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FORORD
Kære læsere,

I 2005 trådte en ny hf-reform i kraft, og den indebar betydelige ændringer i både fagræk-
ke og fagsamarbejdet.

De obligatoriske fællesfag tysk/fransk fik status af valgfag og engelskfaget, som  ved 
en tidligere reform havde mistet sin skriftlige dimension blev atter eksamensfag med 
både skriftlig og mundtlig eksamen.

Og der etableredes fagpakker. Naturfagspakken hvor biologi, geografi og kemi skulle 
arbejde sammen. Også ved den mundtlige eksamen. Kulturfagspakken kom til at bestå 
af historie på B-niveau i kombination med religion og samfundsfag på C-niveau.

De to obligatoriske fagpakker forudsætter et omfattende lærersamarbejde både vedrø-
rende planlægning og tilrettelæggelse, og ikke mindst i forbindelse med projektperioder. 
I 2018 pågår dette samarbejde fortsat. Og med succes.

HF-årgang 2018 er den sidste, der er undervist i henhold fagkravene i 2005-loven.
Hf-Vinkler har i år valgt temaet » mod nye mål«. Unge mennesker der reflekterer over 

hvor de er og hvor de gerne vil hen.

Der skal lyde en varm tak til årets hf-studenter for samarbejdet i to år. I ønskes alle god 
vind fremover.

Finn Bønsdorff
Rektor
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FINN BØNSDORFF,
Rektor

HVEM ER DE OG HVORDAN 
KLARER DE SIG ?
Hvorfor søger de unge optagelse på hf-uddannelsen, og hvor vil de 
hen bagefter ? Læs om de unges drømme og nye mål.

»Jeg er en frisk dreng/mand på 22 som 
bare gerne vil igang med at læse igen, jeg 
har været meget ude i erhvervslivet, siden 
jeg droppede skolen efter et mislykkedes 
forsøg på HG Niels Brock. Jeg har haft min 
egen slik butik m.m som har været vildt 
stressende. Nu er jeg blevet klar på at kom-
me igang med at læse videre, og fuldføre 
en uddannelse, som jeg gerne vil bruge til 
at blive ingeniør.«

»Jeg er en glad og energisk ung pige på 
21 som har arbejdet de sidste par år inden 
for salg og service. Går lige nu som leder 
af 2 forretninger men stræber efter en god 
fremtid. Jeg er flexibel og meget mødestabil. 
Giver altid alt hvad jeg kan for at nå mine 
mål og dette kan også ses med at jeg blev 
leder efter 9 måneder på min arbejdsplads. 
Jeg bruger min fritid på veninde og familie. 
Træner 2 gange om ugen og har derfor 
valgt idræt så jeg kan beholde min fysiske 
tilgang selvom jeg er i skole. Jeg har været 

på sprogrejse i England og dette har også 
gjort mig meget moden. Mit mål med HF 
er at jeg drømmer om en sygeplejerske 
uddannelse.«

»Mit navn er … og jeg er 19 år gammel. 
Jeg er en stabil, imødekommende og smi-
lende person, med en brændende passi-
on for at lære. Min fritid bliver brugt på at 
studere biologi og lægevidenskab, og jeg 
er altid opdateret på seneste metoder og 
opdagelse af diverse medicinsk relate-
rede ting. Jeg skriver også mange digte, 
og mine sproglige kompetencer er i top. 
Udover dette, er jeg meget ansvarsbe-
vidst og dette kan afspejles i mit valg af 
FHF. I min fritid arbejder jeg som barten-
der, og har en livlig omgangskreds, hvilket 
fodrer mine sociale kompetencer, og gør 
mig til en god teamplayer. Jeg prioriterer 
uddannelse højt, og har i den grad holdt 
det i live, i den tid jeg ikke har gået i skole.  
Jeg har en fortid på STX uddannelsen på … 
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Gymnasie, hvor jeg droppede ud i midten 
af 2.g, grundet en mindre depression. Dette 
skal der laves om på nu, og jeg hungrer efter 
en frisk start, så jeg en dag kan starte på 
mit drømmestudie: Medicin.«

En ansøger vil gerne være ingeniør, en 
anden sygeplejerske. Den sidste drømmer 
om at blive optaget på lægestudiet. Den 
hf-årgang 2018 som dimitteres  i juni måned 
kan alle optages på de ønskede uddannel-
ser, forudsat at  de har de relevante valg-
fag og det krævede karaktergennemsnit. 
Alle  ved at adgang til lægestudiet kræver 
et tocifret karaktergennemsnit, men hertil 
kommer, at  eleven skal  have valgfagene 
matematik på A-niveau i kombination med 
fysik og kemi på B-niveau. Hvis den unge 

friske mand ovenfor vil videreuddannes på 
DTU, er kravene de samme. 

På Frederiksberg hf-kursus udbydes fag 
og fagniveauer, som stort set er adgangs-
givende til næste alle typer af uddannelse i 
Danmark. Vi har ikke mange elever på Ma-
tematik A, men skolebestyrelsen har ved 
flere lejligheder peget på, at det et  vigtigt 
adgangsniveau, som skal kunne rummes 
inden for skolens fagrække.

Ansøgerne er således en broget flok med 
forskellige skolemæssige bagggrunde, ikke 
sjældent i kombination med erhvervsarbejde.

Opstillingen viser eksamensresultater for 
elever fra Frederiksberg hf-kursus i årene 
2012-2017, inkl.

Den lyseblå farve udtrykker det det ka-
raktergennemsnit som kan forventes af 
elever ved Frederiksberg hf-kursus. Her er 
der taget højde for elevernes social bag-
grund. Elever fra uddannelsesfremmede 
miljøer kan der ikke forventes de samme 
karakterer af, i forhold til unge hvis foræl-
dre har en lang videregående uddannelse. 
I 2012 måtte forventes, at eleverne fik et 
eksamensgennemsnit på 6,6. Den mørke-
blå farve viser det faktisk opnående gen-
nemsnit. Det blev også 6,6. Hvade skolen i 
stedet præsteret 6,0 ville søjlen have være 
lilla som udtryk for at resultaterne blev 
dårligere end forventet.

I 2014 forventedes et gennemsnit på 6,5 
(lyseblå farve). Det faktiske gennemsnit blev 

EKSAMENSRESULTAT VED HF-EKSAMEN
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6,9(grøn farve). Det var gået bedre end for-
ventet. Farven grøn betyder, at forskellen er 
statistisk signifikant. Det ser pænt ud. I alle 
årene har skolen været på niveau eller over.

KAN DER SIGES NOGET OM DE 
ENKELTE FAG ?
Det viser sig, at især faget engelsk, både 
skriftligt og mundtligt har klaret sig pænt.
Eleverne har også oplevet et kvalitativt løft, 
som kan bringe dem nærmere mod nye mål. 

De er blevet dannet, uddannet og fagligt 
set rustede til fremtiden. Årgangsanalyser 
af hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus 
viser, at en betydelig del videreuddanner 
sig (se Klewes artikel s. 8), herunder en 
pæn andel ved universiteterne.

Jeg er sikker på, at også hf-årgang 2018 
vil kunne klare sig godt i konkurrencen påre 
det globale arbejdsmarked.  Det første trin 
på en længere uddannelsesrejse er afslut-
tet med succes.

SOCIOØKONOMISK REFERENCE - KARAKTERER PR. ÅR, UDDANNELSE, FAG, 
EVALUERINGSFORM 2017
Fag Evalueringsform Niveau Prøvekarakterer (1) Socioøkonomisk 

Reference (2)
Forskel  
(* = signifikant) (3)

Dansk Mundtlig A 6,6 6,4 0,2

Skriftlig A 5,5 5,2 0,3

Eksamensresultat (inkl. bonus A) Samlet - 6,4 6,2 0,2

Engelsk Mundtlig B 7,9 7,2 0,7*

Skriftlig B 6,7 5,9 0,8*

Kultur- og samfundsfaggruppe Mundtlig - 6,6 6,4 0,2

Matematik
Mundtlig

B 5,2 5,2 0

C 5,4 5,3 0,1

Skriftlig
B 3,4 4,1 -0,7

C 5,3 5,0 0,3

Naturvidenskabelig faggruppe Mundtlig - 5,7 5,9 -0,2

1)   Gennemsnitsprøvekarakterer ved eksamen baseret på studenter med registreret afgangskarakter for 9. klasse. Kan afvige fra gennemsnitskarakterer baseret på 
alle studenter. Prøvekaraktererne er fra studenternes eksamensbeviser. Eksamensresultat (inkl. bonus A) er studentens samlede eksamensresultat på beviset.

2)  Et modelberegnet tal der viser, hvordan studenterne på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens studenter har klaret prøverne. Socio-
økonomisk refererer til studenternes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for 
institutionens faktisk opnåede eksamensresultat.

3)  Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, 
er forskellen markeret med en (*).
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LARS KLEWE,
Ph.D, fhv. seniorforsker 
ved Institut for uddan-
nelse og pædagogik, 
Aarhus Universitet

HVILKE UDDANNELSER 
VÆLGER STUDENTER  
ÅRGANG 2016?

1   Se for eksempel: Klewe, L. (2009). De gymnasiale uddannelser som adgangsvej til fortsat uddannelse. Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet, Københavns VUC, VUC Aarhus og Lederforeningen for VUC.

2   Klewe, L (2007). Højere Forberedelseseksamen i 40 år – hvordan er det gået hf-eleverne? Danmarks Pædagogiske 
Universitet og Frederiksberg hf-kursus.

Frederiksberg hf-kursus har siden slutnin-
gen af 1990’erne i samarbejde med først da-
værende Danmarks Pædagogiske Institut, 
senere Danmarks Pædagogiske Universitet 
og senest Aarhus Universitet gennemført 
løbende undersøgelser af blandt andet 
hf-studenternes uddannelsesvalg efter 
deres hf-eksamen. Undersøgelserne er 
gennemført ved hjælp af oplysninger le-
veret af Danmarks Statistik. 

De nævnte undersøgelser er nu fulgt op 
af en ny undersøgelse af de hf-studenter 
fra Frederiksberg hf-kursus, der dimitterede 
i sommeren 2016. Hvilke uddannelser er de 
i gang med godt et år efter dimissionen? 
Til sammenligning har Danmarks Statistik 
leveret tilsvarende oplysninger om studen-
terne vedrørende stx-studenterne, htx-stu-
denterne og hhx-studenterne.

HVILKE UDDANNELSER VÆLGER 
STUDENTER DIMITTERET I 
SOMMEREN 2016?
Det ses for det første, at der godt et år efter 
dimissionen er procentvis flere at studen-
terne fra især htx men også hhx, der er i 
gang med en uddannelse sammenlignet 
med stx-studenterne og hf-studenterne. At 
det især er stx-studenter og hf-studenter, 
der først går i gang med en uddannelse 
senere, er ikke noget nyt. To til tre år efter 
dimissionen sker der sædvanligvis en væ-
sentlig stigning i andelen af stx-studenter 
og hf-studenter, der er i gang med en ud-
dannelse.1

Der findes i øvrigt en undersøgelse, hvor 
man har undersøgt studenternes gennem-
førelse af uddannelse set i et længere 
tidsperspektiv.2 I denne undersøgelse har 
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man opgjort, hvor mange af studenterne 
fra årgang 1980, der 25 år efter i 2005 har 
gennemført en uddannelse. For hf-studen-
ternes vedkommende var det 83%, for de 
sproglige studenter var det 86%, og for de 
matematiske studenter var det 87%. Ser 
man nærmere på hvilke uddannelser, der 
er tale om, så havde 59% af hf-studenter-
ne gennemført en akademisk uddannelse 
eller en mellemlang videregående uddan-
nelse, mens de tilsvarende procenttal for 
henholdsvis de sproglige studenter og de 
matematiske studenter er 58% og 63%. 

Af tabel 1 fremgår det for det andet, at der 
blandt studenterne årgang 2016 er en del 
af især hhx-studenterne (21%), men også 

hf-studenterne (16%) og htx-studenterne 
(12%), der godt et år efter dimissionen er 
i gang med en erhvervsuddannelse eller 
en kort videregående uddannelse. Det til-
svarende procenttal for stx-studenterne 
er kun 5%.

