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For mere end 10 år siden flyttede Frederiksberg HF-kursus ind på Sønderjyllands Allé.
Som årene er gået er bygningen blevet renoveret, så den fremstår som et lærdommens
tempel. Og kvarteret har fået et løft i forbindelse med etablering af Tre Falke skolen.
I foråret 2002 kunne Frederiksberg HF-kursus konstatere en udsædvanlig stigning i
ansøgertallet.
Hvorfor?
Som på andre skoler er der et fag mellem den enkelte lærer og eleverne. Kursisterne
konfronteres med fagets begreber og teorier, fagets optik og dermed måde at spørge til
og vinkle verden på.
Det enkelte fag kan herudover karakteriseres ved hvilke fænomener, der beskrives og forklares, og ikke mindst kritisk stillingtagen til forskellige forklaringers bæredygtighed.
Jeg tror heller ikke, at den dialogbaserede undervisning på Frederiksberg HF-kursus
adskiller sig fra andre skoler og kurser.
Men på et punkt er vi forskellige i forhold til mange andre 2-årige HF-kurser. Det er
vores elever.
Der kan siges meget om den enkelte skoles profil. På Frederiksberg HF-kursus mener
vi, at profilen er eleverne.

FREDERIKSBERG
HF-KURSUS
Sønderjyllands Alle 2
2000 Frederiksberg
Telefon 38 21 05 00
Telefax 38 21 04 99

www.frberg-hf.dk

Når vi således synes, at vi har en god skole, er det fordi vi har gode elever. Elever som
udvikler sig i dialog med gode lærere.
Afslutningsvis vil jeg sende en stor tak til årets HF’ere. Jeres engagement og interesse
har givet dagligdagen en spændende og udfordrende vinkel.
I ønskes alle god vind fremover.
Finn Bønsdorff
Rektor

Årets tema: Konfrontation og dialog

HF-vinkler

HF-REFORM OG ELEVPROFILER
PÅ FREDERIKSBERG HF-KURSUS

Af Finn Bønsdorff

HF-evalueringsgruppen har
afsluttet sit arbejde og fremlagt en indstilling med titlen
»Udspil til et nyt HF«.
Evalueringen skal danne
basis for en drøftelse og efterfølgende politisk beslutning.
De centrale punkter i indstillingen kan sammenfattes
således. Man ønsker:
• at fastholde studiekompe-

tencen.
• en klar profil for hhv. unge

og voksne (måske to bekendtgørelser).
• at understrege, at HF er en
ungdomsuddannelse.
• en generel styrkelse af
fagligheden.

Præmisserne for evalueringsgruppen er, at HF’s funktion
skal ses i forhold til restgruppen. Mange unge ville ikke
have fået en ungdomsuddannelse, hvis HF ikke havde
eksisteret. Det er således
denne gruppe af elever skolerne skal udvikles i forhold
til, og den enkelte elev skal
endnu mere i centrum. Vi skal
i stigende grad som lærere
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Second chance og last chance uddannelse
Evalueringsgruppen har lavet et imponerende
arbejde. Mere end 150 HF-klasser har været
inddraget, og erfaringerne har været gjort til
genstand for et omfattende analysearbejde.
På skoleniveau, her på Frederiksberg HF-kursus, har vi ved flere lejligheder taget initiativ til
at få undersøgt skolens elevprofil. Rapporten
»Elever på Frederiksberg HF, Årgang 1997«
(udkom 2001) er blevet udarbejdet af seniorforsker Lars Klewe, Danmarks Pædagogiske
Universitet (DPU). Undersøgelsen peger klart i
retning af, at elevprofilen på Frederiksberg HFkursus på en række punkter adskiller sig fra den
elevprofil der ses blandt HF-elever i landet som
helhed.
Der gives en oversigt over den skolemæssige
baggrund for elever optaget på Frederiksberg
HF-kursus sammenlignet med HF-elever i
resten af landet. En stor del af vores elever har
en afbrudt gymnasial uddannelse bag sig, og
hertil kommer at eleverne ved Frederiksberg
HF-kursus er ældre end HF-elever i resten af
landet.
Der er ingen tvivl om, at Frederiksberg HF-kursus for en del unge er en second chance uddannelse, men den seneste rapport viser desværre
også, at for nogles vedkommende er det også en
last chance. Såfremt de ikke gennemfører hos
os, kommer en vis del ikke i gang igen.

Evalueringsgruppens anbefalinger og analyser
er på den baggrund i høj grad relevante for
Frederiksberg HF-kursus.
En styrkelse af engelsk og dansk
På det fagkonkrete plan ønskes en styrkelse af
dansk og engelsk. En styrkelse af engelsk er der
blevet kaldt på i flere år, og i det omfang også
dansk styrkes, vil dette bidrage til at HF-uddannelsen samlet set vil få et kvalitativt løft.
Der har i den forudgående forsøgsrunde været
arbejdet ud fra flere modeller, der separat bød
ind med et forslag til en løsning af HF's »problem« i forhold til optagelse på de lange
videregående uddannelser. Evalueringsgruppen
har ønsket at fastholde HF’s generelle
studiekompetence på linie med de øvrige gymnasiale uddannelser. Dette er et meget vigtigt
signal. Lige så vigtigt er det imidlertid, at den
foreslåede styrkelse af HF-uddannelsen gennem fællesfagene engelsk og dansk er at foretrække frem for en højniveau strategi, der jo vil
medføre, at studiekompetence var betinget af et
eller flere A-niveauer fra gymnasiets fagrække.
Den foreslåede fællesfagsstrategi er således i
god overensstemmelse med HF’s uddannelsespolitiske grundlag.
Der er ydermere ingen tvivl om, at de foreslåede ændringer vil føre til, at HF-dimittenderne generelt set vil blive bedre studieforberedte.
Det er et væsentligt karakteristikon ved
Frederiksberg HF-kursus, at en stor andel af
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HF-reform og elevprofiler på FHF

stille os det spørgsmål, om vi gør nok for de
svage elever.

Dimittendernes uddannelsesplacering tre måneder, 15 måneder og 27 måneder efter eksamen fordelt
på dimittender fra Frederiksberg HF og dimittender i resten af landet 1997-årgangen. Tallene er
angivet i procent.

*Der er sandsynligvis tale om gymnasiale suppleringskurser (GSK)
vores HF-dimittender søger optagelse på universitetet eller andre lange videregående
uddannelser. Og denne forskel er signifikant!
Det fremgår således af tabellen, at 25 pct. af
eleverne fra Frederiksberg HF-kursus i modsætning til 11% i resten af landet søger
optagelse på LVU-området. For HF-uddannelsen som helhed kan det konstateres, at mere
end halvdelen af HF'erne er i gang med at
videreuddanne sig.
Den sociale arv brydes på Frederiksberg
HF-kursus
Uddannelsessociologer har med rette peget på,
at valg af videreuddannelse er et socialt
betinget valg. Elever med »korte forældre«
(kort eller ingen uddannelse) vælger korte
uddannelser i modsætning til elever med
»lange forældre«. Den sociale arv slår igennem
ved valg af lang videregående uddannelse.
På Frederiksberg HF-kursus ser det
anderledes ud. Her brydes den sociale arv.
Undersøgelsen af årgang 1997 viser klart, at
4

Karakteristisk for vores skole
er, at en væsentlig del af vores
dimittender søger optagelse på
universitetet eller andre lange
videregående uddannelser.

elever med korte forældre vælger lange uddannelser i samme omfang som elever med lange
forældre. De elever der har korte forældre går
også hurtigere i gang med at videreuddanne sig
efter HF-eksamen.
Brud på den sociale arv kunne også konstateres ved analyse af 1993-årgangen, men
ikke ved en opfølgende rapport over 1995årgangen. For nogle elever gør HF-uddannelsen
på Frederiksberg HF-kursus både en uddannelsesmæssig og social forskel. Ud fra denne
vinkel er HF-uddannelsen en succeshistorie,
men midt i dimittendtalerne må vi ikke
glemme, at der er nogle elever, som ikke klarer
den, som ikke kunne følge med.
»Udspil til et nyt HF« er et både vægtigt og relevant bidrag til at fastholde og udvikle dette
fokus.

Fagene:
Dansk: Større timetal som ovenfor beskrevet.
Mere individualiseret arbejde med fokus på
de svage læsere, skrivere og stavere.

Den enkelte elev
skal endnu mere i
fokus. Vi skal i stigende grad som
lærere stille os det
spørgsmål, om vi
gør nok for de
svage elever.

• skriftlig basiskursus gøres tværfagligt

(sprogene).
• HF-uddannelsen indledes med en

læsescreening.
• ved introkurser forlades det frivillige prin-

cip. Laves der intro i udvalgte fag eller lektieværksteder, så bør det være obligatorisk
for alle elever. Frivillighedsprincippet går
efter evalueringsgruppens analyser ud over
de svage elever.
• der iværksættes særlige foranstaltninger for

to-sprogede.

Engelsk: Obligatorisk 2-årigt B-niveau uden
skriftlig eksamen, men med skriftlig dimension. Dog en vis mulighed for at afslutte med
skriftligt B-niveau som nu.
2. fremmedsprog: Obligatorisk, Ty/fra/spa/ita.
Ty/fra m.m. på tilvalg bør afsluttes uden
skriftlig eksamen.
Matematik: C-niveau obligatorisk fællesfag.
Værkstedsundervisning for de svage.
Det anbefales, at der på den enkelte skole
arbejdes systematisk med støtte til elever
med faglige mangler.

• HF fortsat er en uddannelse uden årskarak

terer, men det anbefales at udvikle elevstandpunktevalueringer. Dette gælder især
for de unge.
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HF-evalueringsgruppen anbefaler at:
• timetallet i dansk styrkes. Der ønskes en
styrkelse af den intensive tekstlæsning.

At lære at lære…
Om projektarbejde på FHF
»Fortæl mig det, og jeg vil glemme.
Vis mig det, og jeg husker måske.
Men involvér mig, og jeg vil forstå.«
(Kinesisk ordsprog)
Dette gamle ordsprogs gyldighed blev så at sige
testet på FHF i januar i år, hvor vi havde en
periode med projektarbejde for alle 1. HFklasser. Og ’testen’ faldt positivt ud: eleverne
engagerede sig voldsomt i projekterne og
demonstrerede således i praksis involveringens
betydning for læringen.
Af Ulla Wogensen

Kickstart ind i det nye år
Der var ikke noget med at starte stille og roligt
op efter nytår i år. Den 3. januar mødte vi op og
startede med det samme på et længe planlagt
projektforløb i alle 1. HF-klasser. Såvel lærere
som elever blev således konfronteret med nye
udfordringer af pædagogisk og læringsmæssig
art fra dag 1 i det nye år.
Hvorfor dit og hvorfor dat? At lære
problemformuleringens svære kunst
Kort fortalt var projektforløbet planlagt til at
skulle strække sig over fire uger. I løbet af de
første tre uger foregik der en vidensopbygning
indenfor det overordnede tværfaglige emne,
som hver klasses lærerteam havde valgt som
’paraplyemne’ for projekterne. De tværfaglige
paraplyemner, der var budt ud i klasserne, var flg:
– Globalisering (dansk-engelsk-historie)
– Den ideelle krop, i kulturhistorisk belysning (dansk-historie-idræt-musik)
– Genteknologi, dens muligheder og formidling i medierne(dansk-historie-biologi)
– Indien, befolkningstilvækst, kastesystemer og analfabetisme (dansk-engelsk-historie-matematik)
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At lære at lære…

Selve projektugen:
Det er ikke det at gå i skole,
det er måden altså… at man gør det på…

Hvert af de involverede fag bød i løbet af de
første tre uger ind med foredrag og diskussioner i klasserne, således at det blev klart hvilke
faglige vinkler, der kunne anlægges på den
overordnede problemstilling.
Et af hovedformålene i denne periode var at
lære at lære, dvs. der blev sat fokus på den
metodiske tilgang til projektarbejde. Eleverne
skulle lære at stille kvalificerede spørgsmål til
den præsenterede viden, dvs. både dataspørgsmål (hvad), forklaringsspørgsmål (hvordan, hvorfor), vurderingsspørgsmål og eventuelt handlingsspørgsmål som afsæt til at
fordybe sig i et bestemt delemne eller aspekt.
Problemformuleringens svære kunst handler jo
om at tage udgangspunkt i undren, der kan
opstilles som paradokser og spørgsmål, som
kræver systematiske undersøgelser for at kunne
belyses og besvares.
»Når alle er ansvarlige
– så er ingen ansvarlige«
Et andet hovedformål i den indledende periode
var at træne ansvarlighed og samarbejde i gruppearbejde og i det hele taget at få dannet de
grupper, der sammen skulle zoome ind på et
underemne, som de ville lave projekt om i den
4. uge. Ud fra devisen »Når alle er ansvarlige –
så er ingen ansvarlige«, blev der bl.a. arbejdet
med bevidstgørelse om og uddelegering af
roller i grupperne, f.eks. rød (faglig) og grøn
(social) ledertype.

At projektarbejde er en pædagogisk og didaktisk praksis der vedrører hele måden hvorpå der
holdes skole, undervises og læres, blev specielt
tydeligt i uge 4, hvor eleverne kastede sig ud i
deres egne projekter. Sikke et engagement og
sikke en energi der blev lagt for dagen. Skolen
formelig summede af massiv elevaktivitet i alle
kroge – ikke mindst i computer- og kopirum.
De mundtlige fremlæggelser den sidste dag var
præget af engagement, opfindsomhed og
kreativitet, hvilket skabte en frugtbar dialog i
klasserne såvel mellem lærere og elever som
mellem eleverne indbyrdes. Man mærkede at
det var små ’ekspertpaneler’ der fremlagde på
skift, og det var bl.a. en fornøjelse at se ’nye’
elever komme på banen som aktive. Derudover
blev der udarbejdet skriftlige rapporter som
afløsning for skriftlige opgaver i flere fag.
Non scholae, sed vitae (Ikke for skolen,
men for livet). Fra indlæring til læring
De læringsteoretiske tankegange bag projektarbejdsformen kan føres tilbage til den amerikanske reformpædagog, John Dewey, der allerede i begyndelsen af det 20. århundrede satte
fokus på læring som en aktiv proces med det
kendte slogan ’Learning by doing’. Imidlertid
har industrisamfundets skolepædagogik groft
sagt været domineret af et mål, der hed
indlæring af pensum, hvilket i stor udstrækning
er foregået ved den såkaldte tankpasserpædagogik, hvor læreren ideelt set hælder det
7

»Det var vigtigt at
have en god lærer
til at skubbe en i
gang. Men når
man så var blevet
skubbet i gang,
så behøvede man
dem ikke så
meget«.

faglige indhold = pensum ind i elevernes ører
derudover har enkelte elever i et interview fået
med det formål at høre det reproduceret til
’lov’ til at sætte egne ord på erfaringerne.
eksamen. Ifølge nyere læringsteorier er der i
vore dages videns- og informationssamfund
Det der går igen i elevernes besvarelser er begejbrug for at sætte fokus på begrebet læring i
stringen over at kunne fordybe sig i et selvvalgt
stedet for indlæring, idet det bredere læringsemne under det tværfaglige paraplyemne, samt
begreb også omfatter en række relevante personbetoningen af ansvarlighed og samarbejde som
lige egenskaber eller kompetencer som f.eks.:
altafgørende for gruppearbejdet. Den delfleksibilitet, omstillingsevne, samarbejdsevne,
tagerstyrede gruppearbejdsproces sætter jo
selvstændighed, kommuvirkelig både konfrontanikationsevne osv. Disse
tion og dialog på dagsorProblemformuleringens svære kunst
personlige, almene (tværdenen, og i de fleste gruphandler jo om at tage udgangspunkt i
faglige) og sociale komper vandt dialogen.
undren, der kan opstilles som
petencer fremhæves af
paradokser og spørgsmål som
kræver systematiske undersøgelser
Ud vik lingsprogrammet
Jeg har bedt Stine 1. P og
for at kunne belyses og besvares.
for fremtidens ungdomsChristina 1. Q om at prøuddannelser som nødve at formulere hvad de
vendige for at have studiekompetence, og det er
synes de har lært af projektarbejdet.
også de kompetencer, der efterlyses af erhvervslivet i enhver stillingsannonce.
I Stines klasse var det overordnede emne
’globalisering’, og i Stines gruppe havde de
Hvis eleverne ikke bare skal lære for skolen,
valgt at arbejde med problemstillingen ’børnemen for livet, er det logisk at målet for skolearbejde’. I Christinas klasse var det overordforløbet ikke bare kan være et internt begreb
nede emne ’Den ideelle krop’, og i Christinas
(=pensum). Ifølge professor Knud Illeris fra
gruppe arbejdede de herunder med problemRUC har de ikke-faglige sider af undervisningen
stillingen ’kastratsangere’.
og skolearbejdet i dag fået så stor betydning,
fordi de netop er direkte befordrende eller hæmChristina siger: »Man lærer jo selv at være anmende for nogle af de mest centrale kompetencer
svarlig over for det, man har gang i, i stedet for
i det aktuelle samfund: det at kunne håndtere
at overlade det til læreren. Og så lærer man
hastig forandring, kompleksitet og paradokser.
samarbejde. Det er den ultimative kompetence,
man får.«
»So….what did you learn in school today?«
Stine supplerer: »Man lærer også meget af at
Ét er visioner, teorier og formålserklæringer om
arbejde hen imod en fast deadline, hvor man
læreprocesser og kompetencer, men hvad siger
ved, man skal bevise, at man har lært noget. Vi
de implicerede parter på FHF (elever og lærere)
vidste jo, at der ville blive stillet spørgsmål til
til projektarbejdet som arbejds- og undervisos efter vores fremlæggelse, og der var det fedt
ningsform?
at opleve, at man havde styr på det og kunne
svare, fordi man havde læst om og arbejdet med
Alle 1. HF’er samt de implicerede lærere har
emnet i en uge.«
evalueret projektforløbet i spørgeskemaer, og
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Christina: »Man var også nødt til at vide lidt
udenoms for at opnå en større sammenhæng,
så man kunne svare på de spørgsmål, der blev
stillet ved fremlæggelsen. På den måde fik
man sådan et lidt bredere perspektiv, end når
man læser almindelige lektier til daglig.«
Eleverne har altså ikke svært ved at sætte ord
på det særlige, de har lært i projektperioden,
og når man hører disse elevudtalelser, begynger nogle af de nymodens kode-/modeord eller
kompetencekrav (kommunikation, samarbejde,
selvstændighed osv.) jo egentlig at få konkret
indhold.
Man kan som lærer måske blive helt nervøs.
Betyder de her udtalelser at lærerne overflødiggør sig selv? Men den bekymring gør
eleverne til skamme.

Forskellige læreprocesser kræver
forskellige lærerroller
Stine: »Undervisningen i vidensopbygningsperioden var god at have inden den uge, hvor vi
skulle arbejde alene. Ellers havde jeg været
rimelig lost, tror jeg.
Vi skulle jo lige lære, hvad globalisering overhovedet var for noget, inden vi kunne vælge
underemner. Men i selve projektugen brugte vi
ikke lærerne så meget, fordi vores gruppe kørte
så godt.«
Christina: »Men det var vigtigt at have en god
lærer til at skubbe en i gang. Men når man så
var blevet skubbet i gang, så behøvede man
dem ikke så meget.«
Læreren bliver altså absolut ikke overflødig,
men når man ændrer læringsbetingelserne, må
lærerrollen også ændre sig – øjensynligt i form
af en vekslen mellem flere forskellige lærerroller og -funktioner.
9

At lære at lære…

Stine Soepraptoyo 1P og Christina Schläger 1Q: Projektugen lærte os at tage ansvar og at samarbejde.

I nogle faglige sammenhænge er der brug for
læreren som samlende midtpunkt som i den traditionelle klasseundervisning, hvor han/hun er
garant for at de vigtige pointer bliver hevet frem
af lektien.

Ikke ’enten – eller’, men ’både – og’…
Om end der selvfølgelig er en del strukturelle
og organisatoriske detaljer, der kan forbedres i
projektforløbet, blev det fra såvel elev- som
lærerside oplevet som en værdifuld variation i
arbejdsformerne på HF.

