. En anden: »Elevernes viden spænder
fra stor viden til ingen, ligesom interessen er
meget spredt«. Som det ses af nedenstående liste er pensumreduktion/øget timetal da også
med blandt lærernes individuelle ændringsforslag:
• flere penge til gode og spændende historiebøger
• måske en omlægning af årsskemaet
• indførelse af det Frie Gymnasiums model
for kurser og projektarbejde, modellen tilgodeser de faglige krav og synes både at inspirere og disciplinere eleverne til aktiv indsats
• timetal sættes op til 4 timer ugentligt
• reduktion af sidetal i pensum
• obligatorisk blokprojekt/tværfagligt (historie, dansk, samfundsfag, geografi, 14 dage)
• højere grad af fagligt samarbejde

• faget ville have glæde af om man brød skemaet op
• tid til udveksling af ideer.

Evalueringen af historie sammenlignet med tysk og idræt
Historieevalueringen er den tredje store fagundersøgelse evalueringsudvalget har lavet. Faget
tysk blev undersøgt den 14. oktober 1999, det
vil sige efter to måneders undervisning. Faget
idræt blev undersøgt den 14. marts 2000.
Spørgsmålene skulle besvares af førsteårseleverne og de andetårselever der havde tilvalg i
idræt. Faget historie blev undersøgt den 10.
marts 2001. Ved en sammenligning af resultaterne kan man overordnet sige at de spørgsmål
der drejer sig om at leve op til nogle standarder,
er blevet besvaret forbløffende ensartet i de tre
fag.
Oplevelse af medindflydelse
I tysk oplevede 35% at de havde haft indflydelse på arbejdsformer. For idræts vedkommende havde 34% haft indflydelse på arbejdsformer, mens 59% havde haft indflydelse på
emner. I idræt bliver man ellers sat på hold efter
de emner man har valgt, så der skal nok tolkes
lidt på de tal. For historie gælder det at 77% på
1. år har valgt emner og arbejdsformer. På 2. år
har 56% valgt emner, mens kun 25% har haft
indflydelse på valg af arbejdsformer.
Mulighed for evaluering
På spørgsmålene om hvorvidt eleverne havde
haft mulighed for at evaluere arbejdsformer,
emner og undervisningsmaterialer, svarer 30%
af tyskeleverne »ja«, 32% af idrætseleverne, og
blandt historieeleverne på 1. år svarer 67% »ja«,
og på 2. år 35%.

Tilfredshed med
undervisningsmaterialer
På spørgsmålet om hvorvidt eleverne er tilfredse med undervisningsmaterialerne, svarede
60% af tyskeleverne »ja«, 80% af idræt tilvalg
svarede »ja«. Blandt førsteårseleverne på historie svarer 90% »ja«, og på 2. år svarer 76% »ja«.
Arbejdsformer
I tysk ønskes klasseundervisning, pararbejde og
individuelt arbejde. I idræt tilvalg: klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde.
Og i historie: klasseundervisning, læreroplæg
og individuelt arbejde.
Da eleverne den 14. marts 2000 blev bedt om
at nævne fag hvor gruppearbejde fungerede
godt, kom historie ind på andenpladsen. Dette
års evaluering viser at de fleste der har taget stilling til gruppearbejde i historie, er nogenlunde
tilfredse, men at 31% på 2. år var utilfredse med
den arbejdsform.
Det faglige udbytte
af undervisningen
Blandt tyskeleverne sagde 82% »ja« til at have
fået fagligt udbytte af undervisningen, mens
68% af 1. års idrætselever og de fleste idrætstilvalgselever svarede »ja«. Blandt historieeleverne svarer 87% på 1. år og 64% på 2. år »ja«.

Afsluttende bemærkninger
Generelt ser det ikke ud til at vi lever op til de
krævede standarder med hensyn til elevernes
medindflydelse, for historiefagets vedkommende gælder det især i forhold til arbejdsformer, men til gengæld er der pæn tilfredshed
med undervisningsmaterialer og fagligt udbytte.
Når det handler om ud fra undersøgelsen at
vurdere historiefagets profil, er det vigtigt at
fremhæve at undervisningen vanskeliggøres af
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»Der er et udtalt ønske fra
elevernes side
om en profil
med større
vægt på kultur- og mentalitetshistorie.«

den meget store spredning der er i elevernes forhåndskendskaber. Elevernes manglende historiske viden skal ses i lyset af at historie i mange år
ikke eksisterede i folkeskolen som et selvstændigt fag. I stedet kunne historiske emner indgå i
det såkaldte orienteringsfag. Men med folkeskoleloven af 1993 blev historiefaget igen et
selvstændigt og obligatorisk fag.
På Frederiksberg HF er elevernes gennemsnitsalder mellem 20 og 21. Eleverne har altså
typisk påbegyndt deres skolegang i 1987 eller
1988. De heldige blandt dem skulle så have fået
historie på skemaet i 7. og 8. klasse, forudsat de
gik på skoler der var parat til at sætte historie på
skemaet allerede fra august 1993 (loven trådte i
kraft 30. juni 1993). Med andre ord: Vores nuværende elever har i henhold til lovgivningen

højst haft krav på to års undervisning i historie i
folkeskolen.
Den vægtmæssige balance inden for de forskellige aspekter i historie afhænger af det
valgte emne. Det ser ud til at der samlet lægges
mest vægt på politiske forhold og internationale
relationer samt levevilkår, sociale grupperinger
og familieforhold. Der er et udtalt ønske fra elevernes side om en profil med større vægt på
kultur- og mentalitetshistorie.
Udvalgets evalueringsrapport om historiefaget ligger nu klar til rektors og faggruppens videre vurdering af de problemer materialet peger
på, og de forslag der fremsættes, hvorefter en
endelig rapport kan fremsendes til Undervisningsministeriet.

Udbyttet af undervisningen i historie
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Fra snowboardbums til elevrådsformand

P

Af Jimmi Olsen
formand for
elevrådet

»Internettet var
heldigvis tilgængeligt i den franske flække, men
udbuddet af
hjemmesider for
hf-institutioner i
hovedstadsregionen var derimod
svagt repræsenteret – eller sagt
med andre ord:
Frederiksberg HF
var den eneste.«

Å UTALLIGE opfordringer fra redaktionen af dette skrift har jeg nu givet mig i
kast med artiklen om at være Jimmi Olsen,
førsteårselev og elevrådsformand på Frederiksberg HF-kursus.
Det er tilfældighedernes spil at jeg havnede
på hf-studiet. Som flere andre af mine medstuderende har jeg nydt livet som snowboardbums
i en årrække rundt omkring i verden. Sidste udflugt gik til det franske. Efter en uheldig episode på brættet i off-pisten besluttede jeg mig
for at tage mit liv op til revision!
Internettet var heldigvis tilgængeligt i den
franske flække, men udbuddet af hjemmesider
for hf-institutioner i hovedstadsregionen var
derimod svagt repræsenteret – eller sagt med
andre ord: Frederiksberg HF var den eneste. Så
jeg slap for at bruge energi på at vælge, men
måtte derimod bruge den på at få gravet mig vej
gennem sneen ind til telefonboksen. Et collectcall til Sønderjyllands Allé, og en venlig kontordame fik klaret formaliteterne for mig!
Jeg har altid følt at det var rart at vide hvad
der foregik omkring mig, og den nysgerrighed
fik mig til at blive aktiv i elevrådet. Det var dog
ikke med i mine planer at jeg skulle gå hen og
blive elevrådsformand, men sådan blev det
altså.
Elevrådsarbejdet
Elevrådet har i år bestået af repræsentanter af
alle støbninger: de meget aktive, de aktive og de
mindre aktive. I fællesskab har vi behandlet
mange og vidt forskellige arbejdsopgaver –
nogle af disse har resulteret i materielle ting,
såsom sæbeautomater, nye møbler i aulaen, udstyr til det nye bibliotek… you name it!
Hovedvægten af elevrådets opgaver kommer

dog ikke så konkret til udtryk som ovennævnte.
I mange af tilfældene drejer det sig blot om at
undgå at der kommer knas i maskineriet!
Det mest tidskrævende projekt elevrådet har
været indblandet i, har været at fungere som
iværksætter og koordinator for 106 andre uddannelsesinstitutioner. I denne sag, som endnu
ikke er afsluttet, kæmper vi for at hf skal betragtes særskilt fra de øvrige gymnasiale uddannelsesinstitutioner med henblik på at genvinde
vores gamle eksamensvilkår. Læseferien er som
bekendt blevet kraftigt beskåret, og det kan
måske være rimeligt nok for gymnasieeleverne
da de har så få mundtlige eksamener, men for
hf’ere der skal til eksamen i alle fag, er der bestemt ikke tale om »ferie«, men om nødvendig
læsetid.
Fremtidsplaner
For mit eget vedkommende er hf blot endnu en
udfordring som jeg håber vil føre til opklaring
af hvad mit liv kan byde på. På nuværende tidspunkt har jeg færdiggjort fire uddannelser: inden for logistik, som sælger, sergent i hæren og
som idrætsinstruktør.
Hvis jeg skulle give et bud på hvad min hf vil
føre til, så er idræt på KU eller HA/dat nok det
bedste jeg kan komme på – men ærlig talt famler jeg stadig i blinde. Næste års eksamener vil
løfte sløret for mit held, mine evner og talenter.
Før da er det svært sige hvad fremtiden vil
bringe. Men ét er dog sikkert: hf vil altid være
en positiv ballast i min skoletaske!
Som formand vil jeg desuden rette en tak til
de afgående andetårselever fra elevrådet, for
deres flid og trofaste fremmøde. Samtidig vil
jeg håbe på et godt samarbejde mellem de nye
førsteårselever og de kommende andetårselever.
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Filosofi på FHF

Gud er død, Marx er død

O

VENSTÅENDE, der en overgang kunne
læses på et toilet på Københavns Universitet, dækker meget godt den livserfaring der
præger det moderne menneske. Vi har i dag ikke
nogen store faste systemer vi trygt kan læne os
op ad. Vores virkelighed er blevet forvirrende
og fragmenteret. Den forandrer sig hele tiden,
og vi søger forgæves efter noget sikkert at basere vores tilværelse på.
Af Claus Christoffersen

»For os mennesker er
der ikke noget der
bare slet og ret er
givet. Vi kan overveje
forholdene og forholde
os til dem. Det er mennesket det eneste
væsen der kan. Dyr kan
det ikke, uanset hvad
visse amerikanske
katteejere så skulle
mene om den sag.«
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Filosofi begynder med
et spørgsmålstegn
Når vores normer, værdier og forestillinger om
os selv og verden ikke længere har et fast og stabilt grundlag, så tvinges vi ud i refleksion. Og
dér starter filosofien. Filosofi er nemlig et udtryk for at mennesket kan forholde sig til sig
selv og overveje sig selv og sin situation. For os
mennesker er der ikke noget der bare slet og ret
er givet. Vi kan overveje forholdene og forholde
os til dem. Det er mennesket det eneste væsen
der kan. Dyr kan det ikke, uanset hvad visse
amerikanske katteejere så skulle mene om den
sag.
De gamle grækere fra det klassiske Grækenland, som var dem der grundlagde filosofien,
sagde da også at filosofien starter der hvor
mennesker får fritid. På græsk hedder fritid
»schole«, og derfra kommer vores ord skole. En
skole er altså et sted hvor man tilbringer sin fritid. Det er der af og til nogen der fortolker lovlig bogstaveligt. Pointen er naturligvis at i det
øjeblik mennesket ikke skal bruge al sin tid på
at skaffe de basale fornødenheder, så opstår der
en fri tid som giver mennesket muligheder for at

overveje alt det man bare tager for givet når man
er beskæftiget med at skaffe mad og drikke og
tøj til kroppen. Derfor siger de klassiske
grækere da også at filosofi starter med undren.
Filosofi er med andre ord ikke at tage noget som
helst for givet, men at kunne sætte spørgsmålstegn ved alt.
Platon plus fodnoter
Filosofi er altså et udtryk for at mennesket kan
træde et skridt tilbage og se på sig selv og sin situation udefra. Det har mennesket gjort siden
det klassiske Grækenland omkring 500 år før
Kristi fødsel. De største af de klassiske filosoffer var Platon og Aristoteles. En engelsk filosof
har engang sagt at filosofi, det er Platon – resten
er fodnoter. Denne udtalelse er selvfølgelig delvist ment i spøg, men den indeholder et element
af sandhed. Siden det klassiske Grækenland har
tænkerne nemlig taget udgangspunkt i det som
tidligere filosoffer har tænkt. Ud over at være
et refleksionsfag er filosofi derfor også et traditionsfag. Filosofferne står på skuldrene af
hinanden.
Man kan også sige det på en anden måde: Filosofi er et idéhistorisk fag der undersøger
hvordan mennesker har tænkt op igennem historien. Hvordan tænkte man i renæssancen, i
romantikken …, og hvordan tænker man i dag.
Dermed yder filosofien to bidrag til vores forståelse af os selv og vores verden. For det første
giver filosofien et overblik over hvilke tankemønstre der har præget den vestlige verden gennem tiderne. På den måde læner filosofi som
fag sig op ad andre hf-fag som dansk, historie

– og jeg har det heller ikke for godt
og samfundsfag. For det andet er den kultur vi i
dag lever i, i meget høj grad et produkt af den
kulturelle udvikling Europa har gennemlevet. I
filosofi ser vi nærmere på nogle af de stationer
der undervejs i denne udvikling har formet vores kultur. Og da vores egen verden er et produkt af denne udvikling, bliver vi dermed også
klogere på os selv og vores egen nutid.
I den forbindelse er det ikke mindst vigtigt at
filosofien tager udgangspunkt i den klassiske
græske tradition. Meget groft sagt kan man
nemlig hævde at den europæiske kultur hviler
på to søjler: en jødisk-kristen søjle og en græskromersk søjle. Den jødisk-kristne kultur bliver
på hf dækket af faget religion, men da oldtidskundskab ikke er obligatorisk på hf, og slet
ikke kan vælges her på Frederiksberg HF, ville
vores forståelse af den europæiske kultur kun

have det ene ben med hvis der ikke var et fag
der dækkede den græske kultur. Et simpelt tegn
på hvor meget den græske kultur har betydet for
os, kan man få ved at se hvor mange centrale
ord i vores sprog der er af græsk oprindelse,
ikke bare skole, men for eksempel også gymnasium, der kommer af gymnos som betyder
nøgen. Et gymnasium er altså et sted hvor man
på sin vis render nøgen rundt! Og så er der jo
ord som politik, demokrati, geografi, biologi
osv.
Vi har med andre ord brug for filosofi. Vi har
brug for at kende den idéhistoriske fortid der
har skabt vores egen verden, og vi har også brug
for at være i stand til at reflektere over virkeligheden og forholde os kritisk til den. – Kend dig
selv!