Dernæst ses det, at der især er mange af 
htx-studenterne og hf-studenterne (hen-
holdsvis 21% og 23%), der er i gang med 
en mellemlang videregående uddannelse 
sammenlignet med stx-studenterne og 
hhx-studenterne, hvor procentandelen er 
henholdsvis 11% og 7%.

Endelig fremgår det, at der især er mange 
af htx-studenterne (35%), der er i gang med 
en bacheloruddannelse. 28% og 24% af 
henholdsvis stx-studenterne og hhx-stu-
denterne er ca. et år efter dimissionen i 
gang med en bacheloruddannelse, mens 
det samme kun er tilfældet for 9% af hf-stu-
denterne.

HF-STUDENTERNE FRA FREDE-
RIKSBERG HF SAMMENLIGNET MED 
HF-STUDENTERNE FRA HF-KUR-
SERNE I RESTEN AF LANDET
Godt et år efter dimissionen er 39% af 
hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus i 
gang med en uddannelse, mens det samme 
gælder en del flere (48%) af hf-studenterne 
fra hf-kurserne i resten af landet. 

De fleste af de hf-studenter, der er i gang 
med en uddannelse, er i gang med enten 

TABEL 1
Dimittender fra de gymnasiale uddannelser i 2016. 
Igangværende uddannelser pr. oktober 2017 fordelt på dimittender fra henholdsvis 
stx, htx, hhx og hf. Hele landet. Tallene er angivet i procent

Stx Htx Hhx Hf

Ikke under uddannelse 56 32 47 52

Under uddannelse 44 68 53 48

Erhvervsfaglige uddannelser 2 5 9 9

Korte videregående uddannelser 3 7 12 7

Mellemlange videregående uddannelser 11 21 7 23

Bacheloruddannelser 28 35 24 9

Diskretioneret/Andet1 0 0 0 0

n 27.885 3.831 7.810 6.052

1    Diskretioneret, betyder, at der er så få personer i gang med en specifik uddannelse, at 
Danmarks Statistik ikke må oplyse antallet, fordi man i så fald ville videregive personfølsom-
me oplysninger. Sammenlagt drejer det sig om så få personer, at de udgør under 1% af alle 
personer på en given gymnasial uddannelse.
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en mellemlang videregående uddannelse 
eller en bacheloruddannelse på universi-
tetet; det gælder såvel hf-studenterne fra 
Frederiksberg hf-kursus (26%) som hf-stu-
denterne fra hf-kurserne i resten af landet 
(32%). 

Forskellen på hf-studenterne fra Frede-
riksberg hf-kursus og hf-studenterne fra 
hf-kurserne i resten af landet består især 
i, at færre hf-studenter fra Frederiksberg 
hf-kursus han valgt en mellemlang videre-
gående uddannelse (11% mod 23%), mens 
procentvis flere har valgt en bachelorud-
dannelse. Det drejer sig om 15% af hf-stu-
denterne fra Frederiksberg hf-kursus mod 
9% af hf-studenterne fra hf-kurserne i re-
sten af landet.

På grund af det beskedne antal hf-stu-
denter fra Frederiksberg hf-kursus sam-
menlignet med antallet af hf-studenter 
fra hf-kurserne fra resten af landet ligger 
der en usikkerhed i, at oplysninger om ud-
dannelsesvalget blandt hver tyvende af 
hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus 
af Danmarks Statistik har fået betegnelsen 
»diskretioneret«, mens det sammen kun 
gælder ganske få blandt hf-studenterne 
fra hf-kurserne i resten af landet. Det vil 
sige, at vi om disse hf-studenter fra Fre-
deriksberg hf-kursus kun har fået oplyst, 
at de er i gang med en uddannelse, men 

3  Chi-kvadrat test for kontingenstabeller.

ikke hvilken.
Ikke desto mindre er disse forskelle på 

hf-studenterne fra henholdsvis Frederiks-
berg hf-kursus og hf-kursisterne fra hf-kur-
serne i resten af landet stærkt signifikante. 
Ser man på, hvor mange af hf-studenterne 
fra henholdsvis Frederiksberg hf-kursus og 
hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af 
landet der er i gang med en mellemlang 
videregående uddannelse, så er p = 0.000.3 
Sammenligner man tilsvarende, hvor man-
ge der er i gang med en bacheloruddan-
nelse, så er p = 0.001. 

Tidligere undersøgelser af årgangene 
2006,2007, 2008 og 2014 har ligeledes vist, 

TABEL 2
Årgang 2016. Procentvis andel af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus, der er i 
gang med en uddannelse pr. oktober 2017 sammenlignet med hf-studenterne fra alle 
hf-kurser i hele landet. Tallene er angivet i procent.

Hf-studenter fra 
Frederiksberg 

hf-kursus

Hf-studenter fra 
alle hf-kurser i 

hele landet

Ikke under uddannelse 61 52

Under uddannelse 39 48

Erhvervsuddannelser 3 1

Korte videregående uddannelser 5 7

Mellemlange videregående uddannelser 11 23

Bacheloruddannelser 15 9

Diskretioneret/Andet 5 0

I alt i procent 100 100

n 175 5.877
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I marts måned 2017 markerede FHF 50 års 

jubilæum på Frederiksberg Rådhus. Til venstre 

(ses) formanden for skolebestyrelsen Kristian 

Madsen-Østerbye og til højre Lars Klewe



at flere af hf-studenterne fra Frederiksberg 
hf-kursus vælger akademiske uddannelser 
sammenlignet med hf-studenter fra hf-kur-
serne i resten af landet.4 Det ser således 
ud til, at dette med hensyn til årgang 2016 
stadig er tilfældet. 

HVILKE UDDANNELSER ER DE 
MEST POPULÆRE BLANDT 
STUDENTERNE ÅRGANG 2016?
Studenternes valg af uddannelser spreder 
sig over et bredt spektrum af »underka-
tegorier« af uddannelser. Man kan dog få 
et indtryk af, hvilke uddannelser der især 
tiltrækker studenterne ved at se på de tre 
hyppigst valgte uddannelser inden for hver 
hovedkategori.

Generelt kan man konstatere, at der er 
større ligheder i uddannelsesvalget blandt 
studenterne fra de fire gymnasiale uddan-
nelser, end der er forskelle. Typen af gym-
nasial uddannelse ser kun i et vist omfang 
ud til at være afgørende for studenternes 
uddannelsesvalg. Det er for eksempel ikke 
overraskende, at det især er htx-studenter, 
der vælger tekniske uddannelser, eller at 
hhx-studenterne i højere grad end de øvrige 
studenter vælger en erhvervsuddannelse 
inden for Handels- og kontorområdet. 

Studenter fra alle de fire gymnasiale ud-

4 Klewe, L. (2010). Notat udarbejdet til Frederiksberg hf-kursus 
  Klewe, L. (2017). Højere forberedelseseksamen i 50 år. Vinkler 2017. Frederiksberg hf-kursus.

dannelser findes inden for hele spektret af 
uddannelser. Det er tankevækkende, når 
man tænker på de overvejelser, der nu og 
da dukker op fra politisk side om at målret-
te de forskellige gymnasiale uddannelser 
mod bestemte videregående uddannelser. 
Man kunne også vælge at se det som en 
styrke, at sammensætningen af de stu-
derende på såvel erhvervsuddannelserne 
som de videregående uddannelser består 
af studerende med forskelligartede almene 
studiekompetencer. Det bliver spændende 
til sin tid at se, om den nyeste hf-reform vil 
ændre billedet, hvad angår hf-studenter-
nes valg af uddannelse efter hf-eksamen.

Generelt kan man konstatere, at der er større lighe-
der i uddannelsesvalget blandt studenterne fra de 

fire gymnasiale uddannelser, end der er forskelle. Typen 
af gymnasial uddannelse ser kun i et vist omfang ud til at 
være afgørende for studenternes uddannelsesvalg. Det er 
for eksempel ikke overraskende, at det især er htx-studen-
ter, der vælger tekniske uddannelser, eller at hhx-studen-
terne i højere grad end de øvrige studenter vælger en er-
hvervsuddannelse inden for Handels- og kontorområdet. 
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ERHVERVSUDDANNELSERNE

1  Teknologiområdet omfatter Strøm og elektronik, Grafisk teknik 
og medieproduktion, Cykel-auto og skibsmekanik mv. og Maskin-
teknik og produktion.

STX-STUDENTERNE
• Kontor, Handel og forretningsservice (274 studenter)
• Teknologiområdet (119 studenter)1

• Omsorg, sundhed og pædagogik (87 studenter)

HTX-STUDENTERNE
• Teknologiområdet (111 studenter)
• Kontor, handel og forretningsservice (25 studenter)
• Byggeområdet (22 studenter)

HHX-STUDENTERNE
• Kontor, handel og forretningsservice (568 studenter)
• Teknologiområdet (39 studenter)
• Byggeriområdet (21 studenter)

HF-STUDENTERNE
• Kontor, handel og forretningsservice (184 studenter)
• Teknologiområdet (96 studenter)
• Omsorg, sundhed og pædagogik (95 studenter)

Uanset hvilken gymnasial eksamen, der er tale om, så er 
erhvervsuddannelser inden for området »Kontor, handel 
og forretningsservice« et af de uddannelsesområder, der 
tiltrækker mange studenter (ikke mindst hhx-studenterne). 
Det samme gælder »Teknologiområdet, som dog især er 
populært blandt mange htx-studenter.

KORTE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER
STX-STUDENTERNE
• Samfundsfaglige, Økonomisk-Merkantile uddannel-

ser (449 studenter)
• Tekniske uddannelser (178 studenter)
• Medier og kommunikation (93 studenter)

HTX-STUDENTERNE
• Tekniske uddannelser (147 studenter)
• Medier og kommunikation (52 studenter)
• Samfundsfaglige, Økonomisk-Merkantile uddannel-

ser (29 studenter)

HHX-STUDENTERNE
• Samfundsfaglige, Økonomisk-Merkantile uddannel-

ser (843 studenter)
• Tekniske uddannelser (71 studenter)
• Medier og kommunikation (46 studenter)

HF-STUDENTERNE
• Samfundsfaglige, Økonomisk-Merkantile uddannel-

ser (225 studenter)
• Tekniske uddannelser (97 studenter)
• Medier og kommunikation (43 studenter)

Valget af korte videregående uddannelser ligner til forveks-
ling hinanden uanset, hvilken gymnasial eksamen der er 
tale om 
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BACHELORUDDANNELSER
STX-STUDENTERNE
• Samfundsvidenskab (2.990 studenter)
• Humanistiske og teologiske uddannelser (1.671 stu-

denter)
• Naturvidenskab (1.231 studenter)

HTX-STUDENTERNE
• Tekniske videnskaber (559 studenter)
• Naturvidenskabelige uddannelser (434 studenter)
• Sundhedsvidenskab (146 studenter)

HHX-STUDENTERNE
• Samfundsvidenskab (1.461 studenter)
• Humanistiske og teologiske uddannelser (327 stu-

denter)
• Naturvidenskab (70 studenter)

HF-STUDENTERNE
• Samfundsvidenskab (250 studenter)
• Humanistiske og teologiske uddannelser (117 stu-

denter)
• Naturvidenskab (85 studenter)

Samfundsvidenskab, der omfatter for eksempel psykologi, 
sociologi og antropologi, er et populært valg uanset, hvilken 
gymnasial eksamen der er tale om. Naturvidenskabelige 
uddannelser, der dækker over for eksempel uddannelser 
som biolog og geolog, er ligeledes et af de mest populære 
valg, uanset, hvilken gymnasial eksamen der er tale om.  
Blandt studenter med en stx-eksamen, en hhx-eksamen 
eller en hf-eksamen er Humanistiske og teologiske uddan-
nelser et populært valg. 
Htx-studenterne adskiller sig fra studenterne fra de øvrige 
tre gymnasiale uddannelser ved, at flere har valgt »Tekniske 
videnskaber«.