I andre faglige sammenhænge er projektarbejde
en arbejdsform, der kan motivere eleverne til at
indtage en særdeles aktiv deltagerrolle i deres
egen læreproces. Læreren skal i disse perioder
fungere som inspirator, sparringspartner og
vejleder for de selvstændigt arbejdende grupper
samt som tværfagligt samarbejdende kollega.
Der er skam også noget at lære for lærerne…

Det er vigtigt at kunne variere arbejdsformerne
(og dermed lærer- og elevrollerne) drastisk og
mærkbart i perioder alt efter hvilke lærings- og
undervisningsmål, der skal opfyldes. Og disse
må nødvendigvis bestandigt variere for at
kunne modsvare samfundets mangefacetterede
krav om kompetencer på såvel det faglige, det
personlige som det sociale plan.

Man mærkede at det var små »ekspertpaneler« der fremlagde på
skift, og det var bl.a. en fornøjelse at se »nye« elever komme på
banen som aktive.

Når læreren ikke er hovedansvarlig for læreprocessen, bliver gruppen så meget desto
vigtigere. Både Christina og Stine er begejstrede
for at have deltaget i velfungerende, ansvarlige
projektgrupper, men har også set eksempler på
dårligt fungerende grupper.
Hvordan man danner de bedste grupper, er der
ikke noget endegyldigt svar på. Christina har
selv valgt sine samarbejdspartnere, mens Stine
ikke selv havde indflydelse på, hvem hun kom
i gruppe med. Da Christina gyser over denne
fremgangsmåde, konstaterer Stine nøgternt:
»Hvis du kommer ud og bliver ansat i et eller
andet firma og skal lave et projekt, så vælger du
jo heller ikke selv. Det kan jo godt være at det
er din hadekollega du skal lave projekt med, og
det er der bare ikke noget at gøre ved!«
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Det er således ikke et spørgsmål om at vælge
enten projektarbejde eller klasseundervisning,
men et spørgsmål om at kunne veksle mellem
de forskellige arbejdsformer for til hver en tid
at sikre så relevante og optimale læreprocesser
som muligt.

Lærings- og undervisningsmål
må nødvendigvis bestandigt variere
for at kunne modsvare samfundets
mangefacetterede krav om
kompetencer på såvel det faglige,
det personlige som det
sociale plan.

Af Otto Leholt
FHF’s webmaster

Konfrontation og dialog i det
virtuelle rum 2001-2002
Konfrontation og dialog er temaet for dette års
HF-vinkler. Temaet kan udmærket relateres til
skolens IT-udvikling i det seneste skoleår.
Lærerne konfronteres med nye krav til udvikling af deres it-kompetencer, teamsamarbejde
i virtuelle rum og undervisningsministeriets
visioner om Det Virtuelle Gymnasium m.v.
Teksten her bliver dog mere konkret, nemlig om
’webmasters’ initiativer og tiltag udi det digitale
virtuelle rum!
FHF’s hjemmeside
Skolens hjemmeside på www.frberg-hf.dk
bliver mindst én gang årligt opdateret m.h.t.
layout og design. Websidens grafiske indhold
er endvidere frisket op med Teresa Thomsens
futuristiske fotografier af skolens rotunde.

Nye ansøgere har
i år kunnet henvende sig til FHF
via hjemmesiden.
Mange af FHFs
kommende
elever har benyttet sig af denne
mulighed.

Igennem året registreres antallet af hits på
FHF’s hjemmeside. Antallet af unikke besøgende har i det seneste år ligget på ca. 10 pr
dag. Ligesom i de foregående år har vi i år
annonceret med en bannerreklame på web-portalen www.jubii.dk. i perioden fra nytår til ultimo marts. Resultatet har igen i år været en
stærk stigning i besøgstallet – i år på 25-48
unikke besøgende pr. dag. Det samlede
besøgstal har alene i perioden 4. januar til 16.
marts 2002 været over 1500 besøgende.

Der er ingen tvivl om, at hjemmesiden i stigende grad vil tegne FHF’s profil udadtil. Det vil
derfor fortsat være nødvendigt, at hjemmesiden udvikles, såvel mht. indhold, layout og
design samt funktionalitet.
Alle fagene på FHF har deres egen hjemmeside
liggende under vores fælles domæne. Flere af
faggrupperne har i år taget denne fagside i
anvendelse. Fagsiderne kan bruges til præsentation af faget, oprettelse af linksamlinger, lærernoter og opgaver til de enkelte emner, pensaopgivelser, eksamensvejledning m.v.
Dynamiske og interaktive websider
Websider er i sig selv statiske, og hvis de ikke
opdateres, kan de også hurtigt blive forældede.
Alt hvad brugeren kan gøre er egentlig blot at
klikke sig rundt på forskellige websider.
Dynamiske og interaktive websider forudsætter, at brugeren kan tilføje information og/eller
redigere i den information som formidles via
websiden. En måde at opnå dette på er ved at
anvende databaser, hvor brugeren dels kan tilføje ny information og søge i den eksisterende
informationsmængde.
FHF har i lighed med de øvrige gymnasieskoler
sine websider liggende hos UNI-C, som
desværre ikke understøtter integration af databaser på websiderne.

FHFs Webmaster

RAPPORT FRA FHFs WEBMASTER

Vi har derfor oprettet et website hos en
amerikansk internetudbyder (www.brinkster.com)
som tilbyder gratis og reklamefri webhosting
med understøttelse af ASP/databaser.
Denne nye mulighed er blevet brugt til at
udvikle nye funktionaliteter på skolens interne
websites. (www.frberg-hf.dk/startside.htm).
Således er der oprettet web baserede
databaser for adresse og telefonlister til
såvel eleverne som
lærerne, samt eksterne
kontakter. Lærernes
adresselister er passwo r d - b e s ky t t e d e .
Ligeledes er der udAntallet af unikke besøgende på FHF’s hjemmeside har i de seneste år ligget på ca. 10 pr dag.
Der er ingen tvivl om, at hjemmesiden i stigende
grad vil tegne FHF’s profil udadtil.
viklet et web baseret
databasesystem til
registrering af skolens videosamling,
(www24.brinkster.
com/fhfkursus/video/)
samt en tilsvarende
link database, hvor
lærere og kursister
kan gemme deres
’bookmarks’ under
de respektive fag. Der arbejdes med planer om
at udvikle et tilsvarende webbaseret databasesystem til registrering af skolens bogsamling.
Databasefunktionaliteten er endvidere blevet
brugt på hjemmesiden, hvor nye ansøgere i år
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har kunnet henvende sig til FHF. Mange af
FHF’s kommende elever har benyttet sig af den
nye mulighed. Også FHF’s startside er blevet
interaktiv, idet administrationen har fået et
meddelelsesfelt på siden, hvor de via en database kan bringe meddelelser til skolens elever
og lærere.
Gymnasie IT og
Det Virtuelle
Gymnasium
I efteråret 2001 er
lærerne under Frederiksberg Kommune
begyndt på efteruddannelseskurset
Gymnasie IT, som
er et pædagogisk
PC-kørekort for gymnasielærere.
I første omgang
startede 10 af FHF’s
lærere på Gym-It.
Lærerne er her
blevet konfronteret
med nye it-værktøjer
og har i dialogen
med lærerteams og
vejledere anvendt
elektroniske konferencer.
Forud for kursus
start har vi afholdt
en række ’påklædningskurser’ for de deltagende lærere. I denne forbindelse er skolens
interne-websider blevet udvidet med vejledninger til PowerPoint, Regneark, fremstilling af
hjemmesider og billedbehandling mv. Her ud over har såvel lærere som elever her

Der er endnu lang vej til undervisningsministeriets vision om Det Virtuelle Gymnasium.
FHF er fortsat den røde bygning på Sønderjyllands Allé. Lærere og elever mødes endnu i
konfrontation og dialog i klasselokalerne. Der

er endnu bøger og masser af kopier og
mængder af papirmeddelelser og storskriftsplakater på opslagstavler og på døre og stolper
alle vegne.
Men muligheden er der for, at mere og mere af
den fælles information og dialog mellem såvel
FHF og omverdenen, som internt mellem
administration, lærere og elever, også (eller i
stedet!) vil finde sted i det virtuelle rum,
tilgængeligt for os alle, uafhængigt af tid og
sted. De første spæde skridt hertil er taget og
mere følger næste år.

FHF er fortsat den røde
bygning på Sønderjyllands
Allé. Lærere og elever
mødes fortsat i konfrontation og dialog i klasselokalerne. Men de første
spæde skridt er taget til, at
den fælles information også
(eller i stedet!) vil findes i
det virtuelle rum.
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adgang til online hjælp vedr. installation og
anvendelse af forskellige standardprogrammer
Outlook Express, Internet Explorer, Acrobat
Reader, WinZip, Virusbeskyttelse, og skoletjenesterne Skolekom og Skoda.
Disse sider findes under skolens startside
www.frberg-hf.dk/startside.htm.

Om læsevejledning på FHF

Af Vibeke Fengers

Når det nye skoleår begynder i august 2002 vil
elever der har problemer med bogstaverne, altså
med at læse, kunne henvende sig til den nye
læsevejleder. Læsevejledning? På en studieforberedende skole for unge voksne? Der er dem,
der ruller med øjnene og mener, at nu er bunden
nået og at elever der har brug for læsevejledning med fordel kan henvises til manuelt arbejde (og her må man jo øjeblikkeligt indvende at
manuelt arbejde er en mangelvare i Danmark i
dag. Der findes efterhånden kun meget få arbejdspladser, hvor der ikke indgår læsning og
skrivning.)
Der er andre, der mener, at læsevejledning ikke
er akademisk arbejde og snarere hører hjemme
i f.eks. aftenskoleregi. I det forløbne år er jeg
ikke desto mindre selv blevet videreuddannet til
læsevejleder på et kursus for gymnasie- og HFlærere arrangeret af Frederiksberg kommune.

De unge der går på
FHF i disse år er
primært socialiseret gennem
billeder: TV, video,
film og computer.

For selvom alle elever der optages på FHF
selvfølgelig forventes at have tilstrækkelige læsefærdigheder til at gennemføre deres uddannelse,
så ved enhver lærer på skolen, at forventningerne ikke altid kan opfyldes. Det er da også
med rektors fulde opbakning, at FHF nu går i
dialog med denne særlige gruppe af elever. Og
blandt mine kolleger er jeg heller ikke blevet
mødt med rullende øjne, men snarere med
utålmodige forespørgsler til, om jeg dog ikke
snart er uddannet nok til, at man kan begynde at
visitere elever til læsevejledning hos mig på
den kommende læseklinik.
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10% af alle elever er uvante læsere
Præcis hvordan det forholder sig med læsefærdighederne i gymnasiet og på HF er ikke
gennemgribende undersøgt. Undervisningsministeriet anbefalede i 1997 i en rapport at
alle elever i 1. G og 1. HF screenes for at få afklaret deres læsekompetence. Men da der ikke
er udarbejdet fælles screeningsmateriale, kan
man heller ikke udarbejde egentligt statistisk
materiale.
Andre undersøgelser sandsynliggør imidlertid,
at mere end 10% af alle eleverne er uvante
læsere og ikke har udviklet tilstrækkelig læsekompetence til at kunne leve op til HF-uddannelsens krav. En meget stor del af disse elever
kan ved hjælp af forskellige teknikker og læsestrategier udvikle en langt bedre læsekompetence.
Frederiksberg kommune ansætter fra næste
skoleår en specialunderviser til at tage sig af de
elever, hvis problemer er egentlig ordblindhed
(dysleksi). 2-sprogede elever har særlige læseproblemer, som jeg bliver uddannet til at behandle, når jeg har gennemført læsevejlederuddannelsens overbygning. Men når langt de
fleste elever med læsevanskeligheder nu hverken er ordblinde eller 2-sprogede – hvad er det
så de ikke kan? For det første er de simpelthen
ikke vant til at læse. De unge der går på FHF i
disse år er primært socialiseret gennem billeder: TV, video, film og computer – og ikke gennem det skrevne ord. Det at læse har aldrig
spillet den samme rolle i deres liv, som det har
for os, der underviser dem. Dertil kommer at de
mangler forståelse for hvilken læsestrategi en

tekst kræver: skal den bare skimmes eller skal
den læses meget tæt med egentlig studielæsning? Og her bør lærerne bestræbe sig på at
blive mere præcise, når de giver instrukser om
forberedelse. Det er ikke godt nok bare at lange
en tekst ud med besked om, at den skal læses til
onsdag. Læreren bør også sige et par ord om,
hvordan den skal læses og måske også lidt om,
hvorfor den skal læses.
Det sidste er nødvendigt, fordi læsesvage
elever ofte har utilstrækkelig læseforståelse.
Dette skyldes, at eleven ikke har noget klart
defineret formål med det der bliver læst. Disse
læsere er f.eks. elever, der samvittighedsfuldt
læser hele teksten igennem og helt mekanisk
streger alt under. Til sammenligning kigger den
gode læser først på overskrifter, illustrationer
og figurer og læser måske indledningen.
Derved bliver man som læser i stand til at kæde
tekstens oplysninger sammen med det man
allerede ved. Man sætter tekster ind i et indre
scenarium. Derved etableres en forforståelse
allerede inden man har læst teksten, sådan at
den egentlige læsning ikke bliver en krævende
ekskursion ind i et helt fremmed rum.
Alle førsteårselever skal screenes
Disse læsesvage elever har brug for specifikke
kurser i netop det der er deres problem. Denne
træning kommer til at foregå på skolen og i
relation til den undervisning eleverne i øvrigt
modtager.
For at jeg kan finde frem til de elever, der har
brug for hjælp, bliver alle 1HF’ere screenet ved
skolestart. Screeningen består af en staveprøve,
en punktumprøve, der måles læsehastighed, og

forståelsen testes ved en multiple choice prøve.
Elevens lydlige opmærksomhed testes ved en
prøve, der hedder »Find det ord der lyder som
et ord«. Prøv selv: Dål, dold, sdol, slo.
På baggrund af screeningsresultaterne formulerer jeg den type undervisning den enkelte
læsesvage elev har brug for. Eleven får så
tilbudt kortere eller længere kurser i løbet af
skoleåret. Det er også meningen, at jeg løbende
skal vejlede mine kolleger i, hvordan de bedst
kan støtte og vejlede elever med læsevanskeligheder. Man kan også forestille sig kurser for
alle skolens elever, f.eks. for at øge læsehastigheden.
På det 2-årige HF er der ca. 25 siders forberedelse til hver skoledag foruden skriftligt arbejde.
Historie og biologi er de værste fag for læsesvage elever, fordi disse fag i særlig grad belaster den læsesvages smertepunkter: læsestrategien, læsehastigheden, og læseforståelsen.
En svag læser er for det meste ikke en dum
læser og slet ikke en doven læser. Mange svage
læsere gør alt hvad de kan for at følge med fra
dag til dag, ofte med pæne resultater. Men de
får to år der er mere slidsomme og mindre
fornøjelige end de kunne have været. For det er
ikke sjovt, når bogstaverne danser rundt på linierne og det er træls, når de slet ikke vil bevæge
sig. Men en helt ny verden åbner sig derimod,
når man kan bryde bogstavernes kode og få
bragt dem under kontrol. Så der er absolut
ingen grund til at rulle med øjnene over, at FHF
nu indfører læsevejledning. Med læsevejledningen har FHF tværtimod fået en ressource, der
kan blive til stor glæde for en særlig gruppe af
elever. Både i den tid der er på skolen – og i
hele deres videre liv.
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En svag læser er for
det meste ikke en
dum læser og slet
ikke en doven
læser. Mange svage
læsere gør alt hvad
de kan for at følge
med fra dag til dag,
ofte med gode
resultater.

Når bogstaverne danser

– eller når de nægter at bevæge sig

HVIS FHF REGEREDE
Den 12. november var der vælgermøde på FHF med deltagelse af store politiske navne.

Af Jan Andreasen

Politikkerne vidste, at der ville
blive kamp til
stregen - måske
mere end mange
af eleverne brød
sig om. Der var
snarere tale om
konfrontation end
om dialog.

Systemskifte
»Jeg er ikke partipolitisk aktiv, men jeg er da
tiltrukket af de mange store navne. Debatten
interesserer mig, fordi jeg gerne vil kunne tage
den rigtige beslutning og finde ud af, hvad der
passer til min holdning«. Rikke, som er 1. års
elev, får således den første replik.
Og der kom de så, som vi kender dem fra TV.
Først manden der siden hen er blevet udenrigsminister, Per Stig Møller, som sædvanlig i sin
blå danseskoleblazer. Daværende finansminister
Pia Gjellerup. Søren Søndergaard fra
Enhedslisten. Holger K. Nielsen i sweater og
fra SF. Og i sidste øjeblik: Jan E. Jørgensen,
den unge venstreløve her fra Frederiksberg. De
var der næsten alle sammen.
»Jeg synes også, man har et ansvar for at
stemme og deltage og finde ud af, hvad de politiske partier står for«. Fortsætter Rikke i aulaen
lige før debatten. Ganske vist har de politiske
partier svært ved at rekruttere nye medlemmer,
men det betyder ikke, at engagementet er
fraværende – i hvert fald ikke blandt de unge.
Men frem for alt er de fleste ikke interesseret i
at binde sig.

Debatten
Vælgermødet den dag tilbage i november før
folketingsvalget var ikke noget teselskab.
Politikkerne vidste, at der ville blive kamp til
stregen – måske mere end mange af eleverne
brød sig om.
Der var snarere tale om konfrontation end om
dialog. Sådan var debatten, og sådan skal den
være op til et folketingsvalg.
Hvilke temaer blev så taget op?
• udlændingepolitik
• 11. september - terrorisme
• velfærd
• uddannelse
Flere elever spurgte fra salen til partiernes
udlændingepolitik. Det emne var der tydeligvis
mest sprængstof i, uden at vi på nogen måde
blev præsenteret for synspunkter vi ikke havde
hørt før.
En meget veloplagt Søren Søndergaard – der til
gengæld også var på hjemmebane – høstede
stort bifald i duel med Leif Jensen fra Dansk
Folkeparti. Man noterede sig, at Holger K.
Nielsen lovede flere ungdomsboliger i København. Der var vi så ovre i afdelingen for
valgflæsk. Synspunkterne var velkendte.
Formen derimod var forskellig fra den vi kender
fra TV, for det er vel der de fleste af os har stiftet
bekendtskab med politikkerne. Mon ikke mange
den formiddag oplevede, at nu var man lige
pludselig SELV tilstede. Og derfor var debatten
anderledes end den vi plejer at følge i medierne.
Et panel med store navne tiltrak
mange elever og skabte en livlig debat.

Rødt flertal
Noget skete i hvert fald. Læs selv!
Resultatet af prøvevalget på Frederiksberg HF
EFTER debatten blev således. (Tallene i parentes er tal fra prøvevalget FØR debatten.)
Socialdemokratiet . . . . . . . . . 6,4 pct.
Det Radikale Venstre . . . . . . . 4,3 pct.
Det Konservative Folkeparti . 4,8 pct.
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 pct.
SF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,1pct.
Dansk Folkeparti . . . . . . . . . . 3,7 pct.
Kristeligt Folkeparti . . . . . . . . 0,5 pct.
Venstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,6 pct.
Enhedslisten . . . . . . . . . . . . . . 29,8 pct.
Fremskridtspartiet . . . . . . . . . 0,0 pct.
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 pct.

(15,6)
(8,3)
(4,7)
(0,0)
(22,4)
(5,2)
(0,5)
(13,5)
(14,6)
(0,5)
(14,6)

Her er således rigeligt med analysemateriale til
det kommende skoleår i samfundsfag. Tænk
engang hvis Frederiksberg HF regerede Danmark!! Hvor herligt ville det ikke være?!!
Og Rikke får også den afsluttende kommentar,
som faldt umiddelbart efter debatten: »Jeg er
konstruktivt forvirret vil jeg sige. Jo mere jeg
finder ud af om de forskellige partier, desto
mere synes jeg, at der er flere partier, der ofte er
enige om en lang række ting«.
En løve på besøg i en rød hule? Jan V. Jørgensen (V)
Frederiksberg Kommunalbestyrelse i dialog med FHF's elever.

