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FORORD
Kære læsere,
I 1967 så en ny almen uddannelse dagens lys. Loven om Højere Forberedelseseksamen(HF) blev vedtaget i juni 1966, og året efter påbegyndtes optagelse og undervisning
i henhold til den nye lov.
Folketinget lagde vægt på, at den nye uddannelse fik en bredere social rekruttering
end det daværende gymnasium.
50 år efter kan det konstateres, at projektet er lykkedes. I 2017 har hf-uddannelsen
fortsat en vigtig funktion, da unge fra studiefremmede miljøer her får mulighed for at få
en ungdomsuddannelse.
Frederiksberg hf-kursus markerer jubilæet med en særudgave af HF-Vinkler. Der er
bidrag af skolehistorisk karakter, og ud fra forskellige temaer har redaktionen søgt at
samle de bedste artikler fra mere end 20 års udgaver af HF-Vinkler i kombination med
dagsaktuelle beretninger.
Stor tak til alle, der har bidraget til HF-Vinkler 2017.
Endelig skal der lyde en varm tak til hf-årgang 2017 for samarbejdet i næsten to år.
I ønskes alle god vind fremover.

Finn Bønsdorff
Rektor
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KAPITEL 1

HF. EN BRED FÆRDSELSÅRE
I DET UDDANNELSESPOLITISKE
LANDSKAB
Da HF-loven af 8. juni 1966 blev vedtaget med stor opbakning fra alle partier
i Folketinget, var der, som Ejvínd Jensen og Jørgen Olsen skriver i »HF – en
dansk uddannelse og en europæisk mulighed«, skabt »en ny færdselsåre i
uddannelsernes vejnet«. I dette kapitel kan du læse deres og forhenværende
statsminister Poul Hartlings tilbageblik på de tanker om demokratisering af
uddannelsessektoren og uddannelse af intelligensreserven, som førte til HF.
At HF har haft og stadig har en eksistensberettigelse i kraft af at skabe social
mobilitet, kommer rektor Finn Bønsdorff og bestyrelsesformand Kristian
Madsen-Østerbye ind på i kronikken »HF, et socialt og konkurrencedygtigt
alternativ« og interviewet »Vi skal turde ville give de unge en chance«. Men
HF har også været og er stadig under forandring. Det kan du læse om i rektor
Finn Bønsdorffs artikel »Er lyset for de lærde blot?« om reformer.

ER LYSET FOR DE LÆRDE BLOT?
FINN BØNSDORFF,
Rektor

Er lyset for de lærde blot
til ret og galt at stave?
Nej, himlen under flere godt,
og lys er himlens gave,
og solen står med bonden op,
slet ikke med de lærde,
oplyser bedst fra tå til top,
hvem der er mest på færde.
N.F.S. Grundtvig 1839
Digtet er skrevet i enevældens tid. Ud over
kongen var magten var på den tid knyttet
til godsejerne/jordbesidderne. Jo større
gods, jo mere magt og indflydelse. Der var
håndværkerlaug, men ingen industrialisering. Danmark var et landbrugssamfund,
og Grundtvig vælger, at i stedet for adel
og borgerskab er det bonden, der er i centrum. Solen står med bonden op, slet ikke
med de lærde. Bonden er flittig og tidligt på
færde, så solens lys oplyser hans virke fra
den årle morgen til den sene aftenstund.
Man aner et større projekt, som skal danne
og uddanne bønderne. Altså en bredere og
mere lighedsorienteret adgang til uddannelse. Så alle kan stave ret!
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Men hvor bredt skal lyset lyse, og hvem bør
det omfatte? Det er problemstillinger, som
hf-uddannelsen har arbejdet med i hele sin
levetid. Det var vigtigt for de politiske fædre
»at hf var åben både opad og nedad. Adgangen måtte ikke være begrænset, og hf skulle
give mulighed for videreuddannelse«(…) og
»lovforslaget om højere forberedelseseksamen faldt i frugtbar jord i Folketinget, fordi
mange politikere havde følt på deres egen
krop, hvad manglende sprogkundskaber betød. Jeg kunne nævne Knud Kristensen, H.C.
Hansen og Erik Eriksen m.fl.« (Poul Hartling:
Uddannelsespolitiske længdesnit s. 13)
Politisk var der således i den hf-kontekst
tale om en enhedsaktør.
Der var således bred politisk opbakning
til den nye uddannelse. Velfærdsstaten var
under udbygning, og i den periode var det
faktisk positivt at foreslå øgede offentlige
udgifter, bare pengene blev brugt fornuftigt.
Det industrielle gennembrud i Danmark
kan cirka-dateres til 1870´erne, men slut
1960´erne var industrien det vigtigste erhverv i Danmark. Kvinderne kom på arbejdsmarkedet, og ikke nok med det. De første
gæstearbejdere blev inviteret til Danmark.

Undervisningsminister K. B. Andersen på talerstolen. På forreste række fra venstre rektor for Statens kursus til Højere Forberedelseseksamen, cand. psych. Ejvind Jensen, derefter undervisningsdirektør Sigurd Højby og departementschef Eiler Mogensen.

Sidste år dimitterede jeg to piger med afghanske rødder. Deres bedsteforældre kom
til landet i 1967.
Men hvordan startede hf-uddannelsen?
Hvornår blev skolen oprettet? I juni 1966
vedtog Folketinget hf-loven, og marts 1967
udnævntes cand. psych. Ejvind Jensen til
rektor for det, der dengang hed Statens

hf-kursus. Ved statsskolernes overgang til
amterne i 1986 blev skolens navn ændret
til Frederiksberg hf-kursus.
Skolens start i august 1967 blev markeret
ved en tale af daværende undervisningsminister K.B. Andersen (se billedet).
Om den dybere politiske baggrund for hf,
se mit interview med fhv. statsminister Poul
7

Hartling s. 13 og artikel af Ejvind Jensen og
Jørgen Olsen på side 15.

STATSMINISTRE

HVILKEN BETYDNING HAR HF HAFT?

Statsminister 1945-1947, Venstre

Hf-uddannelsen har lige fra starten haft en
bredere rekruttering end det almene gymnasium, og jeg tør godt vove den påstand,
at uden hf, så havde gymnasiet ikke haft
den succes, som opleves i dag, hvor 37 pct.
af en ungdomsårgang vælger stx. Og den
lighed som hf førte med sig, er også en
rigtig god historie. Mange unge fra uddannelsesfremmede miljøer har fået et afsæt
for videreuddannelse og beskæftigelse. En
rigtig god social historie.
»Beslutningen om at etablere hf i 1967 var
en vigtig uddannelsespolitisk beslutning.
Jeg er ligeledes sikker på, at beslutningen

Og den lighed, som hf førte med sig, er også en rigtig god historie. Mange unge fra uddannelsesfremmede miljøer har fået et afsæt for videreuddannelse og
beskæftigelse. En rigtig god social historie.
om at flytte Frederiksberg hf til Sønderjyllands Allé 2 vil vise sig at blive en væsentlig
fordel for kurset.« Således udtalte Frederiksberg kommunes daværende borgmester John Winther i marts 1992, da skolen
fejrede sit 25-års jubilæum. Og John Winther
fik ret. I december 2016 har skolen været 25
år på Sønderjyllands Allé 2, hvor der tidligere
8

KNUD KRISTENSEN

ERIK ERIKSEN
Statsminister 1950-53, Venstre

H.C. HANSEN
Statsminister 1966-1960,
Socialdemokratiet

lå en folkeskole, som hed Sønderjyllandsskolen. Vi har haft 25 gode og udviklende år
med mange dygtige og talentfulde elever.
Mange af disse har efterfølgende valgt at
uddanne sig ved universiteterne.
Siden 25-års fødselsdagen har skolen oplevet 3 hf-reformer. I 1991 blev hf-reformeret,
og forud for reformen havde der været en
vis politisk uenighed om, hvad reformen
burde indebære, men som det er tradition
i Danmark, endte det op med et bredt forlig
om hf-uddannelsen.
Forstanderforeningen (nu VUC-lederforeningen) havde slut 80’erne lanceret en
ABC-model, som indebar, at de gymnasiale
fag blev placeret efter deres niveau. Fag
på A-niveau/højniveau, fag på B-niveau/
mellemniveau og så fag på C-niveau. Jeg
tror baggrunden for ABC-modellen var, at
enkeltfagsområdet gerne ville kunne tilby-

de undervisning på det højeste gymnasiale
niveau.
Som noget helt nyt indføres der en mulighed for, at det enkelte hf-kursus kan udbyde 2-årige valgfag fra studenterkursusbekendtgørelsen. Vi starter ud med engelsk på
A-niveau og lidt senere kommer matematik
på A-niveau ligeledes i spil. Der havde været
et vist politisk spil om hvorvidt hf´s kompetence og adgang til videreuddannelse var
knyttet til A-niveauerne, så rigtigt mange
ansøgere i 1991 valgte engelsk A-niveau. Det
har gennem årene normaliseret sig, så der
er et hold i 1.hf og et hold i 2.hf. Hf’s generelle
studiekompetence blev opretholdt i 1991.

2005 REFORMEN
Engelsk får igen en skriftlig dimension, men
sprogene tysk og fransk forsvinder som
obligatoriske fællesfag. Fagpakkerne dannes, og kemifaget kommer i pakke sammen
med biologi og geografi. Kulturfagspakken
sammensættes af historie, religion og samfundsfag. Der stilles krav om værkstedstimer, og der er i det hele taget et fokus på
læring og samspil mellem fagene. Hvilken
rektor husker ikke fhv. uddannelsesdirektør
Jarl Damgaards store taler om det faglige
samspil og det anvendelsesorienterede!
Der kommer eksamen i de kreative fag
musik, billedkunst og design, som tilsammen er placeret i gruppen af praktisk /musiske fag. Timerne optræder ikke mere som

ugentlige timer, men som klokketimer, som
den enkelte skole kan tilrettelægge efter. Et
C-niveau har 75 timer, som typisk i en 2-årig
struktur afvikles med 3 ugentlige timer.
Helt nyt er det også, at der indføres en
»løfteparagraf«, jf. hf-bekendtgørelsens §
6, stk.2. Der afsættes 125 timer ved løft fra C
til B-niveau og yderligere 125 til løft fra B til
A-niveau. Hf´s generelle studiekompetence
er fortsat intakt.

HF-REFORMEN 2017
Ligesom for 50 år siden indføres en semesterstruktur, hvor det første semester skal
bruges til at eleven afklares i forhold til videreuddannelse og valg af fagpakker. Det
præciseres i den nye lov, at hf-uddannelsen
målrettes de korte og mellemlange uddannelser, der skal ske en professionsorientering. Efter hvert semester afvikles en eksamen, så den enkelte elev ved frafald/omvalg
har noget med sig. Det er den samme række
af fællesfag som i 2005 bortset fra idræt, der
fremadrettet indgår som valgfag i gruppen

Af hensyn til uddannelsens studiemæssige kompetencer er det væsentligt, at der for en række fags vedkommende fortsat kan opnås niveauer, der i faglig henseende er sammenlignelige med niveauet i de øvrige uddannelser
på det gymnasiale trin uden, at det faglige indhold løsrives
fra den helhed, hvori fagene indgår i hf-uddannelsen.
(Højlundudvalgets betænkning s. 33)
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af praktisk/musiske fag. Jeg indledte med at
spørge om, hvor bredt lyset skal lyse. Hf-uddannelsen har i 2017 fået en bredere profil,
idet der også kan søges optagelse direkte fra
elever i folkeskolens 9. klasse. Det er imidlertid svært at bedømme, om Frederiksberg
hf-kursus vil opleve en voldsom stigning i

Hvad er der sket i løbet af de 50 år? Ved vi noget om
det? Svaret er ja, vi ved rigtigt meget om eleverne fra
Frederiksberg hf-kursus. I 2007 udgav skolen i samarbejde
med daværende DPU/Aarhus Universitet en publikation,
der viste, hvordan hf’erne havde klaret sig i 40 år.
ansøgere med 9. klasse-baggrund. De skal
jo i givet fald være indstillet på at gå i skole
med elever, der er væsentligt ældre.
Den nye hf-reform giver heldigvis også
mulighed for, at der etableres fagpakker,
som giver adgang til de lange videregående
uddannelser. Kort fortalt indeholder en professionspakke, der giver adgang til de korte
og mellemlange uddannelser, et valgfag på
B-niveau og C-niveau. F.eks. billedkunst B
og drama C, samt et frit tilvalg på B-niveau.
Ønsker den enkelte elev at komme på universitetet, skal man bruge 2005-reformens
løfteparagraf og løfte et fag til A-niveau i
kombination med et yderligere tilvalgsfag
på B-niveau. Altså AB+BBC. Skolen udbyder
bl.a. en naturvidenskabelig fagpakke, der
giver adgang til lægestudiet: Matematik A,
Fysik B, Kemi B. Fysik B forudsætter fysik C.
10

Så på sin vis er hf´s generelle studiekompetence blevet svækket, men de elever, der
kan og vil, kan jo bare sammensætte en
pakke med de relevante valgfag, så er kompetencen på plads igen. Det har fra politisk
side været et ønske, at hf’erne skulle være
bedre forberedte til universitetsstudierne,
og det er der efter min opfattelse ingen tvivl
om vil blive tilfældet.
Hvad er der sket i løbet af de 50 år? Ved
vi noget om det? Svaret er ja, vi ved rigtigt meget om eleverne fra Frederiksberg
hf-kursus. I 2007 udgav skolen i samarbejde
med daværende DPU/Aarhus Universitet
en publikation, der viste, hvordan hf’erne
havde klaret sig i 40 år. Det var gået ganske pænt. Samlet set var arbejdsløsheden
3 pct., altså fuld beskæftigelse, og fra 1990
havde elever fra vores skole i stigende grad
søgt optagelse på universitetsuddannelserne og gennemført disse. Efterfølgende
har Frederiksberg hf-kursus ladet udarbejde
analysearbejder, der viser de efterfølgende
hf-årganges valg af videreuddannelse. Billedet er det samme som for 10 år siden. Mere
end dobbelt så mange elever fra Frederiksberg hf-kursus end fra hf-kurser i resten af
landet søger optagelse på universiteterne.

NORMER OG VÆRDIER HOS
ELEVERNE?
Ja, for 25 år siden var det et antiautoritært og meget individuelt valg at gå på

Translokation 2016
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den 2-årige hf-uddannelse. Der var ingen
forældre ved translokationen. Det begyndte at ændre sig i midt 90’erne. Det
var som om, brudte sociale bånd var ved
at finde sammen igen. Ganske vist havde
de unge sagt nej til at bo hjemme, måske
ja til en kæreste og ja til at være en del
af en ungdomskultur i storbyen, men det
virkede som begge parter havde fundet
et nyt socialt samspil. Forældrene havde
fulgt med. Ivrigt, men på afstand! For få år
siden havde jeg en advarselssamtale med
en elev, der var 22 år, og hans far havde
fået lov til at komme med. Eleven var stille
og rolig, faderen meget nervøs og havde
drukket andet end formiddagskaffe. Men
jeg finder anledning til at understrege, at
det er særdeles positivt, at det sociale netværk omkring eleverne også omfatter den
nærmeste familie. I 2016 var der ved vores
translokation 600 personer og flere generationer til stede, og jeg tror ikke, at dette
vil ændre sig i de kommende år.

HF OG DET OMGIVENDE
SAMFUND?
I 1978 forsvandt realeksamen, og der udtryktes i hf-kredse bekymring for, om den
enkelte skole kunne opretholde det faglige
niveau, når adgangskravet var reduceret til
10. klasses niveau. Det blev overladt til den
enkelte rektor at skønne, om ansøgerne var
kvalificerede til optagelse. Også i hf-uddan12

nelsens tidlige år var der fokus på faglige
krav til ansøgerne.
I 1967 var hf-uddannelsen både studieforberedende og almendannende, og det
er den også i 2017. Men dannelse er ikke
statisk, men snarere et dynamisk begreb,
som påvirkes både af teknologi- og samfundsudvikling og de historiske kontekster.
Digital dannelse og mobiltelefoners anvendelse på skolen taltes der ikke om i 1967,
men det fylder faktisk rigtigt meget i 2017.
Ud over ny teknologi er der også kommet nye elevtyper. På sidste møde i skolebestyrelsen fortalte en af eleverne, en
ung kvinde, sin gribende historie. I øvrigt
på fejlfrit dansk. Hendes familie var kommet fra Afghanistan, ikke inviteret som de
første gæstearbejdere, men på flugt fra Al
Qaeda. Hendes har havde siddet i fængsel, men i forbindelse med nogle bombninger var han pludselig sluppet fri. Han
fandt sin familie, flygtede over bjergene og
endte i Moskva. Her kunne eleven berette,
at regimet i Rusland accepterede en form
for »iværksætteri«, græsrodsliberalisme,
således at familien kunne ernære sig ved
hjælp af moderens gadekøkken. Man spinkede og sparede, og så gik turen mod Danmark. Rejsen endte i Høje Taastrup, hvor
menneskesmuglere satte familien af uden
for et indkøbscenter.
Elevsammensætningen på hf har altid
afspejlet, hvad der rørte sig i samfundet,

men udfordringerne bliver ikke færre. Nogle
fremtidsforskere hævder, at om 10-15 år så
er halvdelen af de jobs, der eksisterer i dag,
forsvundet, men jeg tror, at hf-studenter
også fremover vil stå stærkt. Uddannelsen
er almen, og det indebærer, efter min opfattelse, en længere holdbarhed end meget teknologispecifikke uddannelser. Hertil
kommer, at de unge i løbet af de to år hos
os lærer at lære. Lærer at tilegne sig nyt
stof og problemområder med baggrund i
både fællesfagene og valgfagene.
Vi ser fortsat hf-uddannelsen som et attraktivt grundlag for at udfordre fremtidens
globale arbejdsmarked med succes. Vi ser
frem til samarbejdet om den nye hf-reform
og de kommende elever.

Lad os afslutte med Grundtvig:

Nej, aldrig spørges det fra nord
vi lyset vil fordunkle!
Som nordlys i fribårne ord
det sås på himlen funkle,
og ses det skal ved nordens pol,
ej blot i kroppens rige;
midsommerens den bolde sol
vil ej for midnat vige!
Midsommersolen vil ikke for midnat vige.
Lyset fastholdes og fortrænger mørket.
Frederiksberg hf-kursus vil også fremover
bidrage til både at sprede det brede lys og
stille skarpt på fremtidens kompetencer. Til
gavn for den enkelte elev og det danske
samfund!

KILDER:
20 år med hf på Statens Kursus nu Frederiksberg hf-kursus. 1987.
Betænkning nr. 1160 om Højere Forberedelseseksamen(Højlundudvalget), Januar 1989.
Uddannelsespolitiske længdesnit, Sommer & Sørensen 1992
Det almene gymnasium i tal, 2016. Danske Gymnasier
Lars Klewe: Højere Forberedelseseksamen i 40 år, hvordan er det gået hf-eleverne ? DPU og Frederiksberg hf-kursus 2007
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Fra publikationen »Uddannelsespolitiske længdesnit – 25 år med HF« (1992)

FINN BØNSDORFF
Rektor

INTERVIEW MED
POUL HARTLING
Den 23. august 1991
HVAD VAR BAGGRUNDEN FOR
DERES INTERESSE FOR HF?

FINN FOSDAL
Studielektor
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I Folketinget havde jeg arbejdet med folkeskoleloven af 1959, hvor mellemskoleeksamen forsvandt, og den treårige realafdeling
indførtes.
I 1960'erne beskæftigede jeg mig med
økonomi- og udenrigspolitik, og var således ikke længere politisk optaget af
skolespørgsmål, men fra seminarieverdenen kendte jeg præparandklasserne og
de hermed forbundne problemer, og det
var derfor naturligt, at jeg blev Venstres
ordfører i forbindelse med Folketingets
behandling af lov om højere forberedelseseksamen.
For øvrigt var det mig, som foreslog betegnelsen HF. K.B. Andersen greb den med
det samme.
For mig var det afgørende at få skabt en
uddannelse, der både var fleksibel og uden
blindgyder. Det var vigtigt, at HF var åben
både 'opad' og 'nedad'. Adgangen måtte ikke

være begrænset, og HF skulle give mulighed
for videreuddannelse.
Det var en vigtig sag, K.B. tog fat i, og jeg
støttede ham meget i det. Vi tog den gang et
stort skridt ind i voksenuddannelsen.
HF var især et tilbud til dem, der havde
været ude et år eller mere, og så på et senere
tidspunkt valgte at tage fat igen. HF skulle
give en vifte af muligheder.
Lovforslaget om højere forberedelseseksamen faldt i frugtbar jord i Folketinget, fordi
mange politikere havde følt på deres egen
krop, hvad manglende sprogkundskaber
betød. Jeg kunne nævne Knud Kristensen,
H.C. Hansen, Erik Eriksen m.fl.
HVORDAN FORHOLDT DE DEM TIL
ARBEJDSFORMER OG EKSAMEN?
Det blandede vi os ikke i, men uddannelsen
blev tilrettelagt også for folk, der var ældre.
Det var derfor mindre vigtigt, om de havde
en eller anden form for paratviden present.
Mere afgørende var det, at de vidste, hvor

på. Det er mange år siden, jeg har været tæt
på skole- og uddannelsespolitiske spørgsmål. Det danske undervisningssystem kan
ikke lære udlandet noget fagligt, men ånden
– friheden.

Vi skal selvfølgelig fortsat stille krav. Kvaliteten skal
være i orden. Det afgørende er imidlertid, at undervisningen tager sit udgangspunkt i en situation, hvor folk
gerne selv vil lære noget.

Poul Hartling, fhv. statsminister. Rektor for N.
Zahles Seminarium 1950-68. HF-ordfører for
Venstre 1965.

de skulle slå op og søge oplysningerne. Folketinget havde ikke lagt op til en kalkering
af det daværende gymnasium.
HF HAR TILTRUKKET MANGE
PIGER. HAR DE EN FORKLARING
PÅ DET?
Det er svært at forklare hvorfor. Der var også
flere piger i det sproglige gymnasium. Præliminæreksamen – som jeg holdt meget af
– dimmiterede ligeledes mange piger.

I andre lande er det skåret ud i brødskiver,
hos os har læreren metodefrihed og eleverne
medindflydelse. Andre landes stive centralistiske systemer er gode for de dygtige, disse
hører vi om. Nogle går til bunds. Dem hører
vi ikke noget om.
Vi skal selvfølgelig fortsat stille krav. Kvaliteten skal være i orden. Det afgørende er
imidlertid, at undervisningen tager sit udgangspunkt i en situation, hvor folk gerne
selv vil lære noget.
Dette er en del af den danske frihedstradition, og set i dette perspektiv kan en HF-uddannelse også vise sig at være et hensigtsmæssigt tilbud i andre lande.

ER HF NOGET SPECIELT DANSK?
Det kan jeg ikke give noget kvalificeret svar
15

Naturfagsundervisning ved Susåen
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Fra publikationen »Uddannelsespolitiske længdesnit – 25 år med HF« (1992)

HF – EN DANSK UDDANNELSE
OG EN EUROPÆISK MULIGED
Blandt ´Frit Danmark's forskellige organisationer, som beskæftigede sig med, hvordan
Danmark skulle se ud, når besættelsen var
forbi, var Frit Danmarks lærergruppe. Den
blev en af initiativtagerne til en nyvurdering
af vores skoleuddannelser i 1945. Samfundet
var dengang endnu ret statisk, og et barns
skoleforløb var i mange henseender bestemt
af forældrenes uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige placering, og meget få børn
fra arbejder- og landbohjem kom i gymnasiet. Forholdet var jo det, at hovedparten af
den voksne befolkning kun havde 7 års almen
skoleundervisning, og at ikke meget over et
par procent fik studentereksamen.
I juli 1945 fremsatte Frit Danmarks lærergruppe sammen med bl.a. Socialpædagogisk
Forening et omfattende forslag til fornyelse
af det danske skolesystem – et forslag, som
for alvor satte gang i debatten. Her skal kun
nævnes et par hovedpunkter:
1. STRUKTUR
Der skal være en fælles udelt børneskole, i
hvert fald i den undervisningspligtige alder

(de første 7 skoleår). Tidlig deling (i 11-års
alderen i ´boglig´og íkke boglig´) er alt for
præget af tilfældighed, da børns udviklingsrytme kan variere overordentligt meget. Den
fælles og udelte skole giver mulighed for, at
flere børn stimuleres til et længere og mere
givende skoleforløb

EJVIND JENSEN
Leder af forsøgsskolen
på Emdrupborg indtil
1967. Rektor for Statens
HF-Kursus 1967-1988.

2. UNDERVISNINGSFORMER
Man ønsker undervisningsformer, der fremmer udvikling af selvstændighed og initiativ
og giver eleverne erfaring i at samarbejde
– altså demokratisering og større åbenhed
i undervisningen, der dengang mange steder
var temmelig autoritær.
Ideerne var samlet omkring den såkaldte
»Emdrupplan«, der gik ud på at skabe et
center for pædagogisk udviklings- og forsøgsarbejde på den tidligere tyske skole,
Emdrupborg.
Forsøgsskolen skulle omfatte både folkeskole og gymnasium. Desuden skulle centret
indeholde lærerhøjskolen og et lærerseminarium. Planen blev delvist gennemført,
men uden gymnasium.

