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FORORD
Kære læsere,
I 1967 påbegyndtes undervisningen i henhold til loven om højere forberedelseseksamen.
Uddannelsen blev tilrettelagt med udgangspunkt i en 2-årig struktur.
Frederiksberg hf-kursus hed i 1967 Statens hf-kursus, men ved overgangen til de daværende amtskommuner i 1986 skiftedes navnet til Frederiksberg hf-kursus.
I 2019 er det således 50 år siden, at de første hf’ere fik deres eksamen, og ud over at være
en jubilæumsårgang er det også den første hf-årgang som afslutter i henhold til hf-reformen
fra 2017.
Hf-Vinkler 2019 har valgt at sætte fokus på reformen, som har medført betydelige ændringer, ikke mindst for organiseringen af skolens valgfag.
Hertil kommer at reformen ligeledes har krav om, at der er eksamen efter hvert semester.
Det er en meget kompliceret øvelse på et stort hf-kursus! Men nu er hf-årgang 2019 kommet
i mål.
Der skal lyde en varm tak for samarbejdet i to år. I ønskes alle god vind fremover.
Finn Bønsdorff
Rektor
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RYKKER DET AT GÅ I SKOLE ?
Mange familier har ikke en boglig tradition i den forstand, at forældrene
har en studenter- eller hf-eksamen, men den to-årige hf-uddannelse blev
bl.a. udviklet med henblik på at give unge fra studiefremmede miljøer en
almen og adgangsgivende eksamen.
Ser man på ældre tal fra Vestjylland, så indebar den nye uddannelse også, at stx og hf
appellerede til forskellige sociale grupperinger. Døtre og sønner af gårdmænd søgte
stx, mens børn af husmænd og fiskere blev
optaget på hf-uddannelsen. Hf har ligeledes
bidraget til at bryde den sociale arv. Fiskersønnen blev ikke fisker som sin far, men i
stedet folkeskolelærer med afsæt i en hf-eksamen.

HVORDAN SER DET UD I 2019 OG
KAN DER SIGES NOGET OM, HVAD
DER KAN FORVENTES UD FRA EN
GIVEN SOCIAL BAGGRUND ?
I forlængelse af denne problematik, er der
udarbejdet nye analyser på forholdet mellem
social baggrund og skolegang.
Undervisningsministeriets datavarehus
indeholder således beregninger vedrørende
»løfteevne«. Hvad kan der forventes af karakterer af en given population/elever med

Translokation juni 2018

FINN BØNSDORFF
Rektor

skolespecifik sammensætning af social baggrund? Se tallene nedenfor.
Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvad der kan forventes af
en given social population. Hvis alle elevers
forældre var akademikere, forventes højere
karakterer end hvis de har en arbejderbaggrund. Ganske interessant i denne kontekst
er faget engelsk på A-niveau. Den socioøkonomiske reference forventer et gennemsnit
på 10,6 i mundtlig engelsk, og der opnås 10,7.
Det er rasende højt, så det betyder efter min
opfattelse, at de elever som har valgt engelsk på A-niveau har »lange forældre«,
forældre med en lang videregående uddannelse. Den problematik har vi ikke været opmærksom på før.
Med henvisning til tabellen fra undervisningsministeriet, på næste side, kan det således konstateres, at Frederiksberg hf-kursus »løfter« statistisk signifikant i mundtlig
dansk A,(der forventes 6,7, faktisk opnået:
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HF PÅ FREDERIKSBERG HF-KURSUS 2018 • SOCIOØKONOMISK REFERENCE
KARAKTERER PR. ÅR, UDDANNELSE, FAG, EVALUERINGSFORM OG NIVEAU
FAG

EVALUERINGSFORM

NIVEAU

PRØVEKARAKTERER (1)

SOCIOØKONOMISK
REFERENCE (2)

(* = signifikant)

BILLEDKUNST

Mundtlig

BIOLOGI
DANSK

C

7,5

6,9

0,6

Mundtlig

B

6,9

7,1

-0,2

Mundtlig

A

7,2

6,7

0,5*

Skriftlig

A

5,5

5,4

0,1

EKSAMENSRESULTAT (INKL. BONUS A)

Samlet

-

6,5

6,4

0,1

ENGELSK

Mundtlig

A

10,7

10,6

0,1

B

7,3

7,3

0

A

8,6

8,0

0,6

B

6,8

6,2

0,6*

Skriftlig

FORSKEL (3)