Valget til Folketinget for hele Danmark den 20.
november 2001, gav følgende resultat:
Socialdemokratiet . . . . . . . . . . . . . . 29,1 pct.
Det Radikale Venstre . . . . . . . . . . . . 5,2 pct.
Det Konservative Folkeparti . . . . . . 9,1 pct.
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 pct.
SF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 pct.
Dansk Folkeparti . . . . . . . . . . . . . . . 12,0 pct.
Kristeligt Folkeparti . . . . . . . . . . . . 2,3 pct.
Venstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,2 pct.
Enhedslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 pct.
Fremskridtspartiet . . . . . . . . . . . . . . 0,6 pct.

De politiske partier har svært ved at rekruttere nye medlemmer, men det betyder ikke
at engagementet er fraværende – i hvert fald
ikke blandt de unge.
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Hvis FHF regerede Danmark

DANMARK

En dag i tillidsmandens liv
– en fiktiv beretning
Af Mogens Jensen
Siden 1991 lærernes
tillidsmand på FHF.

(Den gang den kønslige ligestilling var på mode hed en tillidsmand en tillidsrepræsentant.
Det er den ikke længere, så derfor hedder denne beretning – en dag i tillidsmandens liv).

Magtens mænd.
Tværs hen over aulaen hørte han rektorens velkendte
På vej ind til lærerværelset mødte han en kollega, en
stemme: »tillidsmand, har du hørt, at med den ny
datainspektor, der spurgte, hvordan det egentlig var
overenskomst har rektor fået mere magt«. Det
med de feriefridage. Tillidsmanden mente et kort
øjeblik, for sig selv, at det havde han sagt de seneste
»sagde« rektor godt nok også i 99 og i 97, men denne
to år på fire GL-møder og på dobbelt så mange PRgang syntes han ikke rigtigt, at rektor havde ret, hvad
møder. Godt, at man som pædagog har lært glæden
han i øvrigt heller ikke syntes, han havde i 99 og i 97.
ved gentagelse, tænkte han, inden han svarede, som
Tværtimod mente han, at det var medarbejderne, der
han plejede. Vil det så sige, sagde kollegaen, at man
havde fået mere magt med den nye overenskomst.
selv skal betale sin ferie. Nej, svarede tillidsmanden
Rektor havde godt nok ideologisk set den politiske
og forklarede det en gang til.
elite bag sig, men at det skulle være udtryk for en
decentralisering at gøre rektor til
en lille feudalherre, lærte han
I dueslaget nåede han lige at se, at
aldrig at forstå.
der var kommet et brev fra
GL-møde: Under 20% var
Kommunen. Og han nåede lige at
mødt op. Efter 30 min.
Hans gode ven film- og studievejfange ordene: »feriefridage kan
sov en depotinspektor på
lederinspektoren mente, at det
ikke påregnes at kunne afholdes
stolen, efter 45 min. på
skyldtes, at han, dvs. tillidsmandsom ferie«. Og derefter fulgte nogle
sofaen, mens andre fik
en, var en reaktionær anakropassager fra folkeskolelærernes
plads til et gab mellem
nisme bundet til 70’ernes polioverenskomst. Det er ikke nemt at
chipsene.
tiske forståelsesformer. Det
være tillidsmand, tænkte han med
kunne godt være, han havde ret.
postmodernistisk reference til Dan
Turéll. Hvis feriefridage ikke kan
afholdes som ferie, må de jo
Tillidsmanden forudså i hvert
skulle afholdes som arbejdsdage,
fald tre spændende år med dismen så er det jo ikke en fridag
kussioner med rektor om, hvem
eller en ferie. Han kunne i et
det egentlig var, der havde fået
kort og svagt øjeblik godt forstå de
mere magt.
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Foraet for pædagogisk og faglig udvikling:
kagebordet på lærerværelset
Heldigvis fulgte der nu en time med hans
yndlingsklasse. De kan da tænke lidt stringent, tænkte
han. Han beklagede for sig selv, at Kierkegaard var

endt i den religiøse fase, men glædede sig til en morsom diskussion om det æstetiske og det etiske i personlighedens udarbejdelse. På vej fra timen over til
foraet for pædagogisk og faglig udvikling, kagebordet på lærerværelset, spurgte biblioteksinspektoren,
altså den ene af dem, hvordan det egentlig var med
de der feriefridage.
Omkring kagebordet var en ivrig diskussion i gang,
om der skulle være lektioner af en længde på 45 eller
50 min. De 50 min. var begrundet i, at man skulle
skaffe undervisningsfrie uger, hvor ikke afholdt
undervisning kunne afholdes. Der var bred enighed
om, at det var en god ide. Det ville betyde arbejdsintensivering, sagde tillidsmanden (det var teknisk
for svært at forklare hvorfor hen over kagerne, så det
undlod han). Jo, men når jeg står midt i en gennemgang af de tyske verbers bøjninger, og eleverne er
tryllebundet, er det dybt irriterende at blive afbrudt
af en klokke, sagde sprogdepotinspektoren, og
musikinspektoren nikkede indforstået – eller var det
en af de »rigtige« inspektorer? Og så kunne vi jo
lægge et PR-møde om aftenen, så vi kunne diskutere
projektarbejdets nødvendighed, fortsatte studielektorinspektoren. Tillidsmanden sagde på sin side, at det
var i strid med overenskomsten ikke at lægge arbejdet
i sammenhæng, men de tre kvindelige inspektorer
sagde samstemmende, at det var svært at diskutere
pædagogik bagefter et møde, der sluttede kl. 18. Det
kniber noget med lønmodtagerbevidstheden, sagde

Der var kommet ret mange inspektorer på FHF på det seneste.
Repræsenterede han efterhånden kun sig selv, den sidste
indianer/mohikaner?

en dag i tillidsmandens liv

rektorer, der helt eller delvist var holdt op med
overhovedet at forholde sig til lov- eller aftaletekster.
Enten var disse tekster helt uforståelige, helt uadministrerbare, eller også betød de det stik modsatte,
fandt man senere ud af i en voldgift eller i en aftale.
Og under alle omstændigheder blev de lavet om af
næste undervisningsminister eller i næste overenskomst. Men han syntes nu, at man skulle holde fast
i, at gymnasielærerne skulle køre efter deres egen
overenskomst, ikke efter folkeskolelærernes, og at
ad-hoc-fortolkninger af aftaletekster var en uting,
der truede hele arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
Det ville han skrive et vredt indlæg i »Gymnasieskolen« om, når han kom hjem. Han havde
godt nok læst såvel Giddens som Luhmann og vidste, at tingene i det moderne samfund besluttedes i
flydende fora, fleksibelt og sagsspecifikt. Men der
måtte være en grænse. Da han i en mellemtime kom
til at studere KTO-forliget grundigere blev han
opmærksom på, at teksten om feriefridagene faktisk
var lavet om, således at retten til at afholde
feriefridage var blevet begrænset. Han så frem til nye
spændende tre år, hvor han skulle forklare, hvad det
nu betød.

På vej tilbage til tillidsmandskontoret spurgte
læsevejlederinspektoren, om han havde tid til en
snak om tid og løn for det kommende arbejde på
læseklinikken, mens inspektoren over alle inspektorer, den ledende inspektor, forslog et møde om timeog fagfordelingen og eventuelle nyansættelser.
Interessante møder aftaltes. Skal vi strejke, spurgte
den hårdt- og sortarbejdende tømrer og hans lærling,
da han nærmede sig klasselokalet Jeg tror det ikke,
svarede tillidsmanden. Sidste år blev vi kørt over af
AC, i år bliver vi kørt over af KTO, og medlemmerne synes generelt, at det er godt, at vi de næste
tre år kun skal se frem til et beskedent reallønsfald.
Det kunne være blevet meget værre, tænker medlemmerne. De to elever så skuffede ud. I er sgu lige så
politisk apatiske, som du hævder, vi er, replicerede
de.
Maksimal apati betyder maksimal tillid
Senere på dagen var der GL-møde om arbejdsmiljøet
på skolen, om ny løn og om overenskomsten.
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Tillidsmanden gennemgik overenskomsten og lagde
op til en diskussion om arbejdstilrettelæggelsen og
arbejdsmiljøet på skolen. Under 20% var mødt op.
Efter 30 min. sov en depotinspektor på stolen, efter
45 min. på sofaen, mens andre fik plads til et gab
mellem chipsene. Heldigt, tænkte tillidsmanden, at
han havde læst hos førende politologer, at maksimal
apati betyder maksimal tillid. En udmærket diskussion udspandt sig om studievejledningen og elevernes tarv og om den pædagogiske tilrettelæggelse af
næste skoleår, men tillidsmanden måtte insistere på,
at mødet drejede sig om løn- og arbejdsforhold,
hvilket som bekendt er og forbliver fagforeningens
helligste opgave, sagde han, og troede selv på det.
En halv time før mødets afslutning kom to forvirrede
kolleger ind på lærerværelset midt i mødet. De
skulle, som tillidsmanden selv, til bestyrelsesmøde
om aftenen.
Da han kom hjem, så han, at det nye nummer af
Gymnasieskolen var kommet. Der måtte der da være
en overophedet debat om det truende reallønsfald.
Det var der ikke. I stedet var der en tre siders artikel
om det første gymnasium i Øvre Mongoliet. Da han
senere lagde sit trætte hoved på hovedpuden kom han
til at tænke på Peters Seebergs novelle Hullet, hvor et
arbejdsteam er ved at grave et hul ned til kineserne,
og han kom især til at tænke på slutordene: Vi er på
det rene med at der er langt igen.

lønmodtagerbevidsthed omkring
kagebordet på lærerværelset

En time med hans
yndlingsklasse. De
kan da tænke lidt
stringent,
tænkte
tillidsmanden
og
glædede sig til en
morsom diskussion
om det æstetiske og
etiske i personlighedens udarbejdelse.

tillidsmanden, men kun til sig selv. Tænk, at de
bruger så meget krudt for at sikre, at de selv kommer
til at arbejde mere. Han havde nu godt nok hørt, at en
enkelt kollega havde stillet den røde fane frem i forreste rum i kælderen på parcelhuset, efter at have
hørt på den danske ambassade i Berlin, at
Østtysklands tidligere og nuværende problemer
skyldes de dovne arbejdere og fagforeningerne. Godt
vi har Tom, der kan servere en god kaffe med kage,
tænkte tillidsmanden hurtigt videre. På vej over til
sin anden yndlingsklasse, der skulle diskutere transitionsproblemer i Rusland, på baggrund af studieturen
til Sct. Petersborg, kom han til at tænke på tekstilfabrikken, de besøgte lige uden for Sct. Petersborg.
Der var der en fagforeningsorganisationsprocent på
0. I stedet havde man, dvs ledelsen, ansat to inspektorer til at fortolke og implementere dels den politiske lovgivning og dels ledelsens ensidigt fastsatte
lønpolitik. Er det der, vi er på vej hen, spurgte han
sig selv? I hvert fald syntes han, ved nærmere eftertanke, at der var kommet ret mange inspektorer på
FHF på det seneste. Repræsenterede han i virkeligheden efterhånden kun sig selv, den sidste indianer/mohikaner?

SU
SU

Pr. 1. maj 2002 har skolen imidlertid indgået en
frivillig aftale med SU-styrelsen om opgradering til opdateringsret. Det betyder, at jeg nu
selv skal foretage de fleste ændringer, lægge
nye ansøgninger ind, rette kontonumre, afbryde
SU’en osv. SU-styrelsen foretager således

SU

hvis man skal søge studielån eller er i tvivl om,
hvor meget man må tjene ved siden af sin SU.
Hvis man flytter hjemmefra eller ønsker at
fravælge lånet i en periode kan det ligeledes
være nødvendigt med lidt hjælp, ligesom f.eks.
mulighederne for SU til en uddannelse i udlandet eller reglerne omkring graviditet og barsel
kan kræve lidt vejledning. En opringning til
SU-styrelsen på Danasvej var for år tilbage den
studerendes eneste mulighed for at få hjælp til
disse spørgsmål, og det samme gjaldt hvis man

SU

Ca 95% af skolens elever modtager SU, som for langt de fleste
udgør et helt basalt grundlag for overhovedet at kunne gennemføre studiet.

For at sætte skolernes SU-medarbejdere i stand
til at kunne yde denne service overfor de studerende har SU-styrelsen udstyret os med et
stykke helt uundværligt værktøj, nemlig direkte adgang til styrelsens edb-system med enten
forespørgelsesret eller med niveauet højere,
opdateringsret. På Frederiksberg HF-kursus har
vi hidtil haft forespørgelsesret, hvilket betyder
at jeg har adgang til at læse alle oplysninger om
den enkelte støttemodtager, men ikke at ændre
eller tilføje data.

SU

Enhver SU-modtager ved, at der af og til opstår
problemer eller spørgsmål omkring SU’en. Det
kan f.eks. være nødvendigt at få vejledning,

En positiv decentralisering
Men der er heldigvis sket en positiv udvikling
på dette område, idet alle SU-godkendte uddannelsessteder i dag har ansat en eller flere
medarbejdere der fungerer på skolerne som
SU-styrelsens »forlængede arm« og kaldes SUmedarbejdere. For den studerende er hjælpen i
dag ikke længere væk end en henvendelse på
skolens kontor. På Frederiksberg HF-kursus er
der åbent hele dagen på alle hverdage, og i langt
de fleste tilfælde kan eleven få løst det aktuelle
problem med det samme.

SU

Af Susanne Elsgaard

For den studerende er det gennem tiden blevet
betydeligt lettere at få hjælp og vejledning i
SU-spørgsmål - og det bliver kun endnu nemmere i fremtiden! På Frederiksberg HF-kursus
er langt størstedelen af eleverne fyldt 18 år og er
dermed berettiget til statens uddannelsesstøtte
(SU). Ca. 95% af skolens elever modtager derfor denne ydelse, som for langt de fleste udgør
et helt basalt grundlag for overhovedet at kunne
gennemføre studiet.

blot skulle rekvirere en blanket eller et skema.
Det var dengang meget svært (nærmest
grænsende til det umulige) at komme igennem
telefonslusen, og det krævede oceaner af
tålmodighed fra den studerendes side.

SU

Som SU-medarbejder på Frederiksberg HFkursus er det bl.a. min opgave at tage mig af
den primære SU-vejledning til skolens elever.
Problemernes karakter spænder vidt, og det kan
af og til være en udfordring at opklare såvel
store som små »mysterier« i SU-systemet!

SU

Decentralisering af SU

yderligere decentralisering af opgaverne i forbindelse med tildelingen af uddannelsesstøtte.
Det betyder naturligvis en øget arbejdsbyrde
for mig som SU-medarbejder, idet jeg nu ikke
længere kan nøjes med blot at lægge skemaet i
en kuvert og sende det til SU-styrelsen.

som muligt for alle brugere. I forbindelse med
den øgede decentralisering tilbyder SUstyrelsen derfor både gratis uddannelse af
SU-medarbejdere, løbende rådgivning samt
elektroniske manualer.

Find din SU-takst på www.su.dk
Men der er samtidig en positiv konsekvens af
denne decentralisering i form af øget kompetence og mere ansvar samt mere udfordrende
opgaver. Jeg forventer samtidig, at visse SUopgaver kan løses betydeligt nemmere og på
kortere tid p.g.a. den øgede kompetence.
Således får især skolens studerende glæde af
denne decentralisering, idet sagsbehandlingen
fremover forventes at blive forkortet og serviceniveauet at stige.
SU-styrelsen bruger en del ressourcer på at
gøre støttesystemet så enkelt og let tilgængeligt

På FHF er kontoret åbent hele dagen på hverdage og i langt de fleste
tilfælde kan eleven få løst det aktuelle problem med det samme.

Især internettet anvendes i dag i høj grad som
middel til information, idet SU-styrelsen på sin
hjemmeside (www.su.dk) tilbyder den studerende hjælp og vejledning i stort set alle situationer. På siden er f.eks. udarbejdet »regnemaskiner« som bl.a. kan hjælpe den studerende
med at beregne det korrekte fribeløb eller den
rigtige SU-sats.
Fra sommeren 2002 iværksættes endnu et skridt
i retning af øget hjælp-til-selvhjælp, idet der introduceres et selvbetjeningssystem for de studerende. Tanken er, at den enkelte støttemodtager med pinkode via internettet selv skal have
mulighed for at foretage f.eks. ændring af kontonummer, ansøgning om studielån eller fravalg
af SU. På uddannelsessteder med opdateringsret vil det endvidere være muligt for
eleven at søge om SU rent elektronisk.
Via den øgede decentralisering har SU-systemet gennemgået en meget positiv udvikling
med stor serviceforbedring til følge, og især de
studerende har haft glæde af dette. Denne
øgede hjælp-til-selvhjælp kræver naturligvis en
mere aktiv indsats af den studerende, men på
den anden side bliver det stadig mere almindeligt med denne serviceforbedring, som jo er
kendt fra øvrige områder rundt omkring i vores
hverdag, f.eks. i banken, på biblioteket eller hos
skattevæsenet. Udviklingen vil uden tvivl
betyde en stigende udbredelse af denne form
for hjælp-til-selvhjælp, hvilket ikke mindst
brugerne har stor glæde af.

Neeej, hvor er det synd, tænkte den ældste af os,
da hun som nyansat 70’er-agtig og sød lærer på
FHF første gang skulle vejlede i 2.årsopgaven:
den stakkels elev skal sidde der helt alene i en
hel uge og skrive en eksamensopgave. »De kan
lide det«, svarede en mere erfaren og nøgtern
kollega. Og sådan viste det sig at være.
I 2. årsopgaven kan eleverne vælge frit med
hensyn til fag og stof. Og langt de fleste elever
oplever en stor tilfredsstillelse ved at honorere
denne udfordring.

Fra danskopgaven til
historieopgaven til 2. årsopgaven
2. årsopgaven er en eksamensopgave med
Af Maria Hassenfeldt og ekstern censur. Først trænes de opgavetekniske
Nicolette Brun/Hansen færdigheder i danskopgaven på første år.
Danskopgaven administreres forskelligt af
lærerne på FHF.

Nogle kolleger vælger den tematiske form, hvor
eleverne i grupper vælger et emne under et
fælles tema. Andre fastholder en danskfaglig
synsvinkel. Eleverne skriver enkeltvis eller i
grupper. Under alle omstændigheder gives personlig respons på opgaven, men ikke karakter.
Senere i første HF skrives historieopgaven, som
er bekendtgørelsesmæssigt defineret som en
individuel opgave i gennemgået stof. Også her
modtager eleven personlig respons, som perspektiveres til 2. årsopgaven, så eleven præcist
ved, hvilke fejl der skal udbedres. Før juleferien
på andet år skrives 2. årsopgaven. Forløbet er
således bygget op som et progressivt forløb,
hvor eleven i 2. årsopgaven skal demonstrere de
færdigheder, der er opøvet i processen: beskrivelse
af og refleksion på en selvvalgt problematik.
Halvdelen vælger dansk og historie
Eleverne kan skrive i alle de fag, de har på højeste
niveau. Fordelingen på fag var her i 2002:

“Tankevækkende er her, at
godt halvdelen af eleverne (74)
vælger at skrive i fællesfagene
dansk og historie.”
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Snyd ser vi
sjældent på FHF.
Men opmærksomheden er skærpet af
Opgavecentralens og
nettets muligheder
for at downloade
opgaver og stof.