»Siden det klassiske
Grækenland har tænkerne nemlig taget udgangspunkt i det som
tidligere filosoffer har
tænkt. Ud over at være
et refleksionsfag er
filosofi derfor også et
traditionsfag. Filosofferne står på skuldrene
af hinanden.«
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PSYKOLOGI
– E T T I LVA L G S FA G D E R R Y K K E R

D

ER ER rigtig mange der vælger psykologi på Frederiksberg HF, så psykologi er
faktisk skolens største tilvalgsfag. Faget vælges
på andet år, og det har fire ugentlige skematimer. Mange vælger at skrive den store skriftlige
hf-opgave i psykologi, men i forbindelse med
den ordinære undervisning i faget er der er ingen skriftlige afleveringer. Til gengæld skal der
læses en del.
Vi forstår vores verden psykologisk
Af Maria Hassenfeldt og
Vibeke Fengers

»Psykologi er ikke
bare formidling af
faglig viden, men
lægger op til en
umiddelbar følelsesmæssig forholden
sig til denne viden,
og det gør sig altså
ikke gældende på
helt samme måde
med hensyn til for
eksempel kredsløb
med lineære komponenter eller præpositioner der styrer
akkusativ.«
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Vi bruger psykologi hver eneste dag i vores omgang med andre mennesker, på arbejdet, i skolen, i familien – og når vi er alene med os selv i
en tænksom stund. Men vi er ikke altid klar over
at vi tænker psykologisk eller anvender psykologisk terminologi, og der er måske ikke nogen
særlig sammenhæng i vores overvejelser. Det er
denne sammenhæng man kan tilegne sig gennem psykologiundervisningen. Her arbejder vi
med teorier og metoder til at forstå os selv og
andre, vores forskelligheder og ligheder, tanker
og følelser.
Vi lægger vægt på at eleverne kan relatere de
psykologiske teorier og metoder til deres dagligdag, men vi understreger at psykologiundervisning aldrig er terapi. Vi arbejder derfor ikke med
private problemer og holder gennem hele undervisningsforløbet det man kalder »professionel
distance« til faget og de temaer vi tager op.
Psykologi er ikke som andre fag
Hvad er det så ved fagets indhold der gør psykologi så attraktivt at det er det største tilvalgsfag på FHF? For det første er der næppe nogen
tvivl om at denne situation afspejler de sidste
tiårs »psyko-boom« i samfundet i almindelig-

hed. På grund af samfundets stærke individualisering er det blevet legitimt at søge psykologisk
viden og hjælp til løsningen af sit eget livsprojekt. I andre historiske perioder kom den viden i
højere grad fra politiske ideologier og bevægelser, fra skønlitteraturen og fra religionernes
store fortællinger og fællesskaber.
Psykologifaget har naturligvis en bekendtgørelse der stiller krav til pensums omfang og
indhold. På den led er der ingen forskel mellem
psykologi og for eksempel fysik eller tysk. Når
fysik og tysk langt fra er så attraktive tilvalgsfag
som psykologi, skyldes det nok ikke at psykologi er et lettere fag. Psykologi er et terminologi-tungt fag hvor man ret hurtigt bliver nødt til
at lære at bruge mange lange nye ord. Prøv bare
med for eksempel sådan nogle som objektsrelationsteoretiker, akkomodativ læring, konkretoperationel periode og anal-sadistisk kollusion.
Når psykologi er så populært et fag, så skyldes
det at disse lange svære ord altid bliver sat ind i
det livsprojekt den enkelte elev er i gang med.
Psykologi er ikke bare formidling af faglig viden, men lægger op til en umiddelbar følelsesmæssig forholden sig til denne viden, og det gør
sig altså ikke gældende på helt samme måde
med hensyn til for eksempel kredsløb med lineære komponenter eller præpositioner der styrer akkusativ.
Fagets særlige dynamik
Psykologifaget kommenterer hele tiden undervisningen, den enkelte og klassen på en måde
som det ikke er tilfældet i noget andet fag. Det
lyder som terapi, men det er det ikke. Terapi er
en kontrakt mellem en terapeut og en klient om
selvudvikling og selvindsigt. Undervisning i
psykologi på hf er en formidling af viden med

respekt for almindelige sociale konventioners
skelnen mellem det private og det offentlige.
Det at have psykologi som tilvalg kan give øget
selvindsigt, øget selvværd og dermed virke helende, men det skyldes helt andre faktorer end
dem der indgår i en terapeutisk behandling. Effekten kan altså godt være terapeutisk, men
hensigten er det ikke.
Det er i spændingsfeltet mellem elevernes
stærke personligt-eksistentielle engagement og
de præcise indlæringsmæssige krav at faget får
sin særlige dynamik. Det er selvfølgelig psykologilærerens opgave bestandigt at tilgodese
begge sider i dette felt. Vi psykologilærere på
FHF er enige om at det er en spændende opgave, men den er ikke altid lige nem.
Psykologifaget har tre områder som beskrives
herunder, nemlig Udviklingens psykologi, Samspillets psykologi og Forskellighedens psykologi.
Identitet, studievalg og
sindets geografi
Udviklingens psykologi handler om menneskets
emotionelle og kognitive udvikling fra fødsel til
død. Selvom der bliver lagt megen vægt på
barndommen som personlighedens fundament,
drejer undervisningen i udviklingspsykologi sig
om meget andet end snot og bleer, for eksempel
også om den typiske FHF’ers livssituation, altså
den tidlige voksenalders problemstillinger. Det
vil typisk dreje sig om identitetsdannelse gennem studie- og erhvervsvalg, partnervalg og
stiftelse af familie.
Det er også under dette område at vi beskæftiger os med intelligensbegrebet og lærer hvordan man kan træne de forskellige intelligenser.
Hvis man har problemer med sin rumlige intel-

ligens, er det en god idé at flytte sig rundt i klassen fra time til time i stedet for at plante sig på
samme plads skoleåret igennem. Bare ved at
ændre sin fysiske geografi en lille smule kan
man også ændre sindets geografi.
Ubevidste motiver og stress
Samspillets psykologi behandler de samspil
mellem mennesker der sker for eksempel i parforholdet og i familien, på arbejdspladsen, i
massemedierne og i cyberspace! Mange elever
på FHF stiler imod en uddannelse der kan føre
frem til »et arbejde med mennesker«, typisk
som pædagog, lærer eller som ansat i sundhedssektoren. En anden slags erhvervsdrøm er »et
arbejde som også er min interesse«, for eksempel studier i kunst, musik eller litteratur. Vi
lærer om de ubevidste motiver til at ønske sig et
arbejde hvor man bruger hele sin personlighed
– og om de risici den slags arbejde indebærer:
workaholism, stress, udbrændthed – og om metoder til at beskytte sig imod dem.

»Hvis man har
problemer med sin
rumlige intelligens,
er det en god idé
at flytte sig rundt
i klassen fra time
til time i stedet for
at plante sig på
samme plads skoleåret igennem. Bare
ved at ændre sin
fysiske geografi en
lille smule kan man
også ændre sindets
geografi.«

Kriser, narcissisme og nye indsigter
Forskellighedens psykologi inddrager forklaringer på forskellene imellem menneskers udviklingsforløb, for eksempel psykiske lidelsestilstande og kriser. Studievejlederne på FHF har
gennem undersøgelser klarlagt at den hyppigste
årsag til frafald er hyppige flytninger og bolignød. Det græske ord krisis betyder vendepunkt, en pludselig forandring, som kan medføre udvikling af nye ressourcer, men omvendt
også kan føre til stagnation. At stå uden en tryg
bopæl er tilsyneladende for dramatisk et vendepunkt til at det kan forenes med en vellykket hfuddannelse.
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»Det at have psykologi som tilvalg
kan give øget selvindsigt, øget selvværd og dermed
virke helende, men
det skyldes helt andre faktorer end
dem der indgår i
en terapeutisk behandling. Effekten
kan altså godt
være terapeutisk,
men hensigten er
det ikke.«

Forskellighed betyder også forskellige socialkarakterer, det vil sige de adfærdsformer og reaktionsmønstre der opfattes som almene i en
kultur. De elever der går på FHF i disse år, udviser typiske narcissistiske træk. Mange af dem
har en svingende identitetsfølelse, og de har
vanskeligt ved at koncentrere sig om noget der
ikke umiddelbart fanger deres interesse. De er
vant til at zappe videre når noget bliver for
krævende eller for kedeligt. Og det er altså simpelthen ikke alt i en hf-uddannelse der kan leges
ind.
Et andet narcissistisk træk er disrespekt for andres normer, for eksempel fælles regler for opførsel i timerne, for loyalitet i gruppearbejde og
respekt for noget så fundamentalt som mødepligt. Den største gruppe af lærere på FHF tilhører en socialkarakter der er præget af større
respekt for pligter og regler. Denne kontrast
mellem generationer bliver ofte tydeliggjort i
undervisningen i alle fag, men i psykologitimerne kan den øjeblikkelig tages op og diskuteres ud fra en psykologifaglig viden og med en
psykologifaglig terminologi.
Selve kommunikationen i klassen, mellem
elever og mellem elev og lærer, bliver genstand
for analyse. Hele tiden kommenterer faget det
virkelige liv. I bedste fald fører denne dynamik
til en udvikling der medfører at gamle erkendelser nedbrydes, og ny viden om én selv og verden kan derefter frit indgå i nye strukturer. I
psykologitimerne kan man få pludselige indsigter der giver helt nye handlemuligheder. Disse
indsigter kommer selvfølgelig i alle fag, også i
fysik og i tysk – men i psykologi er de undervisningens grundlæggende indhold da de både
fungerer som fagets genstandsområde og som
dets endelige mål.
Teori, metoder og
samarbejdsformer
I undervisningen har vi mulighed for at bruge
mange forskellige arbejdsformer. Vi laver øvelser, for eksempel i kropssprog, vi laver gruppe-
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arbejde, traditionel klasseundervisning, og vi
har mange gode videoer og film til rådighed. Vi
arbejder med “cases”, det vil sige små historier
fra det virkelige liv som eleverne analyserer ud
fra psykologisk teori. Brug af Internettet er en
del af undervisningen når særlige problemfelter
skal undersøges. Et indsatsområde fremover er
at få cd-rommer med gode psykologiprogrammer.
At psykologifaget giver mulighed for at anvende mange forskellige arbejdsmetoder, er en
klar fordel. Teoretiske overvejelser over hvordan man som elev arbejder og lærer bedst, er
nemlig et væsentligt aspekt ved psykologiundervisningen. Det er simpelthen en del af psykologiundervisningen at træne den enkelte elev
i forskellige samarbejdsformer. Derfor er gruppearbejdet ofte organiseret efter den såkaldte
KUBUS-model hvor elever på skift har forskellige lederfunktioner. På denne måde tilegner
eleverne sig arbejdsmæssige og personlige
kompetencer som er en styrke når de senere skal
ud i uddannelse og job.
I felten med psykologiske briller
En af de mange metodiske muligheder i psykologiundervisningen er feltarbejdet. At lave feltarbejde betyder at man bruger sine psykologiske teorier og metoder uden for klasseværelset.
Man undersøger en del af verden udenfor, analyserer den og fremlægger sine resultater
hjemme på psykologiholdet. Et hold bestemmer
sig for eksempel for at arbejde med børns kognitive udvikling (udviklingen af den logiske
tænkning). Jean Piaget, en meget kendt kognitionspsykolog, har udarbejdet en model over
hvordan børn tænker på forskellige alderstrin.
For eksempel vil børn på fem år hellere have
mange mønter end én seddel da de mener de
derved har flere penge, hvorimod det ældre barn
på 11 år har udviklet sig kognitivt og forstår at
værdien af pengene er konstant. Piaget har udviklet forskellige forsøg til at belyse denne udvikling. HF-eleverne afprøver disse forsøg med

børn fra institutioner eller i deres omgangskreds, og bagefter fremlægges forsøgsresultaterne for klassen.
I dybden med et selvvalgt emne
Vælger man at skrive den større skriftlige opgave, andetårsopgaven, i psykologi, har man
mulighed for at gå i dybden med nogle af de
emner vi har berørt, eller kaste sig over et emne
man selv synes er rigtig spændende, men som
ligger uden for det vi kan nå i undervisningen.
Mange vælger at arbejde med udviklingspykologi og ser på hvordan spædbarnet udvikler sig
det første år: hvordan tænker et spædbarn, og
hvordan knytter det sig til sine primære voksne?
Andre skriver om den voksnes forhold til barnet, både når det udvikler sig godt, som i de fleste tilfælde, og når det ikke går godt og moderen

for eksempel udvikler en fødselsdepression.
Andre igen vælger at skrive om emner som leg,
skizofreni, arbejdspsykologi, psykopati, drømme, terapiformer – ja, der er uendelig mange
muligheder.
Psykologi er nye verdensbilleder
Psykologi er et fag der rykker! Både sig selv, faget er konstant i rivende udvikling, og dem der
beskæftiger sig med det. Vi får større og større
viden om samspillet mellem menneskets biologi, psyke og sociale forhold. Også psykologiens metoder rykker da der er masser af spændende muligheder for alsidige arbejdsformer og
faget dermed giver mulighed for at bruge et
stort pædagogisk register i læringsprocessen.
Og til sidst: psykologisk indsigt rykker ved vores verdensbilleder.