FILOSOFI

Mundtlig

C

7,5

6,4

1,1*

IDRÆT

Mundtlig

B

6,1

6,1

0

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPE

Mundtlig

-

6,2

6,5

-0,3

MATEMATIK

Mundtlig

B

5,8

5,4

0,4

C

5,1

4,9

0,2

B

4,1

4,0

0,1

C

6,2

5,0

1,2*

Skriftlig

MUSIK

Mundtlig

C

6,9

7,0

-0,1

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE

Mundtlig

-

5,5

5,9

-0,4

PSYKOLOGI

Mundtlig

C

6,9

5,9

1*

SAMFUNDSFAG

Mundtlig

B

6,9

6,5

0,4
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7,2) skriftlig engelsk på B-niveau (der forventes 6,2, faktisk opnået: 6,8), og skriftlig
matematik på C-niveau(der forventes 5,0,
faktisk opnået: 6,2).
Det er fornemme resultater i de almene
fællesfag.
Der kan også identificeres »positive løft«
i filosofi og psykologi.Og hertil kommer, at
det konstaterede eksamensgennemsnit på
6,5 er bedre end det forventede.
Eleverne på Frederiksberg hf-kursus klarer sig således rigtigt godt i forhold til deres
sociale baggrund. Det rykker at gå i skole
hos os.
Jeg er sikker på, at også hf-årgang 2019 vil
kunne præstere fornemme »løft« og tilmed
være i stand til at udfordre fremtidens globale arbejdsmarked med succes.

Der spises kringle til
sidste skoledag 2019.
Emma og Helen 2.X
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TRANSLOKATIONSTALE 2018
JOHANNE R.A. SIGSGAARD
2.F
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Kære lærere, gæster og hf-studenter
Lad mig starte med at sige tillykke. Tillykke
med huen. Tillykke med eksamensbeviset.
Og mest af alt - tillykke med at have klaret
jer igennem de sidste to år og over på den
anden side.
Vi kan vist alle blive enige om, at det ikke
altid har været lige nemt eller lige overskueligt, men vi gjorde det. Om det har været
formler i kemi, Herman Bang i dansk eller
den manglende kreativitet i dig, der pludselig blev synlig i valgfagene sidste år, så kom
vi på en eller anden måde igennem det.
Jeg tror, der grundlæggende er tre ting,
som har gjort tilværelsen bare en smule
nemmere imens vi har gået her.
For det første er det oplevelserne. Om det
var en studietur til Madrid hvor vi plejede vores ømme fødder med drinks i solen, eller da
vi rendte rundt i vaders i Susåen på 1.hf, så
gav det indiskutabelt en smule luft og lys i en
ellers til tider monoton hverdag.
Men ingen af oplevelserne havde været det samme uden min næste grund - og
det er menneskerne, kammeraterne - både
i klassen, men også udenfor. Det er dem, du
har brugt flere timer hver eneste dag i de

sidste to år med, dem du har brokket dig til,
når dit ansigt lignede en omvandrende parabel med negativ a-værdi, fordi der var for
meget mayonnaise i den sandwich, du havde
købt i kantinen, det er dem, du har delt noter
og drukket øl på Domdal med. Forhåbentligt
er I enige, men under alle omstændigheder
vil jeg gerne sige tak til jer, der har gjort min
tid her nemmere og sjovere.
Den tredje og sidste ting, der, ifølge mig,
har gjort tilværelsen nemmere de sidste to
år, må siges at være de fantastiske lærere,
der er på denne skole. Enten har jeg bare
været utrolig heldig, eller også er denne
skole generelt sindssygt privilegeret i form
af sin lærerstab. Jeg vil gerne sige tak til
jer lærere, der aldrig giver op, men kommer ind hver eneste dag klar til at undervise
med et smil på læben og et engagement
der ikke kan fakes. Det er i sandhed inspirerende at være vidende til. Der er især én
som står ud. Han kunne desværre ikke være
her i dag, men han skal nævnes. Han er en
ildsjæl. Det kan både ses, når han skriver på
tavlen og knap nok har tid til at færdiggøre
bogstaverne i sin iver for at få dem ud, eller når han bruger så lang tid på at besvare