Historie, dansk og religion er fællesfag. Øvrige
Lærerne er glade
fag tilvalgsmuligheder. Det fag, der er mest
For læreren er vejledningsforløbet den mest tilpopulært, er historie, idet 51 elever ud af i alt
fredsstillende og harmoniske pædagogiske pro141, har valgt at skrive i dette fag.
ces i jobbet. Eleven har selv valgt fag og emne.
Herefter følger dansk med 23, psykologi med
Eleven skal selv tage initiativ til samtaler og
16, religion med 13 elever og samfundsfag med
vejledning. Eleven skal selv finde materiale til
10. Ingen skrev i fransk, tysk og spansk. Tanopgaven. Og pludselig oplever man som lærer
kevækkende er her, at godt halvdelen af elevet helt andet engagement, arbejdslyst og initiaerne (74) vælger at skrive i fællesfagene dansk
tiv for langt de fleste elevers vedkommende. Og
og historie. Netop de
for de lærere, som har de meget
to fag, som repræsøgte fag, repræsenterer 2. årsopsenterer de indlegaven nok den mest effektive
dende øvelser i opefteruddannelse: hvornår ville
2.årsopgaven nok den
gaveformen. Måske
man ellers sætte sig ind i nigerianer eleverne forsigtige
mest effektive efteruddannelse:
sk udenrigspolitik, jordemoderudmed hensyn til valg hvornår ville man ellers sætte sig ind i dannelsens historie eller Jane
af tilvalgsfagene, fordi
Aamunds forfatterskab???
nigeriansk udenrigspolitik,
de kun har modtaget jordemoderuddannelsens historie
undervisning i godt
Lærerens rolle er at sikre at
eller
tre måneder. Måske
elevens projekt er fagligt forsvarJane Aamunds forfatterskab???
synes de rent fakligt, og at eleven udnytter sit
tisk, at historie og
potentiale maksimalt. På baggrund
dansk er spændende
af elevens oplæg til læreren forfag. Elevernes umidmuleres et spørgsmål, som skal
delbare forklaring på det store antal opgaver i
afspejle elevens hensigter, men spørgsmålet
historie er, at emnets afgrænsning i tid og rum
skal også indeholde en ukendt faktor for at
opleves overskueligt, at der arbejdes med faksikre, at opgaven skrives af eleven selv. Snyd
tuelt stof, og at man ikke skal bruge sin fanser vi dog sjældent på FHF. Men opmærktasi! og »mene noget«. Men det skal de jo
somheden er skærpet af Opgavecentralens og
heller ikke i de naturvidenskabelige fag. Og i
nettets muligheder for at downloade opgaver og
psykologi, som også søges af mange elever,
stof. I selve opgaveugen er læreren kun til
skal der jo netop fortolkes og »menes«.
rådighed til besvarelse af rent opgavetekniske
spørgsmål.
Elevernes bevæggrunde med hensyn til valg af
fag mangler vi at undersøge nærmere, og en
Og her viser opgaveformen sin svaghed.
mere hensigtsmæssig fordeling mellem fagene
Eleverne har jo højst forskellige resurser at
ville være ønskelig. Dels for at styrke eleverne i
trække på i deres private liv. Og nogle har
nye udfordringer, dels fordi det kan være vanskemåske en gymnasielærerfar eller -mor lige ved
ligt at yde den maksimale vejledning – tidspresset
hånden. Så opgaveformen kan have social slager stort – for de dansk- historie- og psykologiside.
lærere, som skal vejlede de mange elever.
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Det kan være vanskeligt at forvalte den høje
grad af selvansvarlighed, som opgaveformen
kræver. I den forbindelse har vi i biblioteksregi
arbejdet på at systematisere de forskellige faser
i opgaveskrivningen. Vores besøgsstatistik viser
da også, at biblioteket benyttes af væsentlig
flere elever i opgaveugen.
Bibliotekets primære funktion er at give eleverne mulighed for at orientere sig i de forskellige fags grundbøger og lade sig inspirere til at
finde fag og emne. I god tid før opgaveugen
giver vores bibliotekar undervisning i brug af
Internettet i forbindelse med litteratursøgning
og relevante links. Og bibliotekets kommende
hjemmeside vil systematisere arbejdsprocessen
med relevante links til hjælpemidler i form af
processkrivningsprogrammer, biblioteker og
søgeprocesser.
Flere fag har ligeledes på deres hjemmesider
specifik vejledning i at skrive opgave i netop
deres fag samt skemaer, der skal hjælpe eleverne til at afgrænse emne og primær litteratur.
Og alle fag afholder en undervisningstime, hvor
læreren orienterer om fagspecifikke forhold.
Elevernes store engagement betyder, at arbejdet

med opgaven opprioriteres meget i forhold til
deres øvrige fag, der i en periode lider af manglende
elevforberedelse og deltagelse. Man kunne
forestille sig på sigt, at selve opgaven integreres
bedre i skolestrukturen, således at dette misforhold undgås. Som det fungerer nu, er det op
til de forskellige lærere selv at afstemme elevernes lektiebyrde med deraf følgende problemer i forhold til fagets pensum. Én måde at intePludselig oplever man som lærer et helt andet engagement,
arbejdslyst og initiativ for langt de fleste elevers vedkommende.
grere opgaven bedre på kunne være at tage det
problem alvorligt, som bliver mere og mere
tydeligt: nemlig at eleverne har svært ved at
udarbejde en problemformulering og at disponere stoffet. Trods grundig undervisning i
skrive- og opgaveteknik, udarbejdelse af problemformulering og disponering i forbindelse
med dansk- og historieopgaven. I mange tilfælde ender vejledningen med, at læreren – for
at hjælpe eleven i gang – lægger eleverne
ordene i munden. Og det er ud fra et
læringsmæssigt synspunkt ikke hensigtsmæssigt. På den anden side er det forståeligt, at
mange elever går i baglås over måske for første
gang at skulle udarbejde en problemformulering i en sammenhæng, hvor de ved, at de får en
varig karakter for deres indsats. Man kunne på
denne baggrund – i god tid før opgaveugen –
indlægge et vist antal timer i alle fag på andet
år, der var afsat til at udarbejde problemformuleringer på basis af kendt stof i det pågældende
fag. En sådan struktur kunne måske styrke
elevernes oplevelse af sammenhæng mellem
opgaven og faget som helhed, hvis opgaven
også kunne integreres i eksamen. På denne
måde kunne man måske inspirere elever til at
udnytte muligheden for at skrive i andre end de
fem populære fag.
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Problemformulering er svært
Set fra elevside er der ikke tvivl om, at opgaven
tillægges meget stor vægt, og at mange allerede
fra begyndelsen af andet skoleår gør sig overvejelser over, hvilket fag de skal skrive i, og
hvad deres emne skal være. Nogle elever vælger meget bevidst et emne, som indeholder perspektiver til deres planlagte studium, andre
vælger helt lystbetonet, og resten vælger måske
netop det kendte: dansk og historie. Et udsnit af
eleverne oplever selve opgaveprocessen som
overvældende og kan gribes af passivitet og
behov for megen hjælp og støtte fra læreren.

Den syge høne og miraklet
Det er en syg høne der har udruget ideen om 2. års opgaven! Så er det sagt.
Men afkommet er pudsigt nok næsten altid levedygtigt. Metamorfosen fra en skaldet,
grydeklar høne til en skruk lille puttehøne er en smuk, om end langvarig proces.

Det er som med mange andre forvandlinger,
første skridt er altid de værste, hvorfor man
bizart nok ofte vælger at tage dem flere gange.
Men når endelig fjerene er pudset og de fem
høns har fået deres æglæggende gumper op i
tempo virker 2. års opgaven nærmest euforisk
hvorfor den, med den nuværende regerings
logik, omgående burde forbydes.
Af Claus Vallø, 2D

Her kunne historien være endt, men desværre
er ingen politikere parate til at begå politisk
selvmord for at redde en syg rugekasse. Derfor
måtte også den snart hedengangne årgang 0002 trylle en 2. års opgave frem af ærmet. Den
påståede skønhed en sådan opgave rummer
blev nødt til at åbenbare sig for skribenterne in
spe. Men, for der er et men, en foræring er der
ingenlunde tale om.

Egentlig ville man svare på livets store spørgsmål, men når hønen
nu driller, er man glad for bare at have nogle svar.

Guderne (lærerne) må vide, at en sådan opgave
ikke bare sådan åbenbarer sig; i øvrigt må den
overhovedet ikke gå med fremmede hjem.
Derfor må man charmere sig ind på opgaven,
fordybe sig intimt med den; og i opgaven, med
andre ord, foregive at være interesseret. Belønningen for tålmodigheden er en billet på
første parket til et freakshow, hvor opgaven
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materialiserer sig i løbet af blot én uge. At gennemleve dette, at have oplevet noget så makabert og overlevet, er en befrielse (jf. i øvrigt
alkohol indtaget under julefrokosten).
En ny opgave i en ferie - en brutal trussel
Men syge høns er der nok af. For den betragtelige del af eleverne der nægter at lære
noget af andres og/eller egne virtuelle fejl udi
cyberspace, bliver freakshowet nu direkte livsfarligt. Truslen om at skulle fostre en ny
opgave, i en ferie, er så brutal, så djævelsk at
man i sit inderste forbander alle denne verdens
syge høner og deres forpjuskede afkom. Det er
i netop sådan en situation at, 2. års opgavemiraklet indtræffer. Det er alle sørgelige hanekyllingers femten minutters berømmelse. Det
er nu selv den mest skabede skrabekylling bliver
til en prangende præmiehøne.
Historien I nu skal være vidner til er inspireret
af virkeligt hændelser. Under læsningen vil det
klart fremstå hvorfor den implicerede har
begæret sagen optrevlet bag lukkede døre.
Denne anmodning nægtede visse grupperinger
i lærernes politbureauet (du ved hvem du er)
imidlertid at efterkomme. I stedet dømte man
den implicerede til offentlig spot og spe. Ikke i
håbet om at eksemplets magt vil opildne senere
generationer af elever til at danne en selvstændig tankerække, der måske kunne hive dem
op fra skærsilden. Ikke engang fordi man regnede med at den dømte dumrian selv ville

lære noget som helst af en offentlig ydmygelse.
Men simpelthen fordi åndsfraværelse i så fantastisk grad bør være folkeeje. Om ikke andet
for at minde øvrigheden om hjernedødskriteriet. Reglementet er såre simpelt; kysen spændes hårdt ind og den blinde høne kan begynde
sin staldkåde søgen efter (guld)korn.
At mobilisere en eliteenhed fra
overjegseskasdrillen
Kunsten består så i at danne sig et overblik over
kamppladsen, beslutte hvor ordstriden skal udkæmpes, mobilisere en eliteenhed fra overjegseskadrillen og så slå hårdt ned på urostiftere.
Når så strategi-hønsene har talt, når efterretnings-hønsene har gjort hvad det nu er de gør
og alle gumper er kørt i skidestilling, er man
klar til at invadere de femten tomme siders land.
Dette stormløb, denne blitzkrig mod fjenden, er
i det store hele uinteressant for udenforstående.
Det pudseløjerlige kommer først med slutspurten, når det skal afgøres, hvem der kommer
først, hønen eller ægget. Og det er her katten
ligger begravet. Som oftest er det nemlig høne
der kommer først, men for de føromtalte elever

for hvem teknikken er en uovervindelig fjende
kan det forekomme, at hønen lider af et selvbesmittende Ødipus kompleks, altså at den
nægter at forlade de trygge om end slimede
omgivelser i ægget. Og så er det at miraklet
indtræffer, ikke romantiseret som en guddommelig overtrumfning af naturens gang. Det er et
meget jordnært fænomen, man her er vidne til.
Egentlig ville man svare på livets store
spørgsmål, men når nu hønen driller, er man
glad for bare at have nogle svar fra vest, selvom
der blev spurgt i øst (jf. de skabede skrabekyllinger der pludselig ser en prangende præmiehøne i spejlet). Så noget egentlig mirakel er
der vel ikke tale om, men at det opleves sådan
kan ingen tage fra alle os, der forhåbentlig nu
har lært at beherske selv de mest elementære
computerfornødenheder.
Så moralen er vel, at svaret på livets store
spørgsmål er nok så fint, men hvis du ikke
behandler dine høns kærligt kan du ikke bruge
dem til hverken fra eller til; thi een syg høne
tager al opmærksomheden fra en verden af
raske.
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Den syge høne og miraklet

Guderne(lærerne) må vide at,
en sådan opgave ikke bare sådan åbenbarer sig;
i øvrigt må den overhovedet ikke gå med fremmede
hjem. Derfor må man charmere sig ind på opgaven,
fordybe sig intimt med den; og i opgaven, med andre ord,
foregive at være interesseret. Belønningen for tålmodigheden er en
billet på første parket til et freakshow, hvor opgaven
materialiserer sig i løbet af blot én uge. At gennemleve
dette, at have oplevet noget så makabert og overlevet,
er en befrielse (jf. i øvrigt alkohol indtaget
under julefrokosten).

FORESTIL JER
Det er svært at få svar på, hvorfor universiteterne skal have nye styreformer.

Af Lis Andersen,
kontorchef ved
Københavns
Universitet.
Medlem af FHFs
bestyrelse

Kender I den slags fjernsynsreklamer der
fortæller »en lille historie«. Den får en til at
høre efter første gang, men allerede den anden
afspilning virker irriterende, og tredje gang
man støder på den, zapper man væk hurtigst
muligt.
For tiden (april 2002) kører der en sådan fjernsynsreklame for Berlingske Tidende, som
dermed vil gøre opmærksom på, at avisen
bringer en række debatindlæg om forholdet
mellem universiteterne og erhvervslivet – et
emne, der er på regeringens dagsorden og er en
del af dens valggrundlag.
Indslaget lyder omtrent således: »Og så skal jeg
byde velkommen til Jesper« siger en yngre trivelig lærerinde til sin klasse og Jesper, som står
ved siden af hende og ser temmelig blodfattig
ud. Hun fortsætter: »Jesper har læst seks år på
Københavns Universitet og har en teknisk overbygning fra Oxford, og så har han lige forsvaret
sin ph.d.« Et spørgsmål fra en elev lyder: »Kan
han så reparere vores båndoptager?«. Lærerinden henvendt til Jesper med forundring i
stemmen: »Kan du ikke?«
Tableau.
Anklagen er absurd, men budskabet er klart:
De spilder en masse tid og penge på universitetet uden at lære noget relevant – relevant
for erhvervslivet eller samfundet. Det er ikke
småting, der i disse få sætninger bliver luftet af
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fordomme. Der appelleres til folks mistænksomhed over for ting de ikke forstår og til deres
eventuelle misundelse over ikke selv at have
fået en universitetsuddannelse. Trøst jer – I
ville alligevel ikke have kunnet bruge den til
noget.

Anti-intellektuelle holdninger
Hvor kommer disse anti-intellektuelle holdninger fra? Når Berlingske Tidende tillader sig
at bringe noget sådant, må der vel være en vis
grobund for dem blandt læserne. Det er jo nok ,
fordi de altid har været der. Det har altid været
i orden at gøre grin med distræte professorer og
folk, der er så optaget af abstrakte spørgsmål, at
de er ganske verdensfjerne. I amerikanske film
bærer de altid store klodsede briller og mangler
sans for kvindelig charme. (Der findes ikke
kvindelige intellektuelle i det univers). Der er
imidlertid også i historiens løb masser af
eksempler på knap så uskyldige udslag af antiintellektuel tankegang.
I det antikke Grækenland, hvor de første universitetslignende lærdomscentre opstod, opstod
også den første alvorlige modstand. Den førte
til anklage og domfældelse af filosoffen
Sokrates. Det var i 399 f.Kr., at Sokrates blev
anklaget for forsømmelse af statens religiøse
kultus og fordærvelig indflydelse på Athens
ungdom. Det fremgår af forsvarstalen (skrevet
af Platon), at Sokrates mente, at han var offer
for ondsindet sladder og fordomme, og at det er

dem, der har udbredt den slags, der er hans
egentlige modstandere. Som Sokrates siger til
den 501-mand store dommerforsamling: »Det
er de folk, til hvis ord I har lyttet, fra I var små
drenge, der er de farligste; de har år ud og år ind
listet deres usandfærdige beskyldninger ind i
jer med deres talen om denne Sokrates, der
skulle være en slem filosof, der studerer og
udforsker naturens undere på himlen og i jorden
og forstår at disputere, så der bliver vendt op og
ned på alting. Det er dem, der ved ondsindet
sladder har udbredt dette rygte, der er mine
farligste anklagere, for de der hører denne tale
tror straks, at folk der studerer den slags ting
ikke anerkender guder«.
Lidt senere i talen nævner han også, at han er
blevet gjort til grin i en komedie af Aristofanes,
»hvor en person ved navn Sokrates svæver om
i luften og påstår, at han kan vandre omkring på
skyerne, og en hel masse anden snak om ting,
som jeg ikke forstår mig det mindste på«. Han
tilføjer: »Og dermed har jeg vel at mærke ikke
udtrykt nogen foragt for en sådan videnskab og
for de folk, der eventuelt virkelig forstår sig på
de dele«.
Hele forsvarstalen er præget af, at Sokrates
prøver at identificere anklagerne. Som han
siger: »Det mest urimelige ved det hele er dog,
at man ikke kan vide eller nævne navnene på
disse mennesker, – når det ikke netop er en
komediedigter. …Man kan ikke få dem for
retten og derved få lejlighed til at modbevise

deres påstande, men det er bogstaveligt talt
som at kæmpe imod skygger, og man må
forsvare sig og modbevise påstande uden at
høre et ord fra modparten«.

Ansatte ledere i stedet for valgte
Universiteterne befinder sig i en lignende situation. Universiteterne skal have nye styreformer og ledelsesregler, og der skal gennemføres reformer på både forsknings- og uddannelsesområdet. Hvorfor? – det kan man vel ikke
spørge om, det signalerer jo konservatisme og
selvtilstrækkelighed fra universiteternes side.
Tror de da, at de lever i den bedste af alle verdener? Der er nu nogle der spørger alligevel; og
det fremkalder uhyggeligt få svar. F.eks. skal
universiteterne have ansatte ledere i stedet for
valgte, fordi valgte ledere nok ikke er gode til at
træffe upopulære beslutninger. Spørgsmålet
om, hvad det er for beslutninger, der ikke er
blevet truffet i det nuværende styre, forbliver
ubesvaret. Universiteterne skal kunne konkurrere internationalt, hedder det. Men kan de da
ikke det? De høflige svarer: Jo, men de skal
være endnu bedre. Uddannelserne skal være
fleksible! Er de da ikke det? Og hvad er
egentlig en fleksibel uddannelse?
Universiteterne skal arbejde sammen med
erhvervslivet! Gør de da ikke det – åbenbart
ikke nok. Universiteterne er altså under en slags
anklage, men kender ikke anklageskriftet.
Ligesom Sokrates kæmper universiteterne
imod skygger. Gamle Sokrates var en idealist
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Forestil jer en verden uden universiteter

EN VERDEN UDEN UNIVERSITETER

og meget stædig. Han gav ingen indrømmelser;
det kostede ham livet. På universiteterne er der
mange idealister, som meget gerne vil argumentere for deres sag – hvis bare de kan finde
ud af, hvad den egentlig går ud på. De kender
desværre heller ikke straframmen, men det er
noget med X mio. kr. på finansloven.
Men der er også mange pragmatikere, som i
stedet vil forsøge sig med en tilståelsessag. De
har lært af amerikanske krimier, at man kan få
strafnedsættelse, hvis man tilstår og samarbejder. Altså forsøger man i universitetsverdenen
selv at identificere dårligdomme og mangler og
at foreslå nogle ændringer, som ikke kan skade
for meget.

Til de nybagte studenter og HF’ere må man
sige, at det behøver de nok ikke at bekymre sig
om i første omgang. De skal vælge, hvad de nu
skal foretage sig. Hvis de vil lære at reparere
båndoptagere, skal de søge ind på en teknisk
skole (helst en der også beskæftiger sig med
mere tidssvarende teknologi). Men hvis de har
mod på at studere de naturlove der betinger, at
det kan lade sig gøre, og i øvrigt ønsker at
trænge ind bag ved og »søge sandheden«, så
skal de søge ind på et universitet.

Det er meget vanskeligt for universiteterne at
føre positivt bevis for, at det går meget godt
som det er, og at argumentere for nogle reformer,
hvis virkninger er højst usikre. Men man kan da
ty til en refutatio in absurdum: Hvad vil der ske,
hvis vi nedlægger universiteterne? Hvor lang
tid vil der gå før man kommer til at savne svar?