MELLEMLANGE VIDEREGÅEN-
DE UDDANNELSER
STX-STUDENTERNE
• Sundhedsfaglige uddannelser (859 studenter)
• Pædagogiske uddannelser (796 studenter)
• Tekniske uddannelser (679 studenter)

HTX-STUDENTERNE 
• Tekniske uddannelser (528 studenter)
• Sundhedsfaglige uddannelser (117 studenter)
• Pædagogiske uddannelser (74 studenter)

HHX-STUDENTERNE
• Samfundsfaglige, Økonomisk-Merkantile uddannel-

ser (300 studenter)
• Pædagogiske uddannelser (127 studenter)
• Sundhedsfaglige uddannelser (73 studenter)

HF-STUDENTERNE
• Pædagogiske uddannelser (645 studenter)
• Sundhedsfaglige uddannelser (356 studenter)
• Samfundsfaglige, Økonomisk-Merkantile uddannel-

ser (224 studenter)

Pædagogiske uddannelser dækker over uddannelser som 
for eksempel folkeskolelærer og pædagog og er en af de 
hyppigst valgte uddannelser uanset, hvilken gymnasial ud-
dannelse der er tale om. 
Sundhedsfaglige uddannelser er ligeledes et populært 
valg, uanset hvilken gymnasial uddannelse der er tale om. 
Sundhedsfaglige uddannelser dækker blandt andet over 
uddannelser til sygeplejerske, fysioterapeut og radiograf.  
Tekniske uddannelser dækker over for eksempel diplomin-
geniør og tiltrækker især stx-studenterne og htx-studen-
terne.
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KIM INGHOLT-GAARDE,
lektor i dansk og filosofi

ENGLISH IS MY BEST

1   Fyens.dk, 15 november 2016.  
www.fyens.dk/indland/Danskerne-er-naestbedst-i-verden-til-at-tale-engelsk/artikel/3098362

2   Skovgaard Andersen, Mette, Verstrate-Hansen, Lisbeth: »Fremmedsprog på herrens mark«, Berlingske 1./-2017.  
www.b.dk/kronikker/fremmedsprog-paa-herrens-mark

3  www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/National-sprogstrategi-med-positive-elementer-og-visse-mangler.aspx
4  Ibid.

»English is my best« lød en af de tilba-
gevendende replikker i komikerparret Per 
Pallesen og Tommy Kenters sketch med 
Mathisen og Fru Kristoff, fra 1980’erne. 
En undersøgelse, som den internationale 
sprogskole Education first har foretaget, vi-
ser da også, at danskerne generelt er gode 
til at tale engelsk. I 2016 blev danskerne så-
ledes kåret som det andet bedste folkefærd 
blandt 72 folkeslag, som ikke har engelsk 
som modersmål.1 En del af forklaringen på 
engelsks succes er den massive satsning 
på faget i folkeskolen og ungdomsuddan-
nelser som hf. Men kan vi klare os alene 
med engelsk, og hvordan står det egentlig 
til med de andre sprogfag tysk, fransk og 
spansk på hf? 

I kronikken »Fremmedsprog på Herrens 
mark« slår Mette Skovgaard Andersen og 
Lisbeth Verstraete-Hansen, lektorer på 
henholdsvis CBS og KU, alarm. Vi er, siger 

de, vidne til en »sproguddannelsesdød«2. 
Udryddelsen af sproguddannelser ser man 
på Aarhus, Syddansk og Københavns Uni-
versitet, der alle har nedlagt sproguddan-
nelser, Mens RUC og CBS helt har afviklet 
deres. 

Politikerne er da også opmærksomme på 
problemet. I november 2017 præsenterede 
regeringen en længe ventet sprogstrategi, 
som bl.a. har som mål at få flere elever og 
studerende til at vælge fremmedsprog ud 
over engelsk.3 Men som formand for GL 
Annette Nordstrøm Hansen påpeger, er det 
et problem, at skolerne selv skal bidrage 
økonomisk til at finansiere sprogstrategien, 
da skolerne samtidig er i en situation, hvor 
de skal spare.4

Der er ellers mange penge at tjene, hvis 
flere bliver i stand til at beherske andre sprog 
end engelsk. Ifølge Dansk Industri så er der 
et »eksportpotentiale« på 25 mia. kr. bare 
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inden for EU’s grænser, som ikke bliver re-
aliseret, fordi virksomhederne mangler an-
satte med de relevante sprogkompetencer.5 
Det er derfor et stort problem, at antallet af 
elever i gymnasiet, der vælger en sproglig 
studieretning, er faldet drastisk. Ifølge en 
medlemsundersøgelse foretaget af Danske 
Gymnasier blandt 129 gymnasier, hvor 62% 
svarede, havde kun 11,3% således valgt en 
studieretning med sprog, hvilket var kun 
næsten halvt så mange som i 2012.6 Men det 
er ikke kun i gymnasiet, at undervisningen 
i fremmedsprog har det svært. Med den 
nye reform af hf har undervisning i andre 
fremmedsprog end engelsk, som er obliga-
torisk, fået nye udfordringer, men også nye 
muligheder. Vinkler har spurgt Lise Hansen, 
lektor i spansk og tysk, Micheal Martina, lek-
tor i spansk og engelsk, og Mette Nørbjerg 
Vangsgaard, lektor i fransk om deres syn 
på undervisningen i fremmedsprog på hf 
efter reformen.

Både Lise Hansen, Micheal Martina og 
Mette Nørbjerg Vangsgaard mener, at frem-
medsprog er mere relevant end nogensin-
de. Det skyldes globaliseringen, der betyder, 
at virksomheder, som ikke har ansatte, der 
taler andre fremmedsprog end engelsk, vil 
have svært ved at skabe kontakter til f.eks. 

5  http://www.danskegymnasier.dk/foruroligen-
de-faa-vaelger-sprog-gymnasiet/
6  Ibid.

Sproglærerne inviterede på forskellige forfriskninger i skolens aula og fortalte 

hvorfor man med fordel kan vælge et 2. fremmedsprog i forårssemestret. På 

Frederiksberg HF-kursus har man mulighed for at vælge imellem fransk, tysk 

eller spansk
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tyske og franske virksomheder. »Men det at 
kunne tale spansk, fransk og tysk betyder 
ikke bare, at man har bedre jobmuligheder«, 
påpeger Lise Hansen. »På det personlige 
plan er sprog også en nøgle til verden, 
som vil gøre, at man får en bedre relation 
til mennesker fra andre kulturer«. »Des-
uden ved man«, siger Micheal Martina, »at 
har man først knækket koden til det andet 
fremmedsprog, så har man endnu lettere 
ved at lære fremmedsprog nummer tre og 
fire«. Han mener også, at det er en fordel, 
at eleverne først vælger, om de vil have 
spansk i november måned, »fordi eleverne 
da vælger på et mere oplyst grundlag«. 
Alle tre lærere er også enige om, at indlæ-
ringen af fremmedsprog er blevet styrket, 
fordi eleverne bliver undervist hyppigere. 

Både i tysk, fransk og spansk starter 
eleverne således efter jul og går til eksa-
men allerede den følgende sommer. Men 
Lise Hansen, Micheal Martina og Mette 
Nørbjerg Vangsgaard peger også på, at 
reformens ændringer af fremmedsprogs-
undervisningen har gjort deres arbejdsliv 
mere stressende, fordi arbejdsfordelingen 
er blevet mere skæv Men det skal de nok 
klare. For det kan godt være, at »english 
is my best« passer på mange danske-
re, men spansk, fransk og tysk bør være 
mindst lige så godt.
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SUSANNE HANSEN,
uddannelsesleder, lektor 
i datalogi og matematik

UDDANNELSESEVENT PÅ 
FREDERIKSBERG HF-KURSUS
I den nye hf-uddannelse sættes der mere fokus på karrierelæring  
og praktik- og projektforløb. 

I den forbindelse arrangerede Frederiksberg 
hf-kursus i oktober 2017 en uddannelses-
event for alle skolens 1.hf elever. Formålet 
var at sætte fokus på unges uddannelses-
muligheder og inspirere de unge til at ople-
ve forskellige karriereveje. Eleverne deltog 
denne dag i forskellige workshops afholdt 
af uddannelsesinstitutionerne KEA, DIA, 
Politiskolen og Metropol. 

Derudover stod Studievalg København 
for at klæde de unge godt på i forhold til 

hvordan man søger ind på en videregåen-
de uddannelse. Dagen bød på refleksion 
over fremtidsplaner og hygge med kage 
sammen med medstuderende. Eleverne 
nød en eftermiddag som brød med den 
sædvanlige undervisning og gav eleverne 
indblik i forskellige uddannelsesmuligheder 
samt indtryk af, hvordan det er at være stu-
derende på en videregående uddannelse. 



NAVN,
titel



Madrid er en skøn by, og den tilby-
der tværfaglighed mellem engelsk, 

historie og religion i form af den Span-
ske Borgerkrig, som var omdrejnings-
punktet for turen. Og i stedet for at nøjes 
med støvede oplæg om kunst, kultur og 
historie, så blev 2.F bedt om at stå for 
meget af arbejdet selv. De skulle blandt 
andet lave turistvideoer og på  
en hemingwaysk skattejagt.



RASMUS SKOVGAARD 
JØRGENSEN,

lektor i engelsk og 
filosofi

LÆRKE HAACK ANDER-
SEN,

årsvikar i religion og 
historie

EN NÆRMEST SURREALISTISK 
OPLEVELSE I DE FALDNES DAL
2.F og Lærke Haack Andersen, underviser i religion, og Rasmus 
Skovgaard Jørgensen, underviser i engelsk, var på studietur til 
Madrid for at lære mere om den Spanske borgerkrig

Når man som klasse drager mod nye mål, 
så er studieturen en vigtig komponent. 
Studieturen giver plads til faglig fordybel-
se, social fordybelse og kulturel berigel-
se. I det hele taget er studieturen med til 
at løfte en klasse, som måske er begyndt 
at mærke til metaltræthed i skolegangen. 
Læreres udbytte af en studietur skal ej hel-
ler forklejnes. Her gives der mulighed for 
adspredelse, for at komme tæt på de ting, 
som normalt foregår i kompendier, og for 
at komme tættere på de mennesker, man 
normalt kun ser inden for skolens rammer.

Madrid er en skøn by, og den tilbyder 
tværfaglighed mellem engelsk, historie og 
religion i form af den Spanske Borgerkrig, 
som var omdrejningspunktet for turen. Og i 
stedet for at nøjes med støvede oplæg om 
kunst, kultur og historie, så blev 2.F bedt om 
at stå for meget af arbejdet selv. De skulle 
blandt andet lave turistvideoer og på en 

hemingwaysk skattejagt. Naturligvis var der 
også lærestyret undervisning i form af et 
besøg i en katolsk kirke med dertilhørende 
opgaver og rundvisning med lokal guide i 
den Spanske Borgerkrigs navn.

Men hvad gjorde det største indtryk? Et 
mål med hf-uddannelsen er også at tillære 
sig evnen til at formidle egne synspunkter, 
så netop det spørgsmål stillede vi Emilie 
og Ellen fra 2.F:
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»Vi fra 2.F var i Madrid på studietur. Vi fik 
lov til at have en uge, hvor vi kunne have en 
sjov og udbytterig tur med vores klassekam-
merater og lærere samt se den vidunderlige 
by, som Madrid nu engang er. 

Oveni at få lov til at opleve byen på egen 
hånd fik vi en del ny viden om både Spanien 
generelt og Madrid samt indflydelsesrige 
mennesker, der har boet der. Dette gjorde, at 
vi kunne nyde byen på en anderledes måde, 
end hvis vi bare var på ferie. Vores lærere, 
Lærke og Rasmus, havde forberedt nogle 
interessante, anderledes og nye opgaver for 
at vi kunne lære alle sider af byen at kende 
og få en bred viden om byens historie og 
de forskellige attraktioner, der næsten er 
obligatoriske at skulle se. 