JØRGEN OLSEN
Undervisningsinspektør i Direktoratet for
gymnasieskolerne og
HF 1971-1977. Rektor for
Frederiksborg Gymnasium 1977-1988. Direktør
for Europaskolerne,
Bruxelles 1988.
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I løbet af 50'erne var der en fortsat debat
om skolernes struktur, indhold og arbejdsformer, og det var både indenfor folkeskolen og
gymnasiet. Man diskuterede et 5-årigt gymnasium, og bl.a. K. B. Andersen og Sigurd
Højby deltog aktivt i det såkaldte Askovudvalgs drøftelser om »den udelte skole«. Lignende debatter var igang i vore nabolande.
Man talte bl.a. om, at de mange, som ikke fik
en udvidet skolegang, i virkeligheden udgjorde en intelligensreserve, som kunne blive til
glæde for samfundet ved bedre uddannelse.
Måske spillede denne intelligensreserve en
mindre rolle i drøftelserne her i landet. Man

50'erne sluttede med nye love for både folkeskole og
gymnasium. Den »udelte skole« blev indført formelt,
men endnu ikke reelt.
var umiddelbart mere optaget af at finde frem
til et undervisningssystem, hvor målet var
at give den enkelte mulighed for at udvikle
sine evner, anlæg og interesser – opnå en rigere tilværelse. Grundtvig og Kold? Når K.
B. Andersen af og til talte om, at der måske
skulle være andre veje til vidergående uddannelser end den formelle over gymnasiet, kan
det bl.a. skyldes, at han gennem sin forstandervirksomhed på Roskilde Højskole havde
oplevet unge med evner, lyst og energi til at
videruddanne sig, men hæmmet af, at den
adgangsgivende eksamen manglede.
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50'erne sluttede med nye love for både folkeskole og gymnasium. Den »udelte skole«
blev indført formelt, men endnu ikke reelt.
I begyndelsen af 60'erne diskuterede man
»Gymnasieskolen«, om optagelseskravene
til gymnasiet skulle smidiggøres og dermed
give flere end de 8-10 procent af en årgang
mulighed for at gå videre med uddannelsessystemet. Men der skete ikke rigtig noget,
man var bange for at sænke niveauet.
Det var på denne baggrund, K.B. Andersen som undervisningsminister i 1965 greb
chancen for at udvikle en paralleluddannelse
til gymnasiet, da muligheden viste sig i forbindelsen med lovforslaget til en ny læreruddannelse på seminarierne. Og forslaget
om Højere Forberedelseseksamen fik en
stor, måske uventet politisk opbakning fra
alle partier. HF-loven af 8. juni 1966 blev til.
Den nye uddannelse blev præget af de
samme grundsynspunkter, som Frit Danmark-gruppen havde givet udtryk for i 1945.
I de forløbne år var mange af tankerne blevet realiseret i forsøgs-arbejdet i folkeskolen,
bl.a. på Forsøgsskolen på Emdrupborg (Emdrupplanen). Oven på 7 års udelt fællesskole
var bygget en valgskole - i første omgang for
de elever, der ikke skulle i realskolen, senere
en fælles tilvalgsskole med almene fag og
real-skolefag for alle elever i 8.-10. skoleår.
I HF's struktur blev der indbygget nogle af
de samme ideer. Det blev en tilvalgsskole med
en kerne af obligatoriske fag (fællesfagene) og

en række valgfag, hvoraf den enkelte elev kan
vælge frit efter interesse, forudsætninger og
målet med uddannelsen. I den forbindelse
skal det måske bemærkes, at eleverne vælger
tilvalg, før skemaet lægges. PÅ den måde kan
den enkelte i videst muligt omfang få sine
interesser imødekommet, og tilvalgsskolens
positive muligheder kan udnyttes - uden at
det er nødvendigt at arbejde i store enheder
som f.eks. i den amerikanske high school.
Også med hensyn til undervisningsformer
blev der gjort en indsats, for at HF skulle være
tidssvarende og appellere til unge, der havde
prøvet andet end at gå i skole. Der lægges
vægt på selvstændighedsfremmende og aktiviserende arbejdsformer: gruppearbejde,
individuelle selvvalgte opgaver og endelig
i slutningen af undervisningsforløbet en
selvvalgt større skriftlig (speciale) opgave,
der vurderes og tæller med i den afsluttende
eksamen. Man forestiller sig, at også den
faglige indlæring i højere grad bliver personlig ejendom (altså brugbar senere hen),
når tilegnelsen sker med elevens aktive og
selvansvarlige medvirken. Derfor gives der
ikke termins- og årskarakterer, men resultatet gøres op i en prøve ved undervisningens
afslutning i det enkelte fag - en prøve, der har
karakter af almindelig opgaveløsning med
forberedelsestid osv.
En anden væsentlig tanke i HF er, at enhver
tilegnelse af faglig viden er af værdi - også selv
om det ikke går så godt i første omgang. På

»Uddannelsespolitiske
længdesnit – 25 år med
HF ved Frederiksberg
HF-Kursus«
(Sommer & Sørensen '92)

samme måde som i folkeskoleforsøgene og i
øvrigt almindeligt i tilvalgsskoler kan man i
HF sammenstykke sin uddannelse i forskelligt tempo. Dette skulle give mulighed for en
frivillig voksenuddannelse i enkelte fag ved
siden af den almindelige 2-årige ungdomsuddannelse. Og muligheden blev udnyttet. I
løbet af 70'erne og 80'erne udviklede der sig
en voksenuddannelse på enkeltfagskurserne,
der snart blev landsdækkende. En udvikling,
hvis omfang man ikke havde forudset, og
som man ikke kender tilsvarende i andre
lande.
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HF har således fået sit eget præg, som der
stadig må gøres en indsats for at bevare. For
som politikerne sagde i 1965: »HF må ikke
blive 'en efterabning af gymnasiet', men 'en
helt ny færdselsåre i uddannelsernes vejnet
og måske i højere grad en hovedvej, end vi i
dag kan overskue det«. Som en ny uddannelse, der er anderledes, har HF af og til været
udsat for kritik, men udviklingen har vist,
at den alternative vej til videregående ud
dannelser har fungeret. Søgningen til de op-

Først da man sætter ind med det nye uddannelsestilbud HF, kommer der en udvikling i gang, som
med sine mange ledsagevirkninger har skabt et helt ændret
uddannelsesbillede.
rindeligt 2-årige kurser er stadig stigende, og
voksenuddannelsen i enkeltfag har udviklet
sig på en sådan måde, at det i betydning næsten kan sammenstilles med det, der skete
omkring folkehøjskolerne 100 år tidligere.
Når vi nu i 90'erne ser tilbage på det danske
uddannelsessystems udvikling gennem den
sidste halvdel af det 20. århundrede, oplever
vi en ret statisk situation i mønstret i de første
årtier - trods nye love for både folkeskole og
gymnasium. Først da man sætter ind med
det nye uddannelsestilbud HF, kommer der
en udvikling i gang, som med sine mange
ledsagevirkninger har skabt et helt ændret
uddannelsesbillede. Og fagsammenstyk
ningsprincippet i HF har givet muligheder
20

både for de unge og de voksne erhvervsaktive og dermed modvirket skabelsen af den
generationskløft, man tit oplever, når nye
uddannelser sættes i gang.
En af de gode følgevirkninger har i øvrigt
været HF's indflydelse på undervisningens
indhold og struktur i gymnasiet. Der er nogen, der hævder, at der forskellige steder i
uddannelsessektoren har været kræfter, der
ville HF til livs, kræfter, der har villet relegere HF til et realeksamensniveau. Hvis der
er nogen, der har villet det, er det heldigvis
ikke lykkedes. HF hævder sig stadig, trods
forringelser på enkelte områder (f.eks. placeringen af faget engelsk i den nye bekendtgørelse), på lige fod med gymnasiet og studenterkurserne og er stadig adgangsgivende
til videregående uddannelser. Påstanden om
forsøg på at gøre HF til en udvandet udgave
af gymnasiet kan besvares med det faktum,
at HF tværtimod har bidraget til væsentlige ændringer i gymnasiet. Indførelse af et
udvidet valgsystem og en større skriftlig
(speciale)opgave er blot to eksempler på det.
Ja - HF er en dansk uddannelse, bygget på
danske traditioner, personlighedsudvikling,
kreativitet og kvalitet. Men HF er også en
europæisk mulighed.
Et blik rundt i de lande, vi normalt sammenligner os med, viser, at med HF-uddannelsen er vi nået et skridt videre end de fleste
andre uddannelsessystemer. Kun i ganske få
lande finder vi en tilsvarende mulighed for

voksne borgere for at vende tilbage til en
uddannelse for at dygtiggøre sig eller for at
skabe sig en baggrund for videre uddannelse.
Et eksempel er nogle af de tyske Länder
(f.eks. Niedersachsen), der har skabt 'Der
zweite Bildungsweg' under parolen: »For
unge og voksne, der af personlige eller sociale grunde ikke har mulighed for at få en
studentereksamen eller lignende på den normale måde, skal der skabes veje til at nå et
tilsvarende niveau på et senere tidspunkt.«
Dette niveau kan nås ved dag-, aften- eller
selvstudium ifølge en lov af 1978.
I andre lande kan man nu få en tilsvarende
uddannelse ved at melde sig til undervisningen på de almindelige gymnasier, med de
uheldige psykologiske virkninger vi kender,
når man propper voksne mennesker ind i
en klasse med 16-19-årige.
Og i de fleste lande findes muligheden
slet ikke. Den øgede kontakt med de central- og østeuropæiske lande akcentuerer det
voldsomme behov for uddannelsessamarbejde. Interessen i de enkelte lande for at
gøre en indsats for at komme uddannel
sesefterslæbet til livs er stor. Og de andre
er meget interesserede i vores uddannelsestanker! Behovet er mindst lige så stort som
hos os i 60'erne, da HF blev skabt med succes.

Den øgede kontakt med de central- og østeuropæiske
lande akcentuerer det voldsomme behov for uddannelsessamarbejde. Interessen i de enkelte lande for at gøre en
indsats for at komme uddannelsesefterslæbet til livs er stor.
danske modvilje mod at samarbejde i EF om
det formaliserede 12-årige uddannelses
system. For Rom-traktaten har jo »ikke uddannelse med i sine paragraffer! Med denne
holdning har vi skabt en situation, hvor vi
har haft svært ved at lære noget af andre.
Og - lige så vigtigt - svært ved at fortælle
om os selv.
Heldigvis er der ved at komme gang i dialogen. Vi har fundet ud af, at det er nødvendigt, ikke mindst i lyset af den betydning den
europæiske dimension i uddannelsen har
fået i forbindelse med 1992 og den øgede
mobilitet, vi kan forvente i de kommende
år. På mikro- og makroplan planlægges og
gennemføres uddannelsessamarbejde som
aldrig før.
Vi har i årevis været gode til systemeksport, f.eks. inden for de videregående uddannelser.
Hvorfor ikke nu prøve med HF?

SÅ HVORFOR IKKE EKSPORTERE
HF TIL ANDRE LANDE?
Vi har i en række år været hæmmet af den
21

Introarrangement på Amager Strand
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Kronik, bragt i Berlingske Tidende, fredag den 20. juni 1997

HF, ET SOCIALT OG
KONKURRENCEDYGTIGT
ALTERNATIV

FINN BØNSDORFF,
Rektor

HF-uddannelsen har i mere end 30 år ydet et stort bidrag til at
uddanne unge og voksne — herunder elever, som har befundet
sig i en vanskelig social situation.
Telefonen ringede. Sekretæren meddelte, at
en elev ville tale med mig. Det var en ung
kvinde.
»Jeg har modtaget et brev fra skolen – jeg
har for meget fravær« – tøvende – »så skal
jeg vel bare ind og skældes ud?«
»Står der sådan i brevet?«
»Nej«.
»Jeg er indkaldt til samtale på rektors kontor med henblik på at afklare min skolemæssige situation.«
»Og der er nævnt en dato og et tidspunkt?«
»Ja, men jeg har erhvervsarbejde og kan
derfor ikke komme«.
»Så har du måske allerede valgt skolen
fra?«
Samtalen sluttede. Eleven vidste ikke, om
hun kunne komme. Dagens mange gøremål
fortsatte. Jeg var på vej fra lærerværelset. Så

stod hun der, og gjorde diskret opmærksom
på sig selv. »Det var mig der ringede for lidt
siden«.
Vi gik ind på mit kontor. Eleven var meget
ked af det, usikker og stresset. Hun opgav
at fremstille sin situation mundtligt. Op af
lommen trak hun to kuverter. Rudekuverter. De var bøjet og nussede, ofte læst og så
gemt væk igen.
I den ene kuvert var der et brev, et brev
fra elevens pengeinstitut. Der stod kort og
koncist, at der var et betydeligt overtræk
på elevens konto. Beløbet bedes indbetalt
omgående.
Det andet brev var et positivt brev. Det
meddelte, at eleven ville kunne påbegynde
en søgt videreuddannelse, såfremt HF-eksamen og udvalgte dele heraf blev afsluttet
med tilfredsstillende resultat.
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Samtalen tog sit udgangspunkt i elevens
problem. Banken krævede sine penge, som
blev brugt på en for høj husleje, og derfor var
det meget nødvendigt med erhvervsarbejde.
Der er ikke meget en skole kan gøre i sådan
en situation, men jeg skrev et brev, hvori jeg
anbefalede pågældende pengeinstitut at vise
forståelse for elevens situation, ikke mindst
i lyset af den forestående eksamen.
Vi fik talt om eksamensdatoer, drøftet
pensa og i det hele taget bragt lidt struktur
på hendes relation til skolen.
Halvanden måned senere mødte jeg hende tilfældigt igen. Moderen havde givet en
økonomisk håndsrækning, det var gået godt
til eksamen. Hendes øjne lyste. Hun var på
vej derhen, hvor hun gerne ville.
Det var en af den slags samtaler jeg aldrig
glemmer. Skolen som en del af et regnskab,
en udgiftsside/et overtræk og på plus-siden
ønsket/visionen om en positiv fremtid.

HF-uddannelsen har i mere end 30 år ydet et stort
bidrag til at uddanne unge og voksne - herunder elever, som har befundet sig i en vanskelig social situation.
HF-uddannelsen har i mere end 30 år ydet
et stort bidrag til at uddanne unge og voksne - herunder elever, som har befundet sig
i en vanskelig social situation.
Hvem er eleven? Hvor kommer eleven fra
og hvor vil eleven gerne hen? Disse spørgs24

mål er væsentlige, når politikerne skal vurdere og efterfølgende reformere Højere Forberedelseseksamen.
HF er karakteriseret af en bred socialt
funderet profil. Uddannelsen søges af både
unge og voksne, og her iblandt en stor andel fra uddannelsesfremmede miljøer. HF
er udviklet over en to-årig skabelon, hvor
uddannelsens almene indhold og den pædagogiske tilrettelæggelse forudsatte en anden
relation, et friere forhold mellem lærer og
elev. HF er dermed tiltænkt de motiverede og afklarede elever, uanset alder. Men
nogle unge – direkte fra 10. klasse – er for
unge til at udnytte HF-tilbuddet. Eleverne
søger optagelse på HF for at blive klogere og
ikke mindst klogere på sig selv. Nogle finder
ud af, at deres stærke sider er kreative fag,
og de vælger naturligt videreuddannelse i
forlængelse heraf. Andre opdager, at sprog
og humaniora, til deres store overraskelse,
både er interessant og spændende, men også
arbejdsmæssigt set krævende. HF-uddannelsen kan således også betegnes som en
proces, der danner grundlag for valg af videreuddannelse.
Undervisningsministeren ønsker at reformere HF, men en egentlig reform skal afvente en – måske langvarig – forsøgsperiode.
Ministeren har ligeledes meldt ud, at der
efter hans opfattelse er problemer med den
to-årige HF-uddannelse, mens HF-enkeltfag
er inde i en frugtbar udvikling.

HF-eksamen er en samlet uddannelse.
Den kan være taget over to år ved et af de
to-årige kurser eller sammenstykket i enkeltfagssystemet. Efter min mening gør det
ingen forskel. Det er den samlede eksamen,
herunder karakterer og niveauer, der er med
til at afgøre videreuddannelsesmulighederne.
Der er blevet sagt og skrevet meget om
HF'erne. Kritikere af uddannelsen hævder at
de ikke kan klare sig på universitetet, mens
tilhængere, som undertegnede, anfører, at de
klarer sig lige så godt som de fleste studenter.
Mange unge og voksne ville ikke få nogen uddannelse, hvis ikke HF-uddannelsen ville være der. Og det ville være meget
uheldigt, da fremtidens samfund i stigende
grad (først og fremmest af konkurrencemæssige hensyn) efterspørger almene kvalifikationer.
Hertil kommer, at hvis uddannelsen kun
har reduceret kompetence, og dermed ikke
giver eleverne mulighed for at søge ind på
de lange videregående uddannelser, så tror
jeg ikke den er interessant for brugerne/eleverne. Ikke mindst på den baggrund bør det
være vigtigt at fastholde en velfungerende
second chance uddannelse med universitetkompetence.
På den anden side er det lige så vigtigt at
få undersøgt om HF'erne slet ikke er egnet
til at læse videre på universitetet, som det
hyppigt hævdes i dagspressen, og Frederiks-

berg HF-kursus har i relation hertil indledt
et samarbejde med Københavns Universitet.
Samarbejdet har udmøntet sig i en rapport,
Studerende Med Højere Forberedelseseksamen, som optagelsesgundlag. Rapporten
indeholder mange og overraskende nye tal.
Det fremgår bl.a. ca. 20 pct. af den undersøgte årgang (samtlige elever med hele
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HF-eksamener i 1992) er optaget på en lang
videregående uddannelse efter fire år. Kun
ca. ti pct. søger ind straks efter eksamen, men
hvis man følger en årgang over tid, så fordobles procenten af HF'ere i LVU-området.
Hvis man ser specifikt på Københavns
Universitet, og størstedelen af rapporten
analyserer universitetets egne studerende,
fremgår det, at en meget stor del af HF'erne, 44 pct., vælger humaniora. Dette er ikke
overraskende, men til gengæld er det ganske
interessant, at HF med 12 pct. er den næststørste leverandør til hård naturvidenskab,
mens kun to pct. af de sproglige studenter
optages her.
Vi kan også konstatere, at både studenter og HF'ere – i gennemsnit – er bagefter i
forhold til normeret studietid. På humaniora er HF'-erne i gennemsnit 0,1 års-værk
bagefter i forhold til studenterne, og denne
forskel er statistisk signifikant. Katastrofens
omfang er dog til at overse. Dette svarer til
en forsinkelse på én eksamen, eller et halvt
år på en kandidatuddannelse.
I universitetets rapport testes det også om
højniveauer spiller en rolle. Har HF'ere med
en hårdt sammensat eksamen bedre forudsætninger end HF'ere uden højniveauer?
På naturvidenskab har det vist sig, at de
HF'ere som supplerer med A- eller B-niveauer i matematik, fysik eller kemi, klarer sig lige
så godt som matematiske studenter. Der kan
ikke konstateres en forskel.
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Et sådant resultat kan give anledning til at
foreslå, at nu skal HF strammes op; der skal
indbygges flere højniveauer i uddannelsen
med henblik på at sikre en bedre gennemførelsesprocent på universitetet. En tankegang
der, som bekendt, også er en central del af
HF-debatten.
HVOR STORT ER FRAFALDET?
Efter tre år er 21 pct. af studenterne faldet
fra/holdt op, mens 30 pct. af HF'erne er faldet fra/holdt op. Specielt på humaniora har
man undersøgt, hvorfor HF'erne falder fra.
Der er konstateret en klar sammenhæng
mellem frafald og social baggrund. Elever
fra studiefremmede miljøer klarer sig signifikant dårligere – og de falder hyppigere fra.
Men dette skal ses i relation til at langt flere
HF'ere fra ikke-boglige miljøer optages på
universitetet. Man kan således sige, at hvis
samfundet ønsker social mobilitet, ønsker at
give unge fra ikke-boglige miljøer en chance, så må man fra politisk hold acceptere et
frafald der er lidt større - sølle ni pct.
Samfundsforskeren Erik Jørgen Hansen
har beskæftiget sig meget med den sociale arv – og hvor svært det er at bryde den.
Samlet er tallene forstemmende. Ufaglærtes børn får mindre uddannelse end de højt
uddannedes børn. Meget få arbejderbørn
får eksamen fra et universitet. Velfærdsstaten som socialt udligningsprojekt er ikke en
succeshistorie. Det vigtigste valg i livet er

fortsat valg af forældre. Erik Jørgen Hansens
forskning indkredser imidlertid noget meget
vigtigt. Han har nemlig fundet ud af,at de
få der brød den sociale arv, var sproglige,
de kunne formidle sig. HF's fagrække er af
humanistisk og samfundsvidenskabelig karakter med henblik på at udvikle selvstændighed og faglig modenhed. På HF er samtalen/dialogen et omdrejningspunkt lige fra
optagelse til sidste eksamensdag.
Den to-årige HF er til debat, defineret som
et udviklingsområde. Set med lærerøjne er
pædagogisk udvikling og forsøgsvirksomhed plusord. Der lægges op til spændende
initiativer og nytænkning i forbindelse med
fag og kompetencer. Sådan skal det også
være. Men det er imidlertid vigtigt at den
ramme som udviklingsinitiativet er lanceret
i, også relateres til virkeligheden. Vi vil alle
sammen gerne gøre HF endnu bedre, men
en lancering der entydigt hævder, at HF har
et kompetenceproblem, kan ikke undgå at
få konsekvenser for søgetallet. Jeg tror at en
del af faldet i søgningen til to-årigt HF kan
henføres hertil. Måske er unge og voksne
unge tøvende over for at søge en uddannelse
som tager mindst fire-fem år at finde ud af
at reformere. Men ikke mindst Københavns
Universitets analysearbejde har bekræftet
mig i og forsikret mig om, at det nuværende HF er et socialt og konkurrencedygtigt
alternativ til studentereksamen, et alternativ
som vi kan være stolte af. Dette billede bør

meldes ud over for de elever, som overvejer
at søge optagelse på HF. Og det vil også være
hensigtsmæssigt, hvis det politiske system
fastholder opmærksomheden på dette forhold. Endelig vil jeg udtrykke håbet om, at
årets HF'ere også vil fungere som værdige
ambassadører for uddannelsen, når de går
i gang med at videreuddanne sig, og dermed træder ind på en ny uddannelsespolitisk arena.
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Fra publikationen »HF Vinkler 2012«

KIM INGHOLT-GAARDE,
lektor i dansk og filosofi

VI SKAL TURDE VILLE GIVE
DE UNGE EN CHANCE
Når dette års hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus sidder
i skolens aula med nye blå huer og venter på at få deres
eksamenbevis overrakt, vil bestyrelsesformand Kristian MadsenØsterbye holde en tale for dem. Men hvem er han egentlig, og hvilke
visioner har han for Frederiksberg hf-kursus?
DEN GRUNDLÆGGENDE DRIFT
ER PÅ PLADS
Da Københavns universitet i 2010 skulle udpege et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen
for Frederiksberg hf-kursus, faldt valget på
Kristian Madsen-Østerbye. Som uddannet
cand.polit og institutadministrator på Institut for idræt under Københavns Universitet
med ansvar for over 200 ansatte og et årligt
budget på omkring 80 millioner havde Kristian Madsen-Østerbye den rette profil til
jobbet. Selv nævner han en »høj ekspertise
inden for offentligt bureaukrati« og en »lyst
til at være med til at præge en ungdomsuddannelse« som det, der fik ham til at sige
ja til jobbet. På spørgsmålet om det ikke er
krævende både at være institutadministrator
og bestyrelsesformand i en tid, hvor konkurrencen mellem forskellige uddannelsesinsti-
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tutioner bliver stadig hårdere, svarer Kristian
Madsen-Østerbye, at han »sover roligt om
natten«. For med sin beliggenhed i en storby
»rekrutterer Frederiksberg hf-kursus meget
bredt. Skolen har en sund økonomi, og den
grundlæggende drift er på plads« .
Som far til to sønner, hvoraf den ene er
blevet student fra Frederiksberg hf-kursus,
mens den anden er i gang med at tage uddannelsen, var Kristian Madsen-Østerbye
ellers blevet advaret mod at kombinere bestyrelsesarbejdet med rollen som far til to
studerende på skolen. Ifølge Kristian Madsen-Østerbye har det dog ikke skabt problemer, men istedet givet ham »en mulighed
for at se skolen fra en anden side«, og med
den viden, han har fået om hf, er han ikke i
tvivl om, at der er »brug for hf« i det danske
uddannelsessystem.

UDDANNELSE GIVER STØRRE
VELFÆRD
Hvis regeringens målsætning om, at 95 % af
en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse skal opfyldes, er der nemlig brug for en
uddannelse for dem, som har svært ved at
finde sig til rette i gymnasiet. Kristian Madsen-Østerbye karakteriserer selv hf’ere som
»nogle, der ikke er kommet så godt igennem
tilværelsen«, og for hvem »udfordringerne
med at tage en eksamen er store.« Det er
imidlertid ikke bare ønsket om at realisere
regeringens målsætning for de kommende
ungdomsårgange, der driver Kristian Madsen-Østerbye. Uddannelse er også vigtig
set i et større perspektiv. Uddannelse giver nemlig den enkelte et »apparat til at
håndtere omstillinger i tilværelsen«
og dermed
»større velfærd«. I den
forbindelse
mener Kristian Madsen-Østerbye, at man
som ung på

Frederiksberg hf-kursus har gode muligheder for at få en ungdomsuddannelse.
RUMMELIGHED OG HØJ FAGLIGHED
Frederiksberg hf-kursus er nemlig for det første karateriseret ved en høj faglighed. Selv om
man ifølge Kristian Madsen-Østerbye ikke
kan sammenligne karakterer skoler imellem,

Det er imidlertid ikke bare ønsket om at realisere regeringens målsætning for de kommende ungdomsårgange, der driver Kristian Madsen-Østerbye. Uddannelse er
også vigtig set i et større perspektiv. Uddannelse giver nemlig
den enkelte et »apparat til at håndtere omstillinger i tilværelsen« og dermed »større velfærd«.
konstaterer han dog tilfreds, at Frederiksberg
hf-kursus med hensyn til karaktergennemsnit ligger pænt placeret sammenlignet med
andre hf-kurser. For det andet er Frederiksberg hf-kursus karakteriseret ved, at »man
har en meget stor rummelighed«, hvilket gør,
at skolen er i stand til at få elever til at gennemføre uddannelsen på trods af problemer
af personlig eller anden karakter. Kristian
Madsen-Østerbye indskyder dog, at målet
endnu ikke er nået. »Vi skal blive bedre til at
få folk til at gennemføre«, siger han og nævner,
at bestyrelsen i de kommende år vil »lægge
meget vægt på at få flere til at gennemføre
uddannelsen«.
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KAPITEL 2

HF. EN UDDANNELSE MED
FOKUS PÅ FAGLIGHED
I det forrige kapitel kunne du i Finn Fosdal og Finn Bønsdorffs interview med
forhenværende statsminister Poul Hartling læse om den særlige ånd i form af
metodefrihed for lærerne og medindflydelse til eleverne, som ifølge Hartling,
kendetegner det danske uddannelsessystem. I dette kapitel slår vi dørene
op til klasselokalerne på Frederiksberg hf-kursus for at se, hvordan netop
metodefrihed og medindflydelse for kursisterne på HF går hånd i hånd med
et stærkt fokus på faglighed som en måde at gøre kursisterne til livsduelige,
kompetente og engagerede medborgere i samfundet. Vi skal høre om tværfagligt
samarbejde i Mogens Jensens artikel »Grønt islæt – et forsøg« og artiklen
»Kulturtoning« af Ulla Wogensen, Ingrid Svensson og Bodil W. Smith. I Maria
Hassenfeldt og Vibeke Fengers artikel »Psykologi – et tilvalgsfag der rykker«
hører vi om, hvordan undervisningen gøres vedkommende for kursisterne ved at
blive knyttet til deres egen livssituation. Og i artiklen »De undertrykte ris« af Ask
Hejlskov Larsen og Inger Worsøe får vi en forklaring på, hvordan undervisning
i skrivning kan være en måde for kursisterne at fastholde sig selv i verden på.
Til sidst redegør medlem af bestyrelsen for Frederiksberg hf-kursus Lars Klewe
for hf-kursisternes valg af uddannelse.

Fra publikationen »HF Vinkler 1996«

GRØNT ISLÆT – ET FORSØG
MOGENS JENSEN
Lektor, dansk/samf.
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I foråret 95 åbnede Ole Vig Jensen en pulje til
forsøg, der havde et eller andet grønt islæt.
Hans udspil var bevidst vagt formuleret
for på den måde at aktivere tænkningen og
fantasien hos lærerne omkring det grønne
aspekt i samfundet nu og i fremtiden. Og det
var bevidst formuleret til gymnasieskolen,
for der sad en god del af den generation, der
ville få ansvaret for dels at rydde op efter
diverse miljøkatastrofer i velfærdssamfundet, og dels formulere en bæredygtig (grøn)
politik for fremtiden.
Den ide greb en række lærere på FHF inden for fagene biologi, historie og dansk.
Optaget af tidens trend: AFEL (ansvar for
egen læring), differentieret undervisning,
blokundervisning og erfaringer fra de seneste dekader med projektarbejde rørte de
en (grøn) cocktail for skoleåret 95-96 og fik
forsøget godkendt i Gymnasieafdelingen.
To klasser blev på forhånd udvalgt til at
deltage i forsøget, og de fik samme historieog biologilærer, men forskellige dansklærere
– af tekniske grunde. Skemaet blev lagt således, at de to klasser hver tirsdag kun havde
de nævnte fag. Dvs. eleverne havde en hel
dag til rådighed for grønne studier. Lærerne

kunne samtidig være til stede hele dagen i de
to klasser til konsulentvirksomhed. Herved
var blokundervisningen en realitet. Et stort
problem i den nuværende skoleform er, at
en skoledag af eleverne opleves voldsomt
opsplittet og usammenhængende. Blokundervisningen muliggør, at man kan arbejde
sammenhængende med et emne/forløb en
hel dag, hvorved såvel indlæring som motivation øges.
Forløbet fra sommerferien til jul blev
struktureret således, at vi startede med et
fagligt forløb i de enkelte fag i den enkelte
klasse. Dernæst fulgte en introduktion af
»det grønne« fælles i de to klasser, og endelig (fra efterårsferien) blev samtlige tirsdage fælles i forbindelse med skrivningen af
danskopgaven (en af de større hf-opgaver).
UD I NATUREN
De to første tirsdage blev brugt til ture »Ud i
naturen«. Forsøgsgruppen var ved forsøgets
start ikke helt afklaret om den præcise betydning af begrebet »det grønne«, så vi fandt
det naturligt at tage ud i den endnu grønne
natur for måske der at finde en afklaring.
Udstyret med spørgsmål og et tekstmateri-

ale blev eleverne sendt ud i den kultiverede
natur i Frederiksberg Have for at erfare, at
naturen altid og allerede er omformet kulturelt. Opgaven blev så at undersøge den
kulturelle omformning historisk betragtet.
Den følgende tirsdag skulle vi så forsøge at
finde en mere oprindelig natur. Det lykkedes
nogenlunde, men ikke fuldt ud, i Bøllemosen
ved Skodsborg. Vi kunne sammen med eleverne konstatere, at den romantiske naturopfattelse (som vi havde mødt hos romantiske
forfattere) eller den biologiske idealnaturtype (den aldrig berørte og omformede) var
en saga blot i Danmark.
Danskopgavens emne blev derefter at
undersøge, hvad det var, kultiveringen af
naturen havde gjort ved en engang uberørt
natur, dvs. hvad kulturen havde gjort ved
det livsgrundlag, der har været og skal være
menneskehedens. Og selvfølgelig også at
overveje, hvad der politisk og bevidsthedsmæssigt skulle ændres for at retablere naturgrundlaget på en bæredygtig måde.
ENERGI, GENTEKNOLOGI OG
ARBEJDSMILJØ
Danskopgaveforløbet blev opdelt i to forløb. De første tre tirsdage havde vi inviteret
gæster med engagement i og interesse for
det grønne.
Helge Ørsted Pedersen fra Elkraft fortalte
om dansk energipolitik før og nu. Energiforbruget afspejler jo på eksemplarisk vis,

hvordan naturen omformes og bearbejdes,
og hvilke konsekvenser det har haft – ligesom en reduktion af samme energiforbrug
er nødvendigt for at sikre den bæredygtige
udvikling. Om det kan ske uden væsentlig
nedgang i produktion og dermed levevilkår, var i denne sammenhæng et interessant
spørgsmål.