Tegning af
Sebastian Hennings,
2. Q.
Et af hans
verdensbilleder
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FYSIK OG KEMI PÅ FHF

D

Af Anders Lundsgaard

Gymnasielevers
interesse for fysik er faldet
markant ifølge
en ny rapport
fra Center for
Naturfagenes
Didaktik ved
Aarhus Universitet. Den tendens
gør sig ikke
gældende på
FHF. Søgetallene til tilvalgsholdene i fysik
og kemi har i de
senere år ligget
konstant på 1520 elever.
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ER ER væsentlig flere hf’ere fra FHF end
fra andre hf-kurser der tager en længerevarende videregående uddannelse. Det viser en
undersøgelse, foretaget af Danmarks Pædagogiske Institut, af årgang 95.
Fra FHF er der mange elever der går i gang
med en sundhedsvidenskabelig eller naturvidenskabelig uddannelse. Således har jeg kendskab til at alene fra 96-årgangen blev fem
FHF’ere optaget på medicinstudiet. Det svarer
til 1 pct. af det samlede optag på dette studium.
Andre har kastet sig over dyrlægeuddannelsen,
kemi, biokemi, geologi, statistik eller en uddannelse til ingeniør. De mellemlange uddannelser
til laborant, jordemoder og sygeplejerske er
også populære.
For at blive optaget på, og ikke mindst kunne
gennemføre, disse uddannelser skal man have
en solid baggrund i fysik og kemi. På FHF kan
man på første år tage fællesfaget fysik-kemi, og
på andet år tilvalgsfaget fysik og/eller tilvalgsfaget kemi. Sammen med matematik på højniveau eller tilvalgsniveau vil disse fag give en hfuddannelse med kompetence til at gennemføre
en længerevarende videregående uddannelse.
Fællesfaget fysik-kemi
Fællesfaget fysik-kemi giver en introduktion til
fundamentale fysiske og kemiske begreber. Faget består dels af teoretiske modeller for vores
fysiske omverden, og dels af praktiske forsøg
der skal understøtte teorien.
Vi tager gerne udgangspunkt i dagligdags
fænomener ved forklaring af vigtige begreber.
Fx kan man undersøge kosteskabets indhold af
kemikalier. Dér står ofte en righoldig samling af
syrer, baser og opløsningsmidler som kan undersøges. Vi har blandt andet bestemt indholdet
af eddikesyre i husholdningseddike, ammoniakindholdet i salmiakspiritus og målt pH i alskens

opløsninger. Det kommer som en stor overraskelse for de fleste at cola er mere surt end eddike.
En årligt tilbagevendende begivenhed på fysik-kemi er en ekskursion til Avedøreværket.
Her får eleverne et godt indblik i forskellige
energiformer og energiproduktion. Samtidig
bliver miljøproblemerne ved energiproduktionen belyst, og man ser hvordan Avedøreværket
løser de fleste af disse problemer. Herefter kan
eleverne faktisk selv regne ud hvor stor en belastning de via deres eget elforbrug udøver på
miljøet i form af syreregn og drivhusgasser. Det
er netop et særkende for fysik og kemi at det
sætter eleverne i stand til at regne på naturen.
Efter gennemgangen af radioaktivitet og kernereaktioner kan eleverne blandt andet give et fornuftigt bud på Solens maksimale levealder. Det
giver da lidt perspektiv i tilværelsen.
Selvom astronomi ikke er en obligatorisk del
af fysik-kemi, er det lusket lidt ind ad bagvejen
i form af valgfrit emne. I januar i år havde vi rettet kikkerten mod Månen for at nyde den totale
måneformørkelse på nærmeste hold. En halv
time før formørkelsen skulle begynde, lyste
fuldmånen fra en skyfri himmel. Men så skete
katastrofen. Mørke skyer samledes og dækkede
for udsynet så vi kun i glimt kunne se Jordens
skygge glide ind over Månen. Ak, ak, sådan er
faget så afhængigt af vejret. Anderledes heldige
var vi i marts måned en fredag aften hvor Jupiter og Venus lyste klart på himlen. Her fik en
halv snes fredagscafégæster set Jupiters måner,
og at Venus har faser ligesom Månen.
Fysik som tilvalgsfag
Fysik-tilvalg bygger videre på fysik-kemi, men
nu på et mere teoretisk og matematisk niveau.
Man beskæftiger sig med ellære, mekanik, bølgelære, atomfysik og gassers fysik. Noget af un-

dervisningen bygges tematisk op, hvor forskellige dimensioner særligt tilgodeses. Fx kan man
tage udgangspunkt i dampmaskinen og læse om
James Watts liv og levned og om de første
dampmaskiner, der for øvrigt blev brugt til at
suge vand op af kulminerne i England. Her ser
man så fysikken i en historisk og teknisk dimension samtidig med at man lærer om gassers
fysik. Bølgelæren kan tage sit udgangspunkt i
musikinstrumenter. En Stradivarius er jo ikke
andet end en svingende streng. Andre emner,
som fx mekanik, kan gennemgås på deduktiv
vis med udgangspunkt i Newtons berømte tre
love.
Som på fysik-kemi laves der også mange laboratorieøvelser til støtte for den teoretiske gennemgang. Der er endvidere afsat 10 timer til et
længerevarende eksperimentelt forløb hvor eleverne kan gå i dybden med valgfrie emner. Der
er blandt andet lavet forsøg med elektronens
masse og ladning, kondensatorers op- og afladning, rilleafstanden i en cd-rom og radioaktivitet i dagligdagen. Ved det sidste forsøg skulle
eleven have sin mors støvsuger kørende et par
timer hjemme i kælderen for at kunne måle på
støvet. Uheldigvis brændte støvsugeren sammen. Vi fik ingen regning, men eleven flyttede
hjemmefra.
Fysiksamlingen indeholder mange gamle maskiner og instrumenter der af og til tages frem
fra hylderne til andetårsopgaver. Der står blandt
andet en generator som jeg aldrig har kunnet få
til at fungere, men det kunne en elev. Han undersøgte den på alle leder og kanter og beskrev
forsøgene fremragende i en opgave til 13. I dag
læser han til dyrlæge.

frie emner. Det kan være farvestoffer, vaskepulvere, proteiner og nitrit. På kemi-tilvalg får eleverne rig lejlighed til at iføre sig de eftertragtede hvide kitler. Der er meget »rigtigt«
laboratoriearbejde med reagensglas, bunsenbrændere, tragte og destillationsudstyr. Med
blokdagene på otte timer har vi fået mulighed
for at lave store, tidskrævende forsøg. Fx er det
en større procedure at måle indholdet af forskellige E-numre i sodavand eller nitritindholdet i
diverse pølser. Blokdagene giver eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt og perfektionere forsøgene. Samtidig er det god træning til
andetårsopgaverne.
Til andetårsopgaverne i kemi bruger eleverne
de første to dage af opgaveugen til at lave forsøg
i laboratoriet og skal så først derefter til at behandle målingerne og skrive opgaven. Der er
gennem tiderne skrevet mange gode opgaver
om vinanalyser, vandanalyser, tobak, acetylsalicylsyre, reaktionshastighed, C-vitamin og
møntanalyser. Min personlige favorit er vinanalyser. De kan varieres i det uendelige, men
kræver alle kvalitetsvin. Billig vin er det ikke
værd at ofre dyre kemikalier på.

»Efter gennemgangen
af radioaktivitet og
kernereaktioner kan
eleverne blandt andet
give et fornuftigt bud
på Solens maksimale
levealder. Det giver da
lidt perspektiv i
tilværelsen.«

»På kemi-tilvalg får
eleverne rig lejlighed
til at iføre sig de
eftertragtede hvide
kitler. Der er meget
»rigtigt« laboratoriearbejde med reagensglas, bunsenbrændere,
tragte og destillationsudstyr.«

Kemi som tilvalgsfag
Kemi-tilvalg bygger også videre på fysik-kemi.
Vi beskæftiger os med forskellige kemiske reaktionstyper, kemiske reaktioners hastighed,
kemisk ligevægt, stoffers struktur og egenskaber, vigtige organiske og uorganiske stoffer
samt miljøkemi. Derudover er der enkelte valg31

Peter Bro om brobisser
Baggrunden for forsiden – og bagsiden
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ÅR JEG ER hos tandlægen, ligger jeg ned. Med hovedet
i
samme højde som fødderne.
Det lyder behageligt, men er ikke uden problemer. Samarbejdet mellem min drøbel, den bløde gane og klappen over luftrøret bliver tydeligvis vanskeliggjort i denne position. Jeg er i
konstant fare for at drukne på grund af fejlsynkning. Det går
bedst hvis jeg lader som om disse dele af min anatomi bliver
bevæget af glat muskulatur.
Jeg siger ikke så meget når jeg ligger dér. Dels fordi jeg ikke
vil øge kompleksiteten af samarbejdsrelationerne mellem
føromtalte anatomiske dele ved at aktivere stemmebånd, læber
og tunge, dels fordi sidstnævnte med meget jævne mellemrum
sidder fast på et rør med sug og bliver hevet halvt ud af munden. Sproglige ytringer ville ikke klare disse obstruktioner
uden at det ville gå ud over forståeligheden. Endelig ville det
også forstyrre min tandlæges arbejdsrytme.
Så jeg ligger fladt på ryggen uden at sige et ord. Min tandlæge har absolut forståelse for min situation, så han siger heller ikke noget. Han holder ikke en enetale som kræver at jeg
med jævne mellemrum markerer at jeg hører efter ved at
komme med en lille strubelyd. Han henvender sig kun til klinikassistenten, så jeg kan koncentrere mig om at trække vejret
gennem næsen og se op i loftet.
At jeg kun kan se op i loftet, er min tandlæge godt klar over.
Så her har han Monet hængende.
Det vil sige, han har jo ikke Monet hængende, min tandlæge
er ikke Hannibal the Canibal. Han har et billede af Monet
hængende. Det vil sige det er ikke et billede af Monet, altså
ikke et billede der forestiller Monet, men et billede Monet har
malet. Det vil sige, det er ikke et billede Monet har malet. Jeg
tror bortset fra det godt min tandlæge havde råd. Med de regninger jeg har betalt, ville der være til flere kvadratcentimeter
ægte Monet. Nej, det er et billede af et billede, en reproduktion. Originalen hænger i Moskva. Ikke hos en tandlæge, men
på Pujskin-museet. »Åkander« malet i 1899 i Giverny. (Se
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omslagets bagside)
Impressionisme af stor styrke. Evigheden skildret i øjeblikket. Et øjebliks evighed. Det er smukt. Mit hjerte slår lidt hurtigere. Lidt mere end 80 slag i minuttet. For Monet var motivet et påskud til at studere det egentlige, lyset og farven.
Farven i lyset. Jorden står ikke stille, lyset skifter, og med det
farven. Når man vil fange øjeblikket, er dette et problem. Monet løser det ved at male en række billeder af det samme motiv i takt med lysets ændring. Motivet her er fra et stykke virkelighed Monet selv havde scenograferet, haven til familiens
hus i Giverny. Haven, der er sindrigt anlagt med blomster i alle
palettens farver, rummer også åkandedammen med den lille
japanske bro. I billedet er broen et vigtigt strukturerende element i kompositionen. En enkelt horisontal bue skanderet af
vertikaler giver plads i billedrummet til lystes spil i vandet,
påført med talløse penselstrøg der får farven til at vibrere.
Broen fylder i billedet og er fyldt med billeder. En eventyrlig,
endeløs række af snapshots. Monet er ikke den eneste der maler broer. Broen afspejler tiden. I 1800-tallet forherliger man
videnskaben. Jules Verne skimter dens forjættende løfter,
Émile Zola beskriver dens sociale konsekvenser. Impressionisterne konstaterer at den ændrer landskabet. Tunneler og
broer, ingeniørkunst, gennemborer bjergene og spænder sig
over floderne. Vidnesbyrd om den nye tid, kommunikation i
fornyet tempo.
At slå bro. Over kløfter og vande. Buebro, bjælkebro, hængebro. Viljen til at
forcere, transformere, transportere, transcendere. Jeg har kørt over Storebæltsbroen i en 2CV. Det var som at køre på en
streg i himmelen. Som Thor henover Bifrost. Det lyder voldsomt, men da jeg lider
af højdeskræk i mere end svær grad, var
det dét billede, der indgød mig mod da
skrækken og broen var på sit højeste. Jeg
gemmer billetten endnu som bevis på min

2001 er kommunikationens år. Sprogets. Motivet på omslaget
er en computergenereret grafisk visualisering af sprog.
»Hej med dig«, står der. Sproget er en bro.

heltedåd.
Apropos heltedåd. Det er en kunst at bygge en bro. Og måske
en lige så stor kunst at sprænge den i stykker. At kalde en destruktiv handling for en kunst lyder skandaløst. Men forudsætningen er naturligvis at det sker i en god sags tjeneste, som
at forsinke en fjendes fremrykning. Scener fra film udspilles
for mit indre blik. »Broen over floden Kwai«, hvor de engelske soldater, hvis jeg husker rigtigt, både nåede at bygge broen
og sprænge den i luften. Det hele ledsaget af munter affløjtning af »The River Kwai March«. Melodien blev en landeplage efter med vanlig dansk sans for det væsentlige at være
blevet oversat til »Tjener, vi vil ha’ mere øl«. Værs’go’ og skyl.
Det gør jeg så.
»Det ser ikke så godt ud. Jeg tror ikke den kan reddes«. En
kendsgerning at se i øjnene. Face the music. Nye filmiske klip.
At gå over broen. At komme fra et punkt i landskabet og livet
til et andet.
At stoppe midt på broen, hvor krisen løses, enten ved at man
giver op og springer ned i kløften eller vandet, eller ved at man
som den store Bukke Bruse stanger trolden og går i land parat
til nye eventyr. Scenen er blevet spillet i et utal af variationer
på diverse typer af broer og med trolden i mange forskellige
forklædninger. En klassiker er den hvor broen er en primitiv
hængebro og trolden er tilsvarende primitiv, gerne af typen
kannibal. »Action!« Billederne af kampen mellem det gode og
det onde på den svajende, knagende og knirkende
bro er klippet sammen med close-ups der med passende frekvens informerer os om broens bæredygtighed, eller snarere mangel på samme. Det ender
ikke godt, eller rettere sagt, det gør det. Broen brister, den onde omkommer, den gode griber godt i
gjordene og kan kravle op over kanten af klippen.
Det der fascinerede mig som dreng når jeg så disse
opbyggelige film, var den transformation der skete
med broen i det øjeblik den brast. Fra at være en bro
blev den en rebstige. Heldigt for helten og befor-

drende for fantasien. Filmen var i sort-hvid, ligesom moralbegreberne. Det var i 50’erne. Der var ikke så meget af det hele,
så vi lavede meget af det selv. Ud over rebstiger lavede vi
krystalapparater – datidens walkman. Nutidens mobiltelefon
havde dengang form som to tomme dåser forbundet med kinesertråd. En lidt tidligere udgave, 20’erne, kan ses øverst på siden. Rækkevidden for dåsetelefonen kunne ikke rigtig måle
sig med nutidens bærbare. Vi kommunikerede, hvis sandheden skal frem, sådan set bedre hvis vi bare råbte til hinanden.
Men det var der ikke meget pionerånd i. Jeg kan mærke jeg er
ved at give grisaille-maleriet af min barndom en farvestrålende gang lasur. Om lidt siger jeg at dengang kunne sjælen
følge med, at nu går det hele alt for hurtigt, at … Men det gør
jeg ikke. Tværtimod finder jeg det spændende når jeg i avisen
i dag den 9. juni 2001 læser at den nyeste Pentium4 processor,
der arbejder med en klokfrekvens på 1,7 milliarder taktslag
per sekund, ikke er imponerende. Man er nemlig ved at udvikle en superledende chip der arbejder 50 gange hurtigere,
dvs. ca. 100 milliarder taktslag i sekundet. Hastigheden vil
hver femte år blive ti gange hurtigere i mindst tyve år endnu.
Superchipsene vil om få år indeholde 400 millioner transistorer der hver især måler 30 nanometer. De vil blive anvendt i
f.eks. sende- og modtagenettet for mobiltelefoner og i computere. Øverst til højre på siden ses en lettere forstørret udgave af
en superledende Josephson-chip. En i virkeligheden mikroskopisk kommunikationsbro med
et svimlende perspektiv. I hvor høj grad
den vil overflødiggøre den brobygning
som gammeldags undervisning er, fortæller historien ikke noget om.
»Værs’go’ og skyl!« Det gør jeg.
Vand og spyt har en rød farve der er for
blodfattig til at være Monet’sk. »Den
var ikke til at redde. Du må have en bro.«
Min tandlæge har talt. Pontifex maximus.
Fortryllelsen og bedøvelsen er væk. »Hvad
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Robert Ellis hører til den gamle garde af lærere på Frederiksberg HF-kursus der
har været med fra begyndelsen, det vil sige fra 1967 da »højere forberedelseseksamen« blev indført. Denne garde er i de senere år af helt naturlige grunde blevet
mindre og mindre, men der er stadig et par stykker tilbage.
Robert blev M.A. fra Cambridge University, England, før han i 1967 blev ansat som
adjunkt ved Statens HF-kursus, som FHF hed dengang. I årene 1975 til 1977 var han
udsendt til Zambia af DANIDA. Han har udgivet en del lærebøger, blandt andet om
kultursammenstød i Afrika og apartheid i Sydafrika. Han har også skrevet en hel
del artikler om Tyrkiet, og i de senere år har han været aktiv i kampen mod korruption i Tyrkiet.
Som det fremgår, kombinerer Robert Ellis lærergerningen med aktiv udadvendthed og engagement i tidens problemer. At IT i undervisningen heller ikke er noget
han viger tilbage for, kan man se af hans indlæg her: IT uden tårer.