Universiteterne er altså under
en slags anklage, men kender
ikke anklageskriftet.
Ligesom Sokrates kæmper
universiteterne imod skygger.
Gamle Sokrates
var en idealist og meget stædig.
Han gav ingen indrømmelser;
det kostede ham livet.
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-EVALUERING AF BLOKDAGSORDNINGEN
Evalueringen af blokdagsordningen er foretaget
som led i den løbende evaluering af fag og
aktiviteter på Frederiksberg HF-Kursus. Evalueringsmaterialet består af spørgeskemabesvarelser fra 231 elever og 22 lærere. Lærergruppens besvarelser blev indsamlet i december
2001, og elevernes besvarelser blev indsamlet
ved blokdagene i januar og februar 2002. Ni
forskellige fag har været udgangspunktet for
elevernes besvarelser. Fagene der indgik var:
dansk, tysk, fransk, spansk, samfundsfag, religion, historie, musik og billedkunst.

Af Marianne Villumsen
og Kjeld Arne Hansen
Medlemmer af
EVAlueringsudvalget
på FHF

Databehandling er foretaget af I & A Research
A/S, medens analyse af data og rapportering er
foretaget af evalueringsgruppen. Blokdagsordningen indebærer, at torsdagens 8 timer på
skift en gang om måneden udløser en 8-timers
dag. Ideen med blokdagen er altså at give
mulighed for at arbejde en hel dag med et fag.
Det vil indledningsvis være rimeligt at lave en
indholdsdeklaration på blokdage. Da initiativet
til blokdagsordningen kommer fra lærergruppen, og da ansvaret for blokdagens indhold og
form er lærernes, spurgte vi lærerne, hvordan
blokdagene indgår i undervisningen.

Til spørgsmålet om
hvordan blokdage indgår i undervisningen
svarede lærerne:

(≠): Her blev nævnt: Eksamensforberedelse (3 stk.), opfølgning af tidligere forløb, skrivedag, interview, øvelser i edb,
ekskursioner og øvelser i skriftlig fremstilling

Som det fremgår har blokdagene et rigt varieret
indhold, der indebærer arbejde både på og uden
for skolen. Det er således vigtigt, når man læser
det følgende at understrege, at blokdagen hvad
angår form og indhold ikke er en entydig størrelse, der er lagt fast en gang for alle. Som
Vorherres hus har blokdagen mange »boliger«.
Elevernes medindflydelse
De ministerielle bestemmelser for fagene lægger op til inddragelse af eleverne i undervisningens
tilrettelæggelse. Vi spurgte indledningsvis eleverne
om omfanget af medindflydelse på blokdagene.
Det fremgår af besvarelserne, at 61% af eleverne
mener at have været inddraget i beslutningen af
emne/emner for blokdagen, og 55% mener, de
har været inddraget i programplanlægningen.
Heroverfor står 39% og 45%, som ikke mener
sig inddraget på de to felter. Det er svært at vurdere, om der er tale om et »demokratisk underskud« eller om andre forhold har spillet ind.
I lærerundersøgelsen fremgår, at otte (af 22)
lærere (uden forbehold) svarer ja til at have inddraget eleverne i planlægningen af blokdage,
medens tre lærere (uden forbehold) svarer nej.
De undersøgte blokdage er placeret i
eksamenssemesteret, hvorfor den nærtliggende
eksamen kan have sat dagsordenen for blokdagen i flere tilfælde og har forhindret imødekommelse af elevønsker. Vi kan ikke ud fra
materialet se, om der har været fremsat ønsker
fra elevside, som ikke er blevet indfriet, eller
hvor mange ønsker det i givet fald er tale om.

evaluering af blokdagsordningen

STANDARDER OG PROFILER:

Elevernes forberedelse
Eleverne bliver på blokdagene budt et program, som skal ækvivalere, hvad der svarer til 8 timers undervisning i fagene. Ideen er
ikke nødvendigvis, at blokdagen i lektie-omfang skal svare til 8x1 lektion. Udbredt praksis er, at der på blokdagen indgår ekskursioner og f.eks. læsepauser. Vi ønskede at tilvejebringe et indtryk af forberedelsesbyrden ved blokdage sammenlignet med den
almindelige lektion. Elevernes besvarelser ser på dette felt således ud:
Det kan konstateres, at forberedelsestiden
til en blokdag i et givet fag svarer til forberedelsestiden til en gennemsnitstime i
faget. Udlagt således kan man se, at 72%
af alle bruger max. en halv time i forberedelse til såvel én gennemsnitstime som en
blokdag på 8 timer. Dette kunne tolkes
derhen, at der skal indhentes 7 timer pr.
afholdt blokdag i den øvrige undervisning.
Dette er dog næppe en rimelig tolkning,
eftersom blokdagen ofte har et andet sigte
og indhold end den traditionelle lektion
jævnfør lærerbesvarelsen. Bruges blokdagen eksempelvis til opsamling og/eller uddybning af tidligere læst stof vil der rimeligvis
ikke blive fyldt meget ekstra lektie på. Af de åbne elevbesvarelser fremgår det ligeledes klart, at blokdagen ikke er en dasedag,
men opleves som ganske krævende. Men tilbage står dog, at blokdagen rent lektie-mæssigt ikke modsvarer 8 ordinære lektier, hvorfor der kan opstå lidt ekstra pres på den øvrige undervisning – ikke mindst hvis der optræder to blokdage i faget i det samme
skoleår (eventualiteten kan også være 4 blokdage over to år i fællesfaget). Dette er ikke bekymrende for så vidt at blokdagene er
planlagt i sammenhæng med den øvrige undervisning. Lærerbesvarelsen viser da også, at 19 ud af 22 ikke mener, at det er et problem at nå pensum i klasser med blokdag. Dog mener 5 af de 19, at blokdage medfører et højere arbejdstempo i den øvrige undervisningstid.(3 lærere mener der er et problem med at nå pensum i matematik B-niveau).
Fordele ved blokdage
Lærerbesvarelserne til blokdagsevalueringen gav blandt andet en liste over kvaliteter
ved blokdagen pædagogisk betragtet. Denne
liste blev forelagt eleverne, og reaktionen
herpå fremgår af det følgende:

Generelt bekræftes lærernes fornemmelse
for blokdag. Det er dog interessant, at scoren
er beskeden, når det gælder indøvelse af
teknikker af mere kompliceret art, og når
det gælder undervisningsdifferentieringen.

Det er interessant, at eleverne i deres åbne udmeldinger ikke udtrykker ønske om afskaffelse
af blokdage. Der er reservationer over for
længde, visse fag, belastningen og den forhøjede
risiko for fravær, men ikke over for ordningen
som sådan. Vi spurgte om elevernes holdning
til en blokdagslængde på henholdsvis 8 og 4
timer:
Medens 37% ikke mener at længden skal være
på 8 timer og kun 44% går ind herfor, afviser
57% 4 timers længde som alternativ. Her burde
der nok være givet mulighed for at foreslå en
alternativ længde på dagen. Blandt de åbne svar
bliver følgende længder bragt på bane:
fra 10 til 14
6 timer
Derudover er der fra administrationens side
fremlagt en ide om 7-timers blokdage (ved ikke
at skemalægge en 8. time). Dette skulle kunne
imødekomme i det mindste en del af kritikken.
Den foreslåede konstruktion med en blokdag
fra 10 til 14 kan være svær at kombinere med
det udadrettede, men kan fastholde blokdagstanken om fordybelse med videre. 6-timers
modellen med f.eks. to normale morgentimer er
også en mulighed. Men 7-timers blokdagen
kunne måske afprøves først.

Skal blokdagsordningen bevares?
Som det tidligere blev bemærket, var der ingen
forslag om afskaffelse af blokdagen blandt de
åbne tilkendegivelser. Direkte forespurgt om
blokdagen skal bevares, svarede eleverne som
følger:

(≠) 21 lærere svarede ja

Omend dissens en meget overvældende tilslutning
til bevarelse af blokdagsordningen.
Afslutningsvis blev eleverne spurgt, om de havde
andre synspunkter vedrørende blokdagen, som de
ikke havde fået fremført. Her har 50 stk.
bemærkninger. Da vi tidligere har plukket fra
buketten af åbne tilkendegivelser, skal vi her blot
bringe de sidste mere originale:
 Blokdagen er bedst i humanistiske fag.
Det kan let blive langtrukkent med otte timer
naturvidenskab.
 Jeg er meget træt. Orker ikke en uddybning.
 Det er dejligt. Jeg er sgu blevet klog i denne
time (det er rigtigt).
 En blanding mellem alternativ undervisning
og traditionel undervisning.
 Det ville være godt, hvis man kunne komme
flere fag igennem, ikke kun de fire vi har om
torsdagen.
 Man burde skifte dag i det andet halvår, så
man får det i flere fag, for på den måde at
udnytte det bedst muligt.
 Det er en fornøjelse at have blokdag, når
læreren har den rette indstilling mht at dele
dagen op.
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Ulemper ved blokdage
Blandt de 118 respondenter er der 52, som har
reservation over for dagens længde. I denne forbindelse anføres manglende koncentration sidst
på dagen. En elev udtrykker det således: »Så
lang koncentration gør, at de sidste timer ikke får
samme indhold. Hjernen er brudt sammen«.

Kan rammerne forbedres?
Vi skal slutte denne gennemgang med at se på to elementer af lærerundersøgelsen:
Lærergruppen blev spurgt, om de var tilfredse med de tekniske og økonomiske faciliteter i forbindelse med blokdage.

Der var her 12 svar. En svarede nej medens 11 var mere eller mindre tilfredse, idet følgende reservationer blev anført:
vi kan ikke alle arbejde med IT
overbooking af video
generelt ikke gode faciliteter
man kan da let bruge mange penge
der mangler honorar til foredragsholdere
større tilskud til ekskursioner

Lærerne kom bl.a. med følgende forslag til forbedring af rammerne for blokdagen :
fast video og lyd i lokalerne
klippekortordning til video
penge
kaffeordning
flere videoer
ændres til temaforløb med flere fag
projektuge
9-15

Tilførsel af økonomiske og tekniske ressourcer vil være fint. Tilbage står at sige, at der bedømt ud fra undersøgelsesmaterialet hersker en høj grad af konsensus om blokdagsordningen, og vi vil sætte punktum for denne gennemgang af
blokdagsevalueringen ved at citere den anonyme elev som skrev:

»Det er dejligt. Jeg er sgu’ blevet klog i denne time (det er rigtigt)«.

- et

forløb

Når skidtet ikke fungerer
Igennem hele skoleåret har en lille flok stædige
lærere siddet ved forskellige computere i
skolens landskab. Underlige ord og IT-begreber
er føget gennem luften på lærerværelset, og
grupper af lærere har siddet på diverse depoter
og klikket sig rundt i IT-land, mens de skiftevis
har taget sig til hovedet i frustration og frydet
sig over ting, som er lykkedes.

med

forhindringer.

Manglende software (hyppigt udbredt problem,
skulle jeg hilse og sige), lydkort der ikke fungerer, forkerte billedbehandlingsprogrammer.
Stier man farer vild på i stedet for at blive ledt
på rette vej. Og så er vi endda i den heldige
situation her på FHF, at vi har IT-dyret Otto hos os
- stakkels de skoler der ikke har det, siger jeg bare.

Og når linksene reagerer på den fede måde
Men så lykkes det også nogen gange at få produceret noget man bliver rigtig glad for: En flot
hjemmeside, hvor linksene reagerer på den fede
måde og sender klikkeren videre til de planlagte steder – hurtigt og effektivt. Billeder som
bare ER DER, selvom tingene er blevet sendt
som vedhæftet fil via alverdens mailbokse til
gym-it-konferencen. Nodebilleder, som ligger
lige så pænt – parat til at blive printet ud, når
de skal spilles i det virkelige liv. Tabeller med
oplistede informationNår nettet er nede, linksene døde; word-versionerne inkompatible, billederne forsvundne. er – net og nydeligt.
Midi-lydene grimme, tabellerne uhensigtsmæssige. Computerne virusinficerede og syge. Elevvenlige opgaver –
lige til at løse på nettet
grimme, tabellerne uhensigtsmæssige.
og derefter sende direkte i lærerens mailboks.
Computerne ramt af langsommelighedernes
Relevante og brugbare links, som er lige til at
langsommelighed, virusinficerede og syge,
gå til for videbegærlige elever. Så er det lige
fungerende som hospitalernes placeringer af
pludselig rigtig sjovt at være på IT-kursus. Det
patienter på gangene – kun langsomt og efter
spændende er nu for mig og for flere, hvordan
unendlich ventetid kommer man videre –
alle disse smarte ting vil komme til at fungere –
måske en dag ind på en stue, måske en dag
i det virkelige liv med levende elever og vel i
videre til et plejehjem.
større udstrækning, end vi har brugt det hidtil.
Af Annemarie Krarup

Vi har været på gymnasie-IT-kursus hele året,
og det har sikkert også kunnet mærkes på hjemmefronten i de fleste deltageres familier (det
kunne være interessant med en sammenlignende undersøgelse af telefonregningernes
størrelse før og under kurset…). Ind i mellem
har det været uendelig frustrerende: Når skidtet
ikke fungerer efter hensigten. Når nettet er
nede, linksene døde; wordversionerne inkompatible, billederne forsvundne. Midi-lydene

gymnasie IT

Gymnasie-IT

En monolog om dialog
Omslaget er lavet med årets tema for øje : konfrontation og dialog. Her er nogle ord om tankerne
bag billedet eller også er det tanker om ordene bag billedet.

Af Peter Bro

Søens vand ligger stille og fladt, roligt og glat.
plat.
Jeg kaster en sten i søen.
Vandet bølger i ringe, der bliver større og
større og større og forsvinder – måske. Et
billede på mit liv. Kort og godt. En krusning i
universet. Stenen er min krop og bølgen min
sjæl. Nej, stenen er mit jeg og bølgen min handling. Nej, stenen er min krop og sjæl og bølgen mit liv. Hvad er vandet? Filosofi for nybegyndere. Kan jeg være en besjælet sten? Det
kunne være godt at finde ud af det inden stenen går til bunds og bølgen dør ud.
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Bare jeg dog havde hørt efter i skolen og ikke
tegnet så meget i timerne. Og dog, vi havde
ikke filosofi. Vi havde for den sags skyld
heller ikke psykologi . Vi havde geografi men
ikke geologi. Så muligheden for at lave min
egen lille tværfaglige kortslutning og måske
finde ud af om en sten kan være besjælet var
ikke til stede. Og dog: en dansktime, Holberg,
Erasmus Montanus: »Mor Nille kan ikke
flyve, en sten kan ikke flyve, ergo er mor Nille
en sten«. Det blev hun ikke glad for. Og vi
andre blev forargede over at hendes lærdomsopblæste bondestudent af en søn optrådte
som en dumvigtig, goldt formalistisk
akademiker. Sjovt nok opfattede jeg flere af de
lærere jeg havde som Erasmus Montanuskloner, nogle dog med formildende træk.
Jeg havde heller ikke fysik i gymnasiet, jeg
var sproglig. Så hvis jeg vil finde et naturvidenskabeligt svar på om jeg er en sten eller en
bølge, må jeg søge tilbage til min tid i
folkeskolen. Hvis sandheden skal frem, må jeg
indrømme, at jeg også tegnede en del i den tid.
Men jeg tror nok fysiklæreren fortalte, at al
materie i universet bestod af partikler, atomer,
der blev bygget sammen til molekyler, der
blev bygget sammen til både ting og sager. At
det ikke var løgn beviste han : jeg har faktisk
set ham lave vand, godt nok kun som dråber i
et reagensglas, ved at blande ilt og brint. Så
når religionslæreren fortalte, at Jesus lavede
vand om til vin, kom det ikke bag på mig. Jeg
havde faktisk svært ved at se det som et mirakel.

På samme måde var jeg overbevist om at når
det ikke var lykkedes alkymisterne at fremstille guld, var det blot fordi der var et eller
andet, de havde overset. Når man kunne lave
vand og brød, det lavede min mor jævnligt,
altså brød, kunne man vel også købe ind til at
lave guld. Krudt havde jeg lavet med ingredienser købt på apoteket Rosen. Jeg havde også
planer om at investere i kul og presse dem til
diamanter. Fysiklæreren havde sagt, at der
skulle et ret stort tryk til, men det skulle jeg
nok klare. Jo, universet hang sammen, så med
det periodiske system i den ene hånd og sparegrisen i den anden, skulle det nok gå. Som
sagt havde jeg ikke fysik i gymnasiet. Jeg
havde heller ikke kemi og matematik, så mine
planer om at regne tilværelsens gåde ud på et
naturvidenskabeligt grundlag blev skrinlagt
for en tid.
Senere opdagede jeg , at fysikerne havde
ændret opfattelse af stoffets beskaffenhed. Nu
bestod alt af svingninger i større eller mindre
fortætninger. At fysikerne havde passet
butikken, mens jeg lærte at tale nogle sprog,
passede mig fint. Selvfølgelig svingede og
vibrerede verden nu. Det var ikke uforståelig
tågesnak, men selvfølgelig hverdagstale. Vi
svingede dengang, nogle gange swingede
vi. »Goood, goood, gooood, good vibrations«,
sang Beach Boys. Vi talte også bare om »goe’
vibes«.
Universet hang stadig sammen , på en ny og
mere spændende måde. Materien var ikke

fastere end at den kunne modelleres. Jeg var
fast overbevist om, at der ikke var noget, der
var fast. Alting flød. Rum og tid hang sammen. Rumtid. Genstande ændrede form, når de
blev bevæget. Jeg opfandt et kamera, der
kunne dokumentere det. Jeg havde ikke lavet
guld og diamanter, men nu kunne jeg visualisere den såkaldt faste verdens foranderlighed,
dens plasticitet og bølgenatur. Min kæreste
stod model, hun var bølgen, der rullede rundt.