Et stort problem i den nuværende skoleform er, at en
skoledag af eleverne opleves voldsomt opsplittet og
usammenhængende. Blokundervisningen muliggør, at man
kan arbejde sammenhængende med et emne/forløb en hel
dag, hvorved såvel indlæring som motivation øges.
Gorm Palmgren fra Statens Planteavlsforsøg fortalte om den nyeste biologiske teknologi, genteknologien, og gav et bud på,
om denne teknologi kunne løse en række
forurenings- og forsyningsproblemer. Sten
Mejlby fra SiD gik ind på arbejdsmiljøet og
på gentesten som middel til at finde egnet
arbejdskraft.
I forbindelse med disse foredrag havde
eleverne fået udleveret et materiale, som
de selv var ansvarlige for at læse. Efter foredragene skulle de udforme en rapport over
dagens forløb. Den pædagogiske ide bag alt
det var, at elevernes ansvar for egen læring
(AFEL) skulle øges. Blokundervisningen
øger i sig selv motivationen, som igen øger
ansvarligheden -ligesom ansvarligheden
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øges ved simpelt hen at skubbe ansvaret
for dagens afvikling over på eleverne. De var
ansvarlige for at stille de relevante spørgsmål
til foredragsholderne, ansvarlige for at læse
materialet og ansvarlige for at formulere
emne, problem, ide og fokus i de afsluttende
rapporter. Her skal lige indskydes, at danskopgavens tekniske discipliner tidligere en
tirsdag var blevet introduceret også som
blokundervisning. Og differentieret, idet de,
der ikke beherskede tekstbehandling på edb,
blev samlet på et hold, således at vi koblede
indlæring af edb og det skriftlige basiskursus
i dansk sammen, mens det andet hold ved
håndens hjælp fik det omtalte grundkursus.
Efter denne introduktionsfase blev eleverne sluppet fri til skrivning og redigering af
danskopgaven, hvis emne de selv formulerede, selvfølgelig inden for den grønne ramme,
vi som lærere havde opstillet.
GRØN MÆTHED HOS EN DEL
ELEVER
Det demokratiske underskud var relativt
stort. Den grønne ramme lå fast, men blev
dog accepteret ved et stormøde i klasserne.
Men efter danskopgavens afvikling kom en
ulmende utilfredshed til udtryk, idet mere
end halvdelen i den ene klasse meldte fra
i forhold til en videreførelse af det grønne
islæt. Skoledagen var blevet for grøn for en
del elever, deres legitime forventning om
valgfrihed var blevet tilsidesat. De foreslog,
34

at for fremtiden skulle eleverne melde sig
til den slags forsøg inden klassefordelingen.
Dette krav var lærerne enige i var det optimale, men det kan desværre ikke lade sig gøre af
skematekniske grunde. De evalueringsskemaer, der blev uddelt til eleverne, afslørede
dog ikke nogen utilfredshed med projektet,
tværtimod en stor tilfredshed. Problemet
lå formentlig i en slags grøn overmæthed.
Dette accepterede lærerne selvfølgelig, bakket op af den fra undervisningsministeriet
udpegede konsulent, som vi konsulterede i
forbindelse med projektet.
Men det grønne er ikke blevet glemt i tiden derefter. F.eks. ligger naturbegrebet klart
inden for danskfagets kerneområde. I den
ene klasse har man således valgt de græske
myter og deres påvirkning på den danske
litteraturhistorie. Her tematiseres endnu
en gang den indre og ydre natur, nu set i et
civilisationsperspektiv.
Og arbejdet med »det grønne« satte musikalske og kreative spor i kursusoffentligheden, idet der i marts blev produceret en musical med titlen Jagten på det grønne islæt.
Ikke overraskende var musicalens morale,
at modgiften mod et fælt grønt udslæt fandtes på FHF.
Fra lærerside er evalueringen »rimelig tilfredsstillende«, som man i overensstemmelse med tidens eufemistiske trend ville sige.
Så forsøget vil formodentlig blive gentaget.
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Naturfagsundervisning ved Susåen

Fra publikationen »HF Vinkler 1999«

KULTURTONING
Et samarbejde mellem dansk, tysk og historie
ULLA WOGENSEN,
Lektor i dansk og idræt

INGRID SVENSSON,
Lektor i tysk og
studievejleder

BODIL W SMITH,
Lektor i historie
og samfundsfag og
studievejleder
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Da undervisningsministeren, den daværende, for fem-seks år siden spillede ud med
opfordringer til at lave forsøg med undervisningsdifferentiering, var vi flere hold lærere
der straks gjorde os overvejelser, indsendte
ansøgning og gik på kursus. Ingen kan jo have
noget imod at forsøge at give hver enkelt elev
lige det eleven har brug for. Et par år efter
ønskede samme undervisningsminister at
grønne islæt skulle sætte sit præg på undervisningen. Igen viste vi samme villighed.
Det var indlysende at større bevidsthed om
vort samfunds naturgrundlag, nu og i fortiden, bæredygtig udvikling osv. var relevante
temaer. Man kan læse i en tidligere udgave
af dette skrift om vores forsøg i to grønne
klasser i fagene dansk, historie og biologi.
Men da så samme undervisningsminister
meget kort derefter i forbindelse med efterlysning af forsøg på hf foreslog toningsforsøg, valgte vi, i hvert fald i første omgang, lige
at trække vejret. Ideen var, så vidt vi forstod,
noget med at slå fag sammen – fagrækken
er for lang, siges det – og alt efter hvilke
fag der blev slået sammen, skulle holdets
undervisning have en bestemt »toning«.

F.eks. kunne en række fag gå sammen og
gøre klassen til en »sundhedsklasse« eller en
»turistklasse«. Det var nogle af de ideer, der
kom frem. Det var der umiddelbart ingen af
os der tændte på. Måske skræmte det os lidt
at perspektivet muligvis var en beskæring
af det samlede timetal for de fag der indgik
i toningen, måske var det emnerne. Det var
i hvert fald ikke »metaltræthed« oven på de
mange forsøg, hvilket der ellers ikke havde
været noget at sige til.
KULTURTONING OG HUMANISTISK
ISLÆT
Ordet toning blev imidlertid ved at rumstere, og i et gruppearbejde på en »pædagogisk dag«, hvor inspirationen støttedes af
et enkelt glas rektoral rødvin, tog ideerne
form. I hvert fald kunne en gruppe i plenum fremlægge forslag til en kulturtoning, et
samarbejde i fagene dansk, tysk og historie.
Meget havde vi prøvet før i form af fag-integration vekslende med fagopdelt undervisning – kombineret med en skemalægning
der gav mulighed for at udnytte projektarbejdsformen (en dag i ugeskemaet lagt sådan

at klassen kun har de samarbejdende fag,
og lærerne ikke har anden undervisning,
således at skemabindingerne for den dags
vedkommende kan ophæves når der er brug
for det). Men vi har ikke før understreget det
humanistiske islæt ved hf-uddannelsen på
den måde. Tværfagligheden skulle fremme
kundskab om egen kulturbaggrund, og projektarbejdsformen fremme de studieforberedende kvalifikationer.
Ved valget af tysk som det samarbejdende sprogfag lå desuden den overvejelse at
tysk ofte er Prülgelknabe(!) i fagrækken set
fra elevernes side. Vi ville gerne gøre det til
et populært fag og gerne understrege dets
nødvendige placering i en uddannelse som
har til formål at give såvel almene dannelsesmæssige kvalifikationer som specifikke
studiekompetencer. I fagene dansk og historie er sammenhængen med tysk kultur
indlysende, både historisk og aktuelt.
Oprindelig var det planlagt at to klasser
skulle deltage, men forskellige, især skemamæssige, hindringer gjorde at der reelt kun
blev en rigtig kulturklasse. Som tema for introduktionsprojektet havde vi valgt et aktuelt
fænomen i en sommer med verdensmesterskab i fodbold, nemlig helte, hvilket bl.a. førte
os til Frederiksborg Slot hvor nationens helte
og historierne om dem er meget synlige. Her
er det også meget tydeligt at danskernes og
tyskernes historie har været flettet uløseligt
sammen, mest som krigshistorie – med de

Udsnit af Thomas
Kluges billede på
Frederiksborg Slot
af danske soldater
i Bosnien.

heltehistorier der hører til den slags historie.
Den obligatoriske opgave, en større skriftlig
opgave næsten før eleverne havde opdaget
at undervisningen var begyndt, omhandlede
en analyse af Thomas Kluges nye billede, det
nyeste på Frederiksborg Slot sidste år, danske unge mænd i en krigssituation, nemlig
i Bosnien. Eleverne skulle så til sammenligning analysere et selvvalgt krigsmaleri fra
den historiske samling. Det var en meget
stor fornøjelse at se eleverne bemægtige sig
slottet, slå sig ned på gulvet foran de valgte
malerier og forsøge at analysere uden endnu
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Det var en meget stor fornøjelse at se eleverne bemægtige sig slottet, slå sig ned på gulvet foran de
valgte malerier og forsøge at analysere uden endnu på nogen
måde at være blevet undervist i det. Ingen havde paraderne
oppe, alt kunne lade sig gøre.
på nogen måde at være blevet undervist i
det. Ingen havde paraderne oppe, alt kunne
lade sig gøre.
DANSKOPGAVEN KOMBINERET
MED TUR TIL BERLIN
Næste projektperiode blev lagt i forbindelse
med danskopgaven. Eleverne valgte at beskæftige sig med Berlin, sådan som byen er
formidlet i kunstnerisk form: i litteraturen,
i film, i billedkunsten etc. Motiverende for
dette valg var naturligvis ønsket om en ekskursion. Vi kom da også til Berlin. Denne
tur og undervisningen omkring den var vor
tredje projektperiode. En meget vellykket
tur. Christian fra kulturklassen giver efterfølgende sit referat af turen.
HISTORIEN OM HISTORIEN
Sidste projektperiode har så været historieopgaven. Som gennemgående tema valgte
holdet historieformidling, eller historien om
historieskrivning, inden for de områder vi
havde arbejdet med i historie i løbet af året.
Inspirationen var diskussionen i medierne
om besættelsestiden – og den historiske udvikling i den måde historikerne, og medi38

erne, har behandlet denne periode på i den
danske og tyske fælles historie. Men idéen
lod sig selvfølgelig nemt overføre til andre
historiske emner.
Sådan kunne historieopgaven være gennemført i enhver klasse, men det specielle
her var kravene fra de to andre fag. Det var
krævet at eleverne skulle bruge tysksproget
materiale som en del af grundlaget for deres
opgave; ikke nødvendigvis så mange sider,
men de skulle sætte sig spor i opgaven. Prøv
at stille det krav i andre klasser! Desuden
skulle hver elev læse en historisk roman
i forbindelse med deres emne. Det kneb
med helt at opfylde dette krav, i hvert fald
i forhold til en snæver definition af genren
»historisk roman«. I det hele taget var det
i denne periode ret vanskeligt at holde fast
i projektarbejdsformen, dels fordi eleverne
arbejder individuelt med historieopgaven
i modsætning til de tidligere opgaver, dels
fordi det eneste der bandt opgaverne sammen, var kravet: hvordan ser man på dette
emne til forskellig tid – og hvorfor ser man
forskelligt på det til forskellig tid? En anden
gang skal man nok vælge en mere snæver
ramme der giver bedre mulighed for mere
fælles klasseundervisning i alle tre fag, i dette
tilfælde f.eks. besættelsestiden.
Vi sluttede året med at besøge afdelingen
for malerier fra romantikkens tid på Statens
Museum for Kunst – og Rosenborg, igen et
Christian IV- byggeri, for at se på historie-

malerier og stilarter. Kort sagt: Vi har været
meget kulturelle!
NY EKSAMENSFORM I TYSK
Som en del af forsøget har kulturklassen fået
sin egen eksamensordning i tysk med hensyn til ulæst tekst. Eleverne prøves i deres
læsefærdighed mere end i deres evne til at
oversætte ord for ord. Det at kunne læse
en svær tekst, på et fremmedsprog eller på
dansk, uden nødvendigvis at forstå hvert
eneste ord, regner vi for en meget vigtig almen studiekompetence.
Og hvordan gik det så til eksamen?
Eksaminanderne fik forelagt en tekst på
ca. to normal-sider, og de fik en samlet
forberedelsestid på 40 minutter — uden
ordbøger. Opgaven i den ulæste tekst var
et struktureret oplæg og samtale med eksaminator om teksten på dansk. Vi er glade
for resultatet. Det var tydeligt at alle elever i det forløbne år er blevet i stand til at
kunne forstå en almindelig tysk tekst og
fortælle om den.
Eksamenssituationen forekom meningsfuld. Eksaminanderne havde tid nok til at
forberede sig ordentligt. De svage havde
tid nok til at forberede en genfortælling, de
stærke havde tid nok til at lave en ordentlig
strukturering af teksten. Og igen viste det
sig, som også i undervisningen til daglig: jo
større almenviden, jo lettere er det at forstå
fremmedsprog.

Vi vil næste år gå et skridt videre idet alle
ulæste tekster skal indeholde et samfundsmæssigt/politisk/kulturpolitisk tema som
er gennemgået i undervisningen, og dette
tema skal eksaminanden kunne gøre rede for.
Ved denne prøveform er det lykkedes os
at få det frem som vores elever er gode til:
det passive sprog, og det har de ellers ikke
fået lov til at vise i tilstrækkelig grad.

Tværfagligheden skulle fremme kundskab om egen
kulturbaggrund, og projektarbejds-formen fremme
de studie-forberedende kvalifikationer.
Det var første gang klassen var til mundtlig
eksamen. Gennemsnittet blev 8,3, og det er
vel ikke så dårligt.
Er tysk så blevet et populært fag? Ni har
valgt tysk som tilvalg næste år. Helt usædvanligt!
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PSYKOLOGI – ET TILVALGSFAG
DER RYKKER
Der er rigtig mange der vælger psykologi på
Frederiksberg HF, så psykologi er faktisk skolens største tilvalgsfag. Faget vælges på andet år, og det har fire ugentlige skematimer.
Mange vælger at skrive den store skriftlige
hf-opgave i psykologi, men i forbindelse med
den ordinære undervisning i faget er der er
ingen skriftlige afleveringer. Til gengæld skal
der læses en del.
VI FORSTÅR VORES VERDEN
PSYKOLOGISK
Vi bruger psykologi hver eneste dag i vores
omgang med andre mennesker, på arbejdet, i skolen, i familien – og når vi er alene
med os selv i en tænksom stund. Men vi er
ikke altid klar over at vi tænker psykologisk
eller anvender psykologisk terminologi, og
der er måske ikke nogen særlig sammenhæng i vores overvejelser. Det er denne
sammenhæng man kan tilegne sig gennem
psykologiundervisningen. Her arbejder vi
med teorier og metoder til at forstå os selv
og andre, vores forskelligheder og ligheder,
tanker og følelser.

Vi lægger vægt på at eleverne kan relatere
de psykologiske teorier og metoder til deres
dagligdag, men vi understreger at psykologiundervisning aldrig er terapi. Vi arbejder
derfor ikke med private problemer og holder
gennem hele undervisningsforløbet det man
kalder »professionel distance« til faget og de
temaer vi tager op.
PSYKOLOGI ER IKKE SOM
ANDRE FAG

MARIA HASSENFELDT,
Årsvikar, religion

VIBEKE FENGERS,
Lektor engelsk/religion/
psyk.

Hvad er det så ved fagets indhold der gør psykologi så attraktivt at det er det største tilvalgsfag på FHF? For det første er der næppe nogen
tvivl om at denne situation afspejler de sidste
tiårs »psyko-boom« i samfundet i almindelighed. På grund af samfundets stærke individualisering er det blevet legitimt at søge psykologisk viden og hjælp til løsningen af sit eget
livsprojekt. I andre historiske perioder kom
den viden i højere grad fra politiske ideologier
og bevægelser, fra skønlitteraturen og fra religionernes store fortællinger og fællesskaber.
Psykologifaget har naturligvis en bekendtgørelse der stiller krav til pensums omfang
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Psykologi er ikke bare formidling af faglig viden, men
lægger op til en umiddelbar følelsesmæssig forholden
sig til denne viden, og det gør sig altså ikke gældende på helt
samme måde med hensyn til for eksempel kredsløb med lineære komponenter eller præpositioner der styrer akkusativ.
og indhold. På den led er der ingen forskel
mellem psykologi og for eksempel fysik eller
tysk. Når fysik og tysk langt fra er så attraktive
tilvalgsfag som psykologi, skyldes det nok
ikke at psykologi er et lettere fag. Psykologi er et terminologi-tungt fag hvor man ret
hurtigt bliver nødt til at lære at bruge mange
lange nye ord. Prøv bare med for eksempel
sådan nogle som objektsrelationsteoretiker,
akkomodativ læring, konkretoperationel periode og anal-sadistisk kollusion. Når psykologi er så populært et fag, så skyldes det
at disse lange svære ord altid bliver sat ind
i det livsprojekt den enkelte elev er i gang
med. Psykologi er ikke bare formidling af
faglig viden, men lægger op til en umiddelbar
følelsesmæssig forholden sig til denne viden,
og det gør sig altså ikke gældende på helt
samme måde med hensyn til for eksempel
kredsløb med lineære komponenter eller
præpositioner der styrer akkusativ.
FAGETS SÆRLIGE DYNAMIK
Psykologifaget kommenterer hele tiden undervisningen, den enkelte og klassen på en
måde som det ikke er tilfældet i noget andet
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fag. Det lyder som terapi, men det er det ikke.
Terapi er en kontrakt mellem en terapeut og
en klient om selvudvikling og selvindsigt.
Undervisning i psykologi på hf er en formidling af viden med respekt for almindelige
sociale konventioners skelnen mellem det
private og det offentlige. Det at have psykologi som tilvalg kan give øget selvindsigt,
øget selvværd og dermed virke helende, men
det skyldes helt andre faktorer end dem der
indgår i en terapeutisk behandling. Effekten
kan altså godt være terapeutisk, men hensigten er det ikke.
Det er i spændingsfeltet mellem elevernes
stærke personligt-eksistentielle engagement
og de præcise indlæringsmæssige krav at
faget får sin særlige dynamik. Det er selvfølgelig psykologilærerens opgave bestandigt at tilgodese begge sider i dette felt. Vi
psykologilærere på FHF er enige om at det
er en spændende opgave, men den er ikke
altid lige nem.
Psykologifaget har tre områder som beskrives herunder, nemlig Udviklingens psykologi, Samspillets psykologi og Forskellighedens psykologi.
IDENTITET, STUDIEVALG
OG SINDETS GEOGRAFI
Udviklingens psykologi handler om menneskets emotionelle og kognitive udvikling fra
fødsel til død. Selvom der bliver lagt megen
vægt på barndommen som personlighedens

fundament, drejer undervisningen i udviklingspsykologi sig om meget andet end snot
og bleer, for eksempel også om den typiske
FHF'ers livssituation, altså den tidlige voksenalders problemstillinger. Det vil typisk
dreje sig om identitetsdannelse gennem studie- og erhvervsvalg, partnervalg og stiftelse
af familie.
Det er også under dette område at vi beskæftiger os med intelligensbegrebet og lærer hvordan man kan træne de forskellige
intelligenser. Hvis man har problemer med
sin rumlige intelligens, er det en god ide at
flytte sig rundt i klassen fra time til time i
stedet for at plante sig på samme plads skoleåret igennem. Bare ved at ændre sin fysiske
geografi en lille smule kan man også ændre
sindets geografi.
UBEVIDSTE MOTIVER OG STRESS
Samspillets psykologi behandler de samspil
mellem mennesker der sker for eksempel i
parforholdet og i familien, på arbejdspladsen, i massemedierne og i cyberspace! Mange elever på FHF stiler imod en uddannelse
der kan føre frem til »et arbejde med mennesker«, typisk som pædagog, lærer eller
som ansat i sundhedssektoren. En anden
slags erhvervsdrøm er »et arbejde som og
også er min interesse«, for eksempel studier i kunst, musik eller litteratur. Vi lærer
om de ubevidste motiver til at ønske sig et
arbejde hvor man bruger hele sin person-

lighed – og om de risici den slags arbejde
indebærer: workaholism, stress , udbrændthed – og om metoder til at beskytte sig
imod dem.
KRISER, NARCISSISME
OG NYE INDSIGTER
Forskellighedens psykologi inddrager forklaringer på forskellene imellem menneskers udviklingsforløb, for eksempel psykiske lidelsestilstande og kriser. Studievejlederne på FHF har gennem undersøgelser
klarlagt at den hyppigste årsag til frafald er
hyppige flytninger og bolignød. Det græske
ord krisis betyder vendepunkt, en pludselig
forandring, som kan medføre udvikling af
nye ressourcer, men omvendt også kan føre

Hvis man har problemer med sin rumlige intelligens,
er det en god ide at flytte sig rundt i klassen fra time
til time i stedet for at plante sig på samme plads skoleåret
igennem. Bare ved at ændre sin fysiske geografi en lille smule
kan man også ændre sindets geografi.
til stagnation. At stå uden en tryg bopæl
er tilsyneladende for dramatisk et vendepunkt til at det kan forenes med en vellykket
hf-uddannelse.
Forskellighed betyder også forskellige socialkarakterer, det vil sige de adfærdsformer
og reaktionsmønstre der opfattes som almene i en kultur. De elever der går på FHF i disse
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Det at have psykologi som tilvalg kan give øget selvindsigt, øget selvværd og dermed virke helende, men
det skyldes helt andre faktorer end dem der indgår i en terapeutisk behandling. Effekten kan altså godt være terapeutisk,
men hensigten er det ikke.
år, udviser typiske narcissistiske træk. Mange
af dem har en svingende identitetsfølelse,
og de har vanskeligt ved at koncentrere sig
om noget der ikke umiddelbart fanger deres
interesse. De er vant til at zappe videre når
noget bliver for krævende eller for kedeligt.
Og det er altså simpelthen ikke alt i en hf-uddannelse der kan leges ind.
Et andet narcissistisk træk er disrespekt
for andres normer, for eksempel fælles regler for opførsel i timerne, for loyalitet i gruppearbejde og respekt for noget så fundamentalt som mødepligt. Den største gruppe
af lærere på FHF tilhører en socialkarakter
der er præget af større respekt for pligter og
regler. Denne kontrast mellem generationer
bliver ofte tydeliggjort i undervisningen i
alle fag, men i psykologitimerne kan den
øjeblikkelig tages op og diskuteres ud fra
en psykologifaglig viden og med en psykologifaglig terminologi.
Selve kommunikationen i klassen, mellem
elever og mellem elev og lærer, bliver genstand
for analyse. Hele tiden kommenterer faget det
virkelige liv. I bedste fald fører denne dynamik
til en udvikling der medfører at gamle erkendelser nedbrydes, og ny viden om en selv og
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verden kan derefter frit indgå i nye strukturer.
l psykologitimerne kan man få pludselige indsigter der giver helt nye handlemuligheder.
Disse indsigter kommer selvfølgelig i alle fag,
også i fysik og i tysk -men i psykologi er de
undervisningens grundlæggende indhold da
de både fungerer som fagets genstandsområde og som dets endelige mål.
TEORI, METODER OG
SAMARBEJDSFORMER
I undervisningen har vi mulighed for at bruge mange forskellige arbejdsformer. Vi laver
øvelser, for eksempel i kropssprog, vi laver
gruppearbejde, traditionel klasseundervisning, og vi har mange gode videoer og film
til rådighed. Vi arbejder med »cases«, det vil
sige små historier fra det virkelige liv som
eleverne analyserer ud fra psykologisk teori.
Brug af Internettet er en del af undervisningen
når særlige problemfelter skal undersøges. Et
indsatsområde fremover er at få cd-rommer
med gode psykologiprogrammer.
At psykologifaget giver mulighed for at
anvende mange forskellige arbejdsmetoder,
er en klar fordel. Teoretiske overvejelser over
hvordan man som elev arbejder og lærer
bedst, er nemlig et væsentligt aspekt ved psykologiundervisningen. Det er simpelthen en
del af psykologiundervisningen at træne den
enkelte elev i forskellige samarbejdsformer.
Derfor er gruppearbejdet ofte organiseret
efter den såkaldte KUBUs-model hvor elever

på skift har forskellige lederfunktioner. På
denne måde tilegner eleverne sig arbejdsmæssige og personlige kompetencer som
er en styrke når de senere skal ud i uddannelse og job.
I FELTEN MED PSYKOLOGISKE
BRILLER
En af de mange metodiske muligheder i psykologiundervisningen er feltarbejdet. At lave
feltarbejde betyder at man bruger sine psykologiske teorier og metoder uden for klasseværelset. Man undersøger en del af verden
udenfor, analyserer den og fremlægger sine
resultater hjemme på psykologiholdet. Et hold
bestemmer sig for eksempel for at arbejde med
børns kognitive udvikling (udviklingen af den
logiske tænkning). Jean Piaget, en meget kendt
kognitionspsykolog, har udarbejdet en model
over hvordan børn tænker på forskellige alderstrin. For eksempel vil børn på fem år hellere
have mange mønter end en seddel da de mener de derved har flere penge, hvorimod det
ældre barn på 11 år har udviklet sig kognitivt
og forstår at værdien af pengene er konstant.
Piaget har udviklet forskellige forsøg til at belyse denne udvikling. HF-eleverne afprøver
disse forsøg med børn fra institutioner eller i
deres omgangskreds, og bagefter fremlægges
forsøgsresultaterne for klassen.
I DYBDEN MED ET SELVVALGT EMNE
Vælger man at skrive den større skriftlige

opgave, andetårsopgaven, i psykologi, har
man mulighed for at gå i dybden med nogle
af de emner vi har berørt, eller kaste sig over
et emne man selv synes er rigtig spændende, men som ligger uden for det vi kan nå
i undervisningen. Mange vælger at arbejde
med udviklingspykologi og ser på hvordan
spædbarnet udvikler sig det første år: hvordan tænker et spædbarn, og hvordan knytter det sig til sine primære voksne? Andre
skriver om den voksnes forhold til barnet,
både når det udvikler sig godt, som i de fleste
tilfælde, og når det ikke går godt og moderen
for eksempel udvikler en fødselsdepression.
Andre igen vælger at skrive om emner som
leg, skizofreni, arbejdspsykologi, psykopati,
drømme, terapiformer – ja, der er uendelig
mange muligheder.
PSYKOLOGI ER NYE
VERDENSBILLEDER
Psykologi er et fag der rykker! Både sig selv,
faget er konstant i rivende udvikling, og
dem der beskæftiger sig med det. Vi får
større og større viden om samspillet mellem menneskets biologi, psyke og sociale
forhold. Også psykologiens metoder rykker
da der er masser af spændende muligheder
for alsidige arbejdsformer og faget dermed
giver mulighed for at bruge et stort pædagogisk register i læringsprocessen. Og til
sidst: psykologisk indsigt rykker ved vores
verdensbilleder.
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FYSIK OG KEMI PÅ FHF
Der er væsentlig flere hf'ere fra FHF end fra andre hf-kurser der tager en
længerevarende videregående uddannelse. Det viser en undersøgelse,
foretaget af Danmarks Pædagogiske Institut, af årgang 95.
Fra FHF er der mange elever der går i gang med
en sundhedsvidenskabelig eller naturvidenskabelig uddannelse. Således har jeg kendskab
til at alene fra 96-årgangen blev fem FHF'ere
optaget på medicinstudiet. Det svarer til 1 pct.
af det samlede optag på dette studium. Andre
har kastet sig over dyrlægeuddannelsen, kemi,
biokemi, geologi, statistik eller en uddannelse til ingeniør. De mellemlange uddannelser
til laborant, jordemoder og sygeplejerske er
også populære.
For at blive optaget på, og ikke mindst
kunne gennemføre, disse uddannelser skal
man have en solid baggrund i fysik og kemi.
På FHF kan man på første år tage fællesfaget
fysik-kemi, og på andet år tilvalgsfaget fysik
og/eller tilvalgs-faget kemi. Sammen med
matematik på højniveau eller tilvalgsniveau
vil disse fag give en hf-uddannelse med kompetence til at gennemføre en længerevarende
videregående uddannelse.
FÆLLESFAGET FYSIK-KEMI
Fællesfaget fysik-kemi giver en introduktion