Af Robert Ellis

IT uden tårer

S

OM BEKENDT foreskriver hf-bekendtgørelsen at IT indgår i undervisningen.
Jeg håber at følgende eksempler fra et IT-projekt i engelsk vil vise at IT faktisk er et uundværligt led i den daglige engelskundervisning –
og som vi siger på engelsk: no big deal.
Formålet med projektet var at gøre eleverne
fortrolige med anvendelsen af Internettet til informationssøgning og opgaveskrivning, herunder anvendelse af søgemaskiner, arkiver og
links.
I det første semester, altså på fællesfagsniveau, hvor vi i forbindelse med emnet tværkulturel kommunikation beskæftigede os med sammenstødet mellem den europæiske kultur og
den nordamerikanske indianerkultur, arbejdede
vi med forskellige tekster som spændte fra en
kort novelle over reklamer, billeder, sange,
digte, taler og dokumentarfilm til en hel roman.
Til slut fik eleverne mulighed for igennem forskellige Internet-kilder selv at vælge et emne,
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for eksempel Crazy Horse, Red Cloud, slaget
ved Little Big Horn, massakren ved Wounded
Knee, stammeritualer, AIM (American Indian
Movement), Leonard Peltier-sagen, sangeren
John Trudell og kasinoer, som de bagefter skrev
en opgave om. Forberedelsen omfattede blandt
andet henvisning til relevante web-sites samt
vejledning i at hente oplysninger fra disse.
I det andet semester, som en del af et temaforløb om ungdomskultur i England, undersøgte
eleverne hvorvidt der eksisterer et internationalt
netværk af nyfascistiske bevægelser omkring
pladeselskabet Blood and Honour, og i så fald
kortlagde de dette netværk og hvordan det kommunikerer via Internettet. Af interesse i denne
forbindelse kan nævnes Tony Kayes film fra
1998, American History X, som delvis handler
om samme emne.
Som forberedelse fik eleverne som opgave at
undersøge mordet på Damilola Taylor, som
fandt sted i London sidste november, igennem

Electronic Telegraphs fremragende arkiver
(www.electronictelegraph.co.uk).
På andet år (tilvalgsniveau) fik eleverne som en
del af et forløb om børn og opdragelse følgende
opgaver:
1. Efter en gennemgang og diskussion af A.S.
Neills fri opdragelsessystem på Summerhillskolen i England, fik eleverne udleveret rapporten om skolen udarbejdet af Undervisningsministeriet i 1949. Derefter skulle de
ved hjælp af en tilsvarende rapport fra 1999
og interview med tidligere elever, som begge
findes på Internettet, vurdere både styrker og
svagheder i denne uddannelsesform.

2. Med udgangspunkt i massakren på Thurston
High School i USA i 1998 skulle eleverne
finde frem til og dokumentere lignende episoder, for eksempel Jonesboro og Columbine, og prøve at finde nogle fælles træk ved
disse mord.
Til slut, som en del af et temaforløb om The
American Dream som handlede om både fortrin
og skyggesider, undersøgte eleverne på Internettet hvorvidt der er tale om et netværk af
yderliggående hvide bevægelser i USA, og om
der er tale om en fælles ideologi. Efter to års systematisk undervisning hvor Internettet inddrages på denne måde, er svaret på en del spørgsmål: »Slå det op på Internettet!«

»Til slut fik eleverne
mulighed for igennem
forskellige Internetkilder selv at vælge et
emne, for eksempel
Crazy Horse, Red
Cloud, slaget ved
Little Big Horn,
massakren ved
Wounded Knee.«

www.indians.org/welker/crazyhor.htm
35

Af Vibeke Fengers

Det gyldne tempel i Amritsar i delstaten Punjab
er sikhernes hellige
sted. Mødet med Indien
er mødet med et levende, åndeligt univers.

En dansk lektors eventyr – i Indien
Om nytten af efteruddannelse
»Slow down«, sagde den indiske guide til 30
danske gymnasie- og hf-lærere der samme dag i
Mumbai (tidligere Bombay) for første gang

Når en hellig ko tager et
hvil midt på gaden i
Mumbai lader den sig
ikke forstyrre af noget,
og da slet ikke af
en dansk lektor i
kulturchok.
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havde sat foden på indisk jord. Hun fortalte os
at hvis vi ville opleve Indiens sjæl, måtte vi
lægge vores vestlige tempo bag os. Vi var kommet til et sted hvor tid havde en helt anden mening. Fra en hinduistisk betragtning er dette kun
et af mange liv, og der er ingen grund til at
skynde sig. Det var det første, og måske i sidste
ende også det største, af rejsens mange kulturchok. Det er svært at vænne sig til at alt går
langsomt. Der er mange mennesker alle vegne,
og det er meget varmt. Almindelige hverdagshandlinger er komplicerede, for eksempel skal
man altid forhandle sig frem til en pris. Bureaukratiet er lammende. Efterhånden lærer man at
det ikke nytter at prøve at forcere noget. Og
guiden havde ret. Først når man sætter tempoet
ned, kan man blive ét med Indiens puls. Man
kan se sit liv og sit arbejde i et andet perspektiv

På FHF har man aftalt at hver lærer har ret til
og får dermed mulighed for at skabe forandrinmindst to dages lønnet efteruddannelse hvert år.
ger.
I oktober 2000 var vi to engelsklærere fra Hvis man vil på længere kurser, må man ’spare
FHF, Helle Schiellerup og mig selv, som deltog op’. Muligheden for efteruddannelse kan bruges som et meget effektivt værktøj
i Engelsklærerforeningens rejseaf en ledelse til at belønne lærere
kursus til Indien. For mig, som
der brænder for deres fag, og som
også har religion som fag, var det
»Det engelske
et redskab til at motivere lærere
et kursus med dobbelt fokus. For
sprog og erinsom af den ene eller anden grund
Indien er stedet hvor mange af de
dringen om den
savner inspiration. For FHF’s
store religioner opstod, og i løbet
lærere ligger der for fremtiden en
af kurset oplevede jeg deres rituabritiske tilstedeopgave i at blive bedre til at dele
ler og praksis: hinduismen, budværelse er nogle
hinandens ekspertise og at lære at
dhismen, sikhismen og jainismen.
af de elementer
formidle den viden man erhverver
Det er et land hvor hinduer og
der skaber Unity
sig ved efteruddannelse, videre til
muslimer lever side om side, hvor
in Diversity, som
sin faggruppe eller til hele lærerparserne stadig holder ilden helkollegiet.
lig, hvor jøderne stadig samles i
er Indiens
Finansieringen af lærernes eftersynagogerne, og hvor martyriet
motto.«
uddannelse er amternes ansvar, og
stadig er virkelighed for de
der er endog meget store regionale
kristne. På vores rejse rundt i Invariationer i udgifterne til efteruddien så vi mange af Indiens ansigter, og vi fik aldrig anledning til at glemme at dannelse. Frederiksberg Kommune indtager en
plads i denne statistik som man for tiden gør
Indien er et levende, åndeligt univers.
meget for at ændre på.2
Blandt andet vil man i de kommende år satse
Nye impulser, inspiration
på at alle lærere får det såkaldte pædagogiske
og motivation
IT-kørekort.
Førhen har der nok hersket den opfattelse at
gymnasie- og hf-lærere var selvudviklende på
Post-Colonial Studies
baggrund af deres lange uddannelse. Men især i
perioder som de seneste årtier, der har været På FHF har det i de senere år været aftalen at
præget af opbrud i opfattelsen af skolen som in- lærere der deltager i udlandskurser, modtager et
stitution og af faglige og kulturelle forandrin- bidrag på 4000 kr. og får fri vikar. Det meget
ger, har lærerne fået brug for impulser udefra. store restbeløb betales af læreren selv. Det er
En lærer er ikke uddannet én gang for alle i kraft derfor også blevet et problem for mange faglige
af sin universitetsuddannelse og den efterføl- foreninger at de fleste deltagere på lange, dyre
gende pædagogiske uddannelse (pædagogi- kurser er midaldrende lærere, eller lærere der
kum). Det hedder udtrykkeligt i gymnasie- og har private midler.
Jeg synes at jeg kan høre nogen indvende:
hf-lovene at lærere også skal efteruddannes.1
Dette skal blandt andet forhindre elevernes »Det er da beklageligt, men man kan vel også
hadeoplevelser: tekster og arbejdsspørgsmål fra godt undervise i engelsk på FHF uden at man
lærerens ungdomsår der er kopieret til det ulæ- har mærket Indiens sjæl?« Jo, selvfølgelig kan
selige. Eller en engelsklærer hvis udtale minder man da det. Jeg har for eksempel gjort det i 15
mere om statsministerens end om det engelsk år. Men det hedder i bekendtgørelsen for eneleverne hører på CNN og BBC.
gelsk at man gerne, i begrænset omfang, må be-

»At studere engelsk i Indien
giver en fantastisk
fornemmelse af
dette sprog som
det 21. århundredes lingua franca,
det sprog som i
forskellige variationer forener hele
verden.«

Nancy Adajania, Editor
of Art India, var en af
kursets foredragsholdere.
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»Det er både nyttigt
og nødvendigt, om
end ubehageligt
bevidstgørende, at
lærere af og til får
lejlighed til at opleve
undervisning gennem elevernes optik.«

væge sig uden for USA og GB og undervise i
andre engelsksprogede områders kultur, historie
og samfundsliv. Rent engelskfagligt er det et
helt legitimt projekt at orientere sig om det land
i verden hvor flest mennesker taler engelsk, idet
engelsk ifølge Indiens forfatning er et af landets
officielle sprog.
Studiet af hvordan engelsk bruges i den fjerdedel af verden som førhen hørte under det britiske imperium, er i dag en akademisk disciplin
som betegnes Post-Colonial Studies. At studere
engelsk i Indien giver en fantastisk fornemmelse af dette sprog som det 21. århundredes
lingua franca, det sprog som i forskellige variationer forener hele verden. Det er en dybt mærkværdig oplevelse at færdes i et land hvor alt andet er fremmed, og så vide at man altid kan gøre
sig forståelig over for de lokale.
At opleve undervisning
gennem elevernes optik
Kurset var sammensat sådan at vi mødte utallige sider af engelsk i Indien. Vi besøgte eksklusive skoler der havde engelsk som hovedsprog,
og almindelige skoler hvor engelsk kom i anden
række efter det lokale sprog. Vi fik forelæsninger om disse års rige engelsksprogede indiske
litteratur, for eksempel Arundhati Roy, Rohinton Mistry og Salman Rushdie. Vi så kolonimagtens monumentalarkitektur og minderne
om dem der bragte kolonimagten til fald, for eksempel Ghandis og Nehrus hjem. Det engelske
sprog og erindringen om den britiske tilstedeværelse er nogle af de elementer der skaber
Unity in Diversity, som er Indiens motto.
Nu synes jeg at jeg kan høre en ny indvending: »Det lyder alt sammen rimeligt nok, men
det meste kunne man jo faktisk lige så godt læse
i en bog.« Og igen må jeg sige at selvfølgelig
kunne man da det. Men når man rejser på kursus
i Indien, lærer man meget andet end det rent
faglige. Det egentlige mål med efteruddannelse
af lærere er dette: at ændre lærernes selvforståelse og arbejdsindsats på en måde som frem-
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mer oplevelsen af jobkvalitet og øger arbejdets
kvalitet. Lærere skal ved deres personlige engagement både synliggøre et fag og motivere til
indlæring. Det er meget krævende at have et arbejde der konstant eksponerer éns personlighed.
Når lærere bliver sat i rollen som elever, for eksempel når de efteruddannes, sker der derfor
ofte det at de »tager hævn«, de regredierer,
læner sig tilbage med den (u)bevidste tanke:
»Det er nogle andre der har ansvaret her. Lad os
se hvad de kan, før jeg selv yder noget.« Lærere
på kursus beklager sig på samme måde og på
samme niveau som deres elever gør: enten er
stoffet for svært eller for uvedkommende, underviseren taler for hurtigt eller for lavt, vejret
er for varmt, bussen er for snavset, maden er for
underlig, og det gør ondt i lærernes hoveder,
maver og rygge. Og det selvom Indiens mystik
kan sanses hvert sekund. Det er både nyttigt og
nødvendigt, om end ubehageligt bevidstgørende, at lærere af og til får lejlighed til at opleve undervisning gennem elevernes optik.
Og ligesom når vi selv underviser, kan det
modsatte pludselig ske. Kursuslederne kan opleves som så troværdige at alle forbehold
lægges bort for at engagement og viljen til at
lære kan tage over. På den måde kan spejlingen
i andres undervisning have en inspirerende og
måske endog transformerende effekt på den
lærer der er på kursus.
Et eventyr rigt på lærdom
Den praktiske side af kurset i Indien blev ledet
af Engelsklærerforeningens formand, Gitte Vest
Barkholt, med en kombination af stor organisatorisk kompetence og varme som kun kan aftvinge beundring. Den faglige leder var Lars
Kelstrup fra Sorø Akademi (og tidligere lærerkandidat på FHF dengang vi hed Statens HF).
Hans utallige rejser og udstationeringer i løbet
af en militær karriere har gjort at der slet ingen
ende er på hvor meget han ved om Indien.
Når man har oplevet hvor utrolig megen
omhu éns kolleger kan lægge i planlægningen

af et kursus, og den tålmodighed og begejstring hvormed en del af en enorm viden kan
formidles til én selv – ja, så bliver man motiveret til selv at yde noget andet og bedre
end det man har gjort hidtil.
Rejsen til Indien som metafor for længslen efter sand identitet gennem mødet med
det helt anderledes er et kendt tema i klassisk engelsk litteratur, for eksempel i Kiplings Kim og Forsters A Passage to India.
Også en dansk lektor kan lære meget af det
eventyr det er at rejse i Indien. Rent eksistentielt kan det fysisk sansede og oplevede
Indien næppe undgå at påvirke den enkelte
på grundlæggende måde. Mere konkret kan
man lære om indisk litteratur og kultur så
man kan undervise i det på mere autentisk
vis når man kommer hjem.
Men man kan også lære meget om at være
lærer og om at lære. Og det kunne man ikke
have læst i en bog derhjemme. Efteruddannelse af FHF’s lærere er en god investering.