Hun var et billede på verdens flydende væsen,
det kollektive. Vi var alle stjernestøv.
Verdensbilledet er ændret siden da. Kvantemekanikken og en øget opmærksomhed på
østens filosofi har fået bølgerne til at rulle
videre.
I 1975 skrev Fritjof Capra »Fysikkens Tao«,
i hvilken han sammenholdt den vestlige verdens nyeste opfattelse med østens ældgamle
tankesæt og påviste iøjnefaldende harmoni.
Det skal lige indføjes, at for min generation
var østen kommet til vesten inden da. Beatles
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– og bølger

regløb go –
havde været i Indien og lært at spille på citar,
og vi havde danset og elsket til musikken og
de psykodeliske lysshows, hvor alting flød.
»Sea of love«. Capras bog er naturligvis blevet
fulgt af en lang række bøger, der fortæller om
de allernyeste vestlige teorier. Bootstrapteori,
indfoldede ordener, kvantepotentialer og
meget mere. Et hav af tanker.
Men lad os spørge i vest og få svar i øst. Ray
Grigg skrev i 1989 »The Tao of Being« med
udgangspunkt i Laotses »Tao Te King«, der
er skrevet i Kina i det sjette århundrede før
Kristi fødsel. Taoismen er spændende, ikke
mindst for en lærer og bestemt også for en
elev. Så her nogle kraftige citater:
»Således lærer vi og lærer fra os, vi kommer
i vanskeligheder og ud af dem igen, og finder
og taber os selv. De færreste af os er mere end
glimtvise vismænd. Når vi tror, at vi ved
besked, så underviser vi; når vi tror, at vi ikke
ved, så lærer vi. Vi burde undervise mindre og
lære mere. De, som underviser, som foregiver
at vide, burde ikke opfatte sig selv som taoistiske vismænd.«
»Alle begreber skaber en definition, som Tao
smutter fra, nærmest som uendeligheden bliver
ved med at smutte uden for alle målte kanter.
På samme måde er det mytologisk umuligt at
være i Paradisets have og samtidig vide af
det. Oprindelig enkelhed og selvbevidsthed er
gensidigt udelukkende. Enhver som underviser
i begreber, er den skæbnesvangre Eva; enhver,
som lærer dem, er den sårbare Adam. Lærere
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ødelægger den oprindelige enkelhed. Med
hvad enten de er klar over det eller ej, så lærer
de også en sensitivitet i tanke og handling fra
sig, som er hinsides begreberne. Hvad de
underviser i, eller i det mindste underviser hen
imod, er en udifferentieret helhed og opmærksomhed, gennem hvilken mennesker, også de
selv, kan lære at balancere i universet med en
slags intuitiv fornemmelse.«
»Alt bevæger sig gennem egne rytmer mod
en højere balance og harmoni. Balance er ikke
en tilstand men en proces. Tager vi for eksempel forholdet mellem mennesker, så bevæger
og forandrer hver især sig, men forbliver i balance. Til tider føres der , til tider følges der ;
til tider er der enighed og til tider uenighed.
Det, som er yderst vigtigt, er parternes harmoniske balance, at de hver især har stor
respekt for hinanden.«
»Enhver forandring udfordrer og skaber ubalance for at skabe en større balance, skaber en
momentan ubalance, som forvandles til en
højere balance .Dette fører til en dybere harmoni. Når de hver især er det balancerede centrum, vender harmonien naturligt tilbage og
bliver dybere.«
»Stenen er også det balancerede centrum.
Mennesket står ikke blot i forhold til sig selv,
men til alting. Blot og bar information om stenen er ikke nok. Vi må leve dens betydning
ud. Hvad den er, er mere end vi kan finde ud
af. Hvad vi er, er mere end vi ved. Ved at blive
mere end blot tanken, bliver »kraft« til »den

rigtige måde«. Når den rigtige måde træder i
kraft over for andre, forsvinder kraften, og der
er ikke længere adskillelse mellem den ene og
den anden; hver især fører den anden. Når
spørgsmål fører til svar, og svar fører til
spørgsmål, er det så spørgeren eller svareren,
som fører? Enhver elev ved, hvordan man styrer en lærer med spørgsmål ; enhver lærer ved ,
hvordan man styrer en elev med svar.
Den taoistiske oplevelse kommer, når begge
opfører sig, som om de føres af noget andet,
noget som de begge synes at være rummet af,
den tilfredsstillende gensidigheds usynlige
kraft. For hver ting er alt andet vejen ind til
den bevidsthed. Selv stenen har noget at lære
os.«

Jeg kaster to sten i søen.
Ser et smukt interferensmønster udvikle sig,
da de to bølgebevægelser støder sammen. Et
smukt billede på mødets dynamik, på dialogens muligheder. To viljer der flettes sammen.
Konfrontationens nødvendighed. Det er her
det sker. Det er her skabelsens gnist springer
fra pol til pol.
»Misery is the River of the World« , siger
Tom Waits i stykket »Woyzeck«. Sortsyn i et
pragtfuldt farverigt og sindsoprivende drama
om mange af tilværelsens største spørgsmål. I
samme sang siger han: »If there’s one thing
you can say about Mankind, there’s nothing
kind about man«.
Jeg kaster en håndfuld sten i søen.
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golaid mo golonom nE

Cabaret 2002
To helt almindelige og helt specielle aftener i marts

Mellem ørerne koger hjernen op – der er lyde,
lyde, lyde i rummet omkring os. Lige nu slår de
mod pillerne i aulaen, kastes op mod de øvrige
etager og smælder tilbage mod vores sagesløse
trommehinder, inden de bliver sendt videre
gennem hammer, ambolt og stigbøjle og af
sansecellerne i det indre ører knaldes ind i hjernen via hørenerven.
Af Annemarie Krarup

Vi ved det kommer til at lyde meget bedre.
Lydmanden skal have tid til at trylle med lydanlægget. Den håbløse aula (altså lydmæssigt)
skal bringes i harmoni med lydbølgerne, så det
bliver muligt for høresansen at decifrere koderne.
Vi øver og øver og øver. Hver gang et nyt nummer hænger sammen og giver mening, udløses
en rislen af fryd gennem kroppen. Endorfiner
og arbejdsglæde.

Vi øver og øver
og øver. Hver gang et
nyt nummer
hænger sammen
og giver mening,
udløses en rislen
af fryd gennem
kroppen.
Endorfiner og
arbejdsglæde.

Genren er jazz. Det er et mere afdæmpet udtryk
end vi plejer at have, og for en gangs skyld kan
de finere nuancer i korstemmerne faktisk høres
ordentligt. Meget tilfredsstillende.
Arbejdsweekenden lige inden cabareten skal
opføres er som altid en komprimeret oplevelse af
dele, som siden skal komme til at hænge sammen.
Først arbejdes der spredt ud over mange rum på
skolen: Et par jazzballader for solist og pianist
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øves i musiklokalet, mens Lau stadig bakser
med højtalernes placering i aulaen.
Det tætte, smukke og personlige udtryk i balladerne holder forrygende hele vejen igennem
og udløser jubel fra publikum de to aftener,
hvor cabareten opføres.
Laus opstilling af højtalere har større betydning
end som så. Ikke alene skal publikum kunne
opleve lyden ordentligt – det skal sangerne og
bandet også. Hvis de ikke kan høre sig selv og
de andre musikere, kan der ikke skabes et sammenhængende lydbillede.
Musikerne tæller til fire og spiller igennem.
Hul igennem ud til tilskuere og publikum er
hvad vi stræber efter i denne sidste intense koncentrerede øveweekend med morgenmad og
kaffedrikning i alle (pause)hullerne. Hullet i
maven – eller det er vist nervøsitet, det kaldes –
indsnævres proportionalt med fremgangen i
lydudtrykkets kvalitet.
Aulaen summer af de sammenhænge der efterhånden opstår i lyden. Band og kor sættes sammen igen og igen, og det begynder faktisk at
lyde af noget.
Endnu et skoleårs korarbejde krones med cabaretens klingende opførelse – to helt almindelige
og helt specielle aftener i marts.

1.
2.
3.
4.
5.

Cabaret 2002

Program:
Bye Bye Blackbird - koret
Nervertheless - koret
You Go To My Head - solist: Lea
Take It Easy, Boy, Boy - koret
Lover Man - solist: Ditte

- - PAUSE - 6.
7.
8.
9.
10.
11.

Please Don't Do It In Here - koret
My Funny Valentine - solist: Lea
Stompin' At The Savoy - koret
Baby, It's Cold Out Side - solister: Falke & Stine
Soul Shadows - kor & solist: Jakob
Bye, Bye Blackbird - koret

Medvirkende:
Kor:
Claus Vallø 2.D (bas)
Ditte Hartmann 2.C (alt)
Falke Hertz 1.V (bas)
Jakob H. Kruse 1.Y (tenor)
Lea Grundahl 2.B (sopran)
Natasja Sernung 1.R (alt)
Rasmus Købke 2.E (tenor)
Ryan Lumbye 2.B (tenor)
Stine Grove 2.J (sopran)
Band:
Janus Hecht 1.X - guitar
Magnus Grubbe 2.J - trommer
Torbjørn Ø. Jensen 1.Y - piano
Villads K. Mortensen 2.F - bas
Lyd, mix & cd-produktion:
Lau
Lys:
Jesper 2.B
Arrangører:
Annemarie Krarup
Carsten Hansen
Design af program & cd-cover:
Ryan Lumbye 2.B
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STUDIETUR TIL SKT. PETERSBORG
Fra d.10-15 marts 2002 var 4 klasser: 1P, 2A og de to 2.årshold der har samfundsfag på tilvalg, samt fire
lærere: Jan Andreasen, Mogens Jensen, Bodil W. Smith og Inger Worsøe på studietur til Skt. Petersborg.
Rejsen konfronterede deltagerne med en anden historie og med minderne om et andet politisk system.
Samtidig blev der rig anledning til dialog med en fremmed kultur og med nye måder at lære på.

Af:
Jan Andreasen
Mogens Jensen
Bodil W.Smith
Inger Worsøe
Amalie Alstrup, 2E
Bjørn Andersen, 2E
Bo Eilertsen, 2C
Niels Jensen, 2F
Anne-Mette Kristensen, 1P
Lea Mejdahl, 2A
Sofie Rasmussen, 2K
Stine Soepraptoyo, 1P
Jeffrey Wong, 1P

Hvorfor nu Skt. Petersborg?
Inger Worsøe fortæller:
Jo, allerede i midten af 1. år stod det klart, at Aklassen måtte på studietur. Et HF-forløb ville
ikke være fuldstændigt foruden. Historielæreren
mente, at valget stod mellem Prag og Skt. Petersborg. Og Prag kunne man jo altid komme til.
Fagligt var det da også helt fint. Ruslands/
Sovjetunionens historie er et oplagt emne, og
klassen arbejdede godt med det. Én skrev oven
i købet større skriftlig opgave om Krustjovs
opgør med Stalin. Det var værre med lokalkendskabet, for læreren havde ikke været der,
men det havde kollega Jan. I sine unge dage var
han guide for amerikanske turister i Leningrad,
så han måtte mobiliseres. Det førte til, at Pklassen som Jan er historielærer for, også måtte
med. Og da adskillige 2A-elever havde samfundsfag på tilvalg, blev de to tilvalgshold og
deres lærere også inddraget. Lærerne havde i
forvejen gode erfaringer med at lave projekt om
Østeuropa med indlagt studietur.
48 kursister, fire lærere og en søn tog så af sted
med en skønsom blanding af historiske og samfundsfaglige forudsætninger.
Den største oplevelse var nok kontrasten
mellem zartidens overdådige paladser og kunst42

samlinger og nutidens trøstesløse gadebillede.
Maxim Tevelev, dansktalende sociolog, gav os et
indledende foredrag om den sociale og politiske
situation som er vanskelig, men ikke håbløs. Det
blev sat i perspektiv ved et foredrag et par dage
senere. Lederen af et lille og åbenbart perifert
kommunistparti forklarede via engelsktalende
tolk, at inspirationen til løsning af de nuværende problemer skulle findes i »Det kommunistiske Manifest«. Og at kontrarevolutionen var
indtrådt med Krustjov – formentlig ved opgøret
med Stalindyrkelsen. Så blev vi så kloge.
Men den bagage tog vi ud for at opleve byen:
Indtryk fra en by i rusland
– fra danske stile:
Anne-Mette Kristensen, 1P, begrunder valget af
Gorbatjovs person og politik som emne for sin
historieopgave:
»Dette skulle blive mit første møde med en verden og et system der hidtil havde været ganske
ukendt territorium for mig/… /Da vi næste dag
begav os ud i byen for at snuse til os af kultur,
arkitektur, kunst og mennesker var det en meget
underlig fornemmelse jeg fik. Konstant blev jeg
påvirket af de kolde, melankolske og for nogen
bedrøvede blikke der mødte én overalt. Hvad
var der galt? Hvad havde de gennemlevet, dette
folk, siden deres blikke og sjæle så ud til at

Jeffrey Wong, 1P, har haft mange og store
oplevelser:
»Den følgende formiddag var Tikhvinkirkegården og Alexander Nevskij klosteret en
del af programmet. Som på de fleste kirkegårde
hang der en melankolsk stemning i luften.
Snefnug dryssede ned over gravstenene og en

For Stine Soepraptoyo, 1P, var det kunst og
arkitektur, der gav de største oplevelser. Hun
skriver om turen til Vinterpaladset og Eremitagen:
»Jeg havde dagen før været med til at gå
tohundredeog… ja mange trappetrin op i toppen af Isaak Katedralen som lå i nærheden.

Den lange rejse ned imod jordens indre kerne.
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Allerede i midten
af 1. år stod det
klart, at A-klassen
måtte på studietur. Et HF-forløb
ville ikke være
fuldstændigt foruden.

studietur til Skt. Petersborg

være så fortæret af denne tilstand. Det måtte
ganske givet være noget der havde påvirket dem
gennem generationer. Hvem havde mon
nogensinde gjort noget, for at de skulle få det
bedre?«

fredsommelig brise strejfede statuerne, som var blevet opført til minde
om diverse kunstnere. Man kunne
næsten ikke forestille sig, at
Dostojevskij og Tjajkovskij havde
nogen indvendinger over beliggenheden. En yderst mindeværdig
gudstjeneste i Alexander Nevskij
klosteret var det sidste på dagsordenen. Overvældet af den fredsommelige og harmoniske stemning med
levende lys og prædiken var det svært
ikke at blive revet med. Det blev da
også til et lys eller to til ære for
Jomfru Maria. De følgende dage
bestod af den ene overvældende
oplevelse efter den anden. Trods tømmermænd og søvn i øjnene ville man
ikke gå glip af de mangfoldige
seværdigheder, Skt. Petersborg havde
at byde på. Med et metrokort på lommen var det næsten muligt at komme
alle vegne. Følelsen af at man
nærmede sig jordens indre kerne var
uundgåelig på den lange rejse med
rulletrappe ned mod perronen. Når
man langt om længe havde nået jordens indre kerne, skulle man kæmpe på liv og
død, hvis man overhovedet skulle gøre sig
nogen tanker om at komme med toget. Man
kunne så trøste sig med, at der var afgang hvert
andet minut, hvis man skulle gå hen og tabe
kampen.«

Der var der den flotteste udsigt ud over byen Det var tydeligt
at se hvilke bygninger der blev holdt ved lige, og hvilke der
var ved at forfalde. Fra toppen kunne man også tydeligt se
Eremitagen fra oven. Det var jo helt utroligt så stort det var,
men det var først den onsdag morgen, da jeg drejede om hjørnet på hovedgaden, at jeg begyndte at føle mig lille. Her midt
på Paladspladsen stod jeg og kiggede på den kæmpestore
pastelgrønne barokfacade. Det var næsten som at gå ind i et
konditori og få smækket den største
lagkage i hovedet… Men det var
virkelig en oplevelse at se det hele
indefra, og det tør siges, at det russiske hof havde en god kunstsmag.
Det var jo Katarina den Store som
personligt sørgede for at hente
mange af kunstgenstandene i
Europa…«
Indtryk fra en by i rusland
– fra samfundsfagsrapporterne:
Lea Mejdahl, 2A, skrev om
velfærdsmodeller og socialpolitik i
Rusland:
»Putin forsøger nu i den senpostrevo-lutionære periode at skabe stabilitet, at få samfundet til at fungere
uden hensyn til ideologier.
Befolkningens manglende efterlysning af en opposition skyldes
både, at den ønsker samfundet stabiliseret hurtigst muligt, at Putin
som ung og intelligent har ry for at
have indsigt i alt hvad han laver,
samt at den globale landsby har
ramt russerne dobbelt hårdt. De var
i forvejen lige havnet i en ny social
virkelighed, hvor de skulle stole på
egne kræfter og tage selvstændige
beslutninger. Oven i købet blev de
så oversvømmet af it-teknologi og

En ny vinkel på undervisningen i historie.

den ikke kun nye nationale, men også globale kapitalisme,
hvilket igen skabte en længsel efter den stærke hånd
(Putin)…Sundhedssystemets delvise sammenbrud p.g.a. den
bratte nedskæring i offentlig støtte og de evigt manglende
bevillinger har skærpet problemet vedrørende bekæmpelse
af følgesygdomme fra rygning og særligt af alkoholmisbrug.
Verdenssundhedsorganisationen WHO placerede i år 2000
Rusland som nr. 130 ud af 191 hvad angår folkesundhed.
Gadebilledet i Rusland er
overalt præget af mænd med
halvliters ølflasker selv en
tirsdag morgen i metroen.
Dødeligheden er stigende,
gennemsnitsalderen
for
mænd ligger under pensionsalderen på 60 år, mens
antallet af fødsler er
faldende. I 1990’erne
krydsede den stigende dødelighedskurve den faldende fødselskurve og dannede et kors. Demograferne
kalder fænomenet 'det russiske kors'.«
Bjørn Andersen, 2E, belyser
miljøpolitikken i Rusland
og fortæller:
»På studieturen til Skt.
Petersborg i marts i år fik
jeg mulighed for selv at
opleve denne forurening på
min egen krop. Russerne
byggede under Sovjetstyret
enorme paradeveje… På
disse enorme paradeveje
der i øvrigt var hullede på
grund af manglende renovering, kører der endeløse

Og så et par klip fra en opgave med den omfattende titel: »Fra Sovjetunionen til Rusland«
skrevet af Niels Jensen, 2F, og Bo Eilertsen, 2C:
»Selv om de nyrige russere ikke investerer i
deres eget land, så kan det godt betale sig. En
dansk investeringsforening i Rusland gav et
afkast på 40 % i 2000…
Vi var ude at besøge en fabrik ..(danskejet tekstilfabrik, red.). Det var en sørgelig forestilling. I de to år fabrikken havde fungeret, havde
det været svært at få stabil arbejdskraft. Mange
kunne ikke følge akkorden og levede ikke op til
arbejdsgiverens krav. Medarbejderne mødte
ellers før arbejdstid og gik senere hjem for at nå
akkorden.
Samtidig var fabrikken i elendig stand, langt fra
vestlige krav. Kantinen var nogle faldefærdige
stole og borde i et hjørne, og resten af fabrikken
lignede mest noget, der skulle rives ned. Det
eneste nye på virksomheden var symaskinerne.
Men sikkerhedsskiltene på maskinerne var ikke
oversat til russisk. Der var ingen fagforening på
fabrikken og ingen sikkerhedsrepræsentant.
Først når der var sket en arbejdsulykke blev der
gjort noget ved problemet. Hvis medarbejderen
ikke kan holde akkorden… så er det bare ud.«
»Det er især de ældre omvæltningen er gået ud
over, de der ikke har børn til at forsørge
sig….De fattige ældre er dem man ser som
flaskesamlere og skraldespandskiggere, men

kreativiteten
blandt disse ældre
er stor. Man kan se
dem stå og fremvise deres små
hundehvalpe, eller
de står og synger
gamle fædrelandssange for at tjene
penge. De sælger
tændstikker eller
deres køkkenredskaber. Det er
selvfølgelig ikke
lige sådan ens
egen bedstemor
skal tilbringe sine
sidste år…«
Amalie Alstrup, 2E, og hendes gruppe gik spontant på egen hånd ind på en skole, hvor de blev
vel modtaget:
»Det lignede en skole udefra, mest fordi der var
fyldt med børn, der hoppede glade rundt på en
lille grund foran en gammel faldefærdig rødgrå
bygning. Der var en stor tung port, der førte os
ind i en snoet gang der, for at sige det pænt,
stank af pissoir. Der var højt til loftet og mens
jeg kiggede op på et af de små vinduer, tænkte
jeg på de stakkels børn, der hver eneste dag
skulle indhalere så stor dosis ammoniak…. Vi
fortsatte ind og åbnede en ny dør. Bag den var
der en foyer… pludselig stod vi midt i det hele
og følte os rigeligt malplacerede, idet vi trådte
frem på en stump af et af mange betrådt, vådt
og ret antikt gulvtæppe. Bag et lille træbord sad
en gammel tudse af en russisk fattigkone med
et tørklæde om sit fine hoved, der unægtelig
havde set og oplevet en del. Vi prøvede at kommunikere, og jeg ved ikke hvordan det lykkedes,
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rækker af gamle Lada'er, alle kendetegnet ved
en tyk, sort røgsky, når de gasser op, mens store
sorte Mercedes'er i 600 klassen utålmodigt
prøver at komme forbi… Bilerne er alle dækket
af et tykt lag størknet smog og støv… hele byen
er dækket af denne smog og støv.«

Uddrag af
samfundsfagsprogrammet:
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men i hvert fald lod hun os passere….en masse
små russerbørn rendte rundt med hinanden i
hånden og fjantede på gangene. Jeg kom i kontakt med en af de ældre, mere udfarende
drenge, og vi udvekslede et par engelske linjer
med hinanden. Det var småt hvad der blev
forstået…. ordet teacher blev fanget i larmen af
fnisende skolebørn, der med store øjne så til,
mens deres ven snakkede med de fremmede.
Fem minutter efter kom der en yndig dame hen
til os på gangen. … hun var skolens engelsklærer og syntes, at det var en ære at tale med os.
Hun viste os ind i skolens kantine. Der var nogle
flotte aflange vinduer med tremmer foran .…
for at gemme tremmerne hang der pompøse
lyserøde pufgardiner med flæser foran.
I den ene ende var der en slikmutter, hvor man
dog også kunne tilegne sig en lille russisk
rødbedesalat. Der lå masser af russisk chokolade og ved siden af lå der de obligatoriske
amerikanske chokoladebarer, f.eks. Sneakers
og Raider. Prisen på den amerikanske chokolade var ikke mindre end tredobbelt. I den
anden ende var der et stort åbent køkken, hvor
fire godt polstrede damer stod i hvide klæder

og rørte i nogle enorme blikgryder. Der duftede
dejligt, og vi var alle sultne og spurgte, om vi
muligvis kunne noget mad. Det var helt i
orden. Vi var der ved middagstid og fik god, og
frem for alt sund, russisk, traditionel mad.
Menuen bestod af suppe, kartoffelmos og noget
rødbedesalat. Oven i købet fik vi hver en kop te
fra en af de enorme blikgryder. Teen var
sukkersød og blev serveret i nogle kopper fra
sovjettiden. Man smider bestemt ikke en kop
ud, bare fordi der er skår i den…. Pludselig
ringede skoleklokken og frikvarteret var
forbi… en bemærkelsesværdig ting var, at
børnere på mindre end 10-15 sekunder havde
rejst sig og forladt kantinen. Så en del disciplin
eksisterer altså stadig….«
Fredag den 15. marts var studieturen slut, og
lærerne og de fleste elever tog afsked med
Hotel Moskva og Skt. Petersborg. Nogle elever
havde dog valgt at blive en nat eller to mere, og
de var så uheldige at støde ind i et par tilfælde
af den omfattende kriminalitet, vi havde læst
om hjemmefra, men som vi på selve studieturen havde været forskånet for at møde. Sofie
beretter her om, hvad der fulgte efter indbruddet
på hotelværelset:
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De følgende dage bestod af den ene overvældende oplevelse efter den
anden. Trods tømmermænd og søvn i øjnene ville man ikke gå glip af
de mangfoldige seværdigheder Skt. Petersborg havde at byde på.