ANDERS LUNDSGAARD,
Adjunkt, fysik/kemi

til fundamentale fysiske og kemiske begreber. Faget består dels af teoretiske modeller
for vore fysiske omverden, og dels af praktiske forsøg der skal understøtte teorien.
Vi tager gerne udgangspunkt i dagligdags
fænomener ved forklaring af vigtige begreber. Fx kan man undersøge kosteskabets indhold af kemikalier. Der står ofte en righoldig
samling af syrer, baser og opløsningsmidler
som kan undersøges. Vi har blandt andet
bestemt indholdet af eddikesyre i husholdningseddike, ammoniak-indholdet i salmiakspiritus og målt pH i alskens opløsninger.
Det kommer som en stor overraskelse for
de fleste at cola er mere surt end eddike.
En årligt tilbagevendende begivenhed på
fysik-kemi er en ekskursion til Avedøreværket Her får eleverne et godt indblik i forskellige energiformer og energiproduktion.
Samtidig bliver miljøproblemerne ved energiproduktionen belyst, og man ser hvordan
Avedøreværket løser de fleste af disse problemer. Herefter kan eleverne faktisk selv
regne ud hvor stor en belastning de via de47

vi i marts måned en fredag aften hvor Jupiter og Venus lyste klart på himlen. Her fik
en halv snes fredagscafegæster set Jupiters
måner, og at Venus har faser ligesom Månen.
FYSIK SOM TILVALGSFAG
NAVN,
titel

res eget elforbrug udøver på miljøet i form
af syreregn og drivhusgasser. Det er netop
et særkende for fysik og kemi at det sætter
eleverne i stand til at regne på naturen. Efter
gennemgangen af radioaktivitet og kernereaktioner kan eleverne blandt andet give et
fornuftigt bud på solens maksimale levealder. Det giver da lidt perspektiv i tilværelsen.
Selvom astronomi ikke er en obligatorisk
del af fysik-kemi, er det lusket lidt ind ad
bagvejen i form af valgfrit emne. l januar i år
havde vi rettet kikkerten mod Månen for at
nyde den totale måneformørkelse på nærmeste hold. En halv time før formørkelsen
skulle begynde, lyste fuldmånen fra en skyfri
himmel. Men så skete katastrofen. Mørke
skyer samledes og dækkede for udsynet så
vi kun i glimt kunne se Jordens skygge glide
ind over Månen. Ak, ak, sådan er faget så
afhængigt af vejret. Anderledes heldige var
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Fysik-tilvalg bygger videre på fysik-kemi,
men nu på et mere teoretisk og matematisk niveau. Man beskæftiger sig med ellære,
mekanik, bølgelære, atomfysik og gassers
fysik. Noget af undervisningen bygges tematisk op, hvor forskellige dimensioner særligt
tilgodeses. Fx kan man tage udgangspunkt i
dampmaskinen og læse om James Watts liv
og levned og om de første dampmaskiner,
der for øvrigt blev brugt til at suge vand op
af kulminerne i England. Her ser man så fysikken i en historisk og teknisk dimension
samtidig med at man lærer om gassers fysik. Bølgelæren kan tage sit udgangspunkt
i musikinstrumenter. En Stradivarius er jo
ikke andet end en svingende streng. Andre
emner, som fx mekanik, kan gennemgås på
deduktiv vis med udgangspunkt i Newtons
berømte tre love.
Som på fysik-kemi laves der også mange
laboratorieøvelser til støtte for den teoretiske gennemgang. Der er endvidere afsat 10
timer til et længerevarende eksperimentelt
forløb hvor eleverne kan gå i dybden med
valgfrie emner. Der er blandt andet lavet forsøg med elektronens masse og ladning, kondensatorers op- og afladning, rilleafstanden

i en cd-rom og radioaktivitet i dagligdagen.
Ved det sidste forsøg skulle eleven have sin
mors støvsuger kørende et par timer hjemme i kælderen for at kunne måle på støvet.
Uheldigvis brændte støvsugeren sammen.
Vi fik ingen regning, men eleven flyttede
hjemmefra.
Fysiksamlingen indeholder mange gamle
maskiner og instrumenter der af og til tages
frem fra hylderne til andetårsopgaver. Der
står blandt andet en generator som jeg aldrig
har kunnet få til at fungere, men det kunne
en elev. Han undersøgte den på alle leder og
kanter og beskrev forsøgene fremragende i
en opgave til 13. I dag læser han til dyrlæge.
KEMI SOM TILVALGSFAG
Kemi-tilvalg bygger også videre på fysik-kemi. Vi beskæftiger os med forskellige kemiske reaktionstyper, kemiske reaktioners
hastighed, kemisk ligevægt, stoffers struktur
og egenskaber, vigtige organiske og uorganiske stoffer samt miljøkemi. Derudover er
der enkelte valgfrie emner. Det kan være farvestoffer, vaskepulvere, proteiner og nitrit.
På kemi-tilvalg får eleverne rig lejlighed til
at iføre sig de eftertragtede hvide kitler. Der
er meget »rigtigt« laboratoriearbejde med
reagensglas, bunsenbrændere, tragte og destillationsudstyr. Med blokdagene på otte
timer har vi fået mulighed for at lave store, tidskrævende forsøg. Fx er det en større
procedure at måle indholdet af forskellige

På kemi-tilvalg får eleverne rig lejlighed til at iføre sig
de eftertragtede hvide kitler. Der er meget »rigtigt«
laboratoriearbejde med reagensglas, bunsenbrændere, tragte
og destillationsudstyr.
E-numre i sodavand eller nitritindholdet i
diverse pølser. Blokdagene giver eleverne
mulighed for at arbejde selvstændigt og
perfektionere forsøgene. Samtidig er det
god træning til andetårsopgaverne.
Til andetårsopgaverne i kemi bruger eleverne de første to dage af opgaveugen til at
lave forsøg i laboratoriet og skal så først derefter til at behandle målingerne og skrive opgaven. Der er gennem tiderne skrevet mange
gode opgaver om vinanalyser, vandanalyser,
tobak, acetylsalicylsyre, reaktionshastighed,
C-vitamin og møntanalyser. Min personlige favorit er vinanalyser. De kan varieres i
det uendelige, men kræver alle kvalitetsvin.
Billig vin er det ikke værd at ofre dyre kemikalier på.
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Om et forsøg med at styrke den skriftlige dimension
i undervisningen.
Vi er omgivet med ting: Computere, briller, borde, servietter, kaffekopper… De er en
så naturlig del af vores hverdag, at vi nemt
glemmer dem. I stedet koncentrerer vi os om
»vigtigere« emner som »naturen«, »miljøet«, »tolerance«, »folketingsvalg« osv. Men
ting er ikke bare ting.
De er også kulturer. En cigar f.eks. hører
til en kultur, hvor de rygende tager sig tid og
lugter af røg og whisky. Cigarer ryges bedst
i stuer med tunge mørke møbler og masser
af bøger med gulnede sider, der lugter af de
mennesker, som de har boet med.
Modsat hører mobiltelefoner til en kultur,
hvor man ikke taler med hinanden, men hele
tiden skriver til – ikke bare dem, man kender
– men også en hel masse, man ikke kender,
om sådan noget som f.eks. sko, bukser og
mad, man synes betyder så meget, men som
også hele tiden bliver skiftet ud.
Ting er ikke bare ting!, som sagt. De har
deres egne verdener. Og hver verden har
sit sprog.
Vores sprog, det, som vi hver for sig taler og
skriver, er påvirket af de ting, som vi omgiver

os med, og det liv, vi lever blandt disse, og i en
senmoderne verden, hvor alt optræder som
mærkelige vægtløse genstande, der flagrer
forbi på vores elektroniske devices’ skærme,
kan det være svært at holde styr på det hele.
I et forsøg på i hvert fald at holde styr på
sproget har undertegnede søgt om og fået
ekstra timer til på forskellig vis at styrke
den skriftlige dimension i undervisningen,
primært i forbindelse med 1.Q, idet vi som
dansklærere og læsevejledere kan spore en
tydelig tendens til, at kursisterne får sværere
og sværere ved at holde ordene fast.
Og tingenes kultur? Hvad med dem? De
har også noget at gøre med dette projekt,
for skriften er også:
EN TING, DER FÅR OS TIL AT HOLDE
FAST I ORDENE
Skrivning har sin historie, og historien er selv
en skrift: I årtusinder har skriften fastholdt
historiens flygtige begivenheder og fået os til
at huske fortidens begivenheder. Men også
på et individuelt plan hjælper den os alle til at
huske. Vi husker gennem systematiseringen

af vores erindringer og tanker, som enhver
skrivning nødvendigvis må indebære. I skriften etablerer vi et før og senere, et »nu« og
et »dengang«, kontraster mellem rigtigt og
forkert, mig og ikke mig osv.
Skrivning er et erkendelsesredskab, og der
er ingen grund til at begrænse skrivning til
dansk. Ved at bruge skrivning i f.eks. historie får kursisterne mulighed for at få hold
på stoffet. Den skrivende er tvunget til at
engagere sig og få form på det lærte, og det
afsløres hurtigt, hvis man har »puttet sig« i
timerne og ikke rigtig hørt efter.
Skoleåret for 1.Q begyndte med en tur
med historielæreren på Nationalmuseet for
at se udstillingen »De hvide busser«. Emnet
er en oplagt introduktion til historiefaget,
da holocaust-problematikken og historien
om de hvide busser tydeligt markerer værdien af, at vi husker fortiden og lærer af den.
Efterfølgende blev klassen sat til at skrive
en anmeldelse af udstillingen. Skrivningen
foregik på klassen, og Inger Worsøe og pædagogikumkandidat Belinda Granhøj Christensen var tilstede for at lede alle uden om
skrivningens mange faldgruber og skær. En
af grundtankerne bag undertegnedes projekt
er nemlig, at skrivning ikke er en naturlig
proces. Skrivning sker ikke af sig selv. Skrivning er en kultur, man gradvis skal føres ind i.
SKRIVNINGENS KULTUR
Under gennemførelsen af den tilsyneladen-

Skrivning har sin historie, og historien er selv en
skrift: I årtusinder har skriften fastholdt historiens
flygtige begivenheder og fået os til at huske fortidens begivenheder. Men også på et individuelt plan hjælper den os alle
til at huske. Vi husker gennem systematiseringen af vores
erindringer og tanker, som enhver skrivning nødvendigvis må
indebære. I skriften etablerer vi et før og senere, et »nu« og et
»dengang«, kontraster mellem rigtigt og forkert, mig og ikke
mig osv.
de simple fysiske handling at skrive udfører
den skrivende en kompleks mængde af forskelligartede mentale handlinger, der skal
indøves over lang tid, og denne indøvning
er ikke bare en individuel sag: Som skribent
skal man udover at ordne tankerne i rækkefølge overveje, hvad andre tænker, stille sig
selv spørgsmål undervejs, være selvkritisk
– man skal på én gang huske, hvad man
vil sige, og tænke på, hvordan andre opfatter det, man siger, og i den proces giver
mange op og siger: »Det med at skrive er
ikke lige mig.«
Og dermed taber de ikke bare evnen til at
skrive, men også evnen til på en afbalanceret
måde at fungere i et senmoderne samfund,
for det er netop det, som skrivningen også
træner: Evnen til at holde fast i sig selv sammen med andre. Modsat kan træningen kun
ske i en eller anden form for fællesskab.
Et sådant har undertegnede forsøgt at føre
1.Q ind i ved at skrive hyppigt i klassen og
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Som dansklærere er det vores erfaring, at langt flere
elever har brug for hjælp til at komme ind i skrivekulturen, danne sætninger og forbinde sætningerne til hele
afsnit og få styr på endelser og stavning, end læsevejledningen
almindeligvis har kapacitet til at rumme.
at stilladsere skrivningen af hver eneste stil
i dansk og historieopgaven ekstra grundigt.
Inden vi er gået i gang, er de tekster, der skal
skrives om, blevet gennemarbejdet i fællesskab. Derefter er skrivningen blevet delt op
i faser: Først skrives redegørelserne, analyserne, karakteristikkerne, fortolkningen, og
hvad der ellers hører til opgavens hoveddel.
Derefter vælges en overskrift, og så skrives
indledning og afslutning. I hver eneste fase
foreslår læreren såkaldte nøgleformuleringer
som f.eks. »I denne forbindelse…«, »Digtet
… af … handler om…« osv., der hjælper med
at organisere stoffet. Undervejs i processen
gøres mest muligt i fællesskab. Alle i 1.Q er
således løbende blevet bedt om at fortælle
klassen, hvilke citater de vælger at tage udgangspunkt i, hvad de vil skrive, og hvorfor de
gør det på den ene måde og ikke på den anden.
OG DET ER IKKE ENGANG NOK
Enhver dansklærer vil vide, at almindelig
stilladsering ikke altid er nok. Derfor har
undertegnede ønsket at bruge ekstra ressourcer på at assistere den enkeltes skrivning. I såvel opgaverne i historie som under
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stilskrivningen i dansk har vi valgt at følge
de skrivende sætning for sætning. Dvs. vi
har både hjulpet med at komme i gang og at
få hold på hele afsnit, at finde på overgange
og fastholde den røde tråd osv. Hjælpen
har impliceret at stille spørgsmål til hver
enkelt kursist. Spørgsmålene har været i stil
med: Hvorfor skriver du det? Hvad bygger
du den påstand på? Hvad synes du er vigtigst? Hvorfor det? – Hvorefter spørgsmålene efterfølges af: Skriv det! Desuden har
vi optrådt som hver elevs almene læser: Vi
har f.eks. om nødvendigt insisteret på, at vi
ikke forstår, hvad eleven siger og bedt ham
eller hende om at forklare sig så tydeligt, at
selv – en matematiklærer – eller vedkommendes mor kan forstå det!
Almindeligvis er en sådan individuel vejledning en helt uoverkommelig sag for dansklæreren, for hvordan skal han/hun kunne nå
at følge hver eneste af hver elevs sætninger?
I forbindelse med 1.Q har vi dels flere gange
kunnet være to lærere tilstede på én gang,
når der skulle skrives. Dels har vi løbende
tilbudt individuel ekstraundervisning til de
elever, der har sværest ved det. Tilbuddet
minder om det, som vi almindeligvis tilbyder
i læsevejledningen, men denne gang har det
omfattet en langt større kreds end sædvanlig. I 1.Q har i alt 8 i kort eller i længere tid
benyttet sig af det tilbud.
Som dansklærere er det vores erfaring,
at langt flere elever har brug for hjælp til at

komme ind i skrivekulturen, danne sætninger og forbinde sætningerne til hele afsnit
og få styr på endelser og stavning, end læsevejledningen almindeligvis har kapacitet
til at rumme.
SMÅ SKRIVEOPGAVER
Men tilbage til skrivningen som erkenderedskab: I forbindelse med den generelle målsætning om at styrke skriftligheden har 1.Q
ikke kun brugt ekstra tid i den almindelige
stilskrivning, men klassen har også løbende
skulle skrive små skriveopgaver, som vel at
mærke er blevet rettet og bearbejdet, hvad
dansklæreren under normale omstændigheder ikke har tid til, og en af sådanne opgaver
har netop drejet sig om ting:
Undervejs i arbejdet med oplysningstiden og Europas møde med det fremmede i
1700-tallet blev hver kursist bedt om at finde
en ting, som på en eller anden måde hører til
en kultur, som er værd at undre sig over, og
her valgte kursisterne militærets patroner,
Pakistans dekorerede busser, Vietnams store
runde hatte, vægte i fitness-centret, mobilen,
kunst… – og ris!
Alle skulle derefter skriftligt give en begrundelse for deres valg og forsøge at beskrive den kultur, som tingen tilhører. Øvelsen
skulle skabe en bevidsthed om, at kulturer
ikke kun er noget, de andre har; vi er omgivet
af kulturer; det fremmede har ligeledes ikke
kun noget at gøre med ghettoer, de varme

lande og den slags; det er overalt og en del
af vores hverdag.
Andre øvelser har haft karakter af små
øvelser med kreativ skrivning, idet klassen
har skullet skrive videre på historier eller selv
digte en. Sådanne kreative øvelser træner faglige begreber som fortæller, synsvinkel osv.
på en anden, mere legende, måde. Samtidig
tvinger den kreative proces kursisterne til at
identificere sig med personer, som de ikke
ellers ville identificere sig med – eller til at
huske og forestille sig ting og således at indgå
i denne mentale proces, som står helt centralt
i dansk og alle øvrige humanistiske fag:
Den personlige dannelse, der kan beskrives som den paradoksale proces, hvor man
gradvist bliver bevidst om sig selv – i tæt
sammenhæng med, at man genkender sig
selv i det, der ikke er en selv.
OG HVAD HAR VI SÅ FÅET UD
AF ALT DETTE?
Klassen er som sagt en 1. års klasse, og der
kan derfor stadig ske meget, før vi når til vejs

Skrivningen foregik på klassen, og Inger Worsøe og
pædagogikumkandidat Belinda Granhøj Christensen var tilstede for at lede alle uden om skrivningens mange
faldgruber og skær. En af grundtankerne bag undertegnedes projekt er nemlig, at skrivning ikke er en naturlig proces.
Skrivning sker ikke af sig selv. Skrivning er en kultur, man
gradvis skal føres ind i.
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ende, men vores skøn er, at klassen generelt er lidt flinkere til at aflevere end mange
andre klasser, og at kvalitetsniveauet er lidt
højere, men det er selvfølgelig svært at sige
noget sikkert om, hvorvidt det skyldes vores
ekstra indsats, eller at klassen hører til de
mere motiverede.
I alle klasser er problemet jo desuden, at
alle ikke afleverer, og ingen undervisning kan
lykkes, hvis eleverne ikke deltager. Hvordan
kan man forbedre en stil, der ikke eksisterer?
Men projektet har givet os mulighed for
at få fat i hver eneste i 1.Q og hjælpe alle, der
har mere eller mindre svært ved at skrive.
Hvis nogen ikke har benyttet sig af denne
mulighed, skyldes det ikke manglende assistance fra lærernes side.
TINGENE OG SPROGET
Skriftens værdi kan ikke undervurderes. Den
kan gøre os til bedre samfundsborgere. Den
nøjes ikke bare med at formidle tanker, men
bliver selv en kilde til dem.
I forbindelse med føromtalte opgave med
tingene undrede en kursist sig over en pose
ris på en lidt anden måde, end man normalt
gør. Vedkommende skrev følgende:
»En af de underlig ting ved rismarker er
alt det vand. Når jeg står med min pose ris,
virker det mærkeligt, at de ris kommer fra
sådan nogle underlige marker. Jeg kan ikke
se logikken i det. Når jeg forestiller mig en
rismark, ser jeg fattige, slidte og undertrykte
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mennesker. De her mennesker bor, arbejder
og lever i undertrykkelse. Så står jeg her med
min pose ris af undertrykkelse. Hvordan kan
jeg spise de her ris? De undertrykte ris.«
Man kan nu og da undre sig over forskellen
mellem det helt abstrakte som undertrykkelse og det helt nære som en pose ris. Alle
taler om undertrykkelse i den tredje verden,
men hvad har det at gøre med os – i vores
hverdag? Intet? I ovenstående tekst fastholdes forundringen!
Eksemplet demonstrerer, at skrivning ikke
bare er et spørgsmål om at kunne stave og
skrive korrekt, men også om at tænke og at
engagere sig i verden.

Design B på ekskursion til Zoologisk have
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Næstformand i bestyrelsen, fhv. seniorforsker
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Aarhus Universitet.

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN I 50 ÅR
Den 8. juni 1966 vedtog Folketinget Loven om højere
forberedelseseksamen med tilslutning fra alle partier i Folketinget.
De centrale politiske aktører var tre fremsynede politikere: Poul Hartling, K.B. Andersen
og K. Helveg-Petersen.
Den nye uddannelse var i udgangspunktet tænkt som en form for adgangskursus,
der skulle erstatte det hidtidige 1-årige
præparandkursus for vordende lærerstuderende. I stedet blev kimen lagt til en
uddannelse, der på lige fod med gymnasieuddannelsen skulle give adgang til et
bredt spektrum af uddannelser; herunder
universitetsuddannelserne.
Den nye hf-uddannelse skulle være et
tilbud om et alternativ til gymnasiet, der
skulle medvirke til at skabe større lighed i
uddannelsessystemet. Den skulle medvirke
til at reducere den restgruppe, der ikke fik
en ungdomsuddannelse, ved blandt andet
at give de unge, der ikke fortsatte med en
ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen, en ’second chance’. Intentionen
var, at uddannelsen skulle tiltrække unge,
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der ikke traditionelt valgte en gymnasieuddannelse.
Det første hf-kursus opstod under navnet
Statens hf-kursus i 1967 på Nattergalevej i
København. I 1973 flytter skolen til Frederiksberg Allé, og i 1986 ændres navnet til
Frederiksberg hf-kursus. I 1991 flytter skolen
igen, denne gang til skolens nuværende
adresse Sønderjyllands Allé 2, 2000 Frederiksberg. I dag er Frederiksberg hf-kursus
landets største hf-kursus.
I 2017 har det 2-årige hf-kursus og dermed Frederiksberg hf-kursus altså eksisteret i 50 år. Det er en god anledning til
at gøre status over, hvordan det er gået
hf-studenterne.

LIDT OM MÅLGRUPPERNE FOR
HF OG DE ØVRIGE GYMNASIALE
UNGDOMSUDDANNELSER
De fire ungdomsgymnasiale uddannelser
har på flere måder forskellige målgrupper.

De har blandt andet forskellige målgrupper, hvad angår køn. På stx og på de 2-årige
hf-kurser er der en klar overvægt af kvinder,
mens der på hhx er en nogenlunde ligelig
fordeling af kvinder og mænd. På Htx derimod er der en massiv overvægt af mænd.
Der er store forskelle på elevgrundlaget
på de fire gymnasiale uddannelser, hvad
angår forældrenes uddannelsesmæssige
baggrund, jf. tabel 1.1
Blandt stx-eleverne er der flere, der har
forældre med en lang eller en mellemlang
videregående uddannelse sammenlignet
med eleverne på de øvrige gymnasiale uddannelser. Især blandt eleverne på hhx er der
mange, hvorforældrenes højeste uddannelse
er en erhvervsuddannelse, men det gælder
også mange af hf-eleverne. Disse forskelle
på eleverne på de forskellige gymnasiale uddannelser har været stabile over tid.
Mange af hf-eleverne har været ude af
skolesystemet i nogle år, før de beslutter sig
for at tage en hf-eksamen eller de har været
andre steder i uddannelsessystemet. Nogle
kommer for eksempel med en erhvervsuddannelse, men har fundet ud af, at de vil
noget andet i deres liv. Ser man desuden på
andelen af kursister med tidligere afbrudte
ungdomsuddannelsesforsøg bag sig, så
ligger hf væsentligt højere end de øvrige

TABEL 1
Studenternes forældrebaggrund fordelt på studenterne fra stx, hf, hhx og htx. Årgang
2002. Tallene er angivet i procent.
Stx
Ingen erhvervsuddannelse

Hf

Hhx

Htx

8

15

16

10

29

42

52

46

Korte videregående uddannelser

6

6

6

7

Mellemlange videregående uddannelser

31

26

17

27

1

0

1

0

20

7

4

7

Erhvervsfaglige uddannelser

Bacheloruddannelser
Lange videregående uddannelser
Uoplyst
I alt i procent
n

4

14

4

3

100

100

100

100

16.028

4.021

6.216

1.926

gymnasiale uddannelser. En undersøgelse
af optaget i 2002 viser, at omkring 20% af
hf-eleverne ved optaget havde afbrudt en
anden gymnasial uddannelse, mens det
samme kun gjaldt 5% af hhx-eleverne, 1%
af htx-eleverne og under 1% af stx-eleverne.
Det kan også nævnes, at meget peger i
retning af, at der især på hf-uddannelsen er
mange af eleverne, der har personlige problemer med i bagagen. Danmarks Statistik
har i en spørgeskemaundersøgelse bedt en
række gymnasiale uddannelsesinstitutioner om at angive de hyppigste årsager til
frafald fra den gymnasiale uddannelse. Her
angav 55% af hf-kurserne, at den hyppigste
årsag til frafald blandt deres elever var per-

1	Tallene i tabel 1 og 2 stammer fra: Klewe, L. (2009). De gymnasiale uddannelser som adgangsvej til fortsat uddannelse. Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet, Københavns VUC, VUC Århus og Lederforeningen for VUC.
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TABEL 2
Studenternes fordeling på alder da de begyndte på deres gymnasiale uddannelse.
Årgang 2002. Tallene er angivet i procent.
År

-15

16

17

18

19

20

21

22

23-

n

Stx

49

47

4

0

0

0

0

0

0

16.028

1

33

29

16

8

5

3

2

4

4.021

Hhx

23

55

13

4

2

1

1

0

1

6.216

Htx

30

57

11

2

0

0

0

0

0

1.926

Hf

sonlige problemer (fx problemer i familien,
psykiske problemer eller misbrugsproblemer). De tilsvarende procenttal er for stx,
hhx og htx henholdsvis 29%, 44% og 45%.2
Dette forhold har ikke haft en fremtrædende
plads i diskussionerne om hf-uddannelsen
og er forskningsmæssigt dårligt belyst.
Disse baggrunde blandt mange af hf-kursisterne betyder, at hf-uddannelsen især
adskiller sig fra de øvrige gymnasiale uddannelser, hvad angår alderssammensætningen. Tal fra for eksempel årgang 2002
viser, at der er tale om endog meget stor
forskel på alderssammensætningen på de
fire gymnasiale uddannelser3
Aldersspredningen blandt hf-kursisterne
er markant større på hf-uddannelsen end på
de øvrige tre gymnasiale uddannelser. På

hf-uddannelsen var kun 34% af kursisterne
16 år eller derunder, mens de tilsvarende
procenttal for henholdsvis stx, hhx og htx
var 95%, 78% og 87%.
Når især den forskellige aldersfordeling
på de gymnasiale uddannelser trækkes
frem her, skyldes det, at denne forskel
i sig selv afspejler den meget anderledes baggrund hf-kursisterne kommer fra
sammenlignet med de tre øvrige gymnasiale uddannelser. Det betyder, at der på
hf-uddannelsen eksisterer en helt anden
ungdomskultur, end der gør på de øvrige
gymnasiale ungdomsuddannelser.
Det er nok i lyset af denne anderledes
baggrund blandt hf-kursisterne, at man
skal se mange hf-kursisters motiv for at
vælge hf og ikke en af de andre gymnasiale uddannelser. I en spørgeskemaundersøgelse gennemført i forbindelse med
Undervisningsministeriets evaluering af
forsøg med hf i 2001, viste det sig, at langt
de hyppigste begrundelser for at vælge hf
var, at uddannelsen kun tager to år, og at
kursisterne på hf er ældre eller mere modne
end eleverne i gymnasiet (Undervisningsministeriet, Del 1, 2001). 4

2	Ozmec, N, M. & Hansen N, M. (2010) Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF. Et ungdomssociologisk studie. Center for
ungdomsforskning.
3	Tallene i tabel 1 og 2 stammer fra: Klewe, L. (2009). De gymnasiale uddannelser som adgangsvej til fortsat uddannelse.
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet, Københavns VUC, VUC Århus og Lederforeningen
for VUC.
4	Undervisningsministeriet (2001). På vej mod et nyt hf – resultater af hf-evalueringsgruppens arbejde. 1. Del. Udspil til en reform.
Uddannelsesstyrelsens temahæfte nr. 8.
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Alt i alt viser det nævnte, at hvis hf-uddannelsen ikke fandtes, ville mange ikke få
en gymnasial uddannelse og dermed forringede muligheder for at få en videregående
uddannelse. Mange ville i så fald ikke vælge
en anden gymnasial uddannelse med en
helt anden ungdomskultur.

HVILKE UDDANNELSER VÆLGER
STUDENTERNE FRA DE FIRE
GYMNASIALE UDDANNELSER?
Uddannelsesvalgene blandt studenterne
årgang 2002 er undersøgt i en seksårig periode fra 2002 til og med 2007.5
Tabel 3, 4 og 5 viser, hvor mange af studenterne, der var i gang med henholdsvis
en erhvervsuddannelse/kort videregående
uddannelse, en mellemlang videregående
uddannelse og en bacheloruddannelse/lang
videregående i hvert af årene i perioden.
Der er især mange af hhx-studenterne,
der vælger en erhvervsuddannelse/kort
videregående uddannelse. Et år efter dimissionen i 2002 er 38% i gang med en
erhvervsuddannelse/kort videregående
uddannelse. Færrest af stx-studenterne
vælger en erhvervsuddannelse/kort videregående uddannelse.
Ikke mindst hf-studenterne vælger en mellemlang videregående uddannelse. På hvert

TABEL 3
Procentvis andel af studenter, der var i gang med en erhvervsuddannelse eller en
kort videregående uddannelse på hvert af de givne tidspunkter i perioden 2002
til 2007. Årgang 2002.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

n

Stx

2

6

10

11

9

6

16.028

2-årig hf

6

13

17

17

14

11

4.021

Hhx

25

38

29

20

14

10

6.216

Htx

10

18

23

21

15

11

1.926

TABEL 4
Procentvis andel af studenter, der var i gang med en mellemlang videregående
uddannelse på hvert af de givne tidspunkter i perioden 2002 til 2007. Årgang 2002.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

n

Stx

3

10

19

25

25

20

16.028

2-årig hf

8

19

31

36

33

25

4.021

Hhx

2

6

9

11

11

9

6.216

Htx

9

20

24

28

25

19

1.926

TABEL 5
Procentvis andel af studenter, der var i gang med en bacheloruddannelse/ lang
videregående uddannelse på hvert af de givne tidspunkter i perioden 2002 til
2007. Årgang 2002.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

n

Stx

8

27

41

45

46

46

16.028

2-årig hf

6

10

12

14

14

14

4.021

Hhx

8

16

19

18

19

18

6.216

Htx

10

21

25

27

27

26

1.926

5	Tallene i tabel 3, 4 og 5 stammer fra: Klewe, L. (2009). De gymnasiale uddannelser som adgangsvej til fortsat uddannelse. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet, Københavns VUC, VUC Århus og Lederforeningen for VUC.
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Alt i alt viser det nævnte, at hvis hf-uddannelsen ikke
fandtes, ville mange ikke få en gymnasial uddannelse
og dermed forringede muligheder for at få en videregående
uddannelse. Mange ville i så fald ikke vælge en anden gymnasial uddannelse med en helt anden ungdomskultur.
af de givne tidspunkter fra 2003 og frem er
flest hf-studenter i gang med en mellemlang
videregående uddannelse. Klart færre af
hhx-studenterne vælger en mellemlang
videregående uddannelse sammenlignet
med studenterne fra hf, stx og htx.
Langt flere af stx-studenterne vælger
bacheloruddannelser/lange videregående
uddannelser sammenlignet med de øvrige
studenter. Relativt mange af htx-studenterne vælger dog ligeledes en bacheloruddannelse/lang videregående uddannelse.
Færrest af hf-studenterne vælger en bacheloruddannelse/lang videregående uddannelse, men der er her ikke så stor forskel på
hf-studenterne og hhx-studenterne.
Alt i alt viser tallene, at stx-studenterne,
htx-studenterne og hf-studenterne især
vælger mellemlange videregående uddannelser eller bacheloruddannelser/lange videregående uddannelser, mens færre
vælger en erhvervsuddannelse/kort videregående uddannelse, som det er tilfældet

med hhx-studenterne. Mange af hhx-studenterne vælger således at gå i gang med
en erhvervsuddannelse, fortrinsvis inden
for handel og kontor, efter deres studentereksamen.