Et af turens mange højdepunkter var et besøg
hos den kendte engelske
arkitekt Laurie Baker og
hans indiske hustru, som
er læge og specialist i
spedalskhed. Baker, der
er kvæker, var i Indien
under krigen som militærnægter, og han har
kendt Ghandi. Siden krigen har han levet og arbejdet i Indien og udviklet en ikke-vestlig,
økologisk og energisparende arkitektur der er
specielt egnet til livet i
det tropiske Sydindien.
Han er over 80, svag og
svækket, men med en
utrolig karisma. Og det
er ikke hver dag man
møder et menneske der
faktisk har kendt
Ghandi. Et menneske
der i sin egen person viser at den britiske indflydelse i Indien har haft
mange udtryksformer.
Billedet er fra Trivandrum i delstaten Kerala
hvor Baker har sit
smukke hjem, og hvor
han har valgt at leve
som engelsk pater familias med indiske børn og
børnebørn.

NOTER:
1
Tema 49, Lærernes faglige og pædagogiske
udviklingsmuligheder, Undervisningsministeriet, 1996, s. 35
2
ibid., s. 43
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Hven
by night
Af Signe Lupnov, 2. U

U-klassen har
været ude at kigge
stjerner på Hven
sammen med
dansklærer Lotte
Stuhr, matematiklærer Johan Smith
og historielærer
Jan Andreasen. Turens Tycho Brahetema omfattede
blandt andet Uranienborg, Stjerneborg, konstruktion
af vinkelmåler på et
kosteskaft og demonstration af matematiske beregningsmetoder,
stjernebilledernes
betydning og
græsk-romersk mytologi med forstudier i Ovids Forvandlinger med
mere.
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N FROSTKLAR tirsdag morgen samler
U-klassen sig omkring flyvebådene i Nyhavn. Pølsetaskerne bliver dumpet tilfældigt i
en bunke og spærrer for de glatbarberede forretningsmænd der skal med morgenbåden til
Malmø. At de på vejen skal et smut omkring
Hven med en hf-klasse på Tycho Brahe-ekskursion, havde de ikke regnet med.
Hven dukker langsomt op i horisonten, og de
andre passagerer ånder lettet op da vi forlader
båden, morgenstundens overraskende indslag er
overstået, og flyvebåden glider videre i sin
vante hverdag. Vi trasker hen langs Hvens klitter og når vandrehjemmet som står klar og venter. De små værelser er stort set ens, men alligevel opstår der kaos; nogle foretrækker at være
tæt på toilettet, andre på køkkenet, og de mere
luksuriøse vil have havudsigt. Kampen er heftig, men til sidst falder der ro over mandskabet.
Første seværdighed bliver Uranienborg,
Tychos daværende, det vil sige nu nedbrændte,
hjem. Rundvisningen foregår på svensk med
skånsk accent. Guiden fortæller begejstret, og
det bliver hurtigt tydeligt at denne mand virkelig har hengivet hele sin sjæl til Tycho og opfat-

ter Uranienborg som en hellig sfære. Jakob deler ikke samme lidenskab for Tychos tidligere
hjemegn og trækker uden nærmere overvejelse
en salamirød spegepølse op af Fjälræven foran
Tycho Brahes udsigtspost. Guidens øjenbryn
glider tre centimeter op i panden da hans øjne
fanger den røde spegepølse. Jakob forstår hintet.
Efter frokost bliver der gjort klar til det helt
store natteshow. Planen går på at vi skal vende
tilbage til Uranienborg når det bliver mørkt, og
genoplive renæssancestemingen mens vi mindes Tycho Brahe.
Pigerne står for aftensmaden. Drengene
møver sig ind på de små værelser, tager sig en
lille håndbajer og fortæller diverse skrøner om
whisky, lokumer og damer. Aftensmaden er
lækker, vi skal have lasagne, men min Snickers
King Size ligger stadig på højkant i fordøjelsessystemet, og det er svært at klemme mere ned,
men hva’ fa’en, det smager jo godt. Desuden
kan vi jo heller ikke alle sammen leve af kildevand og seks stykker frugt om dagen.
Drengene bliver sat på opvasken, og da mørket bryder frem, kan det store natteshow tage

fat. Vi bevæger os ud i mørket med måleinstrumenter og lommelygter. Uranienborg ligger
pludselig meget længere væk, og mine tæer er
allerede iskolde, men da vi først når frem og står
stuvet sammen i en klump og kikker op mod
nattehimlen, opstår alligevel en særlig, næsten
salig stemning. Puh, det skal gøre godt med noget kaffe. Herskabet vandrer trippende tilbage
og falder først til ro inde i varmen. Folk sidder
lidt spredt og hygger i krogene. Et par festaber
indtager køkkenet og spiller halv tolv. Tanja er
dealer, Tanja er altid hardcore.
Aftenen udvikler sig til at blive ganske fornøjelig. Allan og Tommy indgår et væddemål
med deres historielærer, Jan, og springer lystigt
i havet. Dog kender jeg ikke til væddemålets
nærmere detaljer. I fuld galop og lettere opstemte kaster de sig ud i bølgerne – og her vil
det for læserens indlevelsesevne måske gøre en
forskel at vide at vi befinder os i starten af marts
måned.
Klokken er pludselig blevet mange, og jeg bevæger mig op mod min køje, kravler ned i soveposen, og føj for hel…. Mine næsebor indfanger en særdeles rædsom lugt. Der findes
åbenbart stadig elever – også på Frederiksberg
HF for de voksne unge – der synes Ærlige Bent
er en fed butik, og at stinkbomber er seje.
Jeg vågner tidligt, solen står skarpt ind ad vinduerne, og luften er frisk. Vi skal med en lokal
bus klokken 9. Båden til København sejler først
klokken 12. Jeg kommer ned i køkkenet. En
lille flok har allerede dannet kreds omkring kaffemaskinen, nogle mere friske end andre. Bussen kører op til en lille kirke, Tycho Brahes tidligere stamkirke. Vi følger planen og går hjem
langs kysten. Idéen er såmænd god nok, men da
vi har gået på sten i halvanden time og klokken
er ved at være elleve, beslutter vi os for at
skråne ind over en mark. Johan kravler som den
første over pigtrådshegnet i sit farverige jakkesæt, og truppen følger efter. En flok piger er
gået i forvejen og har ikke opdaget at ruten har
ændret sig. I stedet fortsætter de videre langs
kysten, og da vi andre vender trætte tilbage til

vandrehjemmet, befinder de sig stadig ude i felten. En redningsaktion bestående af lærere og
betænksomme elever bliver stablet på benene.
Et kvarter før båden afgår, dukker de fem piger
og redningsholdet op. Pigernes bukser er ikke
længere hvide, men beige. Kystvandringen udviklede sig til en større safari. Alle når båden,
og det bliver alligevel ikke en af Tycho Brahes
dage, men en ganske vellykket tur.

»Vi bevæger os ud i
mørket med måleinstrumenter og lommelygter. Uranienborg ligger pludselig
meget længere væk,
og mine tæer er allerede iskolde, men da
vi først når frem og
står stuvet sammen i
en klump og kikker
op mod nattehimlen,
opstår alligevel en
særlig, næsten salig
stemning.«

Der var ikke meget
forår i luften i begyndelsen af marts, men
heldigvis var himlen
klar både dag og nat.
Pigerne sørgede for
den varme mad.
Drengene tog opvasken. Det er disse siders forfatter, Signe,
forrest til højre.
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Et år
efter
Franciska Darmer
havde brug for en
tænkepause efter
afsluttet hf-eksamen i år 2000. I år
søger hun ind på
kunsthistorie. Hendes drøm er at
komme til at arbejde med vurdering af kunstgenstande, men lige
efter hf var hun ikke
sikker på at hun var
klar til at gå i gang
med en længerevarende universitetsuddannelse. Nu er
hun moden til det,
og vi har spurgt
hende hvad hf har
betydet for hende.
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VAD har du lært
tietimer, men også indpå hf? At blive
blik i hvad det vil sige
stillet netop dette
at lære og at kunne nospørgsmål knap et år
get.
efter at man har afslutFornemmelsen af at
tet sin sidste eksamen,
verden åbner sig for
og så midt i et sabbatdig igennem viden og
år, ville nok for de flelangsomt
inddrager
stes
vedkommende
dig i alle dens facetter,
sætte de mest forungiver en følelse af euderlige tanker i gang.
fori man grådigt nægFor selvom tyske
ter at slippe igen, selv
Af Franciska Darmer
grundsætninger og diefter endt eksamen. Inverse historiske årstal
den længe ser du dig
for evigt står printet i
selv
sprænge
ny
»Fornemmelsen af at verden
hukommelsen, er det
grænser for at mætte
åbner sig for dig igennem viden en brændende nysgerfor én som brugte
størstedelen af sin tid
og langsomt inddrager dig i alle righed der som en
på hf på at overbevise
uundgåelig del af den
dens facetter, giver en følelse af
sig selv om at det virmenneskelige
natur
eufori man grådigt nægter
kelig er en god idé at
pludselig er blevet
tage endnu to år i
vakt.
at slippe igen, selv efter endt
skole, ikke et let
Man har lært at blive
eksamen.«
spørgsmål at besvare.
en levende og skaDe billeder der umidbende del af sine omdelbart dukker frem på nethinden, er dem af de givelser. Og uanset hvor i verden man senere vil
mange gode venner, studieturene og, selvfølge- befinde sig, har man fået en evne og en baglig, festerne. Alligevel sidder jeg med en følelse grund der ikke alene vil vise sig nyttig, men
af endnu kun at have opdaget en brøkdel af den også forbavse både én selv og omverdenen.
gavn det har gjort at gå på hf. Langsomt komFrederiksberg HF har på alle måder været en
mer bevidstheden om at have fået del i et privi- god oplevelse, en oplevelse jeg for altid vil hulegium de færreste mennesker får tilbudt.
ske, og jeg kan kun ønske alle nye hf’ere det
I løbet af de to år på hf får man ikke alene for- bedste fremover.
nøjelsen af entusiastiske lærere og laaaange lek-

Hvad har du lært på hf?

To år
efter
Af Poul Danborg,
tidligere elev og idrætsforskerspire på FHF

»Og inden jeg kunne nå
at sige
»semesterafslutning«,
stod jeg i Kosovos
bjerge med min
kampvognsenhed.«

En tid jeg sent vil glemme
»Der gik dog et
halvt år på idræt
før det slog mig
hvor målrettet jeg
egentlig havde arbejdet, og hvordan
jeg havde fået integreret idrætten i
mit forberedelsesstudium på FHF.«

D

ET ER ikke helt uden grund at de fleste
man hænger ud sammen med senere,
stammer fra éns gymnasie- eller hf-tid. En intens tid hvor læring, miljøsammensmeltning og
etablering af sociale relationer er på sit højeste.
FHF huskes for dette – og for at være et sted
hvor man i et mere modent selskab kan udvide
sin abstrakte horisont. Læringen foregik såvel
mellem lektionerne som i dem, hvilket også
styrkede de sociale relationer. Og det er godt at
have med sig til en videregående uddannelse
hvor man selv fortsat skal lære at lære, og hvor
det sociale miljø er mere og mere betydende.
Bredden på hf – og i liniefaget
Mit mål var, som mange andres, at hf-studiet
bare skulle gennemføres for at komme ind på en
videregående uddannelse, og for mig var det

IFI, Institut for idræt. Så mit forhold til mange
af fagene var meget perifert, og jeg oplevede
studiet på Frederiksberg HF-kursus som
værende meget fagligt »bredt« i forhold til mine
interesser. Det gav naturligvis en spredning af
passionen for de forskellige fag, og så sandelig
også i det jeg fik produceret.
Jeg kom ind på det naturvidenskabelige fakultet i København umiddelbart efter, og det er
et studium som indfrier alle forventninger –
hvis man bare er lidt glad for idræt! Der gik dog
et halvt år på idræt før det slog mig hvor målrettet jeg egentlig havde arbejdet, og hvordan jeg
havde fået integreret idrætten i mit forberedelsesstudium på FHF. Om det så var fysik, historie, samfundsfag eller matematik, så havde fagene fået en eller anden idrætslig vinkel. Og så
skal det jo også lige siges at jeg meldte mig med
et idrætsfagligt emne til konkurrencen Projekt
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»Der gik tre uger
med at læse i
Kosovo før jeg
måtte resignere,
lade bøger være
bøger og koncentrere mig om
væsentligheder
omkring mig.«

danske forskerspirer. Der var kun få fra FHF der
mødte op til det første møde om det landsdækkende projekt, og da det endelig gik løs, var jeg
faktisk den eneste FHF’er der deltog. Mit projekt blev udtaget til finalen, og vi var 18 finalister der gik i gang med at skrive synopsis. Men
konkurrencen var barsk, kun enkelte blev udtaget, og selv med et spændende emne som hård
fysiologisk idrætstræning af børn, et forholdsvis uudforsket emne, nåede jeg ikke til tops.
Men projektet ulmer stadig selvom det p.t. er
lagt på hylden.
Min opfattelse i dag af at studere er stadig lige
bred, også selv nu på universitetet – på selve liniefaget hvor alt handler om idræt: Cellemembranens funktion? Hvilken betydning havde regeringen for skytteforeningerne i slutningen af
det 19. århundrede? Kropsbevægelse og æstetik
– spydkastets biomekanik? Ses »gladiatorfænomenet« i dag? Så jeg spørger ofte mig selv:
hvornår får man sat et fokus! Og interessant nok
er der udsigt til at bredden og lysten til at forske
fortsætter et stykke tid endnu. Men det gjorde
mit studieforløb på IFI i første omgang ikke!
Enten eller
Da jeg inden mit studievalg havde været i forsvaret i 10 år som professionel soldat, havde jeg
bibeholdt kontakten til soldaterlivet ved at
skrive en kontrakt i Den Danske Internationale
Brigade. Men det skulle vise sig at få større betydning for mit studium end de tre ugers øvelse
om året. Og inden jeg kunne nå at sige »semesterafslutning«, stod jeg i Kosovos bjerge med
min kampvognsenhed. Det gik så hurtigt at jeg
mentalt ikke slap studiet, og jeg havde i den forbindelse forinden nået at søge studienævnet om
at fortsætte med tre af studiets fag sideløbende
med udstationeringen. Det var et såkaldt minimumskrav for at fortsætte på samme årgang.
Der gik tre uger med at læse i Kosovo før jeg
måtte resignere, lade bøger være bøger og koncentrere mig om væsentligheder omkring mig.
Fx havde det sociale langt større betydning end
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jeg troede. Der var nemlig mange nye indtryk
og spørgsmål der konstant krævede tid, og
mange tanker der skulle bearbejdes.
Vores tid gik mest med »car search« (undersøgelse af biler for våben og deslige) ved
grænsen til Serbien – og bjergpatruljer hvor vi
skulle tage kontakt til civilbefolkningen med
henblik på at få et overblik over infrastrukturelle
problemer. Vi lå også en del tid i lejren ved Mitrovica. Her var vi i beredskab, klar til at rykke
ud med kort varsel, men tiden gik også med
vedligeholdelse af materiellet og genopbygning
af kampkraften.
Det gik faktisk alt sammen godt. Vores enhed
(3. kampvognseskadron), som var lidt mere moden end de øvrige enheder, fik faktisk flere roser, og det hjalp lidt på humøret med et lille
skulderklap. Men også hjemmefra fik jeg en
god støtte. Jeg udvekslede røverhistorier med
studiekammeraterne fra instituttet, også venner
tilbage fra FHF havde jeg bibeholdt skrivekontakten med, og det gjorde tiden mere udholdelig.
Urolighederne aftog langsomt, og efter fire
måneder i Kosovo trak man den danske kampvognsenhed hjem. Vi fik skrevet dansk historie.
Den første mobiliserede (genindkaldte) kampvognsenhed udsendt i internationalt regi.
Det travle tomrum
Efter hjemkomsten var det høje aktivitetsniveau
pludselig forsvundet, og når man har boet i et
telt med fem andre i et halvt år i en indhegnet
lejr, så var det en ambivalent følelse at få bevægelsesfriheden igen, men samtidig at måtte
give afkald på den daglige kohæsionskontakt
med gode kolleger.
Jeg skulle først starte på studiet igen efter et
halvt år på en ny årgang, og selvom jeg i mellemtiden havde forskellige arbejder, gik på aftenskole og istandsatte min nye lejlighed, ja,
faktisk havde en meget travl tid, så var det en
lidt uudholdelig fornemmelse ikke at være på
studiet.