Vi så blandt andet De Faldnes Dal, hvor 
den tidligere spanske diktator Franco er be-
gravet. Det var en surrealistisk oplevelse, 
hvor man kunne se, at Franco stadig bliver 
forgudet, selvom han var diktator og pri-
mært skyld i Den Spanske Borgerkrig. Oveni 
det har den katolske kirke, han er begravet 

i, tidligere været lukket for offentligheden, 
og der bliver snakket om, at dette skal ske 
igen, så vi var heldige at opleve den smukke 
kirke samt en katolsk gudstjeneste. Dette 
samt de mange andre oplevelser i Madrid 
løftede vores faglighed mod nye mål!«

Det varmer altid en lærers hjerte at se, at 
noget fagligt og kulturelt har brændt sig fast 
på nethinden. I samme åndedræt er det dog 
nødvendigt at understrege, at det sociale 
aspekt af turen er mindst lige så vigtigt. Vi 
hyggede os enormt meget med klassen, 
og kursisterne hyggede sig med hinanden, 
da de blandt andet fremviste deres turist-
videoer, og da vi havde fællesmiddag en 
af de sidste aftener med award show og 
alt, hvad der hører til.

Det er i sandhed med vemod i stemmen, 
en klump i halsen og sorg i sinde, at vi har 
afsluttet, om muligt, den sidste studietur 
inden for de rammer, der var til stede inden 
reformen. Til gengæld gjorde vi det med et 
brag. Det var en tur, som hverken kursister 
eller lærere glemmer.
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MERETE BUHL,
lektor i engelsk og musik

ANDERS GUDME- 
KNUDSEN,

lektor i biologi og idræt

I HEMINGWAYS FODSPOR
En fotocollage fra 2.D’s studietur til Madrid

Morgenfriske elever fra 2.D lytter interes-
seret til elev-oplæg om Prado-museet i 
Madrid.Humøret er højt ved det første stop 
på dagens byvandring, som skal føre os i den 
amerikanske forfatter Ernest Hemingways 
fodspor rundt i Madrid.

På vores rute stiftede eleverne bekendt-
skab med de hoteller, spisesteder og barer, 
som Hemingway hyppigt frekventerede i 
Madrids bymidte. På bl.a. Cerveceria Alema-
na, et af byens ældst eksisterende værts-
huse fra 1904 (lige under lærerhotellet) på 

Plaza Santa Ana, yndede Hemingway at 
få et glas eller fire. Hemingway var også 
i Madrid i 1937 som krigskorrespondent 
og dækkede Den Spanske Borgerkrig. Fra 
Telefonica-tårnet på Gran Via, sendte han 
rapporter hjem til USA om krigen.  

Sidste stop på Hemingway-ruten var 
tyrefægterarenaen Las Ventas, som 
Hemingway ofte besøgte. Hemingway var 
dybt fascineret af denne spanske tradition, 
og tyrefægtning var et ofte tilbagevenden-
de tema i Hemingways forfatterskab.
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MED 2.A MOD NYE MÅL 
I MADRIDS KULTURELLE 
SMELTEDIGEL LAVAPIÉS
En varm oktoberaften mødes vi med vo-
res guide Montse, en ung kvindelig jurist, i 
en trafikeret rundkørsel i Madrids centrum. 
Hun har lovet at tage os med på en rund-
tur i byens gamle arbejderkvarter Lavapiés. 
Kvarteret blev først sent byfornyet og tiltrak 
op gennem 1970’erne, 80’erne og 90’erne 
blandt andet arbejdsløse, besættere, kunst-
nere og indvandrere fra alverdens lande – i 
dag er en tredjedel af kvarterets 40.000 
indbyggere udlændinge, fordelt over 86 na-
tionaliteter. I løbet af 90’erne og 00’erne fik 
Lavapiés et ansigtsløft, men mangfoldig-
heden og det, den oprindeligt bragte med, 
præger stadig bydelen og dens indbyggere. 
Lavapiés har byens største udvalg af kul-
turelle tilbud, herunder sit eget lille teater-
distrikt med både et statsdrevet teater og 
fem små private teatre.

Montse er opvokset i Madrid og har de 
seneste 10 år boet i en renoveret Corrala, 
som de traditionelle etagebyggerier i Madrid 
kaldes, og som er særligt karakteristiske for 

lige præcis Lavapiés. I trafikkens larm hilser 
vi på hinanden, og Montse giver os en kort 
introduktion til vores rundtur, før vi bevæger 
os de få hundrede meter ind i det på mange 
måder mere fredelige Lavapiés. Vi går ind i 
en stor, mørk bygning, der viser sig at være 
en nedlagt tobaksfabrik, som nu huser det 
statsstøttede kulturhus La Tabacalera. I den 
store sal og de snørklede gange over og 
under jorden er der blandt andet ugentli-
ge koncerter og fester, graffiti-workshops 
med nogle af Spaniens mest anerkendte 
graffitikunstnere, cykelværksted, radiosta-

ANNE WINDING TOP,
lektor i dansk

JULIE WESSEL IVERSEN,
lektor i biologi og kemi
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tion, fælleshave, bar og bibliotek. Udover 
at rumme diverse multikulturelle arrange-
menter tager huset sig også af nogle af 
kvarterets udsatte beboere med et tilbud 
om at bytte arbejdskraft for blandt andet 
psykologsamtaler eller juridisk hjælp. 

Fra kulturhuset tager Montse os med vi-
dere gennem Mercado San Fernando – et 
økologisk, alternativt gourmetmarked med 
lave priser, som tilbyder alt fra brød til bio-
dynamiske grønsager og bøger, der betales 
pr. kilo, og hvor man om søndagen kan del-
tage i fællesdans i midten af det hele. Hvis 
man kommer på et roligt tidspunkt i løbet af 
dagen, kan man høre lyden af flamencodan-

sernes tramp i gulvet fra danseskolen på 
overetagen. Vi går videre gennem Lavapiés’ 
bakkede gader, forbi butikker der sælger tøj, 
vinkekatte, mobiltelefoner, fisk, indmad og 
alverdens andre nødvendigheder. Omgi-
vet af corralaer og besatte huse ligger små 
pladser, hvor pushere opmærksomt står og 
scanner området for potentielle kunder og 
ikke mindst politifolk. Vi kommer forbi en 
kirkeruin, som er ombygget og nu fungerer 
som universitetsbibliotek, og kigger ind på 
læsesalen, hvor de studerende sidder bøjet 
over bøgerne. Vi passerer forbi en af Madrids 
alternative banker, en såkaldt Puma, som er 
opstået som følge af den økonomiske krise. 

Et af Madrids ældste 

værtshuse, Taberna 

Antonio Sánchez. 

Her får vi en øl og lidt 

tapas, mens Bella fra 

2. a synger til guitar-

spillet.
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Stemningen og områdets sammenhold overraske-
de mig. Selvom området var » ghetto« og havde 

nogle skræmmende episoder, var områdets sammenhold 
og stemning ikke påvirket af det. Jeg havde nogle forskelli-
ge tanker, men det særlige var den glæde og kærlighed til 
området, jeg var vild med  (Tehleel, 2. a).
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Her er valutaen ikke EURO, men man opnår 
derimod en bugnende bankbog ved hjælp 
af sin arbejdskraft, som så kan veksles til 
andre ydelser eller endda fødevarer. 

Tusmørket er ved at falde på, da vi går ind 
på Taberna Antonio Sánchez, et af Madrids 
ældste værtshuse, grundlagt af tyrefægter-
ne af samme navn. Her er mange af Madrids 
store forfattere kommet gennem tiden, og 
stedet er særligt kendt for sine cafédebat-
ter. Vi møder her Montses ven, som spiller 
traditionel spansk folkemusik på sin guitar, 
mens vi drikker en øl og spiser lidt tapas. 
Vi bliver en times tid, lytter til musikken og 
taler om Lavapiés’ udvikling og indbyggere 
med Montse og en anden af hendes ven-
ner, en midaldrende universitetslektor med 
indgående viden om Madrids nyere historie, 
som er stødt til vores selskab. 

Da vi forlader baren er det blevet helt 
mørkt og Lavapiés begynder at skifte ka-
rakter fra travl dag til stemningsfyldt aften. 
Vores sidste stop er et besøg hjemme hos 
Montse, hvor hun byder på hjemmelavet 

paella, tapas og sangria. Vi afslutter vores 
rundtur med en lille bid af den traditionelle 
spanske madkultur, mens vi fordøjer ind-
trykkene fra aftenens forskelligartede op-
levelser i det evigt foranderlige Lavapiés.

Den gamle kirkeruin der nu er blevet lavet til 

universitetsbibliotek og -læsesal.

Vi går ind i en stor, mørk bygning, der viser sig at 
være en nedlagt tobaksfabrik, som nu huser det 

statsstøttede kulturhus La Tabacalera. I den store sal og 
de snørklede gange over og under jorden er der blandt 
andet ugentlige koncerter og fester, graffiti-workshops 
med nogle af Spaniens mest anerkendte graffitikunstnere, 
cykelværksted, radiostation, fælleshave, bar og bibliotek.
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Mercado San Fernando – et økologisk, alternativt 

gourmetmarked med lave priser, som tilbyder alt 

fra brød til biodynamiske grønsager og bøger, der 

betales pr. kilo, og hvor man om søndagen kan 

deltage i fællesdans i midten af det hele.
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I dag er Malasaña med de mange 
hyggelige, små brostensbelagte 

gader blevet super trendy og charme-
rende og er ikke længere tilholdssted for 
uro og ballade. 



LOTTE STUHR,
lektor i dansk og billed-

kunst

TRINE QUIST,
lektor i design og spansk

PÅ STREETART-TOUR MED  
1.N I MALASAÑA
Malasaña er ét stort friluftsgalleri med streetart og graffiti overalt. 
Budskaberne spænder fra det provokerende og politiske til det 
humoristiske eller ligefrem poetiske.

1.N startede første studietursdag med en 
’Tour-tradicional’: En byvandring rundt til de 
kendte seværdigheder og pladser i byens 
centrum. Lærerne var guider og havde læst 
godt op på stoffet i diverse guidebøger.

Eftermiddagen bød så på en introduktion 
til dele af det alternative Madrid: En stre-
etart-tour med indbygget workshop anført 
af den lokale guide Jose Fernandez. Jose 
tog os med rundt i det berømte og trendy 
ballade- og boheme-kvarter: Malasaña. 

Det var i Malasaña oprørsbevægelsen, 
»La Movida« udsprang i årene efter Francos 
død i 1975. Op gennem 80’erne gjorde La 
Movida (bevægelsen) kvarteret til centrum 
for den modkultur, der var opstået da trykket 
lettedes efter de mange års undertrykkende 
fascistiske styre. Kvarteret nærmest eksplo-
derede i frigørende kunst og kultur – men 
også i alkohol, stoffer, sex og kriminalitet.

I dag er Malasaña med de mange hyggeli-
ge, små brostensbelagte gader blevet super 
trendy og charmerende og er ikke længere 
tilholdssted for uro og ballade. Her er en 
afslappet stemning og fyldt med pudsige 
og romantiske specialforretninger, lokkende 
og hyggelige cafeer, take-aways og tapas-
barer. Men gadekunsten er her stadig – og 
den er særdeles levende. Som et kunstne-
risk spor fra La Movida-dagene giver den 
kvarteret sin helt egen identitet og et råt 
og upoleret udtryk. 
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Vores streetart-tour sluttede med en workshop, hvor vi med 

spray-cans og stencils og andre streetart-teknikker dekore-

rede stofnet: En praktisk og sjov souvenir. 

Port dekoreret af den berømte street art kunstner Llave (nøgle)

Emil - E1000

»We will always have Malasaña«

Estudiantes en las calles de Madrid.