HVILKE BRANCHER ARBEJDER
STUDENTERNE INDEN FOR?
I anledning af hf-uddannelsens 40 års jubilæum foranledigede Frederiksberg hf-kursus, at der blev gennemført en undersøgelse af hf-studenter, sproglige studenter og
matematiske studenter. Her blev uddannelsesvalg, arbejdsplacering efter videreuddannelse efter studentereksamen mv.
blandt hf-studenter, sproglige studenter og
matematiske studenter undersøgt. Undersøgelsen omfattede tre årgange; årgang
1970, årgang 1980 og årgang 1990. Det blev
for eksempel for årgang 1980 undersøgt,
hvilke brancher studenterne arbejdede inden for i 2004; altså 24 år efter dimissionen. 6
Undersøgelsen viste, at hf-studenterne,
de sproglige studenter og de matematiske
studenter spreder sig over et meget stort
antal beskæftigelser. I nedenstående tabel er
kun medtaget Danmarks Statistiks hovedkategorier for personers hovedbeskæftigelse,
da det her vil være uoverskueligt at præsentere samtlige beskæftigelseskategorier.

6	Klewe, L. (2007A). Højere forberedelseseksamen i 40 år – hvordan er det gået hf-eleverne? Danmarks Pædagogiske
Universitet og Frederiksberg hf-kursus.
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TABEL 6
Studenternes hovedbeskæftigelse i 2004 fordelt på hovedkategorier. Årgang 1980. Kun beskæftigede.
Tallene er angivet i procent.
Hfstudenter

Sproglige
studenter

Matematiske
studenter

Militært arbejde

0

0

1

Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer
og den offentlige sektor

4

5

9

Arbejde, der forudsætter færdigheder på højeste niveau

29

38

47

Arbejde, der forudsætter færdigheder på mellemniveau

41

33

28

Kontorarbejde

6

9

4

Salgs-, service- og omsorgsarbejde

8

5

3

Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri,
der forudsætter færdigheder på grundniveau

1

0

1

Håndværkspræget arbejde

2

1

1

Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde

1

1

1

Andet arbejde

3

2

2

Uoplyst
I alt i procent
n

Ledelse på øverste plan i virksomheder,
organisationer og den offentlige sektor
Omkring hver tiende af de matematiske studenter er i 2004 beskæftiget i topstillinger,
mens det samme gælder omkring procentvis halvt så mange af hf-studenterne og de
sproglige studenter.
Arbejde, der forudsætter færdigheder på
højeste niveau
Bortset fra, at der er procentvis flere
sproglige studenter end hf-studenter, så
viser underkategorierne, at billedet blandt

6

7

6

100

100

100

3.505

4.536

7.250

hf-studenterne og de sproglige studenter
er det samme. For både hf-studenter og
sproglige studenter gælder, at omkring
hver tolvte er beskæftiget med undervisning i folkeskolen. Herudover spreder både
hf-studenterne og de sproglige studenter
sig over en lang række beskæftigelser, hvor
der procentvis optræder nogenlunde lige
mange eller lige så få af hf-studenterne og
de sproglige studenter.
For de matematiske studenter ser billedet
anderledes ud, idet der er brancher, hvor
de matematiske studenter er klart overre61

Lærerkollegiet var i september i Firenze. Inspirationen til forsiden er hentet
i Firenze , hvor de har en stolt tradition for håndlavet og marmoreret papir.
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præsenterede. Det gælder for eksempel ingeniørområdet, hvor man finder 8% af de
matematiske studenter, mens hf-studenter
og sproglige studenter stort set ikke optræder inden for denne branche. Det samme
gælder IT-området, hvor 5% af de matematiske studenter arbejder med IT på et
højt niveau. Ligeledes er de matematiske
studenter overrepræsenterede i erhverv
som læge, tandlæge eller farmaceut, hvor
der kun optræder meget få hf-studenter
og sproglige studenter.
Arbejde, der forudsætter færdigheder på
mellemniveau
Relativt mange af såvel hf-studenter, sproglige studenter og matematiske studenter
arbejder inden for sygeplejeområdet (henholdsvis 9%, 8% og 6%). Der er her typisk
tale om sygeplejersker.
12% af hf-studenterne har enten pædagogarbejde eller omsorgs- og pædagogisk
arbejde med børn og voksne i specialinstitutioner. Det er procentvis dobbelt så
mange som sproglige studenter, mens det
samme kun gælder 3% af de matematiske
studenter.
Herudover spreder såvel hf-studenterne
som de sproglige studenter og de matematiske studenter sig over en lang række
beskæftigelser, hvor det ikke er muligt at se
nogen forskelle på de brancher, hvor man
finder henholdsvis hf-studenter, sproglige

Generelt kan man altså sige, at det indkomstmæssigt går godt for hf-studenterne – og næsten lige
så godt, som det gør for de sproglige studenter. Det falder
godt i tråd med, at hf-studenterne og de sproglige studenter i høj grad vælger de samme uddannelser og som følge
deraf findes inden for de samme brancher.
studenter og matematiske studenter; måske bortset fra at der især findes hf-studenter og sproglige studenter, der arbejder
som fysioterapeuter eller ergoterapeuter.
Kontorarbejde
Inden for dette område er der procentvis
flere sproglige studenter (9%) fulgt af hf—
studenter (6%) og matematiske studenter
(4%). Der er her tale om almindeligt kontorog sekretærarbejde.
Salgs-, service- og omsorgsarbejde
Inden for dette område er der procentvis flest
hf-studenter (8%) fulgt af sproglige studenter
(6%) og matematiske studenter (3%). Der er
her især tale om omsorgsarbejde.
Øvrige hovedkategorier
Inden for de øvrige hovedkategorier finder
man kun få hf-studenter, sproglige studenter og matematiske studenter. Det samme
gælder kategorien »Andet arbejde«, der
indeholder forskellige former for ufaglært
arbejde.
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Langt den overvejende de af de hf-studenter, der fik deres uddannelse ved hf-uddannelsens start fik senere en uddannelse som
folkeskolelærer. For eksempel fik omkring to
tredjedele de første hf-studenter fra Statens
hf-kursus senere en uddannelse som folkeskolelærer. Det skal dog ses i sammenhæng med hf-uddannelsens tilblivelse, hvor
mange, som tidligere sandsynligvis ville have
valgt det 1-årige præparandkursus som adgangsvej til læreruddannelsen i stedet tog
den nye 2-årige hf-uddannelse. Som det er
fremgået ændrer dette sig dog relativt hurtigt. Tager man for eksempel 1990 årgangen
af hf-studenter og ser på, hvilke brancher de
er beskæftiget indenfor 15 år senere i 2005, så
er det kun 9%, der underviser i folkeskolen.

TABEL 7
Bruttoindkomst i 2004 fordelt på hf-studenter, sproglige studenter og matematiske studenter, der var lønmodtagere. Årgang 1980. Tallene er angivet i procent.
Indkomstgruppe

Sproglige
studenter

Matematiske
studenter

0 – 100.000 kr.

1

1

1

101.000 – 200.000 kr.

4

4

2

201.000 – 300.000 kr.

29

24

12

301.000 – 400.000 kr.

41

38

26

401.000 – 500.000 kr.

15

18

20

501.000 – 600.000 kr.

5

7

14

601.000 – 700.000 kr.

2

4

10

701.000 kr. og derover
I alt i procent
n
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Hf-studenter

3

5

15

100

100

100

3.276

4.208

6.702

I det hele taget viser undersøgelsen, at
hf-studenternes uddannelsesvalg ikke er
så snævert, som det nogle gange er blevet
hævdet. Det er bestemt ikke alle hf-studenter, der bliver folkeskolelærere eller pædagoger. De bliver også alt muligt andet og
kommer i beskæftigelse inden for et bredt
spektrum af brancher.

HVORDAN ER DET GÅET
STUDENTERNE ÅRGANG 1980 MED
HENSYN TIL INDKOMST?
Hvis man i et længere perspektiv ser på,
hvor mange af henholdsvis hf-studenterne,
de matematiske studenter og de sproglige studenter fra 1980, der i det hele taget
gennemfører en uddannelse ud over deres
gymnasiale uddannelse, så er der ikke de
store forskelle på hf-studenterne, de sproglige studenter og de matematiske studenter. I 2004 har 83% af hf-studenterne gennemført en uddannelse, mens det samme
gælder 86% af de sproglige studenter og
87% af de matematiske studenter. Men det
kan også være af interesse at se på, hvordan
henholdsvis hf-studenterne, de sproglige
studenter og de matematiske studenter har
klaret sig økonomisk. Tabel 7 viser for årgang
1980 studenternes bruttoindkomst i 2004.
Sammenligner man hf-studenternes
indkomster med de sproglige studenters
indkomst, så er der kun ringe forskel på
indkomstforholdene. Dog havde 16% af de

sproglige studenter en indkomst på mere
end 500.000 kr., mens dette kun gælder
10% af hf-studenterne. Men herudover er

TABEL 8
Procentvis andel af elever på stx, hhx, htx og hf, der
ikke har gennemført deres gymnasiale uddannelse. Tallene fra 2003 til 2006 stammer fra Danmarks
Statistik, mens tallene for 2010 stammer fra tænketanken DEA.
2003

2004

2005

2006

2010

Stx

19%

17%

17%

17%

16%

Htx

30%

30%

31%

31%

23%

Hhx

20%

21%

23%

25%

22%

Hf

36%

35%

35%

28%

20%

der kun ringe forskel. Derimod har de matematiske studenter generelt højere indkomster end hf-studenterne og de sproglige
studenter.
Forskellen på indkomsterne for de matematiske studenter på den ene side og
på den anden side indkomsterne blandt
hf-studenterne og de sproglige studenter
bunder højst sandsynligt i, at de matematiske studenter er klart overrepræsenterede inden for brancher, hvor lønningerne
generelt ligger ret højt, som for eksempel
ingeniørområdet, det lægelige område og
IT området.
Generelt kan man altså sige, at det indkomstmæssigt går godt for hf-studenterne – og næsten lige så godt, som det gør
for de sproglige studenter. Det falder godt i

tråd med, at hf-studenterne og de sproglige
studenter i høj grad vælger de samme uddannelser og som følge deraf findes inden
for de samme brancher.

LIDT OM FRAFALDET FRA
HF-UDDANNELSEN
Generelt har frafaldet fra hf-uddannelsen
ligget meget højt- også højere end på de
øvrige gymnasiale uddannelser. Det har
gennem årene medført en meget stærk
kritik af hf-uddannelsen. Her ser det dog
ud til, at dette har ændret sig en del i de
senere år, jf. tabel 8.
Som det ses har frafaldet fra 2003 til 2005
gennemgående været højere på hf sammenlignet med især stx, men også sammenlignet med hhx og htx. I 2005 er frafaldet fra hf kun lidt større end på htx. I 2006
er frafaldet på htx højest, mens frafaldet
fra hhx og hf ligger på nogenlunde samme
niveau. Ser man på 2010, så er der for hf tale
om en kraftig stigning i andelen af elever fra
hf og htx, der gennemfører sammenlignet
med de to øvrige gymnasiale uddannelser.
Procenttallene for 2010 dækker over
frafaldet af elever, der ikke tidligere havde
påbegyndt en ungdomsuddannelse. DEA’s
analyser viser imidlertid, at gennemførelsessandsynligheden for elever med tidligere uddannelsesforsøg sammenlignet
på tværs af de gymnasiale uddannelser er
størst for hf-eleverne; 87% for hf-eleverne
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mod 78%, 76% og 72% på stx, hhx og htx.
DEA’s analyse peger således i retning af, at
hf i højere grad end de øvrige gymnasiale
uddannelser er i stand til at løfte elever med
en svagere baggrund.
Danske erhvervsskoler har endvidere
for 2012 foretaget en modelberegning, der
bygger på tal fra Undervisningsministeriets
databank (Værd at vide om erhvervsskoler.
Danske Erhvervsskoler). Det estimeres her,
at frafaldet på de fire gymnasiale uddannelser vil blive på 14%, 24%, 18% og 24%
på henholdsvis stx, htx, hhx.
Det er altså ikke korrekt, at hf-uddannelsen i dag er den gymnasiale uddannelse,
hvor flest falder fra. Problemet med frafald
ser siden 2006 ud til at være lige så stort
eller på niveau med htx og hhx. Problemet
med frafald eksisterer altså generelt på de
gymnasiale uddannelser; også på stx.
Hf-uddannelsen har også været udsat
for kritik af, at de, der læser videre, i mindre
grad gennemfører deres studier sammenlignet med de øvrige studenter. Også det er
imidlertid en sandhed med modifikationer.
Der er færre stx-studenter og htx-studenter, der falder fra de uddannelser, de
begynder på efter dimissionen sammenlignet med hf. Frafaldet er stort set det samme blandt hf-studenter og hhx-studenter.
I øvrigt er der ikke tale om nogen voldsom
7
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forskel. Frafaldsprocenterne efter et år på de
videregående uddannelser for de studenter,
der blev færdige i 2008 er efter en opgørelse
foretaget af DEA på 14%, 16%, 20% og 20%
for henholdsvis stx, htx, hhx og hf.7
Et relativt stort frafald fra de videregående uddannelser er altså ikke noget, der kun
kendetegner hf-uddannelsen.
Der er dog ingen tvivl om, at frafald fra
de gymnasiale uddannelser er et problem,
som det stadig er vigtigt at fokusere på med
henblik på at reducere frafaldet.

HF-STUDENTERNE FRA
FREDERIKSBERG HF-KURSUS
ADSKILLER SIG FRA HFSTUDENTERNE I RESTEN AF LANDET
Forældrebaggrund
Mange undersøgelser siden slutningen af
1990’erne har vist, at der er forskel på forældrebaggrunden blandt hf-elever fra Frederiksberg hf-kursus sammenlignet med
forældrebaggrunden blandt hf-eleverne fra
hf-kurserne i resten af landet. Blandt hf-eleverne fra Frederiksberg hf-kursus er der gennemgående klart flere elever, hvis forældre
havde mellemlange eller lange videregående
uddannelser, mens der var færre med forældre med højst en erhvervsfaglig uddannelse
eller en kort videregående uddannelse. Denne forskel med hensyn til forældrebaggrund

DEA (2014). Faglærte har lavest frafald. Notat 35 – juli 2014.

Sensommer i Firenze
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TABEL 9
Hf-elever påbegyndt hf-uddannelsen i 2014. Forældrenes højeste fuldførte uddannelse fordelt på elever fra Frederiksberg hf-kursus og elever fra hf-kurserne i
resten af landet. Tallene er angivet i procent.
Forældrenes højeste fuldførte uddannelse
Grundskoleuddannelse
Gymnasial uddannelse
Erhvervsfaglige uddannelser
Social- og sundhedsuddannelsen
Kontoruddannelser
Detailhandelsuddannelser
Cykel-, auto- og skibsmekanikere mv.
Andre uddannelser
Korte videregående uddannelser
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Folkeskolelærer
Sygepleje og sundhedspleje
Andre uddannelser
Bacheloruddannelser

Frederiksberg hf

Resten af landet

7

10

3

3

34
4
5
5
0
21

46
4
4
4
4
30

4

6

30
9
4
4
14

24
8
4
4
8

1

1

15

7

Forskeruddannelse

1

0

Ingen registreret uddannelse

4

4

Lange videregående uddannelser

I alt i procent

100

100

n

281

8.972

eksisterer den dag i dag. Tabel 9 viser således
forældrebaggrunden blandt hf-eleverne på
Frederiksberg hf-kursus og hf-eleverne fra
hf-kurserne i resten af landet, som påbegyndte hf-uddannelsen i 2014.8

Tallene i tabel 9 viser, at der blandt de
hf-elever, der er påbegyndt hf-uddannelsen på Frederiksberg hf-kursus i 2014 er
klart færre af eleverne, der har forældre
med højst en erhvervsfaglig uddannelse
sammenlignet med hf-eleverne i resten af
landet. Mens det kun er omkring 44% af
hf-eleverne fra Frederiksberg hf-kursus,
hvis forældre højst har en erhvervsfaglig
uddannelse, så gælder det samme 59% af
hf-eleverne fra resten af landet. Forskellen
er statistisk signifikant (p = 0.000).9
Til gengæld er der procentvis flere af
hf-eleverne fra Frederiksberg hf, der har
forældre med mellemlange videregående
uddannelser sammenlignet med hf-eleverne fra resten af landet (p = 0.021), og flere
der har forældre med akademiske uddannelser (p = 0.000).
Man kan således konstatere, at Frederiksberg hf-kursus med hensyn til elevernes
forældrebaggrund stadig adskiller sig fra
hf-kurserne i resten af landet.

VALG AF UDDANNELSE EFTER HF
De undersøgelser, der har været gennemført siden slutningen af 1990’erne, viser endvidere, at der er forskel på de uddannelser
hf-studenterne fra Frederiksberg vælger ef-

8	Klewe (2015). Optaget af elever på Frederiksberg hf-kursus i 2014 – elevernes forældrebaggrund.
Notat udarbbejdet til Frederiksberg hf-kursus.
9 Chi-kvadrat test for kontingenstabeller.
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TABEL 10
Andel af hf-studenter, der var i gang med en uddannelse i efteråret 2009 og godt et år efter i efteråret 2010
fordelt på hf-studenter fra Frederiksberg hf og hf-studenter fra resten af landet. Tallene er angivet i procent.
Hf-studenter årgang 2009

Frederiksberg hf

Resten af landet

Efteråret 2009

Efteråret 2010

Ikke under uddannelse

72

49

74

47

Under uddannelse:
Erhvervsfaglige grundforløb
Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
Korte videregående uddannelser
Mellemlange videregående uddannelser
Bacheloruddannelse

28
3
1
0
11
13

51
2
1
4
19
24

26
3
2
3
14
4

53
4
4
5
30
11

I alt i procent

100

100

100

100

n

169

169

3.954

3.954

ter deres hf-eksamen sammenlignet med
resten af landet.10
Blandt hf-studenterne fra Frederiksberg
hf er godt en fjerdedel under uddannelse
i efteråret 2009, mens det samme gælder
godt halvdelen af hf-studenterne fra Frederiksberg hf godt ét år senere i efteråret
2010. På dette punkt adskiller hf-eleverne
fra Frederiksberg hf sig ikke fra hf-studenterne fra resten af landet.
Blandt de hf-studenter fra såvel Frederiksberg hf som de 2-årige hf-kurser i resten af
landet, der er under uddannelse på de forskellige tidspunkter, er de foretrukne uddannelser helt klart de mellemlange videregående uddannelser og bacheloruddannelserne.
Kun få hf-studenter fra såvel Frederiksberg hf
10

Efteråret 2009

Efteråret 2010

som hf-studenterne i resten af landet vælger
at gå i gang med en erhvervsuddannelse
eller en kort videregående uddannelse.
Det er især på ét punkt, at hf-studenterne fra Frederiksberg hf adskiller sig fra
hf-studenterne i resten af landet. Mere end
procentvis dobbelt så mange af hf-studenterne fra Frederiksberg hf er i gang med en
bacheloruddannelse i henholdsvis efteråret
2009 og efteråret 2010 sammenlignet med
hf-studenterne i resten af landet. Forskellen
er for begge år stærkt signifikante. I begge
tilfælde er p< 0.0000.
Denne forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf sammenlignet med hf-studenterne fra resten af landet er efterhånden veldokumenteret. I en undersøgelse af

Klewe (2011). Notat vedrørende undersøgelse af hf-studenter årgang 2009 fra Frederiksberg hf-kursus.
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hf-studenterne årgang 1990 viste det sig for
eksempel, at 23% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf 15 år senere havde gennemført
en akademisk uddannelse, mens det samme
kun gjaldt 10% af hf-studenterne fra resten
af landet.11 Denne undersøgelse viste endvidere, at denne forskel på hf-eleverne fra
Frederiksberg hf-kursus sammenlignet med
hf-studenterne fra resten af landet ikke slet
og ret kan kaldes et ’storbyfænomen’. Også
sammenlignet med andre hf-kurser fra København og andre store byer i Danmark (Aarhus, Odense og Ålborg) var der tale om, at
klart flere af hf-studenterne fra Frederiksberg
hf valgte akademiske uddannelser
Undersøgelser af årgangene af hf-studenter fra 1993, 1995 og 1997 viser ligeledes,
at andelen af hf-studenter fra Frederiksberg
hf-kursus, der går i gang med en akademisk
uddannelse, systematisk er markant større
sammenlignet med hf-studenterne i resten
af landet.12
Senere undersøgelser af årgangene
2006, 2007 og årgang 2008 har ligeledes
vist, at mange af hf-eleverne fra Frederiksberg hf fortsat vælger akademiske uddannelser.13

Tallene for årgang 2009 og de ovenfor
nævnte resultater viser altså, at Frederiksberg hf-kursus i hvert fald i de sidste
ca. 20 år har været vejen til en akademisk
uddannelse for mange af dets elever – og
i højere grad end det ses blandt hf-elever
i almindelighed.
Denne forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-kurserne i resten
af landet ses da også ved den nyeste opgørelse af hf-studenternes uddannelsesvalg.
Der er her tale om de hf-studenter, der dimitterede i 2014, jf. tabel 8.
45% af hf-studenterne fra Frederiksberg
hf-kursus er et år efter dimissionen i gang
med enten en mellemlang videregående
uddannelse eller en bacheloruddannelse.
Mens det samme kun gælder 34% af hf-studenterne fra resten af landet. En femtedel
eller dobbelt så mange af hf-studenterne
fra Frederiksberg hf-kursus var et år efter
dimissionen i gang med en bacheloruddannelse sammenlignet med hf-studenterne
fra resten af landet.
Som nævnt har denne forskel på hfstudenterne fra Frederiksberg hf-kursus
og hf-studenterne fra hf-kurserne i resten

11	Klewe, L. (2007). Højere forberedelseseksamen i 40 år – hvordan er det gået hf-eleverne? Danmarks Pædagogiske
Universitet og Frederiksberg hf-kursus.
12	Allerup, P., Klewe, L. og Skov, P. (1999). Elever fra Frederiksberg HF – en undersøgelse af ’93’ årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut., Allerup, P., Klewe, L. og Skov, P. (2000). Elever fra Frederiksberg HF – en undersøgelse af ’95’ årgangen.
Danmarks Pædagogiske Institut og Klewe, L. (2001). Elever på Frederiksberg HF – dimittender, afbrydere og ikke-mødte
fra årgang 1997.
13	Klewe, L. (2010). Notat udarbejdet til Frederiksberg hf-kursus.
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TABEL 11

Frederiksberg hf

Resten af landet

Dimittender fra henholdsvis Frederiksberg hf-kursus og hf-kurserne
i resten af landet i 2014. Igangværende uddannelser pr. oktober 2014
og oktober 2015. Tallene er angivet i procent

Efterår
2014

Efterår
2015

Efterår
2014

Efterår
2015

4

6

5

7

0

3

2

3

3
0
1

2
0
1

2
1
1

2
1
1

0

0

0

1

Mellemlange videregående uddannelser
Tekniske uddannelser
Pædagogiske
uddannelser
Sundhedsfaglige
uddannelser
Samfundsfaglige, økonomisk-merkantile udd.
Fødevarer, Bio- og
laboratorieteknik
Andre uddannelser

11

25

12

24

1
2

1
7

1
6

2
12

2

9

3

5

5

7

2

3

0

0

0

1

0

0

1

0

Bacheloruddannelser
Samfundsvidenskab
Humanistiske/teologiske
uddannelser
Naturvidenskabelige
uddannelser
Tekniske uddannelser
Sundhedsvidenskabelige
uddannelser
Kunstneriske uddannelser
Andre uddannelser

10
5
2

20
8
5

6
3
1

10
4
3

0

2

1

1

1
0

2
1

0
0

1
0

1
1

1
1

0
1

0
1

I alt i procent

100

100

100

100

n

207

207

6.643

6.643

Frederiksberg hf

Resten af landet

Efterår
2014

Efterår
2015

Efterår
2014

Efterår
2015

Ikke under uddannelse

70

44

66

47

Under uddannelse:

30

56

34

53

Gymnasiale uddannelser

1

0

1

0

Erhvervsfaglige
grundforløb
Kontor, handel og
forretningsservice
Teknologi, byggeri og
transport
Fødevarer, jordbrug og
oplevelser
Omsorg, sundhed og
pædagogik
Andet

4

0

8

1

2

0

4

0

0

0

2

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

5

1

11

Erhvervsfaglige
uddannelser
Kontor, handel og
forretningsservice
Omsorg, sundhed og
pædagogik
Fødevarer mv.
Teknologiområdet
Byggeområdet
Oplevelsesområdet
Jordbrug og natur
Andre uddannelser

0

3

0

4

0

0

1

3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0

1
2
1
1
0
0

Korte videregående
uddannelser
Samfundsfaglige,
økonomisk-merkantile udd.
Tekniske uddannelser
Medier og kommunikation
Fødevarer, bio- og
laboratorieteknik
Andre uddannelser
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Det er især på ét punkt, at hf-studenterne fra Frederiksberg hf adskiller sig fra hf-studenterne i resten af
landet. Mere end procentvis dobbelt så mange af hf-studenterne fra Frederiksberg hf er i gang med en bacheloruddannelse i henholdsvis efteråret 2009 og efteråret 2010
sammenlignet med hf-studenterne i resten af landet. Forskellen er for begge år stærkt signifikante. I begge tilfælde
er p< 0.0000.
af landet eksisteret i hvert fald siden
slutningen af 1990’erne. Hvad der er årsag
til denne forskel, er svært at sige. Det er
vanskeligt at forestille sig, at dette alene kan
forklares med den forskellige forældrebaggrund blandt hf-eleverne fra Frederiksberg
hf-kursus og gymnasieeleverne fra resten
af landet.
Under alle omstændigheder er der noget, der tyder på, at Frederiksberg hf-kursus
måske i højere grad end de fleste andre
hf-kurser tiltrækker elever, som på forhånd
har et ønske om at blive optaget på en universitetsuddannelse. Man kan i hvert fald
konstatere, at der ikke slet og ret er tale om
et storbyfænomen.
Som det er fremgået er det vanskeligt at nå
frem til anden konklusion end denne: Hf-uddannelsen har været en uddannelsespolitisk succes. Den har til fulde levet op til de
oprindelige intentioner med uddannelsen,
nemlig at mindske ulighederne i uddannel72

sessystemet ved at reducere den restgruppe, der aldrig får en ungdomsuddannelse.
Den medvirker i høj grad til at give unge, der
ikke fortsætter med en ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen en ’second
chance’ og en ’second chance’ til de unge,
der af forskellige grunde har vanskeligt ved
problemfrit at glide igennem en gymnasial
uddannelse. Hf-uddannelsen kan ikke erstattes af nogen af de øvrige tre gymnasiale
uddannelser, og hf-uddannelsen fremstår
derfor fortsat som et vigtigt alternativ til de
øvrige gymnasiale uddannelser. Der er al
mulig grund til at ønske hf-uddannelsen til
lykke med de 50 år!

Kanotur til Sverige
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KAPITEL 3

HF. EN UDDANNELSE, HVOR
KREATIVITETEN KAN UDFOLDE SIG
På hf kan kursister, som måske ikke har haft så mange muligheder for netop
det, møde kunstens verden. På Frederiksberg hf-kursus kan de vælge et af de
kreative fag design, billedkunst og musik, gå til frivillig musik eller billedkunst
og høre oplæsninger med kendte danske forfattere. I dette kapitel kan du læse
forfatteren Jens Blendstrups Ulejlighedsdigt, som er skrevet til Frederiksberg
hf-kursus i forbindelse med et oplæsningsarrangement på skolen. I et interview
fortæller forfatteren Naja Marie Aidt, hvad Frederiksberg hf har betydet for hende,
og i artiklen Er de kreative fag bare hyggefag ? kommer musiklærer Jakob Jensen
ind på de kompetencer, kursisterne tilegner sig gennem musikundervisningen.