FHF-veteraner
På den nye årgang kom jeg hurtigt ind på holdet. Der er jo
altid et hav af forskellige læsegrupper hvor man ikke altid
snakker fagligt, intet nyt i det, men det var nu også meget
sjovt at finde et par »FHF-veteraner« fra slutningen af
90’erne. Vi havde endda haft de samme lærere, så vi får indimellem udvekslet de gode minder fra FHF. En tid jeg sent
vil glemme!!!

Børnene er Kosovo-albanere fra Mitrovica (den næststørste by i Kosovo). De går i skole nogle få
timer om dagen, og på vejen hjem løber de altid ned til kampvognsvaskepladsen hvor vi får vasket
vores vogne. Kosovo-albanerne er meget begejstrede for os danskere, mens de synes franskmændene er grove og arrogante.
Vi gav børnene lidt slik, hvis vi da havde noget. Ellers sludrede vi med dem. En af dem kunne lidt
tysk, og mange af deres forældre har da også tyske relationer fra 2. verdenskrig. Nogle gange løb de
hjem og fik deres mor til at lave sandwich til os. Så man kan jo nok forstå at begejstringen var gensidig.
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De mødes rundt omkring på de videregående uddannelser, de gamle FHF’ere. Også
på Litteraturvidenskab har vi fundet en enklave, og de nøjes ikke med at studere litteraturen, de skriver den også selv. Kristina Stoltz debuterede i efteråret 2000, Per
Halstrøm har afleveret manuskript til en roman der udkommer på Gyldendal næste
år, og Mette Bjørn Hansen vil ikke udelukke at der kommer noget fra hendes hånd en
dag, men foreløbig holder hun sig til billedkunsten når der indimellem er ro til kreative udfoldelser.

Tre år
efter

Kristina har tænkt sig at holde orlov fra studierne for at hellige sig sit næste skriveprojekt, så måske går det hende som det gik Naja Marie Aidt, en anden tidligere
FHF’er, der efter en vellykket debut i 1991 fik så meget gang i skriveriet at universitetsstudier blev til selvstudier til fordel for et efterhånden omfattende forfatterskab.
Per Halstrøm har planer om at skifte fra litteraturvidenskab til arabisk. Mette har allerede foretaget et lykkeligt studieskifte, fra arkitektskolen til litteraturvidenskab. Og
hun er stadig lige fascineret af det emne der optog hende meget som studerende og
‘forskerspire’ på FHF, nemlig forførelsens element.

Skoleklokken ringer
stadigvæk en gang imellem
Af Kristina Stoltz
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ET MESTE af vinterhalvåret før jeg startede på Frederiksberg HF-kursus, tilbragte jeg i en lille toværelses lejlighed i Prag.
Det var den vinter mellem 1995 og 1996 hvor
Europa for første gang i mange år oplevede en
regulær isvinter. Varmeapparaterne fungerede
ikke i lejligheden, så jeg måtte tilbringe mine
dage indendørs med frakke på og gasovnen
tændt. Jeg var taget til Østeuropa for at skrive en
bog. Et stort projekt eller en fiks idé jeg havde
fået året før da jeg boede i Stockholm og var i
gang med at uddanne mig som danser.
Allerede inden jeg kom til Prag, havde jeg
skrevet mange hundrede håndskrevne sider i
store sorte skitsebøger, men jeg følte mig overbevist om at jeg måtte tilbringe en tid i Østeuropa for at projektet kunne fuldføres. Jeg var
stensikker på at plottet lå og gemte sig et sted i

Tjekkiet eller Polen, og at guldkornene ville
springe mig i møde så snart jeg skred ind over
den slaviske jord.
Så let blev det dog ikke, og selvom jeg fik
skrevet meget, samt rejste gennem det meste af
Polen på jagt efter den store åbenbaring, sejlede
jeg alligevel fra Swinoujscie tilbage til København uden en færdigskrevet bog, om end rygsækken var fuld af tætskrevne skitsebøger.
Tiden i Østeuropa blev først og fremmest en
slags dannelsesrejse i mit eget sprog. Det var en
spændende, men også svær tid hvor jeg hårdt og
brutalt blev konfronteret med mine mangler.
Hverken polakkerne eller tjekkerne åbenbarede
kernen i mit kunstneriske projekt for mig. Derimod indså jeg undervejs på min rejse at det der
primært skabte komplikationer for mig i min
skriveproces, var manglen på almen viden samt
evne til at strukturere og indkredse mit emneområde. Jeg savnede ganske enkelt de fornødne
redskaber til at fuldføre min ambition.
Hvor lidt jeg end ønskede det, måtte jeg erkende at en grunduddannelse i hvert fald måtte

være første skridt på vejen til at erhverve mig
nogle af de kundskaber jeg savnede. Jeg skrev
mig derfor ind på FHF og begyndte i sensommeren 1996.
Til min store forbløffelse blev de næste to år
(som jeg troede bare skulle overstås) nogle af de
mest lærerige overhovedet. Verden, som ellers
havde fremstået komplet uoverskuelig for mig,
blev pludselig sprogliggjort og kategoriseret.
Stille og roligt begyndte et overblik at tegne sig
i horisonten, og da jeg modtog mit eksamensbevis i slutningen af andet år, følte jeg mig rustet
til hvad som helst. Verden lå for første gang helt
åben for mig, jeg kunne gøre lige hvad jeg ville:
rejse, uddanne mig, skrive bøger. Det eneste
som bekymrede mig, var at jeg ville det hele på
én gang. Men tvivlen, usikkerheden på mine
egne evner, havde for alvor fået sparket. Tiden
på hf havde givet mig troen på at alt kunne lade
sig gøre.
I de efterfølgende år har jeg fået smagt på lidt
af det hele. Kort tid efter at jeg blev færdig på

hf, tog jeg til USA og Sydamerika. Uden at jeg
vidste det, kom rejsen til at danne grundlag for
den bog jeg dernæst kom til at skrive, digtsamlingen »Seriemordere og andre selvlysende
blomsterkranse«. Jeg har desuden læst Litteraturvidenskab på Københavns Universitet og er i
øjeblikket ved at afslutte mit andet år. Jeg regner
dog med at tage orlov for at påbegynde mit
næste skriveprojekt, som blandt andet kommer
til at indeholde nogle af alle de kaotiske tanker
som jeg gjorde mig på min vandring gennem de
isglatte gader i Østeuropa.
Jeg vil stadigvæk det hele: rejse, skrive og uddanne mig, men jeg har indset at man må tage
sig tid, have tålmodighed og fordybe sig i én
ting ad gangen. Det lærte hf mig også, til trods
for at man måske netop dér synes at gabe over
hele verden på én gang, men den er i det mindste delt op i fag, og der er en klokke der ringer
hver gang det er tid til at krydse en grænseovergang.

»Men tvivlen,
usikkerheden på
mine egne evner,
havde for alvor
fået sparket. Tiden på hf havde
givet mig troen
på at alt kunne
lade sig gøre.«
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Tre digte fra ”Seriemordere og andre selvlysende
blomsterkranse”, Gyldendal, 2000, af Kristina Stoltz:

I skuffen
Apokalypse
Lynet slog sengehesten til splinter
verden gik samlet ind
og forgreb sig på barnet der sov
ingen ærinder forblev skjulte
enhver tankes værste halvdel
ynglede
i det uskyldigste felt
og barnet vågnede ondt.

Jeg lagde mig ofte ned
i skuffen
i håb om at blive fundet og læst
som et lyrisk brev
men det var først
da jeg tog naboens
sopran med
der slog revner i det antikke træ
at jeg blev bemærket
Vi fik ikke lov til at blive liggende
men blev sat på eksprestog
der kørte os ud på aflukkede gange.
Der slap jeg galskaben
af utvungen sopran løs
så de blev helt vilde af frygt
dem med nøglerne
De måtte sende hunde ud
for at lokalisere det
der lød som mange
menneskers stemmer
og mens jeg ubemærket så til
i rummet bag tremmer
blev musikken forseglet
og sendt bort.

Kristina Stoltz er blevet fundet og
læst, blandt andre af Niels Lyngsø,
der i sin anmeldelse i Politiken blandt
andet skrev:
»I ‘Seriemordere’ finder man ikke
den ukontrollerede kraftstrøm, men
derimod et omhyggeligt formet
sprog; ikke en buldrende flod af
(lige) lange linier, men en række præcist mejslede digte
med en rigt varieret vers- og strofelængde.
Stoltz’ digte er karakteriseret ved at være på én gang
koncentrerede og klare. Koncentrerede, fordi de benytter
et symbolpræget billedsprog, hvor store mængder af be48

Mellem led
Mellem led græsser hesten
farer en arterie vild
opstår hormonale tilstande
dødelige sygdomme
forbigående infektioner
trangen til mord
nye græsarter båret af vinden
instinkters forskydninger
en uudtalt længsel
efter at smelte sammen
med noget andet.

tydning ligger indfoldet i få, prægnante gloser; og klare, fordi syntaksen næsten overalt er – ikke bare regelret, men smidig og elegant.
Samlet set er ‘Seriemordere’ en klar
og koncentreret fremstilling af
smerte, begær og drømmende erindringsglemsel. Det omhyggelige
sprogarbejde og det personlige præg gør det til en fin debut.«
Anmeldelsen kan læses i Politikens arkiv på www.politiken.dk.

Tre år
efter

Hvis en dag en ung lovende forfatter skal skrive
til HF-VINKLER …
En slags CV efter HF:
Rejse til Granada, Spanien, hvor jeg boede otte
måneder i en hule i sigøjnerbydelen »Sacromonte« og skrev på en roman.
Efter Spanien: Hjem og skrive videre mens jeg
havde tilfældige småjob.
Så begynde på litteraturvidenskab. Der læser
jeg nu, men skifter til arabisk til sommer.
Desuden er jeg ved at være færdig med min roman. Den bliver udgivet på Gyldendal i foråret
2002. Et kapitel fra den er allerede udgivet i
tidsskriftet »Søren«.

Af Per Halstrøm

» – Jeg mener at
idioten ændrede
mit liv. Han fik
mig til at skrive,
eller i hvert fald til
at tro på at jeg
kunne skrive. Eller
nej, han fik mig til
at se at der er en
million måder at
skrive på.«

Samtale med en
modstridende forfatter
- Jeg kan ikke skrive om det.
- Hvad mener du? Selvfølgelig kan du skrive
om det.
- Nej. Der er ikke mere at skrive om.
- Hold nu op, Per. Selvfølgelig er der mere at
skrive om. Skriv om hvad du laver, og har lavet
siden du stoppede hos os.
- Men der er ikke mere. Jeg har skrevet om det
hele, og jeg kan ikke lide at gentage mig selv.
- Jamen så har du jo skrevet det. Bare vælg noget ud. Vi trykker det.
- Jamen er du klar over hvad det er jeg skriver?
Det er fiktion. Jeg kan da ikke sende dig et
stykke fiktion om hvordan det var at gå på FHF.
- Kan du så ikke bare rette i det, ligesom skære
det opdigtede fra?
- Så falder det hele jo fra hinanden.
- Byg det op igen. Fyld på med sandhed. Det må
da være en udfordring for en forfatter.
- Du vil altså have at jeg skal lave fiktion om til
fakta?

- Nej! Eller, hvis du skal stille det så sort/hvidt
op, så jo.
- Men det vil jeg ikke. Virkeligheden er patetisk.
- Ikke nødvendigvis.
- Nej, ikke nødvendigvis, men min er.
- Sig mig, jeg troede faktisk at forfattere netop
skrev på virkeligheden, for at gøre det de skriver, vedkommende.
- Og det er sikkert rigtigt, bare ikke for mig.
- Hvad så med at prøve, det må da være en udfordring.
- Ja, men det er det du ikke forstår; jeg kan ikke
lide udfordringer.
- Blev du ikke udfordret på FHF?
- Jo …
- Kunne du lide det?
- Ja, men jeg kan altså ikke lide det længere.
- Hvorfor?
- Fordi det er jeres skyld at jeg forelskede mig.
- Det lyder da dejligt!
- Det er det bare ikke. Hun skred!
- Det kan vel ikke være vores skyld?
- Nej, men det er jeres skyld at jeg læste så
mange bøger mens jeg boede i Spanien, og derfor tog kærligheden så alvorligt.
- Hvorfor læste du så mange bøger i Spanien?
- Hold nu op! Det er jo en helt anden snak.
- Ja, men det er da den snak du skal skrive.
- Den patetiske?
- Jeg tror ikke den er patetisk.
- Frederiksberg HF-kursus forandrede mit liv.
Det er sgu da patetisk, tænk hvis jeg skrev det.
Ha!
- Men er det sandheden?
- Ja, det er en del af sandheden, men hold nu op,
det får du mig ikke til at skrive.
- Hvad skete der så?
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»Han begyndte på
Litteraturvidenskab,
og da han nåede til
den kimmeriske
litteratur, tog lortet
overhånd, og han
forsvandt« –
ligesom han forsvandt ud af billedet
og ind i udsigten fra
sigøjnerhulen
i Sacromonte.
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- Så tog jeg til Granada i Spanien.
- Hvorfor?
- Fordi jeg forelskede mig i det sted, på studieturen.
- Med Lise?
- Ja, hold kæft mand. Med Lise og Kirsten. De
var sgu noget særligt.
- Var det dem der forandrede dit liv?
- Ja, på en måde gjorde de vel.
- Hvem mente du ellers?
- Jeg mente vel Lise. Eller ham dansk-Ole.
- Ole Rasmussen?
- Ja, Ole Rasmussen. Det var sgu ham, den idiot.
- Hvad mener du?
- Jeg mener at idioten ændrede mit liv. Han fik
mig til at skrive, eller i hvert fald til at tro på at
jeg kunne skrive. Eller nej, han fik mig til at se
at der er en million måder at skrive på.
- Det er vel ikke så slemt?
- Nej, vel? Men det er sgu da hans skyld, det
med kærligheden.
- Han fik dig til at opdage din kærlighed til at
læse og skrive.
- Ja. Helt utilgiveligt.
- Må jeg trykke det her?
- Hvad? Jeg har jo ikke skrevet en
skid.
- Sagde du ikke at du har skrevet en
hel bog?
- Jo, en roman; men jeg har ikke
skrevet en skid til jeres blad.
- Hvad så med det her?