En tur på en russisk politistation
Af Sofie Kirstine Dalhoff Rasmussen.

Af Sofie Kirstine Rasmussen
2.K

Kl. 8.00:
Vi opdager tyveriet og meddeler det til receptionen. Bliver efter et par minutter ringet op af
hotelpolitiet, der beder os om at komme ned til
receptionen. Vi bliver ført ind i paskontoret,
hvor der en venlig turist, der er tolk for os. Vi
fortæller, hvor mange penge der er blevet
stjålet, og hvad tid vi selv tror, det er sket (ml.
kl. 6 og 8). Vi får at vide, at det skete kl. 5.30,
og at de havde pågrebet tyven. Vi skal komme
tilbage efter en halv time og tage med på politistationen, hvor vi vil få vores penge tilbage. Det
vil tage ca. to timer max.
Kl. 9.45:
Nede i paskontoret igen. Får at vide at jeg skal
gå op på hotelværelset og vente på, at politiet
ringer op og siger jeg må komme ned. Der vil
gå ca. 15 min.

Efter at have
brugt en hel dag
på at anmelde et
tyveri måtte jeg
konstatere, at
politisystemet i
Rusland er en by
i Rusland.

Kl. 10.45:
De ringer fra receptionen og beder mig om at
komme ned på hotellets politistation. Der
møder jeg en tolk og fire mænd i store læderjakker. De kommer fra et specialkorps, der har
med udlændinge at gøre. Vi skal lige vente 10
min., mens de ser på overvågningsvideoen.
Derefter kører vi hen på den nærmeste politistation. Vi kører i en lille smadret Ford med
tonede ruder og et opkaldeapparat, der ligner en
attrap fra en krigsfilm fra 40’erne.
Kl. 11.15:
Politistationen er i meget dårlig stand. På gulvet ligger der nogle svampede stykker pap, der

48

lugter råddent. På politistationen er der umiddelbart ikke nogen politimænd. Ifølge en 14dage gammel lov må politimænd ikke længere
ryge på politistationerne, ergo er der ikke en
eneste politimand at få fat i. Der går 45 min. og
så kommer der til gengæld syv politimænd rendende. De er alle sammen halvfulde. De er kun
på arbejde denne lørdag som en straf for, at de
har udført deres arbejde dårligt resten af ugen.
Betryggende. Vi sidder nu 13 mennesker – syv
politimænd, de fire mænd i læderjakker, tolken
og mig – i et rum på størrelse med
hotelværelset. I det lille rum står der tre små
skriveborde, der hænger ledninger ud af
væggen, og der hænger et stort billede af
ophavsmanden bag det første politikorps i Skt.
Petersborg. Der lugter meget stærkt af terpentin, da man er ved at få malet ude i gangen
med noget voldsomt lugtende terpentinmaling.
Politimændene er mere interesserede i, om jeg
er gift, og om jeg vil med ud og drikke øl, end
at jeg er blevet berøvet. Der kommer en mand,
der skal optage en rapport. Tolken siger, jeg
skal fortælle, at jeg har fået stjålet mere, end
hvad jeg i virkeligheden har. Tolken arbejder
for politiet og for retten som civil tolk. Men
nogle gange, hvis politiet mangler folk, er hun
også politiassistent. Jeg fortæller min historie
for første gang. Der er ikke nogen computere,
så alting bliver skrevet ned med sirlig håndskrift på tre forskellige papirer. Efter to timer på
politistationen skal vi nu have fat i en kriminalassistent. Der vil gå ca. 15 min. Han kommer ikke. I stedet får jeg en kvittering for min
anmeldelse.

Kl. 15.20:
Jeg får at vide, at vi skal tilbage til politistationen og se overvågningsvideoen. Vi sidder og
venter i bilen udenfor. Tolken falder i søvn.
Inde på politistationen igen er der stadig ikke
nogen kriminalassistent. Specialkorpset har
tilkaldt deres chef for at sætte lidt skub i tingene. Vi kan heller ikke se videoen, da der er
nogen, der har smidt nøglerne til videorummet
væk. Jeg bliver spurgt, om jeg kan identificere
mine penge, hvilket jeg ville mene skulle blive
lidt svært. Kan jeg så identificere tyven, det
mente jeg heller ikke jeg kunne, jeg lå jo og sov,
da han var inde på vores værelse. Bliver ført ind
i et lille lokale, hvor der et lille bur med én
mand i. Det var ikke så svært at regne ud, hvem
jeg skulle pege på.

kvarter får jeg at vide, at vi ikke havde lukket
døren ordentligt til hotelværelset, men at det
ikke skulle have nogen indflydelse på sagen.
Kriminalassistenten erklærer mig for offer for
en forbrydelse, men er ikke sikker på, om han
nok beviser. Udenfor igen. Jeg forstår ikke helt
deres begrundelse for ikke at ville arrestere
tyven pga. manglende beviser. De har jo ham på
video. Jeg får at vide, at jeg vil blive kørt
tilbage til hotellet, hvor kriminalassistenten vil
komme hen og se videoen – igen. Jeg skal så
senere kontakte en politimand fra det specielle
korps, som så vil give mig pengene. De skulle
have telefonnummeret til politimanden i receptionen.
Kl. 17.45:
Tilbage på hotellet – dødforvirret. Jeg henvender mig senere i receptionen, der ringer til den
forkerte politimand. Hun ringer i stedet for til
hotelpolitiet, der siger, de har overdraget sagen
til en anden instans. Det kunne jeg jo have sagt
mig selv. Jeg får at vide, at jeg vil få tilsendt
mine penge efter retssagen, men at det sagtens
kan tage lang tid. Efter at have brugt en hel dag
på at anmelde et tyveri måtte jeg konstatere, at
politisystemet i Rusland er en by i Rusland.

Kl. 17.15:
Efter seks timer kommer der endelig en
kriminalassistent. Jeg fortæller min historie –
igen. Kriminalassistenten har lidt svært ved
at høre efter, da der tilsyneladende er en meget
vigtig fodboldkamp i gang i fjernsynet. Efter et
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Kl. 13.15:
Forlader politistationen med tolken og en af
læderjakkerne. Vi kører lidt rundt i den gamle
Ford. Tolken kalder op over walkie-talkien for
at få at vide, hvor der ligger et bestemt bageri.
Efter en halv time finder de det, og jeg får en
hel bærepose fuld af forskellige kager. Vi venter stadig på kriminalassistenten, som er optaget
af et andet offer.

Ald

Af Torben Christensen

er,

nos

talg

Noget af det mere opløftende
ved at blive gammel er, at det stadig er
muligt at få denne kildrende fornemmelse i
kroppen som ved forelskelse, når man af
passende ydre omstændigheder får genkaldt
lysende klare erindringsbilleder fra dengang
verden og man selv var ung. Det var hvad der
skete for mig på båden til Norge med idrættilvalgsholdet.

Stefan havde grebet guitaren – for what it is
worth, Buffalo Springfield anno 1967. Det var
fedt! Og med en stemme der kunne have afløst
hvem som helst i Crosby, Stills, Nash og Young.

Jeg opnåede en kort
opblomstring i selvfølelse, da jeg så min
ellers så formstærke
kollega blive hægtet
af flere gange i modbakke. Jeg tog det
som et godt tegn på
min fremgang, indtil
det blev klart, at hun
havde løbet rundt
med en hård influenza
i kroppen.

i, k

r op

Men hvordan har den det nu?
Og hvad duer den til?

sfo

OK, jeg har mindre hår på hovedet, jeg kan
ikke læse uden briller og glemmer dem tit.
Hørelsen har det heller ikke for godt, og jeg
vejer stadig 70 kg. Nå, det er jo positivt.

Dengang i 60’erne havde jeg ellers mest været
til neo-bop og var flittig gæst i Montmartre i St.
Regnegade. Her sad jeg sammen med alle de
piberygende rullekravemænd, hvis eneste synlige tegn på indlevelse var smånikken med deres
kloge hoveder, og hvor Torben Ulrich stod ved
baren og filosoferede over, hvor uretfærdigt det
var over for musikken, at der i pauserne altid
blev spillet nogle knaldgode Coletrane bånd.

En god ven og træningskammerat sagde engang for 27 år siden: Jo ældre tyren bliver, jo
sejere bliver kødet. Det var ment som en slags
peptalk i forbindelse med det noget optimistiske mål, at vi som 50-årige løb 1500 m på
4:30. Jeg løb på det tidspunkt på 4:22. Af
forskellige grunde fik vi aldrig afprøvet om
målet kunne nås. Han begyndte at sysle med
politik, og jeg blev gift. Det sidste kan som bekendt være ret ødelæggende for personlige tidskrævende udfoldelser.

Efter al den ukropslighed i lumre smålokaler var
det en befrielse, da Westcoast rocken dukkede
op. Da musikken kom ud i luften og ind i tilhørernes kroppe. Man kunne smide det meste af
tøjet – nogen gange det hele – og gjorde det,
hvadenten kroppen var grim eller smuk. Min var
nu flot den gang.

Det går bare én vej
Som idrætslærer med mange år på bagen kan
man godt leve i den illusion, at man har bevaret
sin fysiske form. I den praktiske medvirken i
timerne kan det typisk ske, at man umærkeligt
for sig selv mere og mere forvandles til teknisk
foreviser og tilrettelægger. Man trækker sig
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midaldrende, at trykke på brystkassens
nederste spids der hvor hænderne lægges
ved hjertemassage. Er den eftergivelig, står
det ikke så slemt til
– endnu.

gradvis ud af den egentlige kamp hvor man,
måler sig direkte med eleverne.
I forbindelse med forberedelsen af et projekt i
idræt og biologi om sundhed og fysisk formåen skulle et antal mandlige
elever i foråret 2001 udføre en 1600 m
løbetest

fa l d

og

om

stil

på
stadion. De var
alle aktive idrætsudøvere,
men alligevel var det en klam
dukkert, at jeg med mit eget testresultat lå
og rodede rundt i den tunge ende af gruppen.

så min ellers så formstærke kollega flere gange
blive hægtet af i modbakke. Jeg tog det som et
godt tegn på min fremgang, indtil det blev klart,
at hun havde løbet rundt med en hård influenza
i kroppen. Disse nederlag gav anledning til, at
jeg begyndte at grave ned i litteraturen om den
fysiske aldersdegeneration.
Det viser sig, at man som tidligere atlet der fortsat træner kan påregne et fald i konditionsniveau
på ca. 9% pr. 10 år (f.eks. fra 60 til 54,6). Et
tilsvarende procentuelt fald ses hos
utrænede, forudsat der
ikke sker ændringer

ling

stræ

ghe

Et konditionstal på 46 mod 66 i 1975. Og jeg
der ellers er en aktiv idrætslærer, som altid
mellem mine skadeperioder har trænet en hel
del. Skulle jeg nu til at sætte mig nye mål og
finde nye grupper at sammenligne mig med?
Skulle jeg nu, overfor eleverne, nøjes med som
Andrea på mine børns plade ( undskyld CD )
med Kaj og Andrea at synge: »Jeg er stærk,
stærk stærkere end du tror, stærkere en din far
og stærkere end din mor.«?

i kropsfedtmængden.
Der er ingen enkel forklaring på faldet, men der peges
på forhold som nedsat maksimal hjertefrekvens
(puls) i størrelsesorden godt og vel et halvt slag
om året. Endvidere ser det ud, til at nedsat elasticitet i brystkassen (i takt med forbeningen af
ribbensbrusken) har betydning, idet store
mængder blod omdirigeres til brystmusklerne
og derfor unddrages benene.

Efter en vis optrapning af træningsmængden
opnåede jeg på den tidligere nævnte skirejse i
Norge en kort opblomstring i selvfølelse, da jeg

Prøv engang, alle I andre, mere eller mindre
midaldrende, at trykke på brystbenets nederste
spids der hvor hænderne lægges ved hjertemas-

d
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Prøv engang, alle i andre, mere eller mindre

sage. Er den eftergivelig står det ikke så slemt
til – endnu.

Mange unge lærere
kan
overhovedet
ikke forestille sig at
virke i faget, når de
er blevet 50 år, og at
det ikke er noget nyt
problem bekræftes
af alderssammensætningen i idræt,
hvor der er langt
færre over 50 år end
i noget andet fag.

Idrætslærerens svære alderstilpasning
Da jeg tilbage i 1982 pådrog mig en ret kompliceret rygskade i forbindelse med modtagning
af en elev i et kraftspring, blev jeg så at sige
med et slag banket højt op i 70`erne i fysisk formåen. For første gang stod jeg i en situation,
hvor den idrætspædagogik jeg var uddannet i og
altid havde praktiseret – at læreren går foran i
anstrengelserne – var ubrugelig.
Når kroppen mister en stor del af sit sprog, må
hovedet tage over. Det var nødvendigt at lægge
ansvaret over til eleverne, som blev udstyret
med arbejdssedler til boldøvelser og opgaver i
de forskellige idrætsgrene.
At omstilling til en anden lærerrolle i
forbindelse med aldring er et problem for
mange idrætslærere, fremgår ret klart af en
undersøgelse foretaget i 1997 blandt størstedelen

Still going strong.

Foto:
Eadweard Muybridge
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af landets idrætslærere i gymnasiet og HF.
Mange unge lærere kan overhovedet ikke
forestille sig at virke i faget, når de er blevet 50
år, og at det ikke er et nyt problem bekræftes af
alderssammensætningen i idræt, hvor der er
langt færre over 50 år end i noget andet fag.
Årsagerne til fagflugten ligger formentlig både
i den aldrende krop og i fagets særlige belastninger vdr. undervisningens organisering og
gennemførelse.
Selv er jeg nået til den slutning, at problemet
som »gammel« idrætslærer ikke så meget er
kroppen, heller ikke forstanden, men et fagneutralt afmatningskompleks bestående af gentagelseslede (endnu en gang skal man høre på
de samme undskyldninger for ikke rettidig
aflevering af skriftligt arbejde, endnu en gang
skal man lære 70 - 80 nye navne osv.) og den
bekvemme undskyldning, at nu har man gjort
sit, og det rimelige i, at de yngre tager over. Det
sidste har man selvfølgelig en forbandet pligt til
at bekæmpe, selv om det kan være svært.

Han fik vist præget mig godt og grundigt.
F.eks. tog det mig år at erkende, at elektronisk
pulsmåling måske var at foretrække frem for
den lavteknologiske metode med håndspålæggelse og stopur. Det var jo vigtigt, at eleverne selv mærkede pulsslagene i stedet for bare
at acceptere tal, der kom ud på et display.

gammel og født med et maskinstormergen.
Hold standarden, og vær i stadig fornyelse, thi
det nye er altid bedst. Få din ansigtsløftning, og
skift tøj med moden. Er du vrangvillig, må
andre sørge for, at det sker.
Nu er det IT, der er et hit. Lad os vaske tavlerne
rene og rive dem ned! Lad os gå helt over til
PowerPoint. Lad os give skolen en naturvenlig
profil, så sparer vi kridtet, og kommende
generationer vil fortsat kunne glæde sig over
the white cliffs of Moen.

Og nu al det der IT Gym! Der har jeg sandt at
sige heller ikke mast mig grådigt frem i køen
for at komme først med på vognen.
Men det nytter vel ikke at klynke, selvom du er
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Alder, kropsforfald og omstillingstræghed

Epilog
Hvis nogen skulle finde på at udnævne mig til
lærerkollegiets førende maskinstormer, kan jeg
godt få svært ved at argumentere imod. Jeg
havde en professor på universitetet, der hævdede, at de bedste videnskabelige resultater
(inden for biomekanik) fremkommer ved anvendelse af målinger med et stykke sejlgarn og
en tommestok.

First we take a lesson

…………then we take Berlin

(Kargaaard/Cohen)

Wenn du durch Berlin gehst
denke
Du seist auf der Reise
und sage mir
Deine Gedanken
über dieses
und jenes (Goethe til Zelter, 1825)

Af Hans Kargaard

Torsdag den 21. februar kl 12.30 Punkt! kører
en rejselysten bus fra Frederiksberg mod
Gedser for at fragte halvanden snes FHF-lærere
til det forenede Tysklands hovedstad, Berlin.
Skolens rektor, Finn Bønsdorff, lider af busofobi
og er taget i forvejen via æterbårne transportmidler og venter med en enkelt sandwich på
Hotel Alsterhof i Stadtmitte Berlin på undersåtterne.
Da bussen endelig når frem, måtte
flere knibe sig i armen for at overbevise sig selv om, at det var den
skinbarlige Berliner-virkelighed,
de befandt sig i – og det i gode
kollegers selskab – for ideen om en
personaleplejetekniskmentalhygiejnisk ekskursion til byen
havde været on and off så mange
gange, at kun jubeloptimister i
kollegiet stadig troede på den. Ja,
enkelte kreativt indstillede lærere
havde i frustration valgt at gennemføre den som et virtuelt julefrokostshow. Men af sted kom vi da!

Turen gennem et solbeskinnet dansk landskab
og et østtysk ditto var gået planmæssigt.
Drengene på cowboyrækkerne bagerst ( r’et ok
nu, skulle jeg hilse og sige fra en dansklærer,
jeg mener at kende særdeles godt!) overvejede
en enkelt smøg til »kaffen«, men musiklærerinde Anne Marie Høne von Callas Krarup
(AK!) lugtede med ægte kvindelig intuition
røgen før ilden, og efter en
høflig meningsudveksling
blev der indgået et historisk
kompromis: no smoke, no
singing in the bus – det sidste
møntet på sanglærker-inden.
Så alt forløb politisk/indeklimateknisk korrekt på vejen
sydover!

Ich bin ein Berliner
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At HF-lærere – hvis nogen af
uransagelige grunde skulle
være i tvivl – såmænd er
ganske almindelige mennesker, kan udledes af færgeoverfarten: der blev investeret i
slik, som koster det halve
i netto og købt parfume i

På den første aften i byen var der af arrangørerne dømt »fri leg«, som de fleste benyttede til
rekognoscering i nabolaget omkring Bahnhof
Zoo og Gedächtniskirche – i folkemunde døbt
»læbestiften og pudderdåsen«.