Fra publikationen »HF Vinkler 1998«

GUNILD KOCK HANSEN,
Årsvikar, dansk

NAJA MARIE AIDT
– FORFATTER OG HF'ER
Naja Marie Aidt tog sin hf-eksamen i 1985,
året før kurset overgik fra statskursus til
amtskommunalt kursus under Frederiksberg Kommune og kom til at hedde Frederiksberg HF-kursus. Dengang havde kurset
adresse på Værnedamsvej. Først i 1991 flyttede kurset til den nuværende adresse på
Sønderjyllands Alle. Samme år, altså 1991,
debuterede Naja Marie Aidt som forfatter
med digtsamlingen »Så længe jeg er ung«.
Naja blev født i 1963, hf blev født i 1967. De
var unge da deres veje mødtes i 1983, og de
er stadig unge og i drift.
»Et vanskeligt møde« er titlen på Naja Marie Aidts anden digtsamling fra 1992. Også
mødet med hf var »vanskeligt«: Jeg var 19 år
da jeg startede, og jeg havde et barn på et år.
Det var hårdt, men det var gode år.
Naja, med tryk på ja, vidste ikke at hun ville
være forfatter da hun startede på hf. Hun
havde planer om at læse enten litteraturvidenskab eller antropologi. Hun blev også
optaget på universitetet, men på grund af ansættelse som booker og manager – og andre
aktiviteter i det københavnske musikmiljø
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– fik hun aldrig gjort noget ved studierne.
Og da først hun fik gang i skriveriet, syntes
hun at hun måtte se om det kunne bære. Og
det kunne det! I 1993 kom novellesamlingen
»Vandmærket«, en række realistiske, surrealistiske, mystiske og indimellem grotesk
morsomme historier.
Naja Marie Aidt har fået masser af anmelderroser, og med novellesamlingen »Tilgang« fra 1995 fik hun sit egentlige gennembrud til et bredere publikum. Om den skrev
Thomas Bredsdorff blandt andet: »Der er
en rigdom i denne lille bog. Der er både drama og portrætter og en indsigt så man føler
sig beriget. En kæde af perler«. Disse perler
udkom i tre oplag inden for et år!
Naja har aldrig fortrudt at hun tog en
hf-eksamen selvom den ikke førte til fortsatte studier på universitet. – Jeg var utrolig glad for at gå der. Vi havde et godt kammeratskab, dannede læse-grupper og hjalp
hinanden når vi skulle til eksamen. Jeg lærte
noget om ansvar, og om at komme til tiden.
Hf er en virkelig god grunduddannelse. Alle
burde have den.

En af de ting Naja fremhæver ved det faglige indhold, har naturligvis noget at gøre
med at skrive: Vi lærte at skrive opgaver! siger
hun. Og det er rigtigt at der er god træning
i opgaveskrivning på hf. Først er der danskopgaven, siden historieopgaven – og endelig
den store skriftlige opgave i et selvvalgt fag.
Ud over alle de danske stile – og de skriftlige
redegørelser for »supplerende værker« som
hf'ere hænger på i danskfaget fordi pensum
skal nås på to år i modsætning til gymnasiets
tre år. Men når Naja fik 13 til den skriftlige
eksamen i dansk, og også fik 13 for den store
skriftlige opgave, som hun skrev i religion, så
er det nok ikke kun på grund af en grundig
indføring i opgaveteknik. Skrivetalentet må
være medfødt!
Nu vi er ved tallet 13, så er det også tretten
år siden at Naja blev hf-student. Men hun
følger selvfølgelig stadig med i uddannelsesdebatten og har en mening om hf's placering
i det samlede uddannelsesbillede: Der burde
være flere rene hf-steder. Der kommer en særlig stemning på et rent hf som slet ikke ligner
stemningen på et gymnasium. Og man bør
holde fast ved at hf er for »ældre« unge. De
helt unge har ikke selvtillid nok.
På trods af Najas begejstring for sin egen
tid på hf, og for hf som sådan, har hun dog
et væsentligt kritikpunkt: Der er slet ikke tid
nok til klassikerne. På det punkt havde jeg
nogle kæmpe huller som jeg selv har måttet
fylde ud. Så hvad det alment dannende angår,

mener jeg trods alt at hf har nogle mangler i
forhold til gymnasiet, hvor man jo feks. også
har oldtidskundskab. - Et synspunkt vi lader
stå ukommenteret!
Hf og Naja Marie Aidt vil også i fremtiden få meget med hinanden at gøre. Det
kan godt være at Naja ikke vil mærke meget til det, men det vil hf'erne. De vil støde
på hende i antologier af tekster fra nyeste
tid, og de vil måske trække hendes nummer
ved eksamensbordet. Allerede i 1994, ni år
efter Najas egen hf-eksamen og tre år efter
hendes forfatter-debut, havde en af hendes
debut-tekster fundet vej til eksamenshæftet til årets hf-eksamen i »skriftlig dansk«.
Temaet i dette eksamenshæfte var autoritet
og magt, og Aidt-tekstens titel var »Vi æder
hinandens navne«. Naja Marie Aidt var her i
selskab med blandt andre Franz Kafka (med
teksten Fællesskab), og opgaveformuleringen lød sådan: Karakteriser de psykologiske
mekanismer som henholdsvis fremmer og
ødelægger fællesskabet i »Vi æder hinandens
navne« (tekst 5) og »Fællesskab« (tekst 6).
Diskuter problemerne i de to tekster ud fra
dine egne erfaringer. - Man må tro at Naja
Marie Aidt også i denne opgave kunne have
scoret karakteren 13!
Da de fleste hf 'ere sikkert allerede har
svedt over »Vi æder hinandens navne«,
bringer vi her et andet digt fra Naja Marie
Aidts debutsamling, naturligvis med forfatterens tilladelse:
77

DEN STORE DRØM
Men hvem vil ikke gerne
drikke kølig hvidvin
midt i et Skagensmaleri
og stirre aldeles tankeløs
ud over Vesterhavet
hvem vil ikke gerne
holde selskab
hele livet
kaste hovedet leende tilbage
hvert femte minut
hele livet
vil du måske sige nej
til at sidde i sandet
én lang evig sommer
hvor mændene er smukkest
og kvinderne fulde af honning
på grund af vin og rigelige kærtegn
i fulde drag for fulde sejl
indånde kun salig salt luft
drikke the på pavilloner
hvor intet blir ondt
højst lidt forrykt
når solen går ned
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Men vil du være så venlig
kun at tale med en sand tunge
så forstår jeg meget bedre
hvad jeg selv siger
vil du være så elskværdig
ikke at brække mine ben
når vi danser allerbedst
det gælder kvinder og mænd
i Den Store Drøm
om Vesterhavets velsignede
vildskab det gælder hvert eneste penselstrøg
på maleriets flade
foreviget
er billedet
foreviget er tanken
når den tænkes
og hvem vil ikke gerne
danse allerbedst
hengivent også
hele livet.
Kære hf'ere: Nyd dette digt, i fulde drag og
for fulde sejl, udenkrav om at karakterisere
psykologiske mekanismer. Drik kølig hvidvin
til, og drøm Store Drømme.

Idræt på vandretur i Tisvilde
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Fra publikationen »HF Vinkler 2010«

JENS BLENDSTRUP,
Forfatter

FORFATTERBESØG PÅ
FREDERIKSBERG HF-KURSUS
Forfatteren Jens Blendstrup læste d. 25 februar op for en fyldt aula
på Frederiksberg hf-kursus. Han indledte med følgende tekst skrevet
specielt til Frederiksberg hf-kursus
ULEJLIGHEDSDIGT TIL
FREDERIKSBERG HF-KURSUS
Hvad så?
Hvad så hvad?
Du ser frisk ud.
Det gør du ikke.
Nej,jeg har også været tidligt oppe.
Hvornår plejer du da at stå op?
Hen under aften
Er du en slags bjørn?
Hvad mener du?
Sover du i en hule?
Nej,nej,jeg sover bare i en mindre dansk
provinsby.
Ok,er det langt væk?
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Korsør
Så er det defor,du ligner en aboriginal.Ligger
det ikke i Australien?
Nej,det er faktisk ikke så langt væk,men det
er klart,at hvis du bor i København,så er det
jo relativt meget længere væk end f.eks. Frederiksberg HF.
Jo
Kender du noget til Frederiksberg HF?
Ja,jeg går her ligesom
Ok,det tænkte jeg nok…eftersom du sidder
her. Inde i rummet.
Hvad med dig?
Jeg går her også.
Det tror jeg ikke på.

Hvorfor ikke det?
Fordi…
Fordi hvad?
Altså ikke noget,bortset fra at du ser alt for
gammel ud til at gå på Frederiksberg HF.
Ja ok,så går jeg her ikke ligefrem,men det er
tæt på.Jeg skal læse op derude.
Er det dig,der er syg i hovedet?Og som sender
os de mest mærkelige tekster,som vores lærere absolut skal sidde og terpe os i,så man
bagefter føler sig højgravid og fuld af kvalme
og sådan existentielt overmoden.Som om
man er den her tomat,der har ligget badet
i et lyshav for at blive rød på rekordtid og
kunstigt modnet.
Narh,jeg synes så,det var et meget repræsentativt udvalg.Digtere er faktisk bare mennesker,der tilfældigvis bruger rigtig megen
tid på at sætte ord sammen.
Hvorfor prøver du så at ligne en eller anden
fængslet imam,der har skjult flere hundrede tusinde kroner i en gammel dame,i en
kombi med et eller andet jakkesæt fra Sudan Mission?
Fordi det er også vigtigt at være smart.
Det der er altså ikke smart.
Nej,men når man sidder så meget hjemme,så
er det vigtigt at kunne tage en slags uniform
på,når man skal ud at møde sine læsere.

Jo,men derfor behøver du vel ikke ligne en
eller anden fejlcastet nar fra Olsen Banden.
Hedder du Hallandsen?
Nej,jeg gør ikke.Jeg kan bare godt li´at se
sådan ud.Det må du da om nogen vide?
Hvorfor skulle jeg vide det?
Fordi…du går på Frederiksberg HF,og derfor
har prøvet,hvad det vil sige at være i tvivl om
din fremtid og derfor måske - er droppet ud
af gymnasiet,og muligvis også har røget en
masse fede,før du blev samlet op af det her
dejlige sted,hvor der bl.a.er en meget sød
lærer,der hedder Anne Dorte,som jeg har
snakket med på mail.
Ved du hvad.Jeg tror ikke,du ved særlig meget
om HF,og hvad det vil sige.
Jo,det gør jeg.For ved du hvad,min storebror
Niels,som nu er maskinmester på Avedøreværket,og som hader,at jeg nævner ham i
forbindelse med mit band,der hedder Frodegruppen40,som han er med i på klaver
– han gik faktisk på HF.
Efter han var droppet ud af gymnasiet?
Ja,hvordan kunne du vide det? Det var lige
det,der skete.Han havde bare ikke lysten.Han
røvkedede sig i timerne.Og det hele endte
med,at han bare gik rundt og drak bajere med
en, der hed HØ-nissen ude i Hadsten,mens
han fik den ene rykker efter den anden fra
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gymnasiet,som han bare ikke gad åbne.Fordi
han var ung og sløv og lang og tynd og gik
i de her ekstremt stramme elastik cowboybukser med hvide tennissko,der var ekstremt
moderne der i 80’erne
Røg han ikke også hash?
Jo og så dansede han altid til Madness,på
sådan en stenet men superhurtig måde –
men så blev han jo reddet og kom på ret
kurs!Og nu
Er han medlem af Dansk Folkeparti og bider negle.
Nej,han er da ikke!
Ok men så er han medlem af Danmarks pt.
mest syge band,som du er forsanger i.
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Ja men inden det kom han videre i livet.Alt
sammen kun p.gr.a. HF Enkeltfag inde i Århus.2 års turbo lærdom.Ovenpå 3 års turbo
stilstand.Som virkede fordi – der var plads
til folk,der var lidt mere skæve og kantede
og…oprørske,hvilket jo er en super kvalitet
som menneske i livet som sådan.Bare ikke
for regeringen.
Sig mig engang,er du en eller anden vækkelsesprædikant fra den der frikirkemenighed
Evangelist,for så kan jeg godt sige dig,at så
gider jeg ikke høre mere på dig.Jeg går på
HF,ok,og det er det.Jeg går ikke hjem med
en eller anden lysende glorie,bare fordi jeg
har haft kultur og samfundsfag i 3 kvarter.
Nej,men det er også stort.Du bryder også
den sociale arv,og så er du plus minus 22.
Hvor ved du det fra?
Det er bare noget,jeg ved…Jeg ved også,at
du måske kommer fra et splittet hjem.
Ved du hvad.Lige nu mistænker jeg dig bare
meget meget kraftigt for at have taget skæg
på for at skjule at du i virkeligheden er hende
der, der købte Ungdomshuset.
Er det Ruth Evensen,du tænker på?
Ja,du har også den samme pande.
Altså hold nu op. Det eneste, jeg bare siger
er,at jeg glæder mig til at læse op for dig og de
andre 400 elever,der sidder der og stirrer på

mig i en sal en sjappet torsdag i februar,hvor
verden ligner sig selv,og regeringsrokaden så
småt har afløst Haiti,og mennesker kommer
og går i livets svingdør.
Så gør det for helvede,så vi kan komme videre i vores liv.
Ja – ja,undskyld.
Det er ok.Det er rigtigt nok,Frederiksberg
HF er et rimeligt rummeligt sted.
Ja og I har både foto og drama og samfundsfag og fredagscafé og en revy!Og morgensang og nogle gange synger I ikke Jutlandia men tager fat på nogle helt andre sange
som f.eks. Grundtvigs dejlige »Er lyset for
de lærde blot«.
Altså så hold dog kæft!Det lyder som om
du citerer en eller anden klam hjemmeside
mand!

kels lærere forgæves kontaktede jer med enstavelsesord på sms for at få jer til at komme
ind til timen i akvarelmaling.
Du er godt nok langt ude –må jeg give dig
et råd på falderebet?
Ja endelig.Det ville jeg blive frygtelig glad for.
Så skulle du tage at melde dig til HF.Det er
aldrig for sent at lære noget nyt,og jeg er sikker på,du kunne blive en god – pølsemand.
Men jeg er jo forfatter.
Ja,men det er jo ikke just Hanne Vibeke Holst.
Hvad er det så?Altså måske sådan Carl Mar
Møller møder IB Mikael som gammel.
Er det godt?
Døm selv.
Tak fordi jeg måtte komme.

Det gør jeg også.Jeg har googlet jer. Så jeg
vidste I var flinke,før jeg kom.
Hvem troede du da,vi var?
En slags trolde.
Trolde?
Ja,sådan nogle ret tilgroede HF trolde,som
boede på en slags HF borg og ikke gad åbne
vindebroen op,fordi I var for sløve og uarbejdsdygtige,og bare sad og gramsede på
hinanden i en uendelighed,mens jeres stak83

Fra publikationen »HF Vinkler 2016«

JAKOB JENSEN,
Lektor i musik

ER DE KREATIVE FAG BARE
HYGGEFAG?
For at tage en fuld hf-eksamen skal man have
et såkaldt kreativt fag på c-niveau, og på Frederiksberg hf-kursus kan man vælge mellem
de tre fag design, billedkunst og musik. På
en række andre kurser kan man også vælge mediefag og på enkelte dans. I de sidste
års reformer i gymnasieskolen er det ofte
de kunstneriske fag, der har oplevet store
ændringer. Før reformen i 2005 var det obligatorisk at have både billedkunst og musik
på C-niveau i gymnasiet, nu skal man kun
have ét kunstnerisk fag. Samtidig er mediefag kommet ind som et nyt tilbud på mange
skoler; det har betydet en nedgang for valg
af billedkunst og musik på godt 60%, og for
musiks vedkommende er antallet, der vælger faget, støt faldet i årene efter reformen
(Studenternes fagvalg 2005-2013).
På hf-uddannelsen blev de kunstneriske
fag faktisk opgraderet med reformen i 2005,
timetallet steg fra to til tre timer om ugen,
og der blev indført eksamen, men i regeringens oplæg til hf-reform fra april 2016
foreslås det, at man ikke længere skal have
et obligatorisk praktisk/musisk fag (og heller
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ikke idræt). I stedet kan de kunstneriske fag
indgå i en fagpakke, for eksempel en, der er
rettet mod lærer/pædagog-uddannelsen,
eller i en kunstnerisk fagpakke rettet mod
for eksempel Designskolen.
Så de praktisk/musiske fag ses som mindre vigtige for udvikling af kompetencer i
de mange tiltag til at reformere skolesystemet end før. Hvad er de kreative fag egentlig for en størrelse, hvad kendetegner dem,
hvilke kompetencer udvikler man, og kan
de bruges til noget i videre uddannelse og i
erhvervslivet? Ud over at kunstneriske fag
ofte angives af elever som en vigtig afveksling i skoledagen og også af forskere som
vigtig for fastholdelse af elev-typer med en
såkaldt bohemeagtig strategi over for skolen, så giver disse fag også nogle generelle
kompetencer. Desuden giver fagene dannelsesmæssige ressourcer som for eksempel et
skud kulturel kapital til kursister fra gymnasiefremmede hjem, så de ikke står uden
for kunstens verden.
Hvilke kompetencer det er, forsøges skitseret i det følgende. Her tager jeg til dels ud-

gangspunkt i mit eget fag, musikfaget, men
mange forhold gælder sikkert også generelt
for de andre kreative fag.
De kunstneriske fag har ligesom andre
fag en teoretisk del, hvor man tilegner sig
analysemetoder og kunst/musikhistorie, og
derudover har de en praktisk dimension: I
design og billedkunst skal man udarbejde
en portfolio med for eksempel tegninger,
designløsningsforslag og andre projekter, og
i musik skal man lave sammenspil. Typisk
arbejder man i de praktiske fag projektorienteret ud fra en stillet eller selvudviklet
opgave, og man beskæftiger sig med hele
processen fra idéudvikling til det færdige
resultat.
I rapporten Kompetencer fra kreative fag
i gymnasieskolen – hvad er kompetencerne, og bruges de? er det undersøgt, hvilke
kompetencer man opnår i de praktiske og
procesorienterede dele af de kunstneriske
fag, og i hvor høj grad de bliver anvendt i
kursisternes videre uddannelses- og arbejdsvalg. Undersøgelsen beskæftiger sig
med elever, der har profileret sig på drama,
billedkunst, mediefag og musik på fire københavnske gymnasier, Aurehøj, Ingrid Jespersen, Sankt Annæ og Nørre G. Disse skoler
har et samarbejde ved navn KULT, hvor der
er fællesprojekter som Billednat med workshops med undervisere fra kunstverdenen, en
filmfestival og et årligt træf i Vega for musikgrupper. Undersøgelsen, der er et pilot-

Ud over at kunstneriske fag ofte angives af elever som
en vigtig afveksling i skoledagen og også af forskere
som vigtig for fastholdelse af elev-typer med en såkaldt bohemeagtig strategi over for skolen, så giver disse fag også nogle
generelle kompetencer. Desuden giver fagene dannelsesmæssige ressourcer som for eksempel et skud kulturel kapital til
kursister fra gymnasiefremmede hjem, så de ikke står uden
for kunstens verden.
projekt, bygger på udsagn fra nuværende og
tidligere elever, arbejdsgiverrepræsentanter
samt af en statistisk analyse. Undersøgelsen
finder fire hovedkompetencer: samarbejde,
disciplin, evnen til at performe og evnen til
at se nye muligheder, som eleverne erhverver sig fra de kreative fag, og som de i høj
grad bygger videre på i deres efterfølgende
uddannelses- og arbejdsmarkedskarriere.
Samarbejdskompetencen kommer ikke
overraskende for alvor i spil, når man arbejder med et fælles projekt, hvor et produkt skal leveres til en bestemt deadline,
for eksempel en koncert, en forestilling eller
en udstilling. I performancefag som drama
og musik kunne man godt forestille sig, at
man i disse senmoderne x-factor-tider var
fokuseret på at iscenesætte og realisere sig
selv og sit unikke talent, men i hvert fald
i musikundervisningen ser man typisk en
proces i musikudøvelsen, hvor fokus flyttes fra en selv mod løsningen af opgaven,
mod realisering af det musikalske produkt.
85

Nogle husker måske som i en fjern fortid en
smule fra folkeskolens musikundervisning,
men for mange er det reelt et helt ukendt
og nyt fag, som man skal finde sine ben i.
Andre på et hold har derimod spillet i band
i mange år som fritidsinteresse. I sammenspillet ser man, at der sker en høj grad af
læring gennem samarbejde i form af uformel læring, hvor de øvede viser begynderne
de elementære ting, de har brug for. Det
er en proces, der i faglitteraturen betegnes
som situeret læring, hvor man lærer færdigheder i en sammenhæng, hvor de skal
anvendes, og hvor størstedelen af læringen sker fra »oldtimers« til »newcomers«
– som da The Beatles havde brug for at
lære, hvordan man tog en H-dur-akkord på
guitar og George Harrison og Paul McCartney derfor tog bussen til den anden ende
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af Liverpool for at opsøge en mand, som,
rygterne sagde, kunne spille akkorden. De
vendte derefter stolt hjem og kunne lære
resten af orkesteret, hvordan man spillede
denne famøse akkord.
Når et musiksammenspil overhovedet
kan fungere på trods af niveauforskelle, er
det fordi der findes musikinstrumenter, som
har temmelig enkle roller – i hvert fald inden for størstedelen af de sidste 70 års rock/
pop-musik. Er man begynder, kan man godt
blive bassist og lære beliggenheden af de 4-8
forskellige toner, der typisk er i et nummer,
og spille dem i det rigtige mønster. De mere
øvede kan tage mere solistiske roller og have
til opgave at udvikle musikstykket ved at indføre forspil, finde på nye afsnit eller ligefrem
komponere selv, og i øvrigt lede gruppen.
Når samarbejdet og den uformelle læring
kommer op i gear, kan grupperne for det meste styre sig selv. Der er selvfølgelig grænser
for, hvor store niveauforskelle, der kan være,
for at samarbejdet kan fungere.
Perfomancedelen er måske noget af det
specielle ved fagene drama, dans og musik.
En del elever har evnen til at performe i blodet, og det gælder nok i højere grad, hvis
man er vokset op i den kreative klasse, men
noget af det, der kan gøre en musiklærer
lykkelig, er når stille og generte kursister fra
gymnasiefremmede hjem efter lang tids løben rundt om den varme grød rent faktisk
stiller sig op og fremfører et musikstykke for

andre og bagefter omtaler det som en vigtig
begivenhed i deres liv.
For at vende tilbage til undersøgelsen
af KULT-gymnasierne, så fandt den, at en
næsten dobbelt så stor andel af eleverne i
de kreativt profilerede gymnasier vælger
en kreativ uddannelse end gennemsnitligt
i gymnasieskolerne, og en tilsvarende stor
andel får kreative jobfunktioner efter gymnasiet. De arbejdsgivere, der blev interviewet
i undersøgelsen, gav udtryk for en vis efterspørgsel efter den type af kompetencer, som
de kreative elever har. Undersøgelsen siger
som sådan ikke, at man ikke kan opnå samme kompetencer i andre fag; for eksempel
udvikles evnen til at samarbejde og se nye
muligheder i en række andre fag, og det er i
hvert fald centralt i det nye fag innovation.
Undersøgelsen ser heller ikke en transfereffekt fra kreative fag til andre fag, for eksempel
at man skulle blive bedre til matematik af at
spille musik eller blive mere intelligent af at
høre Mozart (hvilket i øvrigt også understøttes af forskningen på området). Men undersøgelsen giver omvendt et vist belæg for,
at der i visse sektorer er brug for de særlige
kompetencer, de kreative fag giver.
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KAPITEL 4

HF. EN UDDANNELSE MED FOKUS
PÅ FÆLLESSKAB OG TRIVSEL
»Den gode klasserumskultur styrker fællesskabet i klassen og den enkeltes
mulighed for at gennemføre det 2-årige forløb på hf«, skriver tidligere kursist
på Frederiksberg hf-kursus Signe Søgaard Groth i artiklen »Hvem er jeg, og
hvad vil jeg?«, som du kan læse i dette kapitel. I artiklen »Har man sagt Y, må
man også sige . . .?« fortæller professor ved Center for ungdomsforskning
Birgitte Simonsen, hvordan ønsket om at indgå i et tæt fællesskab er udfordret
af kursisternes individuelle behov og ønsker. På Frederiksberg hf-kursus vil vi
både skabe et stærkt fællesskab, samt hjælpe kursisterne til at realisere deres
drømme om fremtiden. Fællesskab og trivsel styrkes gennem fredagscaféer,
fester, faglige ekskursioner, studieture og sundhedsevents. I Anne Kragh
Andersens artikel får man et godt indtryk af den interesse, der er fra kursisternes
side for at leve sundere, og i studietursartiklerne fra Madrid, Budapest og
Liverpool hører vi om, hvordan de faglige og sociale oplevelser på turen har
styrket sammenholdet i klasserne. Som hjælp til at realisere deres drømme om
fremtiden kan kursisterne få en samtale med en af Frederiksberg hf-kursus’
studievejledere. I artiklen »Snapshot af fire hf’ere i fuld fart« kan du høre, hvad
det er, kursisterne drømmer om, og i artiklen »Din fremtid starter her« fortæller
studievejleder og lektor i historie og religion Marianne Leth Weile om, hvordan
vejledningssamtaler med en studievejleder hjælper kursisterne til at træffe et
af de afgørende valg i livet, nemlig valget af uddannelse.