- Det er der da ikke meget litteratur over.
- Hvem sagde at det skulle være litteratur? Jeg
ville bare have dig til at skrive lidt selvbiografisk. Om din tid efter hf.
- Men så er det litteratur.
- Fordi du er forfatter?
- Tjah. Nej ... Det ved jeg ikke.
- Eller fordi det bliver trykt?
- Jeg ved det ikke, siger jeg jo. Kan du ikke bare
sige at du har undersøgt sagen, og beklageligvis
er Per Halstrøm blevet opslugt i fiktionen? Han
begyndte på Litteraturvidenskab, og da han
nåede til den kimmeriske litteratur, tog lortet
overhånd, og han forsvandt.
[Klik!]
- Hov, stop! Hvad er kimmerisk? Mener du kimærisk?
- Jeg mener kimmerisk. Måske kunne du sætte
en stjerne ved ordet? Og så nedenunder teksten
tilføje et lille citat:
»Kimmerien, 340.000 indbyggere, hovedstad
Örkko, vigtigste indtægtskilder tørv og tørveprodukter, asfalt.« Italo Calvino: »Hvis en vinternat en rejsende«.
Det som Calvino skriver om i sin bog, der er
fiktioner om fiktioner, er et sprog, kimmerisk,
der er som lyde der ikke venter svar, som stemmen hos den sidste fugl af en uddød art eller det
skingrende drøn når et nyopfundet luftfartøj
splintres i luften på sin første prøveflyvning. Jeg
mener dog ikke at læseren behøver noget særligt
kendskab til kimmerisk litteratur for at forstå
hvad jeg mener. Man vil tænke: »Hvad fanden
er kimmerisk litteratur? Det må være langt
ude.«
- Ja!

Tre år
efter

Af En forførts dagbog
Nærværende skitse-fragment bærer overskriften: Sorg-Lagre, et Vindereventyr. Eller en
ung kvindes noter om så forskelligartede emner som hf, arkitektskolen, øer, moderskab og
litteraturvidenskab.
18. maj 1999
Har netop lagt sidste hånd på mit bidrag til årets
HF-Vinkler, skrevet i en raptus – jeg har termin
i dag – og jeg har knap nogen fornemmelse af
hvad jeg fik ned på papiret. Men der skete noget
sælsomt undervejs. Jeg kunne lide at skrive,
kunne lide det på en måde som er helt ny for
mig. Nej, ikke ny, men det vandt ligesom genklang dybt inden i mig. Mon barnet kunne lide
det?

Af Mette Bjørn Hansen

»Den bedste opgave
på Arkitektskolen var
at skabe en arkitektonisk forestilling ud fra
Italo Calvinos »De
Usynlige Byer«. I tre
døgn var jeg ét med
mit længe savnede
medium, pen, papir,
farve.«

3. august 1999
Jeg er mor til en dejlig pige nu. Der er tid til at
tænke mens jeg går lange ture i Fælledparken
med hende, sovende, i barnevognen. Egentlig
vidste jeg godt at arkitektskolen ikke var det
ideelle for mig, men det var som et nederlag at
sætte ord på, og så nødvendigvis følge det op
med handling. Umuligt, indtil i går da et øjeblik
indtraf i en næsten hypnoid tilstand i parken.
Støvet der hvirvlede, solpletterne på græsset, i
luften, i øjnene. Heden i den stillestående luft.
Og så det svale mørke under træerne da jeg
pludselig kunne høre barnevognens hjul på knasende grus. Og mine skridt. Jeg behøver ikke
vende tilbage, jeg kan jo gøre noget helt andet!
Pludselig så jeg at alle muligheder ligger åbne.
Alt dét der har snævret sig ind til et alt for trangt
rum, videde sig ud. Frustrationerne over at
skulle være på arkitektskolen og samtidig være
familie var en gåde som nu løstes, og øste køligt
vand over min overophedede hjerne. Psykologi?
3. marts 2000
Feber-agtigt har jeg læst Humanistiske studier
igennem. Skal jeg virkelig bryde den sociale arv

og blive noget andet end psykolog? Findes der
virkelig noget andet studium som rummer indblik i både det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige? Der er
andre erindringer der dukker op. Den bedste opgave på Arkitektskolen var at skabe en arkitektonisk forestilling ud fra Italo Calvinos »De
Usynlige Byer«. I tre døgn var jeg ét med mit
længe savnede medium, pen, papir, farve. Naturligvis havde vi tegnet i skolen, men her var
det noget nyt. Som at besøge en vild og frodig ø
som jeg før har været lykkelig enehersker over,
men som jeg i civilisationens navn har måttet
forlade. Var det første gang? Nej. I filosofi,
dansk og religion på hf var ordene også blevet
transformeret til tegn, billeder, tekst og collager.
Kunne jeg tage på ferie på min ø?
4. april 2000
Har været på »Uni« med en veninde fra hf som
læser litteraturvidenskab. Forelæsningen blev
forestået af en yngre karismatisk kvinde. Molieres samtid blev oprullet, de idé-, social-, og
kulturhistoriske forudsætninger stod lysende
klare bagefter. Dét skal blive mit! Her kan jeg
blive polyhistor, ikke isoleret i et elfenbenstårn
eller på en øde ø, men sammen med ligesindede. Og så har de kun 12 skemalagte timer om
ugen, jeg kan være mor samtidig, skrive om natten hvor jeg er mest klar i hovedet. Alt kan ske!
1. august 2000
Brevet er kommet, jeg skal starte om tre uger.
Forventningerne bobler i mig, men også ængstelsen for hvordan mit liv nu skal forme sig.
Mit barn og jeg har været så tæt, og nu skal ver51

»Det er gået op for
mig at der er en sand
FHF-enklave her. Her
er folk fra årgangene
over og under og den
samme som min.«

»Jeg har mit på det
tørre med hensyn til
skriftlige opgaver og
oplæg, i modsætning
til flere af mine yngre
og barnløse kammerater. Struktur, planlægning, logistik er en
nødvendighed hvis
studium og privatliv
skal gå op i en højere
enhed.«
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den have sin del af os begge; det er nok godt,
men det får mit hjerte til at bløde. En lille
smule.

med en sigende mine. »Min datter. Syg. Igen.«
lyder det lakoniske svar når mine medstuderende spørger hvorfor jeg ikke var til det enormt
interessante Bakhtin-kursus fra 15.00-18.00 ...
7. september 2000
Går jeg glip af noget? Ja. Men jeg vinder også
Startskuddet er gået, de første introduktions- noget. Jeg har mit på det tørre med hensyn til
uger er endelig gået, og nu står jeg og bøgerne skriftlige opgaver og oplæg, i modsætning til
og ser hinanden an. Hvem åbner hvem først?
flere af mine yngre og barnløse kammerater.
Struktur, planlægning, logistik er en nødvendig4. oktober 2000
hed hvis studium og privatliv skal gå op i en
Der er så mange kendte ansigter. Hvor har jeg højere enhed. Og det skal det. Og det gør det, de
set dem før? Enkelte var
to ting kan ikke adskilles. Og
gode venner fra Frederikskære dagbog, kald mig bare
berg HF, dejligt at se dem
duks, men jeg kan faktisk
»Også hun er mor og tidligere
igen. Men de andre? Det er
lide at læse og skrive mine
hf’er. Vi ligner hinanden. Og
gået op for mig at der er en
lektier ...
jeg tror at mange hf’ere ligner
sand FHF-enklave her. Her
er folk fra årgangene over og
27. januar 2001
os. Det er motivationen der
under og den samme som
Har jævnligt været i telefodriver os fremad. Det er glæmin. Der er efter mit bedste
nisk kontakt med en medstuden ved at lære mange forskøn en 10-12 stykker ud af
derende med beslægtet opskellige ting samtidig, tålmo115. Flere, uanset hvor de
gave undervejs. Også hun er
digheden til at tumle med
kommer fra, siger at det er
mor og tidligere hf’er. Vi ligfrustrationen når man ikke
mangfoldigheden, ideernes
ner hinanden. Og jeg tror at
udkrystalisering i ord, de
mange hf’ere ligner os. Det
forstår, sejrsfornemmelsen
mange ariadnetråde i de forer motivationen der driver os
når fragmenterne samles til
løbne 3000 års vestlige kulfremad. Det er glæden ved at
helheder i et øjebliks klarsyn.«
tur der knyttes til sløjfer her,
lære mange forskellige ting
der har fået dem til at vælge
samtidig, tålmodigheden til
litteraturvidenskab. Jeg er
at tumle med frustrationen
ikke ene om følelsen af at man i sandhed får ud- når man ikke forstår, sejrsfornemmelsen når
videt sin horisont, åndeligt, intellektuelt og fragmenterne samles til helheder i et øjebliks
kunstnerisk, når man nærsynet åbner, og lader klarsyn. Og alderen: flere af os er noget ældre
sig åbne, for litteraturen og kulturens univers. end vore medstuderende, mange af dem komDer bliver trængsel på øen, men ikke som i Ro- mer jo direkte fra gymnasiet. Alle vores
binson. Vi er vel civiliserede!
»fjumre-år«, som det så lidet flatterende kaldes,
er måske nok ikke politisk korrekte for tiden,
22. januar 2001
men ofte bidrager de mange erfaringer fra arDen første større opgave er ved vejs ende. Tro- bejdsmarkedet, andre uddannelser, familiestifskab og utroskab i Odysseen er navnet på det telse etc. med øget mulighed for at give mening
digre værk som jeg nu har stået i et had-kærlig- til studierne. Vi ved rent faktisk hvad det her
hedsforhold til i næsten tre uger. Bøgerne tårner kan bruges til når vi engang er færdige; vi er
sig op, den bærbare svulmer af informationer, målrettede og nødt til at bestå; SU varer ikke
og jeg er tung i hovedet af natteskriveri og et evigt.
sygt barn. »Vuggestuepesten«, kaldte lægen det

26. april 2001
Det går pludselig op for mig at adskillige af
mine favorit-emner stort set er de samme som
da jeg gik på hf. Forførelsen af læseren optager
mig meget for tiden. Gode gamle Kierkegaard,
men også Baudrillard og hele det poststrukturalistiske slæng ligger, i bogform, bevares, på mit
natbord. Da jeg læste Octavio Paz i januar, bestyrkedes jeg i oplevelsen af sammenhæng,
også dér hvor der tilsyneladende ikke findes nogen mening. At lægge en linje i studieforløbet
formanes vi om i disse humaniora-krisetider. Vi
skal enten være IT-humanister, forskere eller
formidlere. Verden er blevet for facetteret til
den gamle renæssance-polyhistor. Trådene skal
samles til én sirlig sløjfe, men endnu ved jeg
ikke om jeg er en Penelopeia der trevler op om
natten hvad jeg har vævet om dagen, eller om
jeg virkelig formår at følge trenden. Jeg lader
mig villigt forføre, tror det er min skæbne.
Senere 26. april
Det er netop blevet klart artikuleret i mit sind
hvad det er ved litteratur jeg er så tilbøjelig til at
lade mig forføre af. Det er alle de »bonus-liv«
man får, som det kunne have heddet i et computerspil. Fornemmelsen af at man ved en relativ
beskeden indsats, at sætte sig i øreklapstolen
med læsebriller og en stor kop te, får hele liv,
andre historiske epoker, tanker, forestillinger
etc. serveret; alt det livet er for kort til, eller som
forekommer umuligt – endnu kan man jo ikke
rejse i tid – bliver pludselig nærværende, ja virkeligt for en stund. Egne følelser kastes ind som
boomerang og kommer tilbage med uformindsket styrke, medbringende en udefinérbar fornemmelse af samhørighed med mennesker.
Sorg-lagre tømmes subliminalt, måske bliver
jeg et nyt og bedre menneske?

selv, elementer der på skift forsømmes til fordel
for de andre dele af livet. Det tynder ud i auditorierne, mange falder fra. Men ikke jeg, ikke
denne gang. Jeg kæmper for at holde sammen
på livstykkerne, fristes jeg til at kalde dem,
trækker vejret dybt og tænker på Blixens modus
vivendi: »Navigare necesse est, vivere non«. Og
mon ikke der er plads til sorg-lagre, små pletter
af melankolsk kærlighed til livet i og uden for
litteraturen, mon ikke disse blå pletter er de ubeskrevne blade, selv i et vinder-eventyr? Held og
lykke, alle nyudsprungne hf’ere. Måske ses vi
på litteraturvidenskab?