et spørgsmål, at ingen kan huske, hvad der
blev spurgt om, når han er færdig. Det kan
også ses på hvor opmærksom han er på alle
sine elever, hvor meget han tror på dem, og
at han altid har en dør åben - uanset hvad
man nu måtte have på hjerte. Så tak til alle
jer lærere. I er fandeme seje.
Havde I spurgt mig for 3 eller 5 år siden,
hvor jeg ville være nu eller i fremtiden havde
mit svar nok været en del anderledes, men
det er en god ting, for jeg er heller ikke den
samme person, som jeg var, da jeg var 14 eller 16 år gammel. Mange af os prøvede noget
andet før vi kom her, og at vi har været den
erfaring rigere, da vi har startede her, tror
jeg kun, har hjulpet os til at være mere fokuserede og målrettede.
Jeg er i den privilegerede situation, at jeg
ved, hvor og hvad jeg vil læse, men jeg ved fra

mange af mine kammerater, at det stadig er et
uforløst spørgsmål, der rumsterer hos dem, og
der tror jeg, det er vigtigt, at man ikke begynder
at lytte til samfundet eller de politikere, der prøver at presse os hurtigst muligt igennem systemet, for det tager tid at finde ud af, hvad der får
ilden til at brænde igennem hos dig. Jeg så, at
den forventede alder for hvornår jeg ender med
at kunne gå på pension, er 74,5 år gammel. Jeg
er snart 20 nu. Hvis jeg skal bruge 54,5 år på det
samme, skal jeg sørme også sikre mig, at det nu
er det rigtige. Så hvis jeg ender med at vælge
forkert, vil jeg heller ikke føle mig tvunget til at
skamme mig over dét, der ikke gik, men i stedet
glæde mig over min selvindsigt og stædighed,
når det kommer til min fremtidige lykke. Det
samme håber jeg, I også vil gøre.
De sidste to år har lært mig meget om andre mennesker, men især mig selv. Livet har
ikke altid været lige nemt eller solskinsfyldt,
men især én mand har lært mig en vigtig lektie om livet, min morfar. Han gik desværre
bort tidligere i år, men hans evige humorfyldte optimisme vil for evigt være et forbillede for mig og en huskeseddel om, at intet
nogensinde er så slemt, at det ikke kan fikses, at man kan komme langt med et pyt og
et smil, og sidst men ikke mindst at måden du
lader en situation påvirke dig på, siger langt
mere om dig end det gør om situationen.
En sidste gang - kæmpe tillykke alle sammen, vi har fortjent det.

Enten har
jeg bare
været utrolig
heldig, eller også
er denne skole
generelt
sindssygt
privilegeret i form
af sin lærerstab.

9

UDDANNELSESEVENT PÅ
FREDERIKSBERG HF-KURSUS
ANNE KRAGH ANDERSEN
Socialrådgiver,
studievejleder og
rusmiddelkonsulent

Formålet med denne event var at motivere de unge hf-elever til at
reflektere over deres nuværende og fremtidige uddannelsesvalg allerede
fra starten af skoleåret.
Forinden eventdagen blev alle førsteårsstuderende stillet overfor at skulle udarbejde en
skriftlig opgave, som beskrev forskellige uddannelser, der kunne have deres interesse.
Opgaven bestod i at undersøge forskellige
uddannelsestyper, adgangskrav, varighed og
fremtidsmuligheder. Dette blev fulgt op på
eventdagen, hvor skolen havde besøg af Politiskolen og Københavns Erhvervsakademi.
Derudover deltog Diakonissestiftelsen
med sygeplejerskeuddannelsen samt professionsbacheloruddannelsen i kristendom,
kultur og kommunikation.
Studerende fra de forskellige uddannelsesinstitutioner gav indblik i deres hverdag
på studiet. De fortalte om at gå til forelæsninger, brug af bøger og deres praktikforløb.
De fortalte også om deres egne overvejelser
over deres uddannelsesvalg, og om hvordan
deres uddannelser har vist sig at åbne dørene for mange flere forskellige karriereveje,
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end de havde været klar over, da de søgte
ind.
Hf-eleverne havde mange spørgsmål. Der
blev blandt andet spurgt til hvad ETC-points
er, og hvilke muligheder der er for efteruddannelse på de forskellige studier.
Ud over at eleverne deltog i workshops,
blev de også præsenteret for nogle af de
mange, spændende valgfag, som de kan
tilvælge på Frederiksberg hf-kursus. Her
var der fokus på sprogfagene. Både lærere
og elever fra sprogfagene fortalte livligt om
faget og bød på delikatesser fra Spanien,
Tyskland og Frankrig.
Derudover var der på dagen mulighed for
at få en personlig karrierevejledningssamtale med vejleder fra Studievalg København.
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PROJEKT- OG PRAKTIKFORLØB
PÅ FREDERIKSBERG HF-KURSUS
Med hf-reformen som trådte i kraft 1. august 2017, har man haft et ønske
om at gøre hf-uddannelsen mere professions- og praksisrettet.
Derfor har man i bekendtgørelsen indført
projekt- og praktikforløb, som skal understøtte uddannelsens professionsretning og
bidrage til en større afklaring af uddannelses- og professionsvalg. Professionshøjskolen København, Københavns Erhvervsakademi (KEA) og Cphbusiness havde på
baggrund af dette inviteret hf-elever i Region Hovedstaden på 3. semester til en
praktikdag i november 2018.
På Frederiksberg hf-kursus er der både
elever der har valgt valgfag som giver en
professionspakke, og elever der har valgt
valgfag som giver en universitetspakke.
En professionspakke giver i princippet
adgang til alle korte- og mellemlange uddannelser, f.eks. sygeplejerske, lærer, socialrådgiver og pædagog. Skal man optages på et
universitet kræves der en universitetspakke.
For at tilgodese de mange af vores elever som har en universitetspakke, valgte vi
også at arrangere praktik, der handlede om