Fra publikationen »HF Vinkler 2010«

KIM INGHOLT-GAARDE,
lektor i dansk og filosofi

HAR MAN SAGT Y, MÅ MAN
OGSÅ SIGE … ?
Karakteristik af en generation på en pædagogisk
dag med Birgitte Simonsen
Der har siden efterkrigstiden været en tendens til at navngive den unge generation. Generationen, der var unge under besættelsen,
blev således kaldt for den tavse generation
af den efterfølgende generation på grund
af deres holdning til krigen. I 1960’erne red
flower-power generationen på en bølge af
velstand. I krisen i 1980’erne udnævnte den
unge generation sig til generation fucked up,
og i 1990’ernes flydende postmodernitet blev
generation X forsøgt indkredset af Douglas
Coupland i romanen af samme navn. De
nævnte generationsbetegnelser er i sig selv
en fortælling om en kultur, der i stadig stigende grad bliver påvirket af amerikansk kultur,
og som får stadig sværere ved at beskrive
sig selv og sine mål. Den udvikling ser ud
til at fortsætte. I hvert fald bliver den unge
generation i dag kaldt generation Y, hvilket kan forstås som efterfølger til X, men
også – med en omskrivning af Y til why –
som etikette på en generation, der sætter
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spørgsmålstegn ved meningen med det hele.
Men hvilke problemer og udfordringer har
de unge, hvilke drømme og planer for fremtiden har de, og hvordan forholder man sig
som lærer til dem? Disse spørgsmål var på
dagsordenen på en pædagogisk halvdag på
Frederiksberg hf-kursus sidst i september,
hvor professor på CEFU Birgitte Simonsen
var oplægsholder.
BRISTEDE BOBLER
Fælles for de unge i generation Y er, at de er
vokset op i en periode med økonomisk højkonjunktur. Det affødte forventninger hos de
unge om, at de også i fremtiden ville kunne
vælge frit på et tag-selv-bord af uddannelses- og karrieremuligheder. Da de skulle til
at vælge uddannelse, var det imidlertid ikke
til et akkompagnement af champagnebobler, men bristende økonomiske bobler og
truende klimaforandringer. De unge troede,
som Birgitte Simonsen formulerer det i læ-

rerværelset på Frederiksberg hf-kursus, at de
skulle til fest, men da de kom, var festen forbi.
Opvæksten i en periode med økonomisk
højkonjunktur kan ses i Generation Y’s motivationsstrukturer. De kan eksemplificeres
i typerne Alice, hypervælgeren, Bastian,
lystfiskeren og Shamir/Aisha, eleven med
anden etnisk baggrund, forklarer Birgitte Simonsen. Alice er typisk i starten af tyverne.
Hun er i tvivl, om hun har valgt den rigtige
uddannelse og vil derfor være tilbøjelig til at
skifte uddannelse hyppigt. Bastian er drevet
af et ønske om at gøre sin hobby til sit arbejde.
Han vil f.eks. gerne være musiker. Shamir/
Aisha skiller sig ud fra de ovenfor nævnte
i kraft af at være påvirket af en anden kultur med andre værdier. Hun kan f.eks være
drevet af familiens ambitioner om at få en
læge i familien, men er selvfølgelig samtidig påvirket af tendenserne i den omgivende
ungdomskultur. De tre typer er således vidt
forskellige. Fælles for dem er imidlertid, at
de vil gøre, hvad de har lyst til, og at de vil
være lykkelige her og nu. At gøre hvad man
har lyst til? At være lykkelig? Det er vel ikke
dårligt at drømme om? Ifølge Birgitte Simonsen er det imidlertid netop denne urealistiske
forestilling om non-stop lykke og – i mange
tilfælde – urealistiske forestillinger em egne
evner, der skaber problemer for de unge.
Kravene om at være lykkelig og realisere sig
selv er alt for store for mange og fører til en

følelse af nederlag og utilstrækkelighed og
– for nogles vedkommende – depression,
som er en hyppig lidelse blandt de unge i
Generation Y. En af Birgitte Simonsens pointer er, at disse problemer til dels skyldes, at

Med sit krav om selvrealisering skaber generation Y
store udfordringer for en gymnasieskole, der har almendannelse som et af sine hovedformål. De unge efterspørger fællesskab og et godt socialt miljø på deres uddannelsesinstitution, men stiller samtidig krav om, at undervisningen
skal være målrettet deres individuelle behov og ønsker og har
svært ved at tilsidesætte disse behov og ønsker til fordel for
fællesskabets.
forældregenerationen har »nurset« »curling-børnene« og dermed ikke rustet dem
til voksenlivets virkelighed. Og hun lægger
vægt på, at lærerne siger fra og stiller krav,
når de står foran generation Y i undervisningslokalet.
FÆLLESSKAB ØNSKES
Med sit krav om selvrealisering skaber generation Y store udfordringer for en gymnasieskole, der har almendannelse som et
af sine hovedformål. De unge efterspørger
fællesskab og et godt socialt miljø på deres
uddannelsesinstitution, men stiller samtidig krav om, at undervisningen skal være
målrettet deres individuelle behov og øn91

sker og har svært ved at tilsidesætte disse
behov og ønsker til fordel for fællesskabets.
Det er ifølge Birgitte Simonsen udtryk for
en generel konflikt i generationen mellem
at følge flertalsafgørelser og egne interesser. Den konflikt kommer også til udtryk i

Tidsåndens og de unges krav til sig selv er således en
byrde for en del af de unge i dag. Det drejer sig om de
unge, der ikke kan overskue de mange valgmuligheder, der er
forbundet med at leve i det senmoderne samfund, og som har
problemer med at skabe en sammenhængende fortælling om
sig selv.
klasserummet, hvor mange unge »zapper«
imellem undervisningen og Facebook på
deres bærbare computer afhængig af, om
undervisningen kan bruges som led i deres realisering af egne ønsker og drømme.
Kravet om selvrealisering får desuden de
unge til at fravælge rutinepræget arbejde
og langsomme og kedelige processer, som
er nødvendige i forbindelse med enhver form
for læring, fordi den type arbejdsprocesser
først giver resultat på langt sigt i stedet for
her og nu. Tidsåndens og de unges krav til
sig selv er således en byrde for en del af de
unge i dag. Det drejer sig om de unge, der
ikke kan overskue de mange valgmuligheder,
der er forbundet med at leve i det senmoderne samfund, og som har problemer med at
skabe en sammenhængende fortælling om
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sig selv. Hvordan forholder man sig som
lærer til disse unge? Birgitte Simonsen blev
i denne sammenhæng mere tøvende. Som
ungdomsforsker består hendes opgave i at
beskrive ungdomskulturen frem for at give
konkrete didaktiske anvisninger. Men hen
mod slutningen af sit oplæg lod hun det mere
end skinne igennem, at der var brug for en
opstramning med hensyn til uhensigtsmæssig brug af computere og mobiltelefoner i
klasserummet. Samt en bevidsthed blandt
de unge om, at man er nødt til at prioritere
og stille realistiske krav. Hvordan det mere
konkret kunne ske, var det derefter op til de
juleferietrængende lærere på Frederiksberg
Hf-kursus at finde ud af. Men et er sikkert:
Har man sagt Y, må man også sige …?

Sundhedsevent i aulaen på Frederiksberg HF
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Fra publikationen »HF Vinkler 2015«

HVEM ER JEG, OG HVAD VIL JEG?
SIGNE SØGARD GROTH,
2. Ø 2015

Ovenstående spørgsmål er noget, alle mennesker undrer sig over, og
før eller siden spørger sig selv om. Det er jeg ikke i tvivl om.
Nu er du landet her på Frederiksberg hf-kursus, hvilket i første omgang fortæller noget
om, hvem du er. I anden omgang fortæller
det også noget om, hvad du vil som menneske. Du har altså besluttet dig for at tage
første skridt i retningen mod det, du gerne
vil – eller tror du gerne vil, men det siger
også noget om dig som menneske. Det fortæller, at du gerne vil, eller at du i hvert fald
prøver at finde ud af, hvad du vil. Men hvordan kommer man så helskindet igennem de
næste to år?
FRA EN SAMVÆRSKULTUR TIL EN
ANDEN
Når man starter på hf, så kommer man med
stor sandsynlighed fra en samværskultur til
en anden. Det vil altså sige, at man skal prøve
at indfinde sig under nogle nye normer for
samvær. Samtidig kommer man med forskellige baggrunde, forskellige erfaringer og
forskellige værdier. De baggrunde, erfaringer
og værdier skal nu tilpasses den ny samværskultur, men man må heller ikke give afkald
på dem. Idet de er en del af ens kerne som
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menneske, der er med til at definere en. I den
forbindelse er det vigtigt, at man som menneske på empatisk vis er i stand til at kunne
vise en form for rummelighed og respekt
for andres baggrunde, erfaringer og værdier.
For alle ved jo, at ikke to mennesker er ens.
MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG,
TORSDAG OG FREDAG
Dagene på hf vil med stor sandsynlighed
føles lange og uoverkommelige i perioder,
men det hænder også, at de kan føles korte og overkommelige. Man stempler ind
mandag (måske ramt af tømmermænd
fra weekendens udskejelser eller træthed
grundet arbejde) ,og pludselig er det fredag.
Ugerne går stærkt, og inden man har set sig
om, er de to år fløjet afsted. Men hvad er
forudsætningerne for at komme igennem
dagene, ugerne, månederne og de i alt to
år på FHF?
SURVIVAL GUIDE TIL HF
Det første trin er mod. Mod til at indgå i
dialog med dine klassekammerater og un-

dervisere. 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 forudsætning for deltagelse i faglige og sociale sammenhænge
mennesker imellem, mens dialogen også
modner os som mennesker.
Det andet trin er en god klasserumskultur.
Klasserumskulturen har som mål at inkludere
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. Klasserumskulturen 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 italesætte
den slags, fordi vi ofte har en forudgående antagelse af, hvad et godt arbejds- og læringsmiljø er. Det er her vigtigt at understrege,
at dette ikke kan italesættes for lidt både af
lærere og studerende. Klasserumskulturen
spiller altså en central rolle for vores motivation, læring og deltagelse i forbindelse med
hf. Den gode klasserumskultur 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,

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
forudsætning for deltagelse i faglige og sociale sammenhænge mennesker imellem, mens dialogen også modner os som
mennesker.
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.
DET ER IKKE KARAKTEREN, DER
DEFINERER DIG!
På hf er det ikke standpunkts- og årskarakterer, der sætter dagsordenen. Det er lysten
til at tilegne sig viden i de forskelige fag og
motivationen for at gennemføre, der er gu95

2.Ø på studietur
i Madrid

leroden. Som studerende får man A-B-C-D
»karakterer«, der fungerer som en guideline
for den enkelte. Bogstavet fortæller, om man
er med, har en forståelse for det specifikke
fag og er studieaktiv. Man har dernæst en
dialog med sin kontaktperson, som er én
af de lærere, der er tilknyttet klassen. I den
forbindelse har man en dialog om, hvordan
det går, hvor man som elev er lige nu, og
hvad der skal arbejdes med fremadrettet.
Igen spiller kommunikationen altså en vigtig
rolle og danner dermed et grundlag for den
kommende læring.
TA’ MED PÅ STUDIETUR
En oplagt mulighed for at styrke fællesskabet
i klassen er at tage med på studietur. Ikke nok
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med at man får et afbræk fra undervisningen
og de normale hverdagsrutiner, man får også
nogle gode og sjove oplevelser sammen uden
for de vante rammer. Man er sammen på
en anden måde og i en anden kontekst, og
det åbner for nye dialoger, om det så er om
Francos monument eller en lækker spansk
bartender. Studieturen giver dig en mulighed
for at se dine klassekammerater i et andet
lys og ikke blot snakke med dem gennem dit
nyerhvervede halvakademiske sprog. Du får
en bid af dem, og de får en bid af dig.

Fra publikationen »HF Vinkler 2016«

DIN FREMTID STARTER HER
Den sidste torsdag i november er en ekstra rar dag at være lærer. På
denne aften er der café for skolens tidligere elever, og det er en stor
glæde at tale med alle de unge, der er lykkedes med deres forskellige
drømme på den ene eller den anden led.
Det var også tilfældet i år, hvor særligt én
samtale stod tilbage, da aftenen var forbi.
Sisse, Kristine og Sofie blev hf-studenter
på FHF i 2012. Jeg var både underviser og
studievejleder i klassen og havde været på
studietur med dem, så jeg lærte dem ret godt
at kende, mens de gik her. Sofie vidste fra
sin første dag på skolen, at hun ville læse
medicin. Sisses interesser lå primært inden
for det humanistiske fakultet, mens Kristine
gerne ville arbejde med dyr, og fælles for alle
tre piger var, at de havde mange samtaler på
vejledningen om deres fremtid, mens de gik
på skolen.
Livet består af en uendelig række af valg,
hvoraf nogle er mere afgørende end andre.
Der findes valg, som uden videre fortaber
sig i tågerne, og der findes valg, som man
vil huske, når man sidder på plejehjemmet.
Sådan et valg er valget om uddannelse. Det
har afgørende betydning for ens liv, at man
træffer et (rigtigt) valg af uddannelse, selv om
det perspektiv kan være meget abstrakt, når

MARIANNE LETH WEILE,
Studievejleder og lektor
i historie og religion

man er 19 år. Selvfølgelig kan der være plads
til fornuftige omvalg, men det at vælge en
kompetencegivende gymnasial uddannelse
som hf er en solid byggesten i det hus, der
skal danne fundamentet for et meningsfyldt
voksenliv, hvor man kan forsørge sig selv og
forhåbentlig være glad og tilpas, mens man
gør det. Det vidste de tre piger godt, mens de
gik her på skolen, men man kan jo alligevel
godt miste fodfæstet lidt en gang imellem,
og så er det vigtigt at være på en uddannelsesinstitution, hvor man kan få hjælp til at
fastholde sit uddannelsesvalg, og hvor man
kan vokse i det valg.
Vi laver mange undersøgelser på FHF om
elevernes trivsel, om deres baggrunde, om
deres videre uddannelsesvalg, om undervisningsmiljøet og mange andre forhold, der er
med til at kvalitetssikre uddannelsen. Herudover kan man dog også få en helt uformel,
men meget vigtig viden om uddannelsens
kvaliteter, når man sidder i en af de velkendte
blå sofaer i den lige så velkendte aula og taler
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med tidligere elever hvert år i slutningen
af november. Jeg vil selvfølgelig mest af alt
gerne høre, om de har det godt, og om de er
kommet i gang med videre uddannelse eller
arbejde, men herudover spørger jeg altid,
hvad de har taget med sig fra FHF. De svarer alle det samme, og det gælder for dem
alle, at de nu kan se en tydelig struktur og
mening, som måske ikke var helt så synlig,
da de gik her. Det, der nu giver mening for

Livet består af en uendelig række af valg, hvoraf nogle
er mere afgørende end andre. Der findes valg, som
uden videre fortaber sig i tågerne, og der findes valg, som
man vil huske, når man sidder på plejehjemmet. Sådan et
valg er valget om uddannelse. Det har afgørende betydning
for ens liv, at man træffer et (rigtigt) valg af uddannelse, selv
om det perspektiv kan være meget abstrakt, når man er 19 år.
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de tidligere elever, er fællesskab, understøttende læringsmiljøer og studiekompetencer.
Det er virkelig en fornøjelse at tale med de
tidligere elever og opleve den modenhed og
refleksion, som følger med det at være blevet
(lidt) ældre, men som også er en konsekvens
af den erfaring, der følger med at have gennemført en ungdomsuddannelse. Når man
erfarer, at man er i stand til at gennemføre
en uddannelse, som kan være udfordrende
undervejs, opnår man en oplevelse af »mestring«. Den erfaring er meget tydeligt til
stede, når de tidligere elever fortæller om
alt det, de mestrer på deres nuværende uddannelser og arbejdspladser. Sofie kunne
således fortælle om sine medicinstudier,
og hvordan hun stædigt havde kæmpet for
at komme ind, og hvor glad, hun var for, at
det var lykkedes. Sisse læste jura og talte
med stor selvtillid om studieliv og eksaminer, og Kristine havde netop fået sit første
faste job som folkeskolelærer, og hun og jeg
kunne nu sidde og tale om klasseledelse og
pædagogiske udfordringer. De var stolte,
kompetente og fulde af selvtillid. Og de var
kommet tilbage til deres gamle skole for at
fortælle om deres liv og for at sige tak for de
to år, de gik på skolen, og alt det, de havde
fået med fra FHF.
Efter en aften med gode samtaler med piger som Sisse, Sofie, Kristine og mange andre
lige så søde og kompetente tidligere elever,
er det altid lidt anderledes at gå på arbejde

dagen efter. Man får på sin vis stillet skarpt
på de elever, der møder én i klasseværelset.
De kommer jo også til at sidde og fortælle om
deres liv i de blå sofaer en dag, men det kan
forekomme meget langt væk for dem, når
der venter en lang dag med historie, dansk,
psykologi, samfundsfag og biologi. Og hvor
eftermiddagen måske byder på et krævende
fritidsjob, der er i hård konkurrence med
alle de bøger, der skal læses inden den store
eksamensopgave i december, og hvor det
kan synes komplet meningsløst at sidde med
alle de mærkelige opgaver, lærerne finder
på i løbet af skoledagen. Hovedet kan være
fyldt af så mange andre ting, og teksterne er
måske lidt svære. Og bliver man nogensinde
færdig med sin uddannelse og hvis ja, hvad
pokker skal man så bagefter? Lige der ville jeg
ønske, de kunne have samtalen med pigerne
fra aftenen før. Og jeg ville også ønske, at de
unge, der står overfor at skulle vælge, om de
skal gå på hf, kunne have den samtale.
I dette skoleår har vi derfor kastet os ud
i et projekt med reklame- og kommunikationsbureauet Founthouse, som har filmet
samtaler med fire af vores tidligere elever:
Kristine, Christian, Asmat og Ida. Eleverne mødte på skolen til en filmet samtale i
begyndelsen af januar i år, og efterfølgende
blev de også filmet på deres studier og arbejdspladser. Kristine er en af pigerne fra
aftenen for tidligere elever. Hun fortæller i
videoen, at hun var lidt træt af at gå i sko-

le og tog et sabbatår efter folkeskolen. Hun
vidste godt, at det var nødvendigt med en
ungdomsuddannelse, og da hun følte sig for
gammel til gymnasiet efter sit sabbatår og

Når man som vejleder, lærer, tutor eller mentor har
en (professionel) samtale med en elev, er det nødvendigt at tænke hele det unge menneske med ind i drøftelserne
om videre uddannelse og arbejde. Så viser der sig måske nogle nye muligheder, som det skete for Kristine. Hun fandt ud
af, at hun ville være folkeskolelærer – et arbejde, hun aldrig
tidligere havde forestillet sig, kunne være muligt.
gerne ville være lidt hurtigere færdig, valgte hun hf. Hun fortæller, at hun ikke rigtigt
vidste, hvad hun skulle efter sin ungdomsuddannelse, og hvor vigtigt det var for hende,
at hun fik vejledning undervejs og dermed
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blev afklaret omkring sit karrierevalg. I vejledningsverdenen definerer man »karrierevejledning« bredt, således forstået at ens hele
livsbane i og for sig er en karriere. Det kan
både lyde lidt langhåret og lidt som »new
public management«, men den fornuftige
humle i det er, at man dårligt kan skille tingene ad. Når man som vejleder, lærer, tutor
eller mentor har en (professionel) samtale
med en elev, er det nødvendigt at tænke hele
det unge menneske med ind i drøftelserne
om videre uddannelse og arbejde. Så viser
der sig måske nogle nye muligheder, som det
skete for Kristine. Hun fandt ud af, at hun
ville være folkeskolelærer – et arbejde, hun
aldrig tidligere havde forestillet sig, kunne
være muligt. Det valg, tænker jeg, sprang
ud af på den ene side vejledningssamtaler
og på den anden side den modnings- og
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mestringsproces, hun gennemgik i mødet
med alle de fag, lærere, opgaver, klassekammerater, oplevelser og eksaminer, som de to
år på skolen bød på. Man gennemfører en
uddannelse, når man oplever, man kan, og
når man kan se et mål med uddannelsen.
Begge dele var til stede for Kristine og det
viste sig efterfølgende, at den erfaring satte
hende i stand til at gennemføre sin efterfølgende uddannelse på normeret tid – uden
sabbatår – og hun fik oven i købet arbejde
lige efter endt uddannelse.
De tre andre tidligere elever er alle i gang
med universitetsuddannelser og derfor
endnu ikke færdige. Christian er stud. cand.
merc. på CBS og fortæller om vigtigheden
i at få støtte, når man har brug for det. Han
fortæller, at man godt kan føle sig presset,
mens man læser hf, men at det var en enorm
hjælp at vide, at man altid kunne få støtte fra
sin vejleder og sine lærere, når man havde
behov for det. Asmat læser statskundskab
på Københavns Universitet og lægger til
gengæld særlig vægt på den frihed, der også
er på FHF. Han fortæller, at det betød meget for ham, at man så at sige kunne få lov
at være voksen i en ung alder. At det på en
måde var op til én selv, hvor stor en arbejdsindsats man ville lægge i sine studier, og at
netop dette gav en følelse af ansvar. Ida er
stud. cand. scient., ligeledes på Københavns
Universitet, og har været glad for, at skolen
ikke var for stor. På Frederiksberg hf-kur-

sus har vi mellem 10-11 klasser på hver
årgang. Det giver selvfølgelig mange elever
i huset, men i sammenligning med nogle
af de store gymnasier og VUC-centre, er
det en forholdsvis lille skole. Dette har for
Ida betydet, at hun har oplevet sammenhold på tværs af klasserne og lærere, der var
engagerede i eleverne. Hun fortæller også
om fredagscaféer, fester og studieture og
kommer dermed ind på andre væsentlige
aspekter i forhold til gennemførelse. Det går
lidt i tråd med Asmats oplevelse af ansvar,
da en række forhold rundt om undervisningen også har betydning for elevernes
trivsel på skolen. Og da trivsel vel sagtens
er den vigtigste forudsætning for læring, er
det afgørende, at man oplever, man hører
til. Ikke kun i undervisningen, men i hele
skolens liv. Skolen er summen af elever og
personale og alle de aktiviteter, der binder
os sammen inde i den store røde bygning.
Og hvis man som elev er repræsentant for
FHF ude i den store verden på en studietur
eller står for en fredagscafé eller danser tæt
med en sød dreng fra 2.B til gallafesten, ja, så
oplever man, at her hører man til. Så slæber
man sig hen i den gamle bygning hver mandag – også i den lange og mørke november.
Og så gennemfører man sin uddannelse. Og
hvis man har haft medejerskab på denne
uddannelse, så får man det sikkert også på
den næste. Man lærer, at man har ret til en
plads i verden.

Denne ret og den mestring og det mål,
der følger med en uddannelse på Frederiksberg hf-kursus, håber vi, står tydeligt frem
for både fremtidige og nutidige elever, når
man hører det fortalt af så fine ambassadører som Kristine, Christian, Asmat og Ida.
Deres fremtid startede her.
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ANNE KRAGH ANDERSEN,
Socialrådgiver og
rusmiddelkonsulent

SUNDHEDSEVENT PÅ
FREDERIKSBERG HF-KURSUS
Skolens aula summede af liv, da Frederiksberg Hf i samarbejde med
Frederiksberg Sundhedscenter afholdt Sundhedsevent for 4. år i træk
På selve eventdagen startede dagen med,
at skolen tilbød de unge sund morgenmad.
Derefter blev skolens aula fyldt op med
ungeaktører fra forskellige organisationer,
som tilbyder unge hjælp. Der findes mange
sundhedsfremmende tilbud til unge rundt
om i byen, men mange af eleverne på Frederiksberg Hf-kursus er tilflyttere og ved
derfor ikke rigtigt, hvor man går hen, hvis
man har brug for hjælp. Der var stor tilslutning til eventen, da den giver en oplagt mulighed for at møde de travle unge
der, hvor de har deres daglige gang. De
deltagende organisationer var Frederiksberg Sundhedscenter, Headspace, LOKK,
Kræftens Bekæmpelse og Etnisk Ung, som
tilsammen udgjorde en bred palet af ekspertise.
Et nyt initiativ i år var, at alle organisationerne inviterede de unge ind til en workshop. Herved fik aktørerne mulighed for at
oplyse og udfordre de unges viden om
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f.eks. kærstevold og forbrug af euforiserende stoffer. Et emne der var vigtigt for
Etnisk Ung at få aftabuiseret var rettigheder og køn samt fænomenet ´negativ social
kontrol´. Et andet nyt tiltag var, at alle 1. års
eleverne forinden eventdagen var tilmeldt
en workshop. På den måde blev viden om
de forskellige tilbud spredt bredt ud for at
give de unge mulighed for selv at rådgive

De forskellige workshops gav
mulighed for fordybelse inde i
klasselokalerne, og samtidigt gik det
løs i aulaen, hvor der var mere fokus
på fysisk sundhed.
hinanden til senere hen at søge hjælp, hvis
der opstår behov. De forskellige workshops
gav mulighed for fordybelse inde i klasselokalerne, og samtidigt gik det løs i aulaen,
hvor der var mere fokus på fysisk sundhed. I aulaen fik de unge mulighed for at
få foretaget sundhedstjek, kuliltemåling og
få seksualvejledning hos sundhedsplejersker. Elevrådet deltog også aktivt i eventen,
hvor de repræsenterede kampagnen »Kun
med Kondom« fra Sundhedsstyrelsen. Med
godt humør og iført de farverige kampagne-T-shirts fik de uddelt samtlige pjecer
og kondomer. Elevrådet rundede eventen
af med en KAHOOT- konkurrence, hvor de
unge ved hjælp af en mobiltelefon quizzede
om sundhedsrelaterede emner og kunne
vinde biografbilletter.
Formålet med at afholde eventen var at
sætte sundhed på dagsordenen og motivere de unge til sundhedsfremmende initiativer. Samtidigt sender eventen et signal
til de unge om, at skolen prioriterer unges
trivsel højt. Effekten kunne mærkes i de positive tilbagemeldinger fra de unge og de
deltagende organisationer.
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Fra publikationen »HF Vinkler 2016«

KIM INGHOLT-GAARDE,
Lektor i dansk og filosofi

SNAPSHOT AF FIRE HF’ERE
I FULD FART
I Lars Klewes artikel »Hf-studenternes uddannelsesvalg« i dette års udgave af Vinkler
kan du læse om, hvad statistikken siger om
eleverne på Frederiksberg hf-kursus. Men
bag tallene gemmer sig mennesker af kød
og blod. Hvem de er, og hvilke drømme de
har, får du et indblik i de følgende fire lyninterviews.

ikke let at flytte fra Færøerne til København.
Men Benny oplevede, at han fik meget hjælp
til at falde til af sin studievejleder og tutor
på Frederiksberg hf-kursus. Benny vil gerne
bruge sin hf-eksamen til at læse markedsføring og kommunikation på CBS.

BENNY E. LERVIG, ELEV I 2.B PÅ
FREDERIKSBERG HF-KURSUS

Fra Århus til København og fra København
til London. Sådan forestiller Ditte Gyldendal
Amby, 19 år og elev i 2.B på Frederiksberg
hf-kursus, sig sin rejse gennem uddannelsesverdenen. Hun flyttede fra Århus, hvor
hun først gik på en beklædningshåndværkeruddannelse og senere Århus Akademi, til
København. Ditte oplevede, at der blev taget
godt mod hende på Frederiksberg-kursus,
og at lærerne var gode til at ryste klassen
sammen, som da klassen f.eks. var ude og
spille banko. Hun holder især af de kreative
fag, og de ekskursioner, der bliver arrangeret
af lærerne. Hendes mål er at blive optaget på
kunst- og designskolen Central St. Martins
i London, når hun har fået sin uddannelse.

Småt er ikke altid godt. For Benny E. Lervig,
27 år og elev i 2.B på Frederiksberg hf-kursus
blev det nødvendigt at flytte med familien
fra Færøerne til Danmark for at få flere uddannelsesmuligheder. Benny voksede op i
Strendur, en times kørsel fra Tórshavn, hvor
alle kender alle. Han uddannede sig på handelsskolen på Kambsdal og fik efterfølgende
læreplads som sælger i en radio- og tv-forretning. Efter at have arbejdet som sælger fik
Benny lyst til at videreuddanne sig inden for
markedsføring og kommunikation, og han
besluttede sig derfor for at tage en hf-uddannelse på Frederiksberg hf-kursus. Det var
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DITTE GYLDENDAL AMBY, ELEV I 2.B
PÅ FREDERIKSBERG HF-KURSUS

MICK GOLDENBAUM, 26 ÅR OG
ELEV I 2.D PÅ FREDERIKSBERG
HF-KURSUS

MONIQUE H.F. JAKOBSEN, 17 ÅR
OG ELEV I 2.D PÅ FREDERIKSBERG
HF-KURSUS

Oplevelser af fattigdom og krig har mærket Mick Goldenbaum, 26 år og elev i 2.D
på Frederiksberg hf-kursus, for livet, men
også givet ham lyst til at blive journalist.
Som 19-årig var Mick udsendt som soldat
i Afghanistan. Her oplevede han kammerater komme slemt tilskade og fattige børn
løbe efter soldaterne, mens de tiggede om
vand. Oplevelserne sidder stadig i ham, men
nu vil han tage en hf-eksamen, så han kan
læse journalistik og kommunikation og være
med til at præge samfundet. Mick sætter især
pris på det gode sociale sammenhold i hans
klasse og på undervisningen i samfundsfag
og religion.

At lære sig selv at kende gennem møder med
andre. Det kunne være overskriften for Monique H.F. Jakobsen, 17 år og elev i 2.D. Monique tog 10. klasse på Bindernes efterskole i
Rødby. Her krævedes der, at man engagerede
sig i det sociale liv på skolen. Det var til tider
hårdt. Men hun lærte mange mennesker at
kende og derigennem også sig selv. Netop
det at være i et miljø, hvor man møder mange
forskellige mennesker, og hvor der er plads til
forskellighed, er også en af de ting, Monique
sætter pris på ved Frederiksberg hf-kursus.
Hun er især glad for psykologi, hvor eleverne
lærer om, hvad der former os som mennesker. Når hun har taget sin hf-eksamen, vil
Monique gerne læse sociologi.