E1000



 Malasaña Madrid
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MICHEAL MARTINA,
lektor i spansk og 

engelsk

KUNST, PICASSO, 
BORGERKRIG, LØSRIVELSE & 
BOMBEFLY I MADRID
Bertram Chieu Sørensen var med 2.K på studietur i Madrid i oktober 
2017. Det blev en tur, der bl.a. bød på moderne spansk kunst med 
Picassos berømte Guernica maleri som et af turens højdepunkter 
samt et møde med den verserende konflikt mellem Madrid og 
catalansk løsrivelsestrang, spansk militærparade og nationalisme for 
fuld skrue.

HVAD VAR DIT INDTRYK AF 
KLASSENS BESØG PÅ MUSEET FOR 
MODERNE KUNST, REINA SOFÍA?
»Jeg fandt besøget dybt interessant. Jeg 
blev helt benovet, betaget, forgabt i al den 
kunst, der ligesom var på museet, og jeg 
kom en time for sent ud af museet I forhold 
til, hvad vi havde aftalt. Jeg forsvandt bare 
ind i kunsten. Jeg havde glemt min tele-
fon, men det var befriende ikke at skulle 
holde øje med tiden eller om der var no-
gen, der skulle have fat i en, man kunne 
simpelthen bare gå rundt og få indsigt i 
så meget andet end den virkelige verden, 
der omgiver os til daglig, i og med der var 
forskellige kunstudstillinger fra forskellige 

perioder og stilarter. Men, det er vel netop 
det studieture kan.«

DU SÅ OGSÅ SELVE PICASSOS 
GUERNICA PÅ MUSEET, HVAD VAR 
DIT INDTRYK?
»Jeg kendte maleriet fra før. Jeg havde det 
faktisk som baggrundsbillede på min pc i 
starten af gymnasietiden, men så fik jeg 
for mange spørgsmål om, hvad det var, og 
jeg blev træt af at svare, at det jo skildrer 
en bombning fra 1936 af en baskisk by un-
der den spanske borgerkrig. Selve maleriet 
var jeg overrasket over, hvor stort det var…
det er ikke noget man overser, det sprin-
ger lige ud i hovedet på en. Det er jo et af 

41



de malerier, der ligger øverst på verdens-
ranglisten over vigtige malerier, det mest 
kendte i hvert fald.«

OPLEVEDE DU ELLERS PÅ 
MADRIDTUREN EPISODER, 
DER FORBANDT DEN SPANSKE 
BORGERKRIG OG KONFLIKTEN  
I CATALONIEN? 
»12. oktober er jo den såkaldte Colombus-
dag, der fejres som en spansk nationaldag 
for at fejre erobringen af den Nye Verden 
(Amerika), en meget prætentiøs fejring af 
egen militær styrke. Nu var jeg ikke første-
håndsvidne til selve militærparaden, da jeg 
var oppe i bydelen Malasaña, så den gik jeg 
desværre glip af, men jeg har siden under-
søgt, hvad det var. Det minder jo lidt om 
sådan noget Sovjetunionen eller Nazi-Tysk-

land i 30’erne, hvor kongen også står der 
sammen med højtstående militærledere. 
Hele dagen kunne man høre militærfly, der 
overfløj Madrid i forbindelse med paraden; 
og ja, det spanske flag blev lige hevet en 
ekstra gang frem pga. konflikten med Ca-
talonien. Og det var jo lige dér i oktober at 
det toppede med konflikten. Der var rig-
tigt mange spanske flag i Madrids gader og 
specielt flag, der hang ud fra balkonerne 
og vinduerne i gaderne.«

»Jeg kan huske på vores byvandring i 
borgerkrigens fodspor, at hende fortælle-
ren, da vi var ved Puerta del Sol, forklarede, 
hvordan hendes bedsteforældre fik traumer 
af at høre de her lavtgående bombefly, og 
hvordan det kan vække nogle ubehagelige 
minder for folk, der gennemlevede krigen…
jeg synes, at det er mærkeligt, at man ikke 
reflekterer over, at de militæroverflyvnin-
ger måske kan vække nogle ubehagelige 
minder hos folk…det har jo en psykologisk 
effekt…Nu gør de det jo lige her den 12. 
oktober, hvor det var på sit højeste med 
konflikten med Catalonien, så om de gør 
det for at spille med musklerne eller rasle 
med sablerne, tør jeg ikke spå om, men jeg 
vil tro det alligevel har en sammenhæng.« 

Hele gruppen er samlet på trappen foran  

»Universidad Complutense de Madrid«
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På byvandringen i det antikke Rom 

kom 2.m b.la. forbi Colosseum. 
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KASPER HUSS 
JØNSSON,

lektor i matematik 
og idræt

ANNE KRAGH 
ANDERSEN,

studievejleder 
og socialrådgiver

AFTAL ALDRIG PRISEN 
PÅ FORHÅND MED EN 
TAXACHAUFFØR I ROM!
Med 2.M og Kasper Huss Jønsson og studievejleder og socialrådgiver 
Anne Kragh Andersen på studietur til Rom.

»Der er mange måder at tilegne sig ny vi-
den på. Det er ikke nok kun at sidde bøjet 
over bøgerne, man skal også ud og op-
leve verden. » Sådan starter beskrivelsen 
af studierejser på Frederiksberg hf-kursus’ 
hjemmeside. Hvad kan en studierejse til 
Rom i oktober så byde på? Dejligt varmt 
efterårsvejr, det enkle og velsmagende 
italienske køkken, adskillige kulturelle og 
historiske seværdigheder og oplevelser og 
masser af hyggelige stunder med klasse-
kammeraterne.

I ugen før efterårsferien drog 2.M med 
deres matematiklærer og studievejleder til 
Rom. Hjemmefra havde studietursudvalget 
valgt at booke sig ind på et hotel lidt uden 
for byen, mens vi lærere havde valgt et 
lidt mere centralt beliggende hotel. Da vi 
først ankom lidt ud på eftermiddagen om 
mandagen, havde eleverne den resterende 

del af dagen til at indlogere sig på hotellet, 
tage på opdagelse i midtbyen, hvis det var 
det de lystede, eller gå på opdagelse i lokal-
området - som dog desværre viste sig ikke 
at være den mest spændende del af Rom.

TRÆNGSEL I VATIKANET OG 
TAXATUR TIL HADRIANS VILLA
Første hele dag i Rom mødtes vi alle tidligt 
til et guidet besøg i Vatikanet. Først stod 
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den på et guidet besøg på Vatikanmuseet, 
et af de største museer i verden. Museet 
rummer enorme samlinger, som den ro-
merskkatolske kirke har samlet gennem 
århundreder. Museet huser nogle af de 
bedst kendte klassiske skulpturer og mest 
betydningsfulde mesterværker fra renæs-
sancen. Trætte ben og hoveder hos nogle 
elever, defekte høretelefoner, en lokal guide 
med gebrokkent engelsk og et enormt og 
tæt pakket museum, som gjorde at vi blev 
spredt for alle vinde, kunne dog ikke pille 
ved indtrykket af et spændende og lære-
rigt indblik i den katolske kirkes kultur og 
historie. Efter museet blev vi ført gennem 
det imponerende Sixtinske kapel, hvis loft 
er udsmykket af den legendariske kunst-
ner Michelangelo, desværre forbød reglerne 
at man kunne tage billeder af dette flotte 
kunstværk. De elever, der ikke var faldet fra i 
menneskemængden, og som stadig havde 
energi tilbage, kunne til sidst afslutte turen 
med et besøg i den enorme Peterskirke.

Næste dag havde vi planlagt en tur lidt 
øst for Rom til Villa Adriana. Villaen blev 
opført af kejser Hadrian i perioden 118-
138 og er et større kompleks af bygninger 
opført som en sommerbolig for kejseren. 
Villa Adriana er det største paladsanlæg 
bygget af en romersk kejser og er optaget 
på Unesco’s verdensarvsliste. Turen ud til 
Villaen var dog mere kompliceret end vi 
havde planlagt hjemmefra. Maria, Remzi, Besøg på Vatikanmuseet. Sofia, Julie, Sejer, Daniel  og Frederik

Remzi, Arram og Daniel foran Colosseum
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Besøg på Vatikanmuseet. Sofia, 

Julie, Sejer, Daniel  og Frederik
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Forum Romanum, Rom
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Julie og Amal havde i god tid taget det of-
fentlige, men havnede i en landsby lidt væk 
fra Villaen, mens de andre, som var kommet 
af sted lidt senere var nødt til at tage taxaer 
til stedet for at kunne nå det til tiden. Nogle 
lærte en værdifuld livslektie, som gælder 
i mange storbyer: Aftal aldrig en pris med 
taxachaufføren inden turen, for så bliver 
det som regel en del dyrere. I sidste ende 
fandt vi dog alle hinanden og havde en god 
dag i nogle smukke omgivelser omringet 
af gamle ruiner, flotte romerske statuer og 
fantastisk vejr.  

BYVANDRING I ANTIKKENS ROM 
OG LOKALE PIZZAER
Sidste hele dag i Rom startede med en tidlig 
byvandring til blandt andet Trevi-fontænen, 
et af verdens mest kendte springvand, og 
det antikke tempel Pantheon, hvor vi hav-
de elevoplæg fra Amal og Bebiane, som 
fortalte lidt om disse to imponerende vær-
ker. Efter en frokost på en af Roms mange 
hyggelige pladser, Piazza della Rotonda, 
fortsatte vi med en guidet tur rundt i antik-
kens Rom. Lidt specielt havde vi hjemmefra 
booket en gratis guide, som dog lever af 
drikkepenge. Med hendes aggressive stil 
og til tider uforståelige engelsk, viste det 
sig dog ikke at være den bedste ide. Gui-
den viste os rundt ved de klassiske turist-
mål Palatinerhøjen, Forum Romanum og 
afslutningsvis Colosseum. 

Om aftenen var der fællesspisning på 
en fin lokal restaurant, hvor vi hyggede, 
snakkede ugens begivenheder igennem og 
fik lidt god lokal mad og drikke. 

For os, der normalt aldrig har mulighed 
for at tage på studierejse, var studieturen en 
rigtig god oplevelse. For mit eget vedkom-
mende, som matematiklærer for klassen 
sidste år og for kun nogle af klassens elever 
i år, var det især godt at lære sine elever 
bedre at kende på en anderledes måde 
end man gør til dagligt. Jeg fik et lille indblik 
i alle de mange forskellige personligheder, 
som udgør klassen 2.M.

Nogle lærte en værdifuld livslektie, som gælder i 
mange storbyer: Aftal aldrig en pris med taxachauf-

føren inden turen, for så bliver det som regel en del dyrere. 
I sidste ende fandt vi dog alle hinanden og havde en god 
dag i nogle smukke omgivelser omringet af gamle ruiner, 
flotte romerske statuer og fantastisk vejr.
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KJELD ARNE HANSEN,
studievejleder, lektor i 

historie og samfundsfag

NF PÅ VEJ TIL EKSAMEN
I foråret 2018 blev den Naturvidenskabelige Fagpakke (NF) på 
Frederiksberg hf-kursus (FHF) evalueret. 

1  www.uddannelsesstatistik.dk/_layouts/15/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Rapporter/Gym-
nasiale%20uddannelser/Socio%C3%B8konomiske%20referencer/10_SocRef_Hovedrapport.rdl

Det var den 3. evaluering som blev foretaget af fagpakken der blev oprettet med HF-re-
formen i 2005.
Hvor de to foregående evalueringer var mere bredt anlagte, har årets evaluering et fo-
kus på kursisternes relation til den kommende eksamen i NF. Dette fokus er foranlediget 
af Undervisningsministeriets statistik over karakterer for eksamen hvor ministeriet har 
indarbejdet socioøkonomiske baggrundsoplysninger.

Herom hedder det: »Den socioøkonomiske reference for gymnasiekarakterer er et sta-
tistisk udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som 
institutionens elever har klaret prøverne. »Socioøkonomisk« refererer til elevernes sociale 
og økonomiske baggrund, mens »reference« fortæller, at tallet kan bruges som et sam-
menligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede karakterer.

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra institutionens elevgrundlag. I 
beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel elevernes faglige niveau 
(afgangskarakterer fra 9. klasse), adgangsvej, køn, herkomst og forældrenes uddannelse 
og indkomst – altså faktorer, som institutionen ikke har direkte indflydelse på.