Tre år
efter

»Vi skal enten være
IT-humanister, forskere eller formidlere.
Verden er blevet for
facetteret til den
gamle renæssancepolyhistor. Trådene
skal samles til én sirlig sløjfe, men endnu
ved jeg ikke om jeg er
en Penelopeia der
trevler op om natten
hvad jeg har vævet
om dagen, eller om
jeg virkelig formår at
følge trenden. Jeg lader mig villigt forføre,
tror det er min
skæbne.«

5. maj 2001
Eksamen nærmer sig, og jeg er klar. Så klar jeg
nu kan blive med en evig, dog rimelig tøjlet,
dårlig samvittighed over for barnet, manden,
bøgerne, billederne, vennerne – ja, også mig
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Af en sprogspassers bekendelser
- en dansklærers sidespring udi sprogets krinkelkroge

P

Af Hans Kargaard

»Man kan ikke mere
servere Blicher eller
Kierkegaard for
eleverne uden at
glosere med meget
løs hånd. Her mangler eleverne kendskab til ord og ikke
mindst talemåder,
hvilket betyder at
både servering og
fortæring af teksterne bliver den
rene pindemad.«
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Å FHF, i førerbunkeren, i hjernetrusten, i
eller på det kombinerede karle- og røgkammer hvor døren er prydet med et citat fra den satyranniske, misogyne Gustav Wied som lyder
»Kvinder er det bedste, man har – af den slags«,
kort sagt – på danskdepotet – føres der ofte
samtaler a la Hartling/Mao på et meget højt niveau. Se, det var en sætning med en forvægt der
ville noget!
Men intet, det skulle da lige være en analyse
af Champions League-finalen, kan bringe sindene så meget i kog som diskussioner om det
kære danske sprog. Fx kan spørgsmålet om udtalen af ordet »tunnel« føre til væddemål, spydigheder om social og geografisk herkomst og
anden form for mudderkastning, indtil Den
store danske Udtaleordbog bliver frekventeret
og tvisten på salomonisk vis afgøres ved ordbogens autoritative konstatering, at udtalen ’tånel
er højkøbenhavnsk, mens folk der udtaler ordet
tu’nel, er fra lavprovinsen (og det skal nok
passe, jeg kender i hvert fald en fra Korsør som
hårdnakked holder fast ved at trykket skal ligge
på sidste stavelse).
Nu skal man ikke tro at vi er klassisk konservative sprogrøgtere her på depotet. For hvad kan
det nytte, som salig Hørup vist sagde engang,
sproget er en historisk foranderlig størrelse,
hvilket jo også er med til at garantere underholdningsværdien i enhver 50’er film med
Ghita Nørby og Poul Reichardt. Så vi hyler ikke
med i koret om alt fra tegnsætningens ulidelige
tilstand til skrækvisionerne om det danske
sprogs forfald og snarlige død i globaliseringens, IT-teknologiens, okay, amerikaniseringens hellige navn, you name it! Nej, vi ser realistisk på tingene, men tror alligevel ikke på
Onkel Dannys påstand om at Danmark om føje

år alligevel er en engelsksproget provins i Onkel
Sams land.
Nordmænd, timeglasski og fordomme

I andre lande kæmpes der en ihærdig kamp for
at holde importord ude i kulden. Vores gæve
broderfolk højt mod nord iført tophue og hjemmestrik kalder fx carving-ski for timeglasski.
Det er da morsomt. For ikke skikyndige skal
kort anføres at Carving er opfinderen af en nyere version inden for slalomski-design hvor
skispidsen og hælen er lidt bredere end traditionelle slalomski. Timeglasski, den er da klokkeklar!
Nu vi er ved nordmændene langt nord for Klisterkanalen, kunne man spørge – for nu at tage
et ekstra sidespring – om de kære nordmænd
man møder i løjperne, altid kører rundt i familieformationer i ens hjemmestrik og tophue, eller man er offer for noget så grimt som en fordom. Så er det næste spørgsmål hvor mange
procent nordmænd iført ovennævnte charmerende outfit man skal møde i løjperne, før man
kan tillade sig en lille vits uden at blive beskyldt
for at være fordomsfuld? Man kunne også
vende det hele på hovedet og spørge sig selv,
som Nyrup ofte gør, om der overhovedet findes
rigtige rigtige fordomme. Men er det ikke en
rigtig rigtig fordom at cubanere er bedre til salsa
og afro-amerikanerne bedre til sprint end mig,
leverpostejdanskeren. Eller bliver det først farligt og politisk ukorrekt hvis jeg siger at det ligger i deres genetiske udrustning?
Tilbage til nordmændene, som jo er enormt
gode til at stave ordene lige ud ad landevejen.
Det har også inspireret overformynderiet i
Dansk Sprognævn til nye stavemåder, fx af franske låneord som ressource og mayonnaise. Na-

turligvis fastholder fransklæreren i den 5. republiks narcissistisk protektionistiske ånd den
franske skrivemåde, og han har forhåbentlig
også de sproglige resurser til det. Og hvad majonæse angår, så er den nye stavemåde lige så
uappetitlig som industriprodukter af dette navn.
Uspiselige tekster og pindemad

Nej, som allerede sagt, sproget forandrer sig,
om vi stritter imod den sproglige udvikling med
arme og ben eller ej. Og for nu at blive en anelse
seriøs, så må vi dansklærere krybe til korset og
indrømme at nutidens unge har svært ved at
læse de ældre danske tekster som fagbekendtgørelsen fornuftigt nok kræver. Man kan ikke
mere servere Blicher eller Kierkegaard for eleverne uden at glosere med meget løs hånd. Her
mangler eleverne kendskab til ord og ikke
mindst talemåder, hvilket betyder at både servering og fortæring af teksterne bliver den rene
pindemad.
Hvad årsagen er til at Blicher er blevet så
»uspiselig« for nutidens unge, skal jeg ikke
kommentere her, for så kommer der bare den
sædvanlige kulturradikalt konservative kritik
som alle gode mennesker er enige i og derfor
ikke gider lytte til, men trist er det dog, og dansklæreren bliver mistrøstig og får lyst til at indføre
staveordstræning i truede sproglige arter som fx
undselig og tornyster, for det er ikke kun i ældre
tekster at eleverne støder ind i sproglige forståelsesproblemer. I Jan Sonnnergaards novelle
»Polterabend« fra 1997 følger jeg-fortælleren
den fatale udvikling i et meget vådt polterabendselskab. Jeg-fortælleren konstaterer nøgternt og udeltagende at alt indtil videre »modsvarede mine forventninger«. I mine to klasser
insisterede halvdelen af eleverne på at »modsvarede« betød at udviklingen ikke var som jegfortælleren havde forventet. Jeg argumenterede
meget overbevisende og skråsikkert for at denne
betydning jo slet ikke modsvarede handlingen i
novellen, hvilket de godt kunne se, og tilføjede
at så havde Sonnergaard nok lavet en fejl!

Selvfølgelig var den flinke lærer ikke skråsikker, men det er også et ord der er på vej ud på en
semantisk glidebane, for ikke at sige et skråplan, for næsten halvdelen af eleverne mente at
det betød usikker. Og måske sker der med tiden
det samme med dette udtryk som med ordet forfordele, der jo er blevet det rene pendulord. Selv
i det høje ting bruges det nu med to helt modsatte betydninger: at blive snydt eller at blive
begunstiget.
Og nu vi er ved forstavelserne, så har en del af
vores ellers udmærkede elever også svært ved
titlen på storbykultdigteren Michael Strunges
digt »Et forkomment englebarn«. Forkommen –
hvad er det for noget???
Så jeg tror vi gør eleverne en bjørnetjeneste,
som altså ikke er en stor tjeneste, selv om bjørnen er et pænt stort dyr, hvis vi som dansklærere
ikke forsøger os med lidt kunstigt åndedræt til
de betrængte og truede sproglige arter, for eleverne stimuleres ikke i den retning når de chatter og surfer på nettet. Der kom den alligevel!
Nå, vi nærmer os deadline, på norsk den døde
linje, og René, vores udmærkede franske aftenpedel, skal lukke og slukke, selv i den lysende
hjernetrust, danskdepotet, men, kære læsere, en
sidste sproglig finurlighed fra årets hf-stile skal
I have med. Stilesættet havde familien som
overordnet tema, og i en ellers ganske fornuftig
mentalitetshistorisk gennemgang af ændringer i
familiemønsteret kommer så følgende: »På
dette tidspunkt var det altid den ældste i familien, der havde den sidste tunge på vægtskålen.«
En malerisk sproglig kontamination som desværre fik mig til at tænke på John, venstre back
på boldklubben FIX’s superveteranhold. Ufrivilligt morsomt kom han til at fyre følgende replik af da han under superveteranernes afslutningsfrokost gerne ville nyde lidt af den
balsamicomarinerede kalvetunge. Og replikken
lyder, hvis den ikke bliver slettet af censuren,
således: »Hans, kan jeg ikke få tungen ned i min
ende?«

»… og dansklæreren
bliver mistrøstig og
får lyst til at indføre
staveordstræning i
truede sproglige arter som fx undselig
og tornyster«

»Selvfølgelig var den
flinke lærer ikke
skråsikker, men det
er også et ord der er
på vej ud på en
semantisk glidebane, for ikke at sige
et skråplan, for
næsten halvdelen af
eleverne mente at
det betød usikker.«

55

Årets kabaret

Af Annemarie Krarup

RUNDREJSEN ÅR 2001
- en rejse i tid

Tourdion
...
Alle går
rundt og
forelsker sig
...
Venus
...
Made in Europe
...
Hvem vil ikke gerne
være kat
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EDNINGER filtrer rundt mellem hinanden, mikrofoner ligger i bundter, alt er forstærkere, højtalere, guitar, trommer, bas, keyboards, skiftetøj, blomster, hatte, hårnåle, folk
der løber forvirrede rundt – både på scenen og
bag de hvide skærme vi har stillet op for at
skjule kaos for publikums øjesyn. Men når scenen først er belyst og erobret, er alt den skønneste harmoni. For det meste da ...
I år hed kabareten »Rundrejsen år 2001«, og
da vi bagefter fandt ud af at en sang- og komikergruppe ved navn Linie 3 havde hugget vores
ide, overvejede vi et sagsanlæg. Men vi gjorde
ikke alvor af det, for vi er i bund og grund en
flok fredelige, sang- og musikglade elever og
lærere.
Temaet for kabareten var en rejse i tid. Vi bevægede os fra en fransk middelaldervise om
glæden ved god vin over en Bellmanvise om
fest og dans – og videre til første del af 1900tallet med Kai Norman Andersens søde vårvise:

»Alle går rundt og forelsker sig«. Derefter
fulgte et par 50’er- og 60’er-sange inden tidsrejsen gik videre til den mere rockede del af kabareten (70’erne, 80’erne og 90’erne) hvor bandet
kunne få lov at folde sig ud med blafrende scenegardiner og fræsende soloer.
Det blev udnyttet at koret har været så stort i
år. Flere af numrene blev sunget med ingen eller
meget lidt instrumentledsagelse, og vi havde for
en gangs skyld mulighed for at lave firestemmige satser med drengene delt op på bas- og tenorstemme.
Vi håber den store interesse for sang på skolen er en tendens som fortsætter i de kommende
år.
Jeg skulle hilse fra både sangerne, bandet og
de andre som medvirkede til forestillingen, og
fortælle at vi faktisk har det ret sjovt – både i
koret til daglig og når vi stabler selve kabareten
på benene.

Kor:
Alicia Andersen, 2. U
Christian Gorm Hansen, 2. X
Christina Hildebrandt, 2. T
Claus Vallø, 1. D
Ditte Hartmann, 1. C
Ena Gjaldbæk, 2. R
Fø, 2. X
Gitte S. Frandsen, 2. U
Ida Wieth, 1. B
Karina Hornshøj, 1. C
Lea Grundahl, 1. B
Lærke Martinussen, 2. X
Marie Bahl, 2. R
Mikala Dømgaard, 2. T
Ryan Lumbye, 1. B
Band:
Alexander Kyhnel, 1. A (trommer)
Carsten Hansen (keyboard)
Fø, 2. X (percussion)
Stefan Johansson, 1. A (guitar)
Villads Kok Mortensen, 1. F (bas)

PROGRAM
Tourdion
Kæreste brødre
Alle går rundt og forelsker sig
Den gamle gartner
Dansevise (solister: Alicia og Ditte)
Langebro (solister: drengene og Christina)
Venus (solister: Gitte og Alicia)
• • • • •

PA U S E

• • • • •

Køb bananer (solister: Ryan og Christian)
Regndans (solist: Ena)
Made in Europe (solister: Mikala og Ditte)
Backwards (solister: Lærke og Christian)
Hvem vil ikke gerne være kat (solister:
Christina og Lea)

Korinstruktion og konferencier:
Annemarie Krarup
Bandinstruktion:
Carsten Hansen
Lyd og lys:
Lau Stender (lyd)
Jesper »Grenå« Hauskov, 1. B (lys)
Program og plakater:
Ryan Lumbye, 1. B

57

Kirsten A. Andersen
studievejl., lektor, mat.

Pernille Asmusssen
årsvikar, dansk

Berit Baklid
adjunkt, engelsk

Mikkel Bloch Pedersen,
årsvikar, samfundsfag

Marianne Boss, lærerkand. Helle Boutrup
dansk/spansk
årsvikar, billedkunsrt

Lene Buch
årsvikar, religion

Peter Bro, lektor, billedk.
design, int.studielektor

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

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

Lise Hansen, insp.
adjunkt, tysk/spansk

Lone Nøhr Hansen
adjunkt, hist./idræt

Ole Skov Hansen
adjunkt, fysik/mat.

Maria B. Hassenfeldt
adjunkt, psyk./rel.

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

Mogens S. Jensen
lektor, dansk/samf.

Hans Kargaard
lektor, dansk

Kirsten Knudsen
lektor, russisk/mat.

Annemarie Krarup
adjunkt, musik/idræt

Rolv Kvisgaard
lektor, matematik

Otto Leholt, lektor
historie, geografi

Anders Lundsgaard
adjunkt, fysik/kemi

Christian H. Nilsson,
lektor, engelsk/fransk

Ole Rasmussen, lektor
dansk/psykologi

Helle Schiellerup
lektor, engelsk/idræt

Kirsten Skjøtt-Larsen
lektor, tysk/spansk

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

Johan Smith, lektor
matematik

Liselotte Stuhr, adjunkt
billedkunst/dansk

Ingrid Svensson, st.vejl.
lektor, tysk
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Merete Bagger Sørensen
årsvikar, dansk/fransk

Jesper Therkildsen
årsvikar, idræt

Eddie Unglaub
adjunkt, tysk, boginsp.

Peter Brams Valore
årsvikar, dansk/tysk

Marianne Villumsen
lektor, biologi

Ulla Wogensen, adjunkt
dansk/idræt, int.studiel.

Inger Worsøe, insp.
adjunkt, dansk/hist.

Dunja Jensen
sekretær

Mette Jeppesen
sekretær

Teresa Kaczmarak
sekretær

Eksterne
medlemmer
af skolebestyrelsen

Vibeke Lyng
sekretær

Rene Dobrosielski
skolebetjent (aften)

Johnny Hansen
skolebetjent

Eva Munck
formand, FTF-A,
næstformand

Lis Andersen
kontorchef
Københavns Universitet

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

Jytte Lindgård
advokat, formand

Lars Øgendal, lektor
Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole

Lisbeth Wilster, suppl.
faglig sekretær
i FTF
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Afgangsklasserne en dag i marts 2001
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Klassebilleder af årets dimittender

Hvad har hf tilfælles med et maratonløb. Ja, det må en tidligere maratonløber der er rektor for et hf-kursus,
jo vide: »At opnå gode resultater i sit uddannelsesforløb kan være et langt sejt træk – som at løbe en maraton – men at få huen på eller medaljen om halsen er det hele værd.«

Copenhagen Marathon 1984.

Rektor Finn Bønsdorff
i Broløbet 2000.

Det lange seje træk. Finn Bønsdorff, i en lidt yngre
udgave, kommer i mål i Copenhagen Marathon 1982.
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