Her kan man for øvrigt få den meget eksotiske
og komplet udrikkelige Berlinerweisse mit
Schuss: en hvedeøl garneret med rødt eller
grønt klistersukker, en drink der gør selv
kamillete til en udsøgt nydelse.
Fredag formiddag var afsat til fornemt besøg på
den nordiske ambassade tæt ved Tiergarten, et
byggeri, der så afgjort er en messe værd. Her –
i et af hjerterne af Berlin – har de nordiske
broderlande i venlig kappestrid skabt nogle
arkitektoniske perler, som er blevet en usædvanlig stor Sehenswürdigkeit. Man kunne nok
have ønsket sig nogle bedre klimatiske rammer
for studiet af bygningerne udenfor, eftersom
vejrguderne meget ubelejligt havde besluttet
sig for, at det netop denne dag skulle det være
vinter med blæst og sne og slud i knæhøjde.
Indenfor blev vi efter et behørigt sikkerhedstjek
budt velkommen af den danske ambassaderåd,
Henning Gade, som holdt et yderst informativt,
veloplagt, faktamættet og – sidst men ikke mindst
– velafbalanceret ultraliberalistisk foredrag.

Et postmoderne vidnesbyrd: artiklens forfatter
besøger Hertha Berlins stamværtshus.

På denne tur faldt tillidsmanden og rejsereporteren ganz zufälligerweise ind på bundesligaklubben Hertha Berlins stamværtshus, hvor
alt fra servietter til glas (næsten da) har form af
fodbolde. Og da man jo heldigvis i disse postmoderne tider ikke længere skelner mellem finog lavkulturelle udtryksformer, kunne vi betragte
det som et yderst legitimt og udbytterigt besøg.

Emnerne var forskellene i opbygningen af det
tyske og danske politiske system og de
økonomiske og mentalitetshistoriske problemer
i kølvandet på genforeningen, nach der Wende i
1989. Ambassaderåden var også inde på saneringspolitikken i det gamle Øst-Berlin, hvor
man jo farer frem med hård hånd, hvilket har
inspireret et vittig hoved til følgende fonetiske
joke, som også dur på dansk: Berlin er varehusenes by – her var et hus, der var et hus.
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- then we take Berlin

mængder, der helt sikkert vil overleve dem,
duftevandet var tiltænkt. Men så fik vi alle da
lov til at bruge euro – zum ersten Mal !

Alting lugter af historie i denne mærkværdige by. Det er ligegyldigt, hvor man ser
hen, så vokser historien op om ørerne på en. (Klaus Rifbjerg, Berlinerdage)

Man salter nemlig ikke i Berlin, man strør grus,
ja selv flyveaske, og det er jo godt for fodtøj og
biler, men ikke for fremkommeligheden.
En anden gruppe ville hellere gøre Kreuzberg,
hvor priserne primært skrives på tyrkisk og de
hjemløse fylkes om Cottbusser Tor. Ud fra den
helt rigtige devise om, at storby-atmosfæren
bedst indsnuses som fodgænger, valgte de at
trodse snestormen og gå derhen fra CheckPoint Charlie. Til eventuelle kommende Berlinfarende skal lyde et velment råd: snup en UBahn i stedet.
Fredag aften tilbragte næsten hele rejseholdet i
kvarteret omkring Savigny-pladsen, hvor der
blev spist italiensk for begyndere i store velsmagende mængder til priser, der matcher selv
en offentligt ansats pengepung.

Tillidsmanden tilbage ved rød(d)erne

Tilbuddet fredag eftermiddag var en tur langs
resterne af muren guidet af vores lokale
Berlinekspert, Ingrid Megyessi
(IM= informelle Mitarbeiterin, læs:Stasi-agent)
Fra Check-Point Charlie over den evige
Potsdamer Bygge-Platz med storkapitalens
Sony-bygning som flagskib via Branderburger
Tor til Reichstag med den nye kuppel, som selskabet nåede efter halvanden times vandring
for at konstatere, at rigsdagsbygningen var
lukket på grund af vejrliget.
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Lørdag deltes vandene for alvor: de kunstinteresserede blev tilbudt en guidet, vidtspændende
tur rundt i Berlins galleriverden fra kunstmuseet på den gamle Hamburger Bahnhof til
sidegade-gallerier i det gamle øst med David
Lynch-inspireret installationskunst, mens de
sportsinteresserede – her var der for en gang
skyld udtalt konsensus mellem tillidsmand og
rektor – valgte en tur til det olympiske stadion,
hvor Hertha Berlin tog imod FC Kaiserslautern. (Fünf zu null!)
Deres rejsereporter måtte på grund af feber
vælge hotelsengen og zapning mellem 25 lige
uinteressante TV-kanaler, men må i sandhedens
interesse indrømme, at han ellers havde været
at finde på lægterne.

- then we take Berlin

Berlin ist eine Grossstadt!, d.h. eine grosse Stadt

Om aftenen var der gallamiddag på den
hæderkronede restaurant Kempinski på
Ku’damm, hvor den største oplevelse nok var
den udsøgt uforskammede behandling, som den
»østtyske« overtjener udsatte kollegiet for,
hvilket i parentes bemærket blot var med til at
øge den i forvejen glimrende stemning.
Men alt har som bekendt en ende – næste
formiddag linede bussen op foran Hotel
Alsterhof for at bringe os mod Danmark igen.
På vej gennem det gamle Østtyskland fik vi dog
tid til en lille afstikker til det smukke
rokokoslot Sanssouci i Potsdam, som Deres
rejsereporter meget gerne vil gense en dag i
noget, der ligner solskin.

I Rostocker Hafen blev de sidste euros
spenderet i den smukke og veludstyrede Aldibiks, pittoresk placeret mellem socialrealistiske
kraner og det lokale havnepoliti.
Og så er det jo man skal slutte med: det var en
bus fyldt med en flok trætte, men så absolut
ikke udbrændte lærere, der tanket op med ny
inspiration og med taknemmelighed i sindet og
toldfrie varer i håndbagagen, svingede op ad
rampen på Sønderjyllands Allé – rustet til nye
pædagogiske udfordringer på Frederiksberg
HF-kursus – kurset med voksenprofilen!
Og tænk, at jeg næsten glemte at takke
arrangør-team’set – så det gør jeg nu på vegne af
das gesamte Lehrerkollegium.
Das war prima, Klasse!
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Jorden og verden
eller

Det muntre køkken i gymnasiet

Af Ole Rasmussen
ph.d.-stipendiat,
Dansk Institut for
Gymnasiepædagogik,
1.8.1999 - 31.7. 2002.
Forskningsprojekt:
»Hvornår gør en kulturel forskel en forskel i
danskundervisningen i
gymnasiet?«
Orlov fra FHF.

Når man vil åbne en kvalitetsrestaurant og drive
den med succes, skal man allerførst få sig en
ph.d. Ingen med ambitioner på feltet drømmer
om andet. Derfor er alle de innovative chefs de
cuisine af amerikansk oprindelse ph.d.’ere. Det
er ikke mig der har gjort denne observation,
men Adam Gopnik. Han har været korrespondent for The New Yorker en fem års tid i Paris
og har samlet sine bidrag i en velskrevet og
morsom bog om de bizarre parisere, »Paris To
the Moon«. Oplysningen hensatte mig i eftertanke. Skulle jeg åbne en restaurant, for det
ville jo være dumt ikke at udnytte mine nyerhvervede kvalifikationer. Jeg tog mit regnebrædt frem. Hvad var det egentlig jeg kunne?
Noget med jorden og verden.
Kogekunst skal være inspireret af jordens produkter på stedet, i regionen, i landet, eller med
ét ord: le terroir. God kogekunst laves kun på
rødderne, mener en fløj. Men en anden fløj
sværger til det globale køkken: le monde. Hele
verden er fuld af råvarer som let skaffes fra de
fjerneste verdenshjørner fra dag til dag og giver
det eksotiske pift.
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De innovative chefs de cuisine accepterer både
jorden og verden, men der er bare tale om to
ben, og først når man går på begge, opstår
kogekunsten. Det er gastronomisk fusionskunst
der skabes når man henter både fra le terroir og
le monde.
Foragt for fusionskunst
På mit felt har fløjene også en mening. Den ene
fløj sværger til jorden, den anden fløj til verden. Fusionskunsten er foragtet af begge fløje.
Så det er ikke let at positionere sig som ph.d.’er
og samtidig ikke kun overleve, men også leve.
Men det er mere kompliceret med fløjene. For
mange af tilhængerne af verden er i praksis
ganske jordnære. Kun en elite med eftersnakkere står hårdt på at ønskedrømmen om at
jorden skal blive til verden, allerede er en
realitet. Og nogle tilhængere af jordiske
værdier er i praksis retoriske himmelstormere.
Attac et contre-Attac. Fordelingen af de to fløje
med underfløje er på de fleste gymnasier uden
mange indvandrerelever fifty-fifty. Så det er
skam ikke let hvis en rektor får den idé at tage
eksundervisningsminister Margrethe Vestagers

De mest solide og langvarige ændringer i sociale strukturer og
processer sker på basis af fejl som man begår og efterfølgende føler
sig nødsaget til at rette og derfor bliver klogere af.

Dem det hele drejer sig om er ankommet for
nylig til jorden ude fra verden. De har den faste
overbevisning at de kan bringe verden med sig
i den udformning som den havde derhjemme.
De lader deres børn gå i en dansk gymnasieskole, når der nu ikke er andet, og er overbevist
om at viden er godt fordi man kan få et fint job
her på jorden når man har den i tilstrækkelig
dosis. Og viden kommer ellers ikke deres verden
ved. Det er vel helt unødvendigt at bemærke at
begge fløje i gymnasieskolen har den modsatte
opfattelse og er enige om at viden betyder
alverden. Den opfattelse finder de bekræftet
når de læser formålsbestemmelserne for gymnasiets undervisning og ser på sig selv.
Nationalister, globalister, multikulturalister
og pluralistiske multikulturalister
Hvad skal lærere og elever med fusionskunsten
når de hellere vil være nationalister eller globalister, for slet ikke at tale om indvandrerne og
deres supporters der har barrikaderet sig som
multikulturalister, nogle af dem endda som pluralistiske multikulturalister? Der er ikke, som
nogen tror, en Masterplan og nemme løsninger
til opblødning af fronterne. Historiske
erfaringer1 viser at de mest solide og langvarige
ændringer i sociale strukturer og processer ikke
sker på basis af perspektivplaner, men på basis
af fejl som man begår og efterfølgende føler sig
nødsaget til at rette og derfor bliver klogere af.
Sådan er det med kogekunst, og sådan er det
med gymnasiepædagogik. Her er gymnasiepædagogikkens kerne: elever der ikke laver

God kogekunst laves kun på rødderne, mener en fløj. Men en anden
fløj sværger til det globale køkken.

1 Den amerikanske sociolog Charles Tilly argumenterer for opfattelsen med udgangspunkt i Ludvig XIV i »Invisible Elbow«, Sociological Forum, Vol. 11, No. 4, 1996, pp. 589-601.

Jorden og verden

opfordring i det værdibaserede managementpapir »Værdier i virkeligheden« bogstaveligt og
søger at udmønte hendes, eller rettere undervisningsministeriets og statens, værdier i skolens
praksis, naturligvis efter en god dansk debat: at
blive på jorden...!

fejl er enten for dumme eller for kloge til gymnasiet. Det gælder også lærere. Om rektorer er
omfattet af læreprocessen, sysler forskningen
stadig med. (Skole-borgmestre er hors de jeu).
Man kan få en Mastergrad i disciplinen på
Dansk Institut for Gymnasiepædagogik.
Ledelse er den mest populære linje hos de
Masterstuderende gymnasie-lærere. Måske er
det en fejl.
Her er så i uprioriteret rækkefølge nogle fejl2
som aktører i gymnasieskolen driver med:
 Etnisk kategorisering
 Denationalisering af danskfaget
 Kulturel integrering af curriculum
 Lingvistikificering af læringsproblemer
 Epistemologisk kulturrelativering
 Sammenblanding af retlig og social ligestilling af køn
 Tosprogskategorisering
 Interkulturel pædagogisering
 Religionificering af gruppekonflikter
 Cultural awareness-programmer
 Get together-arrangementer
 Regelformuleringer uden adfærdstermer
 Brug af racismebegrebet
 Påberåbelse af menneskerettigheder
 Snak i stedet for sanktion
 Tildeling af partikulære rettigheder
 Usynlig ledelse
 Multikulturalistisk problemløsning
 Frit gymnasievalg i København
 Kulturalisering
 Naturalistiske værdidebatter

Forudsætningen for at man kan drage lære af
fejlene er altså ikke kun at man har begået
dem, men også at man indser at de var fejl og
at det er nødvendigt at rette dem. Måske har
jeg alligevel en fremtid i den danske gymnasieskoles muntre køkken. Tre bolde for en euro!
Ne tirez pas sur le ph.d.’ist!

2 Fejl er kontekstbestemte. En fejl et sted er ikke nødvendigvis en fejl et andet sted. En rettet fejl påvirker hele institutionsbilledet af fejl.

At beskrive væksten af en population, f.eks. en bakteriekultur.
At beskrive fordelingen af udfaldene af et forsøg, der udføres flere gange

Af Ole Skov Hansen

Dette er eksempler på problemstillinger, der
arbejdes med i matematik-højniveau faget.
Matematik højniveau faget er et valgfrit fag,
der egentlig hører hjemme på gymnasiets
matematiske linie. I gymnasiet gennemføres
faget som et 3-årigt forløb, dvs. eleverne følger
undervisningen i matematik i fem timer
ugentligt i alle tre år, inden der afholdes
eksamen. På Frederiksberg HF-kursus tilbydes
eleverne at gennemføre matematik-højniveau
faget som led i en 2-årig hf-uddannelse. For at
eleverne kan det nå det samme niveau, som nås
på tre år i gymnasiet, er det ugentlige timetal
forhøjet til seks timer i 1. hf og syv timer i 2. hf.
For de øvrige elever, der ikke ønsker at gennemføre matematik på højt niveau, er undervisningen i matematik på hf opbygget med et
obligatorisk fællesfag (med fem ugentlige
timer), der afsluttes med eksamen efter 1. hf. og
et valg-frit tilvalgsfag i 2. hf (ligeledes fem
ugentlige timer). Tilvalgsfaget vælges af cirka
30% af eleverne.

Kompetence
Med denne opbygning af matematikfaget er det
vigtigt for eleverne at gøre sig deres videre
studieplaner klart allerede ved starten af deres
hf-uddannelse. De videregående uddannelser
opererer nemlig med adgangskrav i studierelevante fag.
Kravene formuleres ved hjælp af betegnelserne
A-, B- eller C-niveau. I matematik er
fællesfaget C-niveau, tilvalgs-faget B-niveau
og højniveauet A-niveau. Uddannelser der
kræver A-niveau i matematik er f.eks. civilingeniør-, aktuar- og matematik-studierne. Hvis
en hf-kursist, der ikke har fulgt undervisningen
i matematik højniveau, ændrer uddannelsesplaner, således at A-niveau i matematik bliver
nødvendigt, bliver der tale om en studietidsforlængelse, fordi den pågældende så er nødt til at
følge supplerende undervisning i matematik
efter sin hf-eksamen.

Et sjældent fag på HF

MATEMATIK PÅ HØJNIVEAU
– ET SJÆLDENT FAG PÅ HF

FHF er et af de få hf-kurser i landet, der tilbyder matematik på højt niveau til sine elever.
Faget er derfor en vigtig del af skolens profil.

Profil
Frederiksberg HF-kursus er et af de få hf-kurser i landet, der tilbyder matematik højniveau
faget til sine kursister. Faget er derfor en
vigtig del af skolens profil overfor nuværende
og kommende elever, og det medvirker til at
tiltrække en elevgruppe, der ellers ville søge
andre uddannelsesveje, f.eks. studenterkursus, for at opnå højniveau (A)-kompetencen i
matematik.
Selvom der er tale om en lille elevgruppe i
størrelsesordenen 10 elever pr. år, er den
alligevel af betydning for skolen. Eleverne på
matematik højniveau har – efter min umiddelbare vurdering – en højere gennemførselsprocent end de øvrige elever, og de bidrager ofte
positivt ved undervisningen i de øvrige fag –
ikke mindst i fysik og kemi.
Eleverne på
matematik højniveau
har en højere
gennemførselsprocent end de
øvrige elever, og de
bidrager ofte positivt
ved undervisningen i
de andre fag
– ikke mindst i fysik
og kemi.
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Dialog
På højniveau-holdet, der startede i august 2000
og dimitteres i år, var der oprindeligt otte
elever, hvoraf en enkelt valgte at afbryde forløbet efter et år og i stedet følge tilvalgsfaget. Der
er altså syv elever, der har gennemført
højniveau-faget i år. Man kunne mene at dette
er et ret lavt tal, men det er med til at sikre, at
kursisterne får et godt udbytte af den daglige
undervisning. Mulighederne for at den enkelte
elev kan bidrage aktivt i undervisningssituationen er markant bedre end på et hold med 20-25
elever. Samtidigt bliver det lettere at indfri det
høje faglige ambitionsniveau, der ligger i at på
kun to år gennemgå et pensum, der i gymnasiet
normalt gennemgås på tre år.

Et sjældent fag på HF
Løsning side 72

personalet en dag i april 2002

Jens Andersen
årsvikar, idræt

Kirsten A. Andersen
st.vejl., lektor, mat.
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adjunkt, hist/samf .
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årsvikar, dansk

Berit Baklid
adjunkt, engelsk

Mikkel Bloch Pedersen
årsvikar, samf./hist.

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

Nicolette Brun-Hansen
lektor, dansk/historie

Finn Bønsdorff
rektor, samf./fransk.

Daniel Christensen
insp., lektor, rel/fy/data

Torben Christensen
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Iben Dalsgaard
lærerkandidat, billedk.

Habibe Degirmencioglu
rengøringsassistent

René Dobrosielski
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lektor, engelsk

Susanne Elsgaard
sekretær, su-medarb.

Vibeke Fengers, lektor
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Lise Folting
årsvikar, rel./fransk

Kirsten Garney
årsvikar, dansk

Karen Hammer
lektor, geografi

Kjeld Arne Hansen
st.vejl., lektor, hist/samf

Lise Hansen
insp., adjunkt, tysk/sp.

Lone Nøhr Hansen
adjunkt, hist./idræt

Ole Skov Hansen
adjunkt, fysik/mat.

Maria B. Hassenfeldt
adjunkt, religion/psyk.

Arne Hentze
st.vejl., lektor, hist./rel.

Leif Jacobsen
årsvikar, matematik

Mogens Jensen
lektor, dansk/samf.

Tom Jensen
rengøringsassistent

Mette Jeppesen
sekretær

Margaret Johannesen
rengøringsassistent

Ülker Jørgensen
rengøringsassistent

Hans Kargaard
st.vejl., lektor, dansk

Kirsten Knudsen
lektor, matematik

Fatma Kora
rengøringsassistent

Annemarie Krarup
adjunkt, mu/id/psyk.

Rolv Kvisgaard
lektor, matematik

Otto Leholt
lektor, geo./hist.

Anders Lundsgaard
adjunkt, fysik/kemi
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Johnny Hansen
skolebetjent

personalet en dag i april 2002

Chukwuemeka Mbakwe
rengøringsassistent

Ingrid Megyessi
lektor, tysk

Mette Nielsen
årsvikar, engelsk

Christian Nilsson
lektor, engelsk/fransk

Ole Rasmussen
lektor, dansk/psyk.

Helle Schiellerup
lektor, engelsk

Kirsten Seitzmayer
årsvikar, engelsk

Kirsten Skjøtt-Larsen
lektor, tysk/spansk

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

Johan Smith
lektor, matematik

Lotte Stuhr
adjunkt, dansk/billedk.

Sevgi Tireli
rengøringsassistent

Teresa Thomsen
sekretær

Eddie Unglaub
boginsp., adjunkt, tysk

Peter Valore
årsvikar, dansk/tysk

Marianne Villumsen
lektor, biologi

Ulla Wogensen, lektor,
int.studielektor, da/id.

Inger Worsøe
insp., lektor, dansk/hi.

Eksterne medlemmer
af skolebestyrelsen

Jytte Lindgård
advokat, formand

Eva Munck
formand, FTF-A,
næstformand

Lis Andersen
kontorchef
Københavns Universitet

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

David Jensen
Konsulent, Dansk
Arbejdsgiverforening

Lars Øgendal, lektor
Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole
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