Zuni 2.V laver modeller i design.

SUSANNE HANSEN
Uddannelsesleder, lektor i
informatik og matematik

universitetsuddannelser. Den 21. november
2018 var alle vores 3. semester elever i praktik. Alle eleverne skulle efter praktikdagen
skrive et referat af dagens forløb og nævne 3
ting som havde gjort særligt indtryk på dem.

PRAKTIK FOR
PROFESSIONSPAKKEELEVER
Eleverne kunne vælge at komme i praktik på
én af følgende uddannelser:
Professionshøjskolen København tilbød
praktikforløb på uddannelserne sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, administrationsbachelor, lærer og pædagog.
Københavns Erhvervsakademi tilbød
praktikforløb på blandt andet IT-teknologuddannelsen. Cphbusiness tilbød praktikforløb på blandt andet Finans og økonomi-uddannelsen.
Eleverne skulle i løbet af dagen møde studerende, undervisere og studievejledere fra
de pågældende uddannelsesinstitutioner og
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Praktikforløb hvor eleverne
måler blodtryk på professionshøjskolen Metropol (sygeplejerskeuddannelsen).

uddannelsesretninger. De forskellige uddannelser havde udviklet workshops, som skulle
give hf-eleverne både teoretisk og praktisk
indblik i de forskellige uddannelser. Hf-eleverne skulle undervises af studerende for at
komme helt tæt på de udvalgte uddannelser
og studiemiljøet.

PRAKTIK FOR
UNIVERSITETSPAKKE-ELEVER
Skolen fik kontakt til AAU København, som
tilbød at nogle studerende kunne afholde
workshops, hvor de fortalte om nogle projekter de havde arbejdet med på deres uddannelse. Vi fik besøg af studerende fra
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uddannelsen Teknoantropologi som fortalte
om bæredygtighed, studerende fra uddannelsen Bæredygtigt design som fortalte
om Design Thinking, samt studerende fra
uddannelsen Kommunikation som fortalte
om hvordan sociale medier påvirker vores hverdag. Eleverne skulle gennem disse
workshops få større indblik i metoder og
arbejdsformer på universitetsuddannelser,
samt se nogle eksempler på emner man arbejder med. Unipakke-eleverne skulle vælge
at deltage i 2 af disse workshops.

SOCIALRÅDGIVER

LÆRER

Lea 2.Q var i praktik på socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen København.
Lea fortæller: »Vi fik en rigtig god velkomst. Herefter skulle vi arbejde med
en case som tog udgangspunkt i at vi så
filmen »Blodets bånd«. Filmen handler
om børn der vokser op i misbrugsmiljøer,
og vi skulle så diskutere løsningsforslag
med henblik på at hjælpe hele familien.
De havde tilrettelagt et godt program,
som gav et godt indtryk af hvordan det
er at arbejde som socialrådgiver. Det var
studerende som underviste, og de gav
god information
om uddannelsen. Praktikken
bidrager
til,
at man bliver
mere afklaret
i sit uddannelsesvalg.«