Ved at sammenligne den socioøkonomiske reference med institutionens faktiske karak-
terer, kan man få et billede af, om institutionens elever har klaret prøverne bedre, dårligere 
eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold.1«

Som det vil fremgå af det følgende, klarer kursisterne på FHF sig ikke så godt som de 
skulle i forhold til den socioøkonomiske reference.

Ministeriets opgørelse af forskellen mellem faktisk karaktergennemsnit og den socio-



økonomiske reference for NF-fagene, KS-fagene og dansk ser således ud:

Det fremgår af tabellen at medens dansk (mundtlig) ligger stabilt på det forventede 
svinger KS fagene og er et enkelt år under det forventede. NF-fagene svinger ligeledes 
og ligger kun et enkelt år på det forventede gennemsnit. De omtalte forhold kan grafisk 
illustreres således:

Ideelt betragtet bør forskellen kunne udtrykkes i et positivt tal da der så er tale om et 
fagligt løft i forhold til det socioøkonomiske udgangspunkt. 

TABEL 1: FORSKELLEN MELLEM DEN FAKTISKE KARAKTER OG DEN SOCIOØKONOMISKE REFERENCE

2014 2015 2016 2017

Eks1 SØR2 Dif3 EX SØR Dif EX SØR Dif EX SØR Dif

NF 6,0 6,0 0 5,5 6,3 0,8 4,6 6,1 -1,5 5,7 5,9 -0,2

Kult 7,3 6,8 0,5 7,1 7,0 0,1 6,2 6,8 -0,6 6,6 6,4 0,2

Dansk mdtl. 6,7 6,7 0 6,9 6,9 0 6,9 6,9 0 6,6 6,4 0,2

1. Ministeriets tal for NF-eksamens-gennemsnit  for de som afsluttede med færdig hf- eksamen (NF-eksamen foregik altså året før)
2. Socioøkonomisk reference er kort fortalt Ministeriets beregning af det gennemsnit som skolens specifikke sociale population skulle opnå.
3. Forskellen

FIGUR 1: FORSKEL I FORHOLD TIL DEN SOCIOØKONOMISKE REFERENCE
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Sammenlignet med andre Hf-kurser ser 
NF-resultaterne på FHF sådan ud:

Af tabellen fremgår at NF på FHF står sva-
gere med hensyn til løfteevne end på de 
andre nævnte skoler, og at særlig året 2016 
ser problematisk ud. 

Det er disse forhold der som før nævnt 
er udgangspunktet for evalueringen. I det 
følgende vil resultaterne af denne evalu-
ering blive gennemgået og kommenteret.

KURSISTERNES BESVARELSE
HF-uddannelsen består som bekendt af obligatoriske fag og faggrupper kombineret med 
tilvalgsfag. Med reformen i 20052 blev naturvidenskaberne styrket på 1.hf da man øgede 
antallet af naturvidenskabelige fag. Som også de foregående evalueringen af NF viste, 

2  Også den seneste reform af HF sigter på at styrke naturvidenskaberne

TABEL 2

2014 2015 2016 2017

FHF 0 -0,8 -1,5 -0,2

Gentofte HF 0,7 0,5 0,6 0,8

Efterslægten 0,4 -0,1 0 0,2

Vestegnen 0,5 0,1 1 0,9

Århus Akademi 0,4 0 0,7 -0,5

Tallene angiver forskellen mellem faktiske karakterer og 
den ud fra de socioøkonomiske forhold forventede karakter

SPØRGSMÅL 1: FORVENTER DU AT SKULLE BRUGE FAGET I DIN VIDERE UDDANNELSE?
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har dette skabt store udfordringer for de kursister som ikke er specielt naturvidenska-
beligt orienteret. Men hvor mange er der egentlig? Derfor spørgsmålet:
• Flertallet forventer ikke at skulle bruge NF til noget. Det er dog ikke et massivt flertal og 

slet ikke når det gælder biologi  hvor kun 51 % ikke forventer at skulle bruge faget. En 
anden interessant ting er at mellem 25 % (biologi) og 27 % (geografi) er usikre på om 
de skal bruge fagene. Samlet kan siges at der er næsten lige så mange der forventer 
at skulle bruge fagene eller er usikre herom som der er i gruppen af de som svarer nej.

Hvordan ser kursisterne på de faglige udfordringer: Har det været nemt at følge med?
• Medens omkring 60 % ikke synes det er så nemt at følge med i kemi og biologi, er 

tallet for geografi 43 %. Geografi synes således nemmest tilgængeligt af de tre fag 
hvor kemi måske lidt overraskende ligger en kende over biologi med hensyn til hvor-
vidt det er nemt at følge med.

SPØRGSMÅL 2: I HVILKET OMFANG HAR DET VÆRET NEMT AT FØLGE MED I FAGET?
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Idræt B's friluftstur til Sverige



Det tredje spørgsmål til kursisternes mere overordnede opfattelse af NF-fagene lød: 

SPØRGSMÅL 3: I HVILKET OMFANG MENER DU AT FAGET HAR VÆRET POSITIVT AT KENDE?

KEMI BIOLOGI GEOGRAFI

I høj grad 45 28 % 52 32 % 60 37 %

I nogen grad 40 25 % 62 38 % 61 38 %

I mindre grad 40 25 % 29 18 % 22 14 %

Slet ikke 32 20 % 12 7 % 11 7 %

Ved ikke 4 3 % 6 4 % 7 4 %

Ikke svar 1 1 % 1 1 % 1 1 %

I alt 162 100 % 162 100 % 162 100 %

• 70-75% mener det har været positivt at lære biologi og geografi at kende. Tallet er 
53 % for kemi. Mellem 21 og 25 % svarer at det kun i mindre grad eller slet ikke var 
positivt at kende biologi og geografi. Tallet for kemi er på 45 %. 

Denne ubalance mellem kemi og de to andre fag træder måske klarere frem når de tre 
første spørgsmål sammenlignes som vist neden for:

SPØRGSMÅL 1-2-3: OVERORDNET TILGANG TIL NF-FAGENE
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KEMI
lektier

BIOLOGI
lektier

GEOGRAFI
lektier

n Under 10 min.   n 10-20 min   n 20-30 min   n Over 30 min   n Ikke svar

• Kemi er placeret på niveau med geografi når det gælder eventuelt senere brugsværdi 
og på niveau med biologi når det gælder at følge med, men når det gælder hvorvidt 
det var positivt at kende faget, ligger kemi relativt markant under de to andre fag.

Hvor meget tid bliver der brugt på lektierne i NF? Svaret herpå kan ses neden for:

Hvis vi sammenholder lektie-tid med kursisternes opfattelse af om det var nemt at følge 
med i faget (spørgsmål 2) kan følgende udledes:
• 60 % mente det var mindre nemt/ikke nemt at følge med i kemi. Samtidig bruger 48 % 

under 10 minutter på forberedelse i faget.
• 63 % mente det var mindre nemt/ikke nemt at følge med i biologi. Samtidig bruger 

31 % under 10 minutter på forberedelse i faget.
• 44 % mente det var mindre nemt/ikke nemt at følge med i geografi. Samtidig bruger 

34 % under 10 minutter på forberedelse i faget.

Ud over spørgsmålet om hvor meget kursisterne forbereder sig til de enkelte timer, blev 
der stillet flere spørgsmål til indsatsen i timerne. Alfa og omega i en undervisningssituation 
er vekslingen af spørgsmål og svar. Spørgsmål fra læreren kan give en elev lejlighed til 
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at sikre om svaret er korrekt, men oftest spørges en elev der har rakt fingeren op. Hvad 
med de som ikke markerede eller som markerede og ikke blev hørt? Har de forstået hvad 
spørgsmålet handler om? Der blev derfor stillet dette spørgsmål:

SPØRGSMÅL 5: SPØRGER DU DIN LÆRER HVIS DER ER NOGET DU IKKE FORSTÅR?

KEMI BIOLOGI GEOGRAFI

Altid 36% 34% 30%

Ofte 33% 42% 40%

Sjældent 25% 17% 24%

Aldrig 6% 7% 6%

Ikke svar - - -

I alt 100% 100% 100%

• Her er det mest bemærkelsesværdige at mellem 24 og 31 % sjældent eller aldrig 
spørger læreren. Således undlader 31 % i kemi og 30 % i geografi at spørge medens 
»kun« 24 %« undlader at spørge i biologi.

SPØRGSMÅL 6: FØLER DU DET ER OK MED DINE KLASSEKAMMERATER AT STILLE SPØRGSMÅL?

KEMI BIOLOGI GEOGRAFI

Ja 94% 94% 96%

Nej 6% 5% 4%

Ikke svar - 1% -

I alt 100% 100% !00%

• Som det fremgår, er det ikke nødvendigvis klassekammeraterne der blokerer. Ganske 
vist er det principielt for mange (mellem 4 % og 6 %) som oplever klassekammerater 
blokerer.

Det kunne teoretisk set også være læreren der signalerer eller udmelder at spørgsmål 
ikke er velkomne, men det kan næppe være en stående parole. Forespurgt om det op-
fattes OK med læreren at stille spørgsmål svarede kursisterne:
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KEMI BIOLOGI GEOGRAFI

n  Udmærket   n  Nogenlunde   n  Ringe   n  Ved ikke   n  Ikke svar

SPØRGSMÅL 7: FØLER DU DET ER OK MED DIN LÆRER AT STILLE SPØRGSMÅL?

KEMI BIOLOGI GEOGRAFI

Ja 91% 97% 98%

Nej 9% 3% 1%

Ikke svar - 1% 1%

I alt 100% 100% 100%

• Medens kursisterne næsten 100 % i biologi og geografi svarede ja til det var OK med 
læreren at stille spørgsmål var der knap 10 % der i kemi svarede at de ikke følte det 
var OK at stille spørgsmål. 

• Når op til 31 % ikke stiller spørgsmål til læreren hvis der er noget de ikke forstår, kan 
det ikke blot forklares i at kursisterne oplever blokeringer fra klassekammerater (hvilket 
opleves af 4-6 %). Ligeledes kan de mange der ikke stiller spørgsmål ikke forklares 
ved blokeringer fra lærerne (selvom der er op til 10% i kemi der oplever at det ikke er 
OK at stille spørgsmål i faget).

56 %
28 %

15 %
1 %

59 %26 %

14 %
1 %

65 %

23 %

9 %

3 %
1 %
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Som spørgsmålet er formuleret er der naturligvis tale om en meget overordnet karak-
teristik af undervisningen. Der kan ikke udledes noget om hvordan undervisningen er 
tilrettelagt med hensyn til indhold og arbejdsformer. 

• Ser man alene på prædikatet udmærket undervisning er der tale om store udsving 
gennem årene. Markant er endvidere eksamensåret 2015 hvor især kemi-faget dykker i 
bedømmelsen. Også geografi oplever dette år et mindre dyk. I de ministerielle tal som 
refereredes indledningsvis var der en stor negativ forskel på – 1,5 mellem den faktiske 
og den socioøkonomisk forventede eksamenskarakter i NF i året 2016 (eksamen i NF 
blev taget året før i 2015). 

• Noget tyder altså på at eksamensresultatet 2015 hvor hele 32 % dumpede var aty-
pisk. Dette bekræftes også ganske klart af den evaluering som fandt sted på denne 
baggrund (se Vinkler).

De efterfølgende spørgsmål omhandler fortrinsvis kursisternes eksamens-parathed på 
undersøgelsestidspunktet (april måned).

FIGUR 2: UDVIKLINGEN 2005 - 2018  
BEDØMMELSEN UDMÆRKET UNDERVISNING I NF-FAGENE
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Som forberedelse til denne evaluering var der en række uformelle samtaler med kursister 
på 2.hf. Et af de forhold der blev nævnt under disse samtaler, var at flere havde manglet 
noter til undervisningen ikke fordi de var blevet væk eller fordi man havde glemt at lave 
dem, men fordi de ikke havde fået sådanne. Dette affødte disse spørgsmål angående noter:

SPØRGSMÅL 9: I HVILKET OMFANG ER DER BLEVET UDLEVERET NOTER TIL 
UNDERVISNINGEN (PAPIR ELLER TAVLE)?