Benny E. Lervig

Ditte Gyldendal Amby

Monique H.F. Jakobsen

Mick Goldenbaum
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FALDNE SOLDATER OG TYRE
Med 2.X og 2.Z på studietur i Madrid
RASMUS S. JØRGENSEN,
lektor i engelsk og filosofi

LÆRKE H. ANDERSEN,
årsvikar, historie og religion

NIKLAS RASMUSSEN,
lektor i geografi og historie

JULIE WESSEL IVERSEN,
lektor i biologi
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Frederiksberg hf er kendt for at skabe sociale
og selvkørende kursister. Det kommer i særdeleshed til udtryk på studieturen i 2.hf, hvor
de blandt andet selv står for indkvartering
og flybilletter. Flere af kursisterne i 2.X og 2.Z
havde endda benyttet sig af muligheden for
at tage af sted weekenden op til studietursugen for at blive i Madrid i efterårsferien.
Sammen naturligvis.
Med hele fire lærere var de gæve kursister stillet et indholdsrigt program med
kultrumsanalyse, katolsk messe, den Spanske Borgerkrig, vinproduktion, Hemingway
samt en fotosafari i udsigt. Og vejret spillede
op til en rigtig god studietur med høj sol og
varmegrader over de tyve. I hvert fald indtil vi nåede onsdag, hvor det omskiftelige
spanske temperament også kom til udtryk
i vejret.
Turens højdepunkt syntes at være udflugten til de Faldnes Dal. I hvert fald hvis man
ser bort fra selve turen med bussen langs de
snoede veje i bjergene uden for Madrid og
en meget insisterende guide, hmm. Dalen
satte en ærefrygt i selv den kækkeste kursist, og da besøget blev krydret med katolsk

messe med drengekor, latin og lyseffekter,
måtte alle indrømme, at de var imponerede.
Udflugten tog så en gevaldig drejning, da
vi nåede frem til vingården, hvor en meget
genert og sprogusikker, men vældig sød,
vært tog imod os og fortalte om druer og
vinproduktion.
Det var heldigt, at vi nåede en messe i de
Faldnes Dal, for den messe, vi oprindeligt
skulle have været til, blev vi snydt for af en
spansk munk, der var ret så ligeglad med,
hvad der var blevet aftalt dagen forinden. Af
samme grund måtte vi nøjes med en samling uden for kirken. I regnvejr. Kursisterne
tog det i stiv arm, men de skulle selvfølgelig
også på fotosafari, mens lærerne gik i tørvejr
for at undersøge, om resten af planerne
stadig var intakte.
Gåturen i Hemingways fodspor foregik
heldigvis i dejligt solskinsvejr, og gruppen
på 38 mennesker kom forbi Hemingways
yndlingsrestauranter, -barer og -hoteller,
hvor han fik sin inspiration til noveller, romaner og artikler til et kor af faldende granater under den Spanske Borgerkrig. Men
man kan naturligvis ikke sige Hemingway

uden også at sige tyrefægtning, så turen
gik selvfølgelig også forbi Las Ventas, hvor
vi dog måtte ty til offentlig transport. Den
imponerende konstruktion gjorde vist noget ved kursisterne, for lige pludseligt var
der kø ved billetsalget, da flere ville ind og
opleve kulturen helt tæt på. Herunder følger
tanker og noter fra Mads 2.Z:
»Vi har overraskende gode pladser til den
ringe pris af 5 Euro, og vejret er mildt og
lunt, mens stemningen er god. Foran mig
sidder en far med sine fire børn, hvoraf den
yngste må være omkring fem år. Fanfaren
lyder, og to heste traver ud. De mødes af en
trop af mennesker, mens musikken spiller:
Flamenco, trommehvirvel, fanfare og derpå applaus. Herefter kommer tyren ud. 1:0

til tyren – clean hit. Det behager tydeligvis
ikke, så tyren spiddes i ryggen af mænd på
hesteryg. Da det røde flag vejrer, trækkes
sværdet, olé! Tyrefægter og tyr er begge
trætte, men sværdet sættes i, og til sidst
dør tyren.
Herefter følger endnu fem kampe, der
spænder over alt fra en uinteresseret tyr,

Turens højdepunkt syntes at være udflugten til de
Faldnes Dal. I hvert fald hvis man ser bort fra selve
turen med bussen langs de snoede veje i bjergene uden for
Madrid og en meget insisterende guide, hmm. Dalen satte
en ærefrygt i selv den kækkeste kursist, og da besøget blev
krydret med katolsk messe med drengekor, latin og lyseffekter, måtte alle indrømme, at de var imponerede.
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hvilket fik slaget til at trække ud, til ren og
skær ydmygelse af tyrefægteren, da tyren
først får stanget hesten ved at komme ind
under den og dernæst fanger det røde flag,
så tre mænd må komme til undsætning.
Selvom sidstnævnte var en sejr til tyren, så
ender det alligevel med, at den bliver dræbt.
Tyrefægtning virker som endnu en sport,
hvor en fiasko for udøveren er et plus for
seeren. Selvom Madrids tyrefægterstadion
er vilde med tyrefægtere, går der simpelthen for meget rutine i sporten. Tyrene virker
næsten dresserede, hestene er beskyttede
og sikkerheden for god. Tyrefægtning er ikke
mere nobelt end at tæmme et dyr.
Ingen studietur uden fællesmiddag. Og
ingen fællesmiddag med kursister på FHF,
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uden at de kækt forsøger at komme nærmere ind på livet af deres professionelle
lærere. Det særlige ved FHF nemlig er også,
at kursisterne er lidt ældre, er lidt mere modne, hvilket åbner for et andet samvær end
det strenge lærer-elev-forhold, der kendetegner andre gymnasiale uddannelser.
Så hvorfor ikke slutte med en drink på en
Hemingwaybar, som bryster sig af aldrig at
have haft lukket under den Spanske Borgerkrig? Det er tilpas fagligt og socialt til
at være FHF.

IDENTITETSDANNELSE
I LIVERPOOL
Dannelsesbegrebet er noget mange lærere
på HF frygter, der vil gå tabt med den nye
reform, for hvordan skal der blive tid til at
udforske dannelsen med en økonomisk livrem, der til stadighed strammes? Dannelsen
er en del af udviklingen af deres identitet
og er med til at forme de mennesker, som
kursisterne forvandler sig til igennem deres
tid på HF. For nyligt spurgte jeg 2.U, om de
stadig var de samme mennesker nu, som
da de startede deres studier. Som forventet svarede de allesammen, at de havde
udviklet sig og forandret sig. Ikke bare fordi
de optager ny viden, men også på grund
af de mennesker de har mødt, og de oplevelser de har haft. Én af disse oplevelser er
vores studietur til Liverpool under temaet
’identitet’.
Den mest interessante identitetsdannelse opstår ved mødet med det ukendte, og
en af prioriteringerne, da beslutningen om
destinationen for studieturen skulle træffes, var netop, at kursisterne skulle opleve
noget nyt. Derfor faldt valget på Liverpool;
en by vi kunne være ret sikre på eleverne

LAURA MARIA KJÆR,
Årsvikar i engelsk

næppe selv havde besøgt, og fordi byen
har noget helt unikt at byde på. Liverpool
er en by, der historisk er tæt knyttet til Storbritanniens succes som handelsnation, og
det er nok de færreste, der vil så tvivl ved
den påstand. Hvad der oftest ikke tales
om, er Liverpools betydning i forhold til
slavehandlen, som ikke alene har været
med til at finansiere mange nationers overdådighed, men også Liverpool. Det er dog
en del af Liverpools glemte historie, og de
færreste Liverpudlians har været bevidste
om det på trods af, at Liverpool har et af
Storbritanniens ældste vestindiske miljøer.
I de seneste år har det dog været en prioritering fra byens side at anerkende den side
af deres identitet. Som et led i at fortælle
denne glemte historie har National Museums of Liverpool dannet The International
Slavery Museum, der ikke alene fortæller
slaveriets historie, men også danner en
rød tråd med Liverpools udvikling. Men
det er også en international historie, der
knytter Liverpool til de nationer, der har
været involveret i slavehandlen – herun109

River Mercey, Liverpool
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der Danmark. Dette aspekt, med en glemt
identitet, der til en større grad kan findes
i en gruppe af indbyggernes bevidsthed,
end i en anden, og som knytter Storbritannien til blandt andet Danmark, åbner for
en bred skare af muligheder for at studere
både elevernes danske identitet, men også
engelsk identitet.
Den glemte historie er ikke den eneste
mulighed for at studere identitet i Liverpool.
Byens lokalitet nær Mersey-floden samt
dens funktion som handelsby var med til
at forme Liverpool som en industriby under industrialiseringen. Hermed blev Liverpools identitet som arbejderklasse-by
slået fast. Dette giver byen en atmosfære
af sammenhold, der kommer til udtryk på
forskellig vis. Liverpool er stolt af sin arbejderklasseidentitet, som også reflekteres i
stoltheden omkring The Beatles og deres
arbejderklasseidentitet. Sammenhold er i
højsædet, som også reflekteres igennem
deres fodbold-klubber. Og da klassen havde
en stor håndfuld passionerede Liverpool
FC-fans måtte turen jo forbi Anfield Road.
Udover at kursisterne kunne dyrke deres
interesse, fik de også et indblik i, hvordan
fodbold har skabt et særligt sammenhold
i Liverpool. Som guiden lagde vægt på, så
handler det om ‘togetherness’ og solidaritet; foreviget og skåret ud i pap igennem
klubsangen You’ll Never Walk Alone. Og det
var ikke kun på Anfield Road, at kursister-

Som relativt ny på stedet, så er det en af de første
ting, man bider mærke i; nemlig, at dette er en skole,
hvor man ikke er ladt alene. Hverken som kursist eller ansat, og det sammenhold man kan opleve på lærerværelset
kan kursisterne også mærke. Det handler nemlig om, at
selvom man oplever modgang, og selvom det til tider kan
være svært at komme op om morgenen, og motivationen
kan være svær at finde frem i femte modul, så hjælper vi
hinanden frem til succes.

ne oplevede denne fælleskabsfølelse. Flere
af dem bed mærke i, at når de var i kontakt med Liverpudlians, så blev de spurgt
»are you okay?«. For en del af Liverpools
identitet handler om, at vi er sammen om
fremgangen.
Og det gør det også på Frederiksberg HF.
Én af de ting, som er helt særligt ved os,
er netop sammenholdet, som på mange
måder kan sammenlignes med det sammenhold kursisterne oplevede i Liverpool.
For ligesom arbejderklassens sammenhold
i Liverpool, så er man aldrig alene på FHF.
Som relativt ny på stedet, så er det en af
de første ting, man bider mærke i; nemlig,
at dette er en skole, hvor man ikke er ladt
alene. Hverken som kursist eller ansat, og
det sammenhold man kan opleve på lærerværelset kan kursisterne også mærke.
Det handler nemlig om, at selvom man oplever modgang, og selvom det til tider kan
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være svært at komme op om morgenen, og
motivationen kan være svær at finde frem i
femte modul, så hjælper vi hinanden frem
til succes. I fællesskabet finder vi os selv og
udvikler os som mennesker, og FHF er et
sted, hvor man ikke bare udvikler sig, men
også lærer om de mange processer, der
er i spil, når man danner sin identitet. Ikke
alene er vi i uddannelsessektoren med til
at lære kursisterne om dannelse, vi danner
også individer.

112

Så da jeg spurgte mine kursister, hvordan
de havde forandret sig siden de startede
på FHF, så var det næsten entydige svar, at
deres verden var blevet større, at de havde
lært en masse nye forskellige mennesker at
kende, og derigennem havde deres syn på
dem selv og verden forandret sig. Som en
kursist svarede: »jeg tør sige min mening
mere nu, end jeg gjorde før.«

2. U i Liverpool
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FRA LIVERPOOL TIL
FREDERIKSBERG
Som en del af vores 2-årige forløb her på Frederiksberg hf-kursus,
tog vi i oktober 2016 på en længe ventet studietur til Liverpool,
hvor vi skulle lære om deres identitet og kultur i forbindelse med et
tværfagligt forløb, vi havde haft i dansk og engelsk.
Formålet med turen var at vise os andre
måder at leve på og at give os en bedre
kulturforståelse.
Da vi landede i Manchester lufthavn, havde vi meget tidligt et møde med deres anderledes kultur. Det voldte meget besvær
at vi pludselig skulle vænne os til at gå i den
modsatte side end vi var vant til. Vi blev
vist rundt på diverse museer, blandt andet
et Beatles-museum. Rockmusik, og særligt
The Beatles , har været med til at forme Liverpools kultur og give byen en særlig plads
i rockhistorien, og det var meget interessant
at se, hvordan et helt folk kan samles om
noget så simpelt som musik.
Vi var også en tur på International Slavery Museum. Her så vi hvordan Liverpool
havde formet sine multikulturelle rødder
helt tilbage i imperiets tid. Det var interessant at se, hvordan en så heterogen by fak-

tisk opstod, og hvor befolkningen egentlig
kommer fra, og hvordan folk, ligesom på
Frederiksberg hf, kom fra forskellige baggrunde. Endnu en lighed mellem kulturerne
i Liverpool og kulturerne på FHF er samlingspunktet – Liverpools befolkning har
formået at samle sine mange forskellige
baggrunde omkring deres meget stærke
fodboldkultur. På samme måde har vi kursister samlet os om ønsket om at få en
fremtid i den virkelige verden.
For mange kursister her på skolen er
studieturen et af de største højdepunkter
i forløbet, da den tit skaber tættere bånd
og styrker sammenholdet blandt klassens
elever.
Og 2.Us studietur gjorde lige netop
det. Da vi stod i Kastrup lufthavn mandag morgen, var vi en mærkelig blanding
unge mennesker fra alle hjørner af Storkø-

benhavn, der ikke havde anden relation til
hinanden end, at vi tilfældigvis var blevet
sat i samme klasse engang sidste år. Men
undervejs på turen, da vi havde boet under
samme tag i flere dage, knyttedes båndene
mellem os gradvist, og vi begyndte også
at snakke med hinanden mere på tværs
af de grupper, som der havde dannet sig
i løbet af det sidste år.
Vores møde med en ny kultur mindede os
meget om Frederiksberg hf-kursus.
FHF er en mangfoldig skole på mange
måder. Her mødes mange forskellige personligheder hver dag, både lærere og kursister. Det er noget, som vi mener, er en stor
hjælp til at forstå og interagere med folk fra
forskellige baggrunde. Bare i vores klasse er
der både folk med rødder i Irak, Palæstina,
Island, Færøerne og Kenya. Den store diversitet blandt mennesker, vi ser på FHF, er
med til at klæde os bedre på, til vi en dag skal
ud i den virkelige verden, og det giver os et
godt værktøj til fremtiden. Grunden til, at vi
valgte FHF frem for det 3-årige gymnasium,
er blandt andet, at kursisterne er ældre og
typisk har mere livserfaring, hvilket vil sige,
at vi ikke kun bliver uddannet fagligt, men
også socialt.
Så hvorfor valgte vi hf? Det gjorde vi, fordi tiden her har givet os mere end blot en
eksamen. Ikke kun på grund af kursisternes
alder men også deres erfaring. Da den »virkelige verden« rummer så meget mere end

Da vi stod i Kastrup lufthavn mandag morgen, var vi
en mærkelig blanding unge mennesker fra alle hjørner af Storkøbenhavn, der ikke havde anden relation til hinanden end, at vi tilfældigvis var blevet sat i samme klasse
engang sidste år. Men undervejs på turen, da vi havde boet
under samme tag i flere dage, knyttedes båndene mellem
os gradvist, og vi begyndte også at snakke med hinanden
mere på tværs af de grupper, som der havde dannet sig i
løbet af det sidste år.
det faglige, vi lærer her på Frederiksberg hf,
er de sociale kundskaber og læren i kommunikation med andre vigtige, når vi bliver
færdige med eksaminerne.
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SKUD I BUDAPEST
ASK HEJLSKOV LARSEN,
Lektor i dansk og filosofi
og læsevejleder

INGER WORSØE,
Lektor i dansk og historie
og læsevejleder
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En sko. Et trin. En revne i fortovet. Endnu et
trin. Kuglerne fra et automatvåben pisker
hen over en husfacade. Våbnet tier. Nye huse
skyder op. Gaderne tømmes for mennesker;
vejbelægningen ryster under tankvognenes
larvefødder, husene forfalder, og på de ødelagte, forsømte facader dukker graffiti op,
som erstattes af store kedelige offentligt
støttede gavlmalerier, der skal lukke hullerne
i husrækkerne og byens selvforståelse, indtil
flere nye huse på en anden måde gennemhuller byens gamle kvarterers særpræg, alt
imens religioner skyller hen over landet og
med dem revolutioner, oprør, etnisk udrensning og vidt forskellige styreformer: kalifat,
kongedømme, demokrati og diktatur. Historien er i Budapest temmelig kaotisk, og det
kan man se som forvirrende og frustrerende,
eller også som sigende for al historieforståelse, idet nutid og fortid jo altid fletter sig ind
i hinanden i den virkelige verden, hvor der
ikke som i klasseværelset er orden på de
historiske perioder og forløb.
Netop denne sammenfletning af nutid
og fortid tager 2.Q fra Frederiksberg Hf i
efteråret 2016 på ekskursion for at studere; vi skal se på historiens spor i en by som

Budapest, hvor erindringen ikke kan falde
til ro i én fortælling, men stritter til mange
sider som pilene i det ungarske fascistiske
partis logo fra 1940erne!

KAMPEN OM ERINDRINGEN
Ungarn har i århundreder frivilligt eller ufrivilligt måtte deltage i Europas store konflikter: Tyrkernes invasion af det sydøstlige
Europa, det habsburgske kongeriges indre
og ydre magtkampe, fascismens udbredelse, den kolde krig og den kommunistiske
overtagelse af Østeuropa, og gang på gang

er historien skrevet om af Ungarns skiftende magthavere, af oprørere og almindelige
mennesker, der har formet deres by og deres lands historie.
Det er i hvert fald tydeligt, da 2.Q tager
rundt i byen for at studere såvel de officielle
mindesmærker på »Heltenes plads« som de
mere uofficielle i skulpturparken lidt uden for
Budapest, hvor resterne af kommunismens
mastodontiske propaganda i sten er placeret
i tilfældig orden som afhuggede kropsdele.
I Budapest er historien ikke bare noget
overstået; ungarerne synes i tidens løb ikke
at være enige om, hvordan historien skal
fortælles, og midt i forvirringen morer 2.Q
sig med at lege kommunistiske ledere, der
hilser på folket på den rekonstruerede tri-

bune bag resterne af Lenins støvler, der har
været den nederste del af en enorm statue
på »Heltenes Plads«.

KAN FASCISMEN VENDE TILBAGE?
Ungarerne kæmper åbenlyst en ideologisk
kamp gennem brugen af tilsyneladende
harmløse historiske steder og genstande.
I det netop nyligt åbnet museum »House
of terror« i bygningen, der engang husede Gestapo og senere KGB’s hovedkvarter
stilles fascismens forbrydelser op side om
side med kommunismens på en så markant
og utvetydig måde, at man som besøgende
ikke kan være i tvivl om, hvad man skal mene
om diktaturer af alle slags. Det er desuden
påfaldende, hvor lidt udstillingernes i øvrigt
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medrivende iscenesættelser af fortidens
lidelser er målrettet den nysgerrige, men
uvidende turist, og hvor meget de målretter udstillingen de indforståede og ungarsk
talende indbyggere; museets finger peger
helt tydeligt på Ungarn selv: Husk det!
Og man tænker: Skulle det være nødvendigt? Skulle det virkelig være nødvendigt at
skære tingene så meget ud i pap for landets
egen befolkning, tænker vi, mens 2.Q spiser
gullasch, kort efter, at Ungarns befolkning
ved en folkeafstemning har forkastet regeringens forslag om lukke grænserne for alle
flygtninge, og endnu mens vi går rundt i gaderne, lukker en avis, som længe har været
oppositionens vigtigste talerør, pludseligt.

SPORENE AF FORTIDEN
Budapest er fuld af fortidens spor, som
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sætter nutiden i relief. På vej igennem byen
finder vi ude foran forskellige huse små metalplader med de dræbte jødiske beboers
navne. I et forfaldent gammelt hus’ mur er
der stadig huller fra kuglerne, der pløjede
husfacaderne under oprøret i 1956, og vi
kan ikke undgå at føle, at de store smukke
synagoger virker påfaldende i en by af mennesker klædt i moderne international mode.
Indgangen til den største af synagogerne
er fyldt med turister som ved gamle ruiner,
mens de førhen så mange jøder er blevet
erstattet af et træ af sølv i en baggård.
Ligeledes, men mere hyggeligt, er de internationalt udseende hippe cafeer fulde
af imitationer af fortidens mange stilarter
som her på billedet ovenfor i et miskmask
af marokkansk turkis, skoletavler, old English
typografi, støbejernsudsmykning og klassisk

litteratur, og det hele ser så internationalt ud,
så man glemmer, at de ruinbarer, som man
finder overalt i Budapest, er en mode, der
faktisk kommer fra Budapest og ikke fra f.eks.
København. Mens 2.Q sidder her og nyder en
lækker drink, en kaffe eller lignende, … er historien først og fremmest nærværende som
et internationalt anonymt forbrugsmønster,
hvor alt er godt og rart og fuld af nydelse og
helt tømt for al den smerte, som der ligger
bag fænomenet »ruinbarer«. Som drinksene
er historien på cafeerne appetitvækkende,
kulørt og harmløs.

ger at tjene en ekstra skilling ved at tilbyde
korte skydekurser til turister, bl.a. 2.Q fra
Frederiksberg Hf, og så kan man filosofere
lidt over sammenhængen mellem skydekurser, våbenkontrol i USA, det nye højre
og det sidste præsidentvalg…
Man kan også tænke over Brexit, den ungarske regerings nationalisme, hegnet ved
Ungarns sydlige grænse og den ungarske
regerings forsøg på at indskrænke pressens ytringsfrihed. Her i Budapest holder
2.Q holde øjnene åbne, mens fortid og nutid
blander sig på forskellige måder.

DET SIDSTE SKUD
Men historien er jo kun sådan for slagenes
vindere, og så er det jo en god ide at være
beredt til næste kamp uanset hvilken, der er
tale om! Budapests skydeforeninger forsø119

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

HF Vinkler
Hjernens år
Havets år
Middelalderen
Fremtidsvision
Kommunikation
Konfrontation og dialog

OM OMSLAGENE
Det første HF Vinkler blev trykt i 1996. Et
stykke tid forinden havde jeg talt med rektor
Finn Bønsdorff og Gunild Koch Hansen, som
i øvrigt er rektors tidligere elev, om at lave
en tryksag, der oplyste om hf-uddannelsen.
Vi ville gerne lave noget, der var anderledes
end de årsskrifter, nogle gymnasier havde
en tradition for at lave med omtale af de
begivenheder, der havde været i løbet af
skoleåret samt portrætter af dimittender.
Udover den traditionelle årsberetning og
elevportrætter ville vi også skrive om hf’s
kvaliteter og bidrage til en levende debat om
ungdomsuddannelsernes indhold og mål.
Gunild, der underviste i dansk, skulle redigere indholdet og jeg, der underviste i billedkunst og design, skulle finde illustrationer
til artiklerne og lave omslaget til skriftet.
Det var Gunilds forslag at kalde skriftet for
HF Vinkler. Vi syntes, det var et godt navn,
fordi det opfordrede til nytænkning.
Ved udarbejdelsen af det første omslag
tog jeg det med vinklerne helt bogstaveligt
og tegnede et net af retvinklede trekanter.
Underlaget for nettet var symbolfarverne
blå og rød. Blå for stabilitet og rød for bevægelse. Farverne blev trykt som iristryk,

dvs. at trykkeren påførte farverne direkte i
hver sin ende af trykpressens valse. Under
trykningen blandedes farverne på midten
til violet, der i symbolfarvelæren står for
spiritualitet. Jeg var tilfreds: Opgøret med
det bestående var tydelig, hvis man ellers
var fortrolig med symbolfarver. På et dobbelt opslag inde i hæftet fortalte jeg om
de »vinkler« jeg var kommet til at tænke
på under arbejdet med omslaget. Jeg fortalte om den hollandske grafiker Maurits
Cornelis Escher, som jeg lånte nettet af.
Omslaget kunne omdannes til et 3D-legeme, der kunne dreje om sin egen akse, en
kalejdocykle. Escher har lavet flere af dem
med fantasifulde mønstre, der interagerer,
når kalejdocyklen drejes rundt. I tilfældet
med omslaget ville iristrykkets mekanik blive animeret. »Mærkeligt barnligt legetøj i et
skrift om ungdomsuddannelse«, siger du.
Ja, men jeg mente det faktisk. I omtalen af
omslaget fortalte jeg om, hvordan Escher
ikke var noget lys i skolen, indtil han fik fat i
sin uspolerede begejstring for naturen og de
matematiske principper, man kunne finde
ved at iagttage den. Så gik det som en leg,
og han blev klar over, at han skulle bruge

PETER BRO,
tidligere billedkunstog designlærer
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EN KALEJDOCYKLE



Inspirationen til forsiden på den første udgave af »hf-vinkler« i 1996,
kom fra den hollandske kunstner M.C. Eschers kalejdocykler.
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SÅDAN FREMSTILLES EN KALEJDOCYKLE:
1. Mønsteret ridses med f.eks bagsiden af en kniv
2. Papiret samles til et rør (på den lange led) og limes
3. For hver trekant trykkes røret sammen skiftevis lodret og vandret
4. Enderne af kæden limes sammen
Kalejdocyklen kan rotere gennem sit eget centrum. ved rotationen
forandrer den udseende.
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Efter dette første HF Vinkler nåede jeg at lave forside
til yderligere tyve, inden jeg gik på pension. Når jeg
betragter dem samlet, kan jeg se fællestræk: Inspirationens udgangspunkt har hvert år været et fastlagt tema.
sit liv til at lave kunst, der formidlede denne uspolerede forundring over naturen og
vores perception af den.
»Homo ludens + homo sapiens = homo
faber« var overskriften på min tekst. Det
legende menneske + det tænkende menneske = mennesket som håndværker, forstået
som mennesket som skaber af sine egne
livsvilkår. Jeg havde på det tidspunkt læst
bogen »Homo Ludens« af den hollandske
kulturhistoriker Johan Hulzinga fra 1938. Hulzinga mener, at centrale kulturfænomener
har deres rod i legen.
Udover at nævne Escher causerede jeg
om Piet Hein og om PH, om at skabe mangfoldighed og frodighed ved at søge det
enkle, om AFEL, der betød ansvar for egen
læring og var et af de didaktiske buzz-begreber, der rumsterede på daværende tidspunkt. Den sidste sætning i min lille associationsbårne forklaring til omslaget lød:
»Hf betyder: højere forberedelseseksamen. Selvfølgelig er uddannelsens første
sigte at kvalificere til videregående studier.
Hf kunne også betyde: homo faber – det
skabende menneske. Den betydning bør
der i fremtiden skabes plads til«.
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Efter dette første HF Vinkler nåede jeg at
lave forside til yderligere tyve, inden jeg gik
på pension. Når jeg betragter dem samlet,
kan jeg se fællestræk: Inspirationens udgangspunkt har hvert år været et fastlagt
tema. I starten var det Gunild, der undersøgte, hvad det pågældende år var blevet
udnævnt til. 1997 var således Hjernens år,
1998 Havets år, 1999 handlede om Middelalderen, 2001 var Kommunikationens år og
2008 Sangens. Man kan også se en lille
række, hvor temaet var et enkelt begreb:
dialog, forandring, fællesskab, udvikling.
Med jævne mellemrum har lærerne været
på en kort dannelsesrejse, for i afslappende
omgivelser og i en anden tidsramme end
det daglige skema at diskutere didaktik og
pædagogik. Nogle år har en sådan rejses
destination prydet omslaget på Vinkler.
2004 Rom og 2006 Nice, begge steder behandlede man den undervisningsreform,
der kom i 2005. I Venedig i 2011 debatterede
man temaet fremtidsdrømme.
Vinklingen af temaet har for mig betydet,
at jeg har valgt præsentationsformer, der
kunne rumme det facetterede og associationsfyldte, for det billedmæssige var det
collagens form, og for det sproglige var det
causeriet. Personligt har jeg altid været inspireret af kunstnere, der havde en polyhistorisk tilgang til tilværelsen og dermed til
deres kunstneriske udtryk: kunstnere som
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Leonardo da Vinci, Peter Greenaway og Per
Kirkeby. Causeriets subjektive karakter har
altid tiltalt mig. Således har jeg heller aldrig troet på lærerrollen som en objektiv
størrelse. Jeg har, naturligvis på basis af en
tydelig faglighed, tilladt mig at skilte med
egne synspunkter.
På samme måde med Vinkler, der har
jeg også tilladt mig, at hævde, at dannelse
ikke er en mængde høflig, kanoniseret paratviden, der dyrkes som omgangsform af
en kulturelite. Dannelse er i højere grad en
dynamisk, livslang proces, der er motiveret
af ægte videbegærlighed, og hvis mål er
personlig udvikling.
Fra første færd ( med Escher) og flere gange
har jeg forsøgt at sælge mit syn på naturen,
et syn der, præget af begejstring for det
metafysiske, nærmer sig romantisk panteisme. Jeg står ved, hvad jeg har skrevet og
mener forsat, at vi moderne mennesker kan
efterligne naturen med succes. Jeg mener,
det er beklageligt, at der i hele skolesystemet er for lidt bevidsthed om at forsøge at
koble ånd og hånd. Vigtigheden af, at det
intellektuelle samarbejder med det motoriske, er ikke erkendt.

Adam og Evas æblespiseri i Paradisets have,
hvor læseren fik tre opskrifter på mad fra
1950’erne, hvor æblet var i centrum.
Men helt alvorligt tillader jeg mig at mene,
at det er katastrofalt, at de håndværksbaserede, kreative fag ser ud til at være ved
at forsvinde ud af det danske skolesystem.
I tråd med det ovenstående vil jeg derfor
opfordre til mere leg. Det intuitive er basis
for det innovative. En stadieægte, legende
tilgang til læring afføder, efter min mening,
naturlig motivation og gør op med uadresseret, destruktiv stræben.
Jeg har oplevet arbejdet med HF Vinkler som
en sand fornøjelse. Ud over at gøre reklame
for den gode institution, som hf-uddannelsen er, har jeg også brugt det til at pejle
mit personlige ståsted som underviser og
reflektere over min indsats. Så tak for enogtyve gode år med Vinkler.
NB! På www.frberg-hf.dk kan man se og
læse de HF Vinkler, der er trykt siden 1998.

I morskab har jeg bragt madopskrifter: I
2004, hvor temaet var Rom og reform, en
opskrift på tiramisu, og i 2014, hvor temaet
var »Den gode hf-historie«, historien om
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BESTYRELSEN
Med virkning fra den 1. januar 2007 er Frederiksberg hf-kursus blevet en statslig selvejende institution under den offentlige forvaltning. Kursus ledes af en bestyrelse, og det fremgår af skolens
vedtægter, hvilke organisationer der er udpegningsberettigede til skolebestyrelsen. Det drejer sig
om følgende: AE-Rådet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Frederiksberg Kommune.
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