Daniel 2.Q og Agnes 2.Q var i praktik på læreruddannelsen på
Professionshøjskolen København.
De fortæller: »Dagen startede med en introduktion til skolen og de forskellige uddannelser på skolen. Herefter blev
der sunget morgensang. Efter dette skulle alle deltage i en
leg, »de 4 verdenshjørner«, hvor deltagerne ud fra bestemte
udsagn skulle gå til den gruppe de var mest enige med. Derefter skulle man i grupper arbejde med en case, som handlede om hvad en lærer kan gøre når en elev mistrives i en
klasse. Dagen sluttede med en rundvisning på skolen.«
Både Daniel og Agnes syntes det var spændende og udbytterigt at opleve en uddannelsesinstitution og få større indblik
i hvad man arbejder med på læreruddannelsen. De oplevede
en skole med mange faciliteter, hvor der
var en god stemning.

LEA
AGNES

DANIEL
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PÆDAGOG

SYGEPLEJERSKE OG FYSIOTERAPEUT

Julie Bruus Pilgaard 2.Y var i praktik på
pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen København.
Julie fortæller: »Vi blev undervist af
2 studerende på uddannelsen. Først fik
vi nogle arbejdsspørgsmål for at ryste
os sammen. Derefter arbejdede vi med
en case om mobning. Praktikdagen
handlede mest om uddannelsen, ikke
så meget om jobmulighederne bagefter.
Det var spændende at komme i praktik,
spændende at få indblik i uddannelsen
og opleve en uddannelsesinstitution.«

Denis 2.X, Johanne 2.P og Amalie 2.P var i praktik på sygeplejerske- og fysioterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen København.
De fortæller: »Dagen startede med information om sygepleje- og fysioterapeutuddannelsen. Herefter lavede vi nogle
forsøg med blodtryksmåling og iltoptagelse i blodet. Vi arbejdede også med en case om lårbensbrud, behandling af dette
og efterfølgende genoptræning. Det var spændende at arbejde med en virkelig problemstilling. Det var 3 studerende
der underviste. Det gjorde det ekstra spændende at det var
studerende der underviste.Vi fik en omvisning på skolen, og
fik indtryk af et godt studiemiljø. At være i praktik sætter
tanker i gang om fremtidige studievalg, man har mulighed
for at blive mere bevidst om sine valg.«

JULIE

DENIS
HANNE OG

AMALIE, JO
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IT-TEKNOLOG

UNIVERSITET

Bassel 2.Y var i praktik som IT-Teknolog på Københavns Erhvervsakademi (KEA).
Bassel fortæller: »Det var en god oplevelse at
være i praktik, og det gav et godt indblik i uddannelsen. Vi fik god information om uddannelsen, og det
var spændende at møde nogle studerende på uddannelsen. Vi arbejdede med en spændende opgave,
hvor vi skulle programmere en lyscensor. Lyscensoren skulle automatisk tænde en lampe, når det blev
mørkt i lokalet, og slukke lampen igen når det blev
lyst. Vi overværede også noget undervisning. Der
blev på dette hold undervist på engelsk.
De studerende skulle prøve at
hacke et system for at teste
systemets sikkerhed. Det
er godt med praktik på hf.
Det er givende at få konkret
erfaring med en uddannelsesinstitution, selv om
det ikke er netop denne
uddannelse man vil
vælge, men en der
er inden for interessefeltet.

Sisse 2.Y har en universitetsfagpakke og deltog i 2
workshops på praktikdagen.
Sisse fortæller: »Jeg deltog i workshoppen om bæredygtighed og workshoppen om sociale medier. Det var
studerende, som fremlagde nogle projekter de havde arbejdet med i deres uddannelse, og det gjorde det rigtig
interessant. Man kunne mærke, at de brændte for deres
projekter. Det var spændende at høre om noget fra 2 forskellige fakulteter. Bæredygtighed fra det naturfaglige
og sociale medier fra det humanistiske. Det var godt at
det var studerende, som stod for undervisningen, og det
var godt med eksempler på projektarbejdsformen. Det giver et afbræk
i ens egen undervisning, og der
måtte gerne være flere praktikdage, hvor flere uddannelser er
repræsenteret. Man bliver mindre skoletræt med denne afveksling. Det kunne også have
været spændende at
komme i praktik ude
på universitetet.«

SISSE

BASSEL
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PÆDAGOGISK HALVDAG
OM KLASSELEDELSE
THOMAS FALK LARSEN
Lektor i historie, religion
og filosofi, medlem af
Pædagogisk Udvalg

Fredag d. 8. august 2018 mødtes alle skolens lærere til en pædagogisk
halvdag med Dorte Ågård under titlen »Hvordan påvirker lærere bedst
kursisters motivation og engagement? Klasseledelse i teori og praksis«.
Dorte Ågård er seniorrådgiver på Institut for
Læring og Filosofi på Århus Universitet og
har forsket meget i klasseledelse.

DET ÆNDREDE KLASSERUM
- VOKSENDE UBALANCE
Inden for det seneste årti er der et ændret
grundvilkår for gymnasieskolen. Det har medført at eleverne mødes af en række forskellige, voksende udfordringer såsom en akademisering af fagene, bl.a. med stadig stigende
krav i læreplanerne om at eleverne skal opnå
kendskab til fagenes teori og metode. Samtidig stilles der større krav om selvstændighed
og innovative evner. Endelig kan der peges på
brugen af bærbare computere i timerne som
eleverne i høj grad har været overladt til dem
selv at håndtere og administrere.
Men også eleverne kommer i stadig stigende grad med svækkede forudsætninger.
Her kan der bl.a. peges på nye koncentrati-
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onsproblemer pga. ændringer i deres medieforbrug, voksende trætheds- og søvnproblemer, stigende psykisk skrøbelighed
såsom stress, depression m.v. og endelig
svigtende personlige studiekompetencer,
bl.a. vedholdenhed.
Men hvordan takler man så denne ubalance? For Dorte Ågård handler det ikke om
at sænke kravene. Det handler snarere om
at styrke kursisternes forudsætninger, bl.a.
deres vedholdenhed. Læreren skal sigte på
at øge kursisternes sikkerhed og mod på at
tage fat på arbejdet ved at styrke sin egen
klasseledelse. Derved vil man kunne komme
til at stille højere krav til de studerende, argumenterer Dorte Ågård.

REGULERING AF MOBILTELEFONER
OG BÆRBARE
Et værktøj til at styrke klasseledelsen er at
få tacklet det relevante og tilbagevendende

problem med brug af mobiltelefoner og bærbare computere i undervisningen. For Dorte
Ågård er det vigtigt at slå fast at det ikke er
en diskussion for eller imod digitale medier.
Ej heller er der tale om en kamp mellem
teknologientusiaster og teknologiforskrækkede. Det er i langt højere grad et spørgsmål
om at erkende, at ny teknologi har utilsigtede konsekvenser og negative bivirkninger,
og at indrette sig fornuftigt med teknologien
ved at minimere de negative sider gennem
netop klasseledelse.
Dorte Ågård formulerede det tydeligt
i slagordet »IT er godt – IT hele tiden er
skidt«
Psykologisk set er mobiltelefonen utrolig
koncentrationskrævende – selve tilstedeværelsen af mobilen, hvad enten den er på
bordet, i tasken eller i lommen virker forstyrrende. Men hvad der måske er mere overraskende (og gjorde stort indtryk på denne artikels forfatter) er at alene forventningen om at
der kommer beskeder er utrolig koncentrationskrævende for eleverne, og derfor bør mobiltelefoner ikke bare skaffes væk fra bordet,
men helt væk fra både lomme og taske.
Dorte Ågård præsenterede os for følgende
interview hun har lavet med en gymnasie-

Dorte Ågård kommer med sine bud på, hvordan
man ved hjælp af klasseledelse kan styrke kursisternes forudsætning for læring.
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elev, der illustrerer hvor problemfyldt mobilen kan være:
»Interviewer: Okay, så du slipper slet ikke mobilen?
Elev: Nej, det gør jeg ikke, he he.
Interviewer: Fordi det er ubehageligt?
Elev: Ja, jeg føler, den bliver væk. Ikke at den
gør, for der er ikke nogen, der tager den
eller noget, men JEG føler, at den bliver
væk. Det er sådan en angst, jeg får. Jeg
får angstanfald, når den ikke er ved mig, he
he. Det er jo sådan en privat ting. Det er jo
mange af ens private ting, der er på telefonen og så videre.
Interviewer: Men bliver du ikke forstyrret af
den?
Elev: Nej, den ligger i min lomme lige nu.
Altså, jeg har rigtig meget lyst til at tage
den op. Men jeg kan godt sige »Du har ikke
brug for den.«
Interviewer: Men du skal bruge lidt energi på
at lade være med at kigge på den?
Elev: Ja, så jeg tænker lidt over det. Jeg tænker lidt over det lige nu.
Interviewer: Okay - det kunne være, der var
kommet noget, du lige skulle se?
Elev: Ja, det er det.
Interviewer: Hvad kunne det være?

1
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Elev: Snapchat, he he. Ja, det kunne være,
de havde skrevet et eller andet til mig, jeg
ved ikke.
Interviewer: Og det kunne godt være, at det
var vigtigt at se?
Elev: Ja, sådan… spændende. Bare lige sådan to minutter, det tager bare lige to sekunder, jeg er hurtig til at skrive, og så kan
jeg lige lægge den tilbage […] Altså, den ligger jo bare i min lomme. Det er jo ikke fordi,
jeg hele tiden tager den op. Det er slet ikke
det, og den er på lydløs, så vibrerer den ikke
eller noget. Jeg tager den ikke frem. Men
jeg tænker på den. Det er som, når man
savner én […] Det er sikkert også en af
grundene til, at jeg ikke fungerer i skolen,
så … [lang pause]. Jeg har det sådan, jeg
er ukoncentreret fordi, du ved, man bliver
bare afhængig af telefonen, jeg ved ikke
hvorfor. Det er bare, der er et eller andet
lort over den, he he.«1

KONSEKVENSER AF
BRUGEN AF BÆRBARE
Ifølge Dorte Ågård er et af de store problemer, at gymnasierne og den enkelte lærer
ikke har haft formuleret spilleregler for brugen af bærbare computere i undervisningen.

 ouw, A. V., Ågård, D., & Krogstrup, H. K. (2018). Klasseledelse og faglige overgange: Et ministerielt udviklingsprogram baseL
ret på forandringsteori.

Det har medført at lærerne har været usikre
på, hvordan de skulle håndtere situationen
omkring bærbare.
Eleverne har generelt fået ansvaret uden
at have træning i fornuftig computerbrug.
Dette ansvar er for mange elever alt for svært
at leve op til. Fristelsen er simpelthen for stor
til lige at tjekke de sociale medier, chatte
med vennerne, surfe på nettet, se en film eller serie eller spille spil, hvilket har medført
stor irritation og frustration hos lærerne. De
manglende spilleregler har forskudt lærernes klasseledelse, således at der er kommet
mere negativ kontakt mellem lærer og elever
med efterfølgende tab af lærerautoritet.
Men hvordan løser man så denne problematik? Dorte Ågård peger på behovet for
styring og kontakt altid gør sig gældende.
Men behovet stiger især for elever der har et
særligt behov for styring og kontakt, såsom
nye elever, elever med negative skoleerfaringer, uddannelsesfremmede elever, elever med anden etnisk baggrund, elever med
koncentrationsproblemer, psykisk sårbare
elever med stress, depression o.l., samt elever med særlige udfordringer: ADHD, aspergers, angst osv.

LØSNINGER OG ANBEFALINGER TIL
AT ØGE STYRING OG KONTAKT
Målet er at øge elevernes oplevelse af tryghed og sikkerhed i klasserummet. I den

Målet er at øge elevernes oplevelse af tryghed
og sikkerhed i klasserummet. I den forbindelse
kom Dorte Ågård med nogle anbefalinger til hvordan
man kan øge både styringen af klasserne og den
positive kontakt. Man bør som lærer have fokus på en
klar regulering af mobiler og computere. Derudover
bør læreren tilstræbe at skabe en tydelig
arbejdskultur. Det kunne for eksempel gøres ved at
være tydelig omkring hvordan det forventes at
eleverne skal arbejde i undervisningen.

forbindelse kom Dorte Ågård med nogle anbefalinger til hvordan man kan øge både styringen af klasserne og den positive kontakt.
Man bør som lærer have fokus på en klar
regulering af mobiler og computere. Derudover bør læreren tilstræbe at skabe en tydelig arbejdskultur. Det kunne for eksempel
gøres ved at være tydelig omkring hvordan
det forventes at eleverne skal arbejde i undervisningen.
Yderligere er det vigtigt at skabe rammerne for en god timestart. Her pegede
Dorte Ågård på værdien ved at være tydelig og konsistent i sin fraværsregistrering
ved timens start. Hvornår kan eleverne
forvente at de bliver skrevet fraværende er det når man kommer to, fem eller ti minutter for sent til timen? Et andet råd var
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Lærerkollegiet lytter
opmærksomt til