KEMI BIOLOGI GEOGRAFI

Alle timer 45% 41% 46%

De fleste timer 43% 41% 38%

Kun i få timer 9% 12% 12%

Aldrig 1% 4% 3%

Ikke svar 2% 2% 2%

I alt 100% 100% 100%

• Der er udleveret noter til undervisningen i alle eller de fleste timer ifølge et flertal på 
82 til 88 %.

• 10 til 16 % angiver de ikke har fået udleveret undervisningsnoter

SPØRGSMÅL 10: I HVILKET OMFANG HAR DU GEMT NOTER TIL UNDERVISNINGEN 
(PAPIR ELLER TAVLE)?

KEMI BIOLOGI GEOGRAFI

Alle timer 36% 33% 36%

De fleste timer 39% 48% 46%

Kun i få timer 20% 15% 14%

Aldrig 3% 3% 3%

Ikke svar 2% 2% 2%

I alt 100% 100% 100%

• Mellem 75 og 81 % har på nuværende tidspunkt (april) gemt noter til alle eller de fle-
ste timer.

• For mellem 19 til 25 % er det usikkert om de har sikret sig noter på nuværende tidspunkt.
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Ud over de relevante noter gælder det om at have styr på de øvelsesrapporter der skal 
indgå under eksamen. Med den nye reform er eksamen blevet opdelt i en mundtlig, fler-
faglig intern prøve og i en mundtlig, enkeltfaglig prøve med fremmed censur.
Hvordan ser det ud med disse rapporter 6 uger før de første eksamener?

SPØRGSMÅL 12: I HVILKEN GRAD HAR DU LAVET DE ØVELSESRAPPORTER DER SKAL 
BRUGES VED DEN EKSTERNE EKSAMEN HVOR ÉT FAG ER UDTRUKKET?

KEMI BIOLOGI GEOGRAFI

Alt er på plads 33% 25% 32%

Mindre mangler 37% 48% 43%

Meget mangler 18% 17% 12%

Alt mangler 5% 6% 7%

Ved ikke 6% 3% 5%

Ikke svar 2% 2% 2%

I alt 100% 100% 100%

• På nuværende tidspunkt (april måned) er kursisterne nogenlunde ajour med deres 
øvelsesrapporter dog er der mellem 19 og 23 % der angiver at mangle alt eller meget.

• Andelen der angiver at have væsentlige mangler, skal måske øges med de der angi-
ver ved ikke/ikkesvar. I så fald er der mellem 25 og 31 % der på nuværende tidspunkt 
i væsentlig grad mangler at være ajour med øvelsesrapporter.

Hvordan forholder det sig med overblikket over kravene til eksamen i øvrigt?

SPØRGSMÅL 13: HAR DU PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT OVERBLIK OVER KRAVENE VED 
DEN MUNDTLIGE EKSTERNE EKSAMEN HVOR ÉT FAG ER UDTRUKKET?

KEMI BIOLOGI GEOGRAFI

Ja 22% 26% 30%

Nej 49% 49% 44%

Ved ikke 27% 23% 24%

Ikke svar 2% 2% 2%

I alt 100% 100% 100%
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• Det er kun de færreste (22 til 30 %) der på nuværende tidspunkt i april måned har 
overblik over kravene til den eksterne prøveeksamen. 

• Nogenlunde det samme gælder når det handler om overblikket over kravene til den 
interne flerfaglige eksamen.

SPØRGSMÅL 14: HAR DU PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT OVERBLIK OVER KRAVENE VED DEN 
INTERNE FLERFAGLIGE EKSAMEN?

KEMI BIOLOGI GEOGRAFI

Ja 33% 33% 35%

Nej 43% 40% 40%

Ved ikke 22% 24% 22%

Ikke svar 3% 3% 5%

I alt 100% 100% 100%

Afslutningsvis blev kursisterne bedt om at tage stilling til deres arbejdsindsats generelt 
samt om de forventer at bestå eksamen sommeren 2018. Også i en tidligere evaluering 
blev der spurgt til arbejdsindsatsen. Det er derfor muligt at sammenligne den aktuelle 
årgang med en ældre årgang.

HVORDAN VIL DU BETEGNE DIN ARBEJDSINDSATS I DE TRE FAG?

KEMI BIOLOGI GEOGRAFI

2018 2015 2018 2015 2018 2015

Meget tilfreds/tilfreds 53% 62% 53% 82% 67% 81%

Mindre eller ikke tilfreds 42% 38% 44% 16% 28% 19%

Ubesvaret/ved ikke 4% 1 2% 2% 5%

I alt 100 100 100 100 100 100

• Der er en slående forskel på tallene fra de to årgange når det gælder geografi og især 
biologi. Medens fordelingen af tilfredse med indsatsen og utilfredse med indsatsen 
i 2018 er nogenlunde jævn, er overvægten til tilfredshedssiden i 2015 helt oppe på 
66 %-point. 

• Det er ligeledes bemærkelsesværdigt at over 80 % af eksaminanderne i 2015 er tilfred-
se med deres arbejdsindsats i biologi og geografi når vi sammenligner med at over 
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Design B på ekskursion til Zoo i forbindelse 

med deres arkitekturforløb
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30 % dumpede, og at årgangen samlet i NF lå 1,5 point under det der var forventet 
ud fra de socioøkonomiske kriterier.

Undersøgelsens sidste spørgsmål var kort og kontant:

SPØRGSMÅL 15: FORVENTER DU AT BESTÅ DEN SAMLEDE 
EKSAMEN?

KEMI BIOLOGI GEOGRAFI

Ja 59% 67% 73%

Nej 14% 5% 5%

Ved ikke 25% 26% 20%

Ikke svar 2% 2% 2%

I alt 100% 100% 100%

• Mellem 59 % og 73 % forventer at bestå eksamen.

Der blev tidligere konstateret en betydelig usikkerhed angående kravene ved de to afslut-
tende prøver. Denne usikkerhed indvirker formodentlig på besvarelsen af spørgsmålet, 
hvor omkring ¼ ikke ved om de vil bestå.

SAMMENFATNING
Udgangspunktet for evalueringen var Undervisningsministeriets beregninger med ud-
gangspunkt i den socioøkonomiske baggrund der viste at især året 2016 så problematisk 
ud for eksamensresultatet i den Naturvidenskabelige Fagpakke (NF). Der var tale om en 
afvigelse på hele -1,5 i forhold til den socioøkonomiske reference. Den samme årgang 
underpræsterede ligeledes i den Kultur-Samfundsvidenskabelige Faggruppe (KS) hvor 
tallet var på -0,6 i forhold til den socioøkonomiske reference. Det var første og eneste 
gang KS afveg negativt i forhold til referencen. 

Selvom denne evaluering primært har til formål at undersøge om NF-årgang 2018 er 
ved at være »klædt på« til eksamen og ikke handler om hvad der foregik for tre år siden 
kan evalueringen dog på to forhold kaste lidt lys over det gamle dårlige eksamensresultat. 
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Det gælder synet på undervisningen og synet på egen arbejdsindsats:
• Undervisningen: Ser man alene på prædikatet udmærket undervisning er der tale 

om store udsving gennem årene. Markant er endvidere eksamensåret 2015 hvor især 
kemi-faget dykker i bedømmelsen. Også geografi oplever dette år et mindre dyk. I de 
ministerielle tal som refereredes indledningsvis var der en stor negativ forskel på – 1,5 
mellem den faktiske og den socioøkonomisk forventede eksamenskarakter i NF i året 
2016 (eksamen i NF blev taget året før i 2015). Noget tyder altså på at eksamensresul-
tatet 2015 hvor hele 32 % dumpede, var atypisk. Dette bekræftes også ganske klart 
af den evaluering som fandt sted på denne baggrund (se Vinkler).

• Egen arbejdsindsats: Der er en slående forskel på tallene fra de to årgange når det 
gælder geografi og især biologi. Medens fordelingen af tilfredse med indsatsen og 
utilfredse med indsatsen i 2018 er nogenlunde jævn, er overvægten til tilfredshedssiden 
i 2015 helt oppe på 66 %-point. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt at over 80 % af 
eksaminanderne i 2015 er tilfredse med deres arbejdsindsats i biologi og geografi når 
vi sammenligner med at over 30 % dumpede, og at årgangen samlet i NF lå 1,5 point 
under det der var forventet ud fra de socioøkonomiske kriterier.

 MEN HVAD MED I DAG? HER KAN FØLGENDE PUNKTER UDDRAGES:
• Forventet fremtidig brug af NF-fagene: Flertallet forventer ikke at skulle bruge NF til 

noget. Det er dog ikke et massivt flertal og slet ikke når det gælder biologi, hvor kun 
51 % ikke forventer at skulle bruge faget. En anden interessant ting er at mellem 25 % 
(biologi) og 27 % (geografi) er usikre  på om de skal bruge fagene. Samlet kan siges 
at der er næsten lige så mange der forventer at skulle bruge fagene eller er usikre 
herom som der er i gruppen af de som svarer nej.

• Hvor svært eller hvor nemt?: Medens omkring 60 % ikke synes det er så nemt at 
følge med i kemi og biologi, er tallet for geografi 43 %. Geografi synes således nem-
mest tilgængeligt af de tre fag hvor kemi måske lidt overraskende ligger en kende 
over biologi med hensyn til hvorvidt det er nemt at følge med.

• Svært – nemt og forberedelsestid: 60 % mente det var mindre nemt/ikke nemt at 
følge med i kemi. Samtidig bruger 48 % under 10 minutter på forberedelse i faget. 63 % 
mente det var mindre nemt/ikke nemt at følge med i biologi. Samtidig bruger 31 % un-
der 10 minutter på forberedelse i faget. 44 % mente det var mindre nemt/ikke nemt at 
følge med i geografi. Samtidig bruger 34 % under 10 minutter på forberedelse i faget.
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• NF: Et positivt bekendtskab?: 70-75% mener det har været positivt at lære biologi og 
geografi at kende. Tallet er 53 % for kemi. Mellem 21 og 25 % svarer at det kun i mindre 
grad eller slet ikke var positivt at kende biologi og geografi. Tallet for kemi er på 45 %. 

• Stilles der spørgsmål: Her er det mest bemærkelsesværdige at mellem 24 og 31 % 
sjældent eller aldrig spørger læreren. Således undlader 31 % i kemi og 30 % i geo-
grafi at spørge medens »kun« 24 %« undlader at spørge i biologi. Som det frem-
går, er det ikke nødvendigvis klassekammeraterne der blokerer. Ganske vist er det 
principielt for mange (mellem 4 % og 6 %) som oplever klassekammerater blokerer. 
Medens kursisterne næsten 100 % i biologi og geografi svarede ja til det var OK med 
læreren at stille spørgsmål, var der knap 10 % der i kemi svarede at de ikke følte det 
var OK at stille spørgsmål. Når op til 31 % ikke stiller spørgsmål til læreren hvis der er 
noget de ikke forstår, kan det ikke blot forklares i at kursisterne oplever blokeringer fra 
klassekammerater (hvilket opleves af 4-6 %). Ligeledes kan de mange der ikke stiller 
spørgsmål ikke forklares ved blokeringer fra lærerne (selvom der dog er op til 10% i 
kemi der oplever at det ikke er OK at stille spørgsmål i faget).

• Noter til eksamen: Der er udleveret noter til undervisningen i alle eller de fleste timer 
ifølge et flertal på 82 til 88 %. 10 til 16 % angiver de ikke har fået udleveret undervis-
ningsnoter

• Mellem 75 og 81 % har på nuværende tidspunkt (april) gemt noter til alle eller de fleste 
timer. For mellem 19 til 25 % er det usikkert om de har sikret sig noter på nuværende 
tidspunkt.

• Ajour med øvelsesrapporter: Det er kun de færreste (22 til 30 %) der på nuværende 
tidspunkt i april måned har overblik over kravene til den eksterne prøveeksamen. 
Nogenlunde det samme gælder når det handler om overblikket over kravene til den 
interne flerfaglige eksamen.

• Bestå eksamen?: Mellem 59 % og 73 % forventer at bestå eksamen.
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JULIE WESSEL IVERSEN,
lektor i biologi og kemi

NYE LOKALER TIL NATUR-
FAGSUNDERVISNINGEN PÅ 
FREDERIKSBERG HF-KURSUS
Efter lang tids planlægning og møder 
med arkitekter og entreprenører begynd-
te håndværkerne i begyndelsen af januar 
renoveringen af skolens naturfagslokaler 
på 3. sal. Vægge er blevet flyttet, lokaler 
slået sammen, skabe muret til, og samtlige 
vægge, gulve og lofter har fået en grun-
dig overhaling. Resultatet er dejlige, lyse 

undervisningslokaler, gruppearbejdsrum 
til eleverne og flotte kemi- og biologila-
boratorier til den eksperimentelle del af 
naturfagsundervisningen. 

Biologi B-niveau har allerede taget et 
af de nye lokaler i brug, og vi glæder os til 
snart at flytte al undervisning tilbage til de 
nye flotte lokaler. 



B-niveau-elever kigger på majsplanter i de nye biologilokaler

Håndværkere i gang flere steder på en gang

Der blev ikke bevaret meget under renoveringen



Finn Bønsdorff taler ved  FHF's 50-års 

jubilæum på Frederiksberg Rådhus
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HØJERE FORBEREDELSES-
EKSAMEN I 2017
I forbindelse med den politisk vedtagne hf-lov blev der åbnet op for 
at elever kunne søge optagelse direkte fra 9. klasse. Spørgsmålet 
var så, i hvilken grad denne nye mulighed afspejlede sig i elevernes 
søgemønster i foråret 2017? 

Selv var jeg en smule skeptisk. I efteråret 
2016 havde jeg deltaget i en uddannel-
sesdag i regi af Frederiksberg Uddannel-
sesråd og Frederiksberg kommune. Der 
var en generel introduktion til ungdoms-
uddannelserne og efterfølgende havde 
den enkelte uddannelse sit eget lokale. 
Der kom ingen 9. klasseselever til uddy-
bende orientering om hf-uddannelsen. Der 
var forældre med børn på efterskoler og 
elever der skulle starte i 10. klasse og som 
efterfølgende overvejede valg af to-årigt 
hf. Relationen mellem 9. klasse og to-årigt 
hf eksisterede ikke. 

Men hvor mange søgte optagelse på 
Frederiksberg hf-kursus i 2017 direkte fra 
9. klasse? 6 stk. eller 1,9 pct. af ansøgerne. 
Det var ikke overraskende, da vores skole 
har en tradition for at tiltrække lidt ældre 
hf-ansøgere. Så der har ikke været behov for 

at tilpasse skolen til en særlig unge-hf-ud-
dannelse. Jeg ved ikke hvor stor en andel 
9. klassesansøgere der har været til 2-årigt 
hf i Hovedstadsområdet. 

Næppe var den nye hf-lov vedtaget før 
erhvervsuddannelserne gik på banen. Over 
det ganske land har et betydeligt antal er-
hvervsskoler/afdelinger søgt om tilladelse 
til at udbyde 2-årigt hf. Imødekommes de 
alle er der lagt op til en betragtelig udvi-
delse af den nuværende hf-kapacitet. Og 
det i alle regioner. 

Hvad bør der menes om dette? Tja, for-
udsættes en nulsumsbetragtning, så vil 
en fordeling af hf-ansøgerne mellem nye 
og gamle udbydere føre til en udtynding 
med urentable skoler og kurser som mu-
lig konsekvens. Men, er det den samme 
elevgruppe som erhvervsuddannelserne 
sigter efter? Jeg tror det ikke. Der er vel 

FINN BØNSDORFF,
rektor
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snarere tale om, at nogle af de knapt så 
stærke elever direkte fra 9. klasse, som 
ikke er stx/htx/hhx-parate kan udvikle sig 
gennem de almene hf-fag og som valgfag 
tone hf-uddannelsen med fag fra enten 
htx med teknologi og teknikfag eller hhx i 
mere merkantil retning. En sådan 9. klas-
ses-hf vil næppe kunne gribe forstyrrende 
ind i forhold til de traditionelle hf-udbyde-
re i Hovedstadsområdet. Hvordan det er 
i resten af landet ved jeg ikke noget om. 

Men hvis erhvervsskolerne forudsætter, 
at de kan udvikle 2-årigt hf med stor al-
dersspredning og forskel i elevbaggrunde 
og modenhed, så må der manes til besin-
dighed. Et hf-miljø er en meget levende 
organisme, hvor den enkelte elevadfærd 

sjældent er karakteriseret ved en lineær 
og forudsigelig elevaktivitet. Det er voksne 
unge mennesker, der er udeboende, har 
erhvervsarbejde, og i nogle tilfælde små 
børn. En sådan traditionel hf-kultur kan 
næppe trives side om side med f.eks. en 
3-årig htx-uddannelse. Det matcher ikke. 

Under alle omstændigheder så er ansøg-
ningerne et udtryk for at erhvervsskolerne 
tilsyneladende også ser en fremtid i, at det 
almene volumen øges. De områdespecifik-
ke valgfag vil jo højst udgøre 13-15 pct. af 
uddannelsestiden (2 fag på B-niveau og 1 
fag på C-niveau). Oven på dette en mas-
se dansk, engelsk, matematik, kulturfag og 
natur-videnskabelige faggruppe (nf-pakke) 
mm.  

HOVEDSTRUKTUREN, SEMESTEROPDELT:
FREDERIKSBERG HF-KURSUS 2017-19

AFSLUTNING 1. 
SEMESTER

2. 
SEMESTER

3. 
SEMESTER

4. 
SEMESTERFAG

Praktisk-musisk + idræt C •

NF-pakke •

Mat C •

Kulturfags-pakke •

SSO •

Engelsk •

Dansk •

Valgfag • •
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Ansøgningerne ligger i Undervisningsmi-
nisteriet, og det bliver spændende at følge, 
hvilke kriterier ministeriet vil lægge til grund 
for eventuelle godkendelser af hf-udbud. 
En anden ændring som følge af den nye 
reform var faget idræt, som blev placeret i 
gruppen af praktisk/musiske fag, men nu 
med eksamen. På Frederiksberg hf-kursus 
havde vi tidligere 4 skemabånd, hvor ele-
verne undervistes i billedkunst, design og 
musik. Altså 4 musikhold, 4 billedkunsthold 
og 4 designhold, alle på C-niveau. Skema-
teknisk set blev de lagt med alle 3 fag i 
4 strukturer. Hvordan ville det se ud med 
idræt. Og hvilke konsekvenser ville det få 
for de øvrige fag? 

I skoleåret 2017/18 ser det således ud: 
4 hold med Idræt C, 3 stk. billedkunst og 
design C, samt 2 hold med musik C. Se-
mesteropdelingen indebærer, at der skal 
afsluttes med eksamen efter hvert seme-
ster, og på Frederiksberg hf-kursus er det 
praktisk musisk fag og idræt som skal til 
vintereksamen. Det bliver spændende at 
følge, hvordan det vil forløbe. 

Vi har slanket fællesfagene dansk og en-
gelsk i 2. og 3. semester, så de fylder godt 
i 4. semester. 

Ellers ville det være for meget valgfag/
enkelt-fag og for lidt skole. Efter min opfat-
telse er studiekompetencen også knyttet til 
de almene fælles-fag, og strukturen lægger 
op til fællesfaglig fordybelse. 

HVORDAN OPLEVER ELEVERNE 
HF-UDDANNELSEN? 
»Survival guide til hf: Det første trin er mod. 
Mod til at indgå i dialog med dine klasse-
kammerater og undervisere. Mod til at stå 
ved dig selv som menneske og mod til at 
turde kommunikere med andre mennesker 
om dine følelser og behov i forbindelse med 
din skolegang. I samtalen åbenbarer man 
sig og viser, hvem man er. Mod skaber for-
udsætning for deltagelse i faglige og sociale 
sammenhænge mennesker imellem, mens 
dialogen også modner os som mennesker. 

Det andet trin er en god klasserumskul-
tur; Klasserumskulturen har som mål at in-
kludere og engagere os elever. Derfor skal 
man som studerende gøre sig nogle tanker 
om, hvad en god klasserumskultur er, for 
dernæst at italesætte det i samlet flok. Det 
vil sige, at fællesskabet er med til at forme 
den enkelte gennem dialogen. Klasserums-
kulturen er altså de normer, værdier, roller 
og generelle forståelser, der er i en klasse 
om, hvad det vil sige at gå på hf, og hvordan 
man bør opføre sig. 

Det kan virke åndsvagt at skulle italesæt-
te den slags, fordi vi ofte har en forudgåen-

Mod skaber forudsætning for deltagelse i faglige og 
sociale sammenhænge mennesker imellem, mens 

dialogen også modner os som mennesker.
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de antagelse af, hvad et godt arbejds- og 
læringsmiljø er. Det er her vigtigt at un-
derstrege, at dette ikke kan italesættes for 
lidt både af lærere og studerende. Klasse-
rumskulturen spiller altså en central rolle 
for vores motivation, læring og deltagelse i 
forbindelse med hf. Den gode klasserums-
kultur styrker fællesskabet i klassen og den 
enkeltes mulighed for at gennemføre det 
2-årige forløb på hf. 

Det tredje trin er ansvar. Ansvar for sig selv 
først og fremmest. Hvis man som elev først 
og fremmest starter med at tage ansvar for 
sig selv og sin egen læring, har man et godt 
udgangspunkt til at starte med. Dernæst 
kommer ansvaret i forbindelse med ens 
klassekammerater og det fællesskab, der 
er i klassen. Det vil sige, at man også skal 
kunne være i stand til at tage ansvar i sociale 
sammenhænge. Hvis en medstuderende 
eksempelvis ligger syg med influenza og er 
kommet lidt bagud i engelsk, så tager man 
lige hånd om vedkommende. Sidst men 
ikke mindst skader det heller ikke at føle et 

ansvar over for de undervisere, der dagligt 
bruger tid på forberedelse og planlægning. 
Ligesom man på arbejdsmarkedet også har 
et ansvar over for sin arbejdsgiver.« 
– Signe Groth
Hf-Vinkler 2017: »Hvem er jeg, hvad vil jeg?« 

Signes bidrag tror jeg også er repræsenta-
tiv for de elever, som lige er startet på den 
reformerede hf-uddannelse. Det handler 
jo både om at lære og at lære at gå i sko-
le. Den systematik som forudsættes og 
de krav som uddannelsen stiller er en stor 
udfordring for de unge. Men hvordan vil 
hf-eleverne vælge fagpakker og kan der 
formuleres succeskriterier? 

Jeg har netop været rundt i samtlige klas-
ser i 1. hf og har vejledt om professions- og 
universitetspakker, og mange af vores ele-
ver udtrykte interesse for det lange område. 

Såfremt ca. 30 pct videreuddanner sig 
ved universiteterne har vi haft en succes-
rig reformimplementering. Så er det den 
samme skole som vi havde før 2017. Fa-
gene afvikles på en anden måde end tid-
ligere, men jeg er ganske overbevist om, 
at hf-uddannelsen også fremover også vil 
være et godt grundlag for at udfordre det 
globale arbejdsmarked med succes. Den 
afklarede Signe skal nok finde vej gennem 
uddannelses- og jobmuligheder. 

Hvis man som elev først og fremmest starter med 
at tage ansvar for sig selv og sin egen læring, har 

man et godt udgangspunkt til at starte med. Dernæst 
kommer ansvaret i forbindelse med ens klassekammera-
ter og det fællesskab, der er i klassen. Det vil sige, at man 
også skal kunne være i stand til at tage ansvar i sociale 
sammenhænge.
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Biologi B arbejder med evolution 

på Zoologisk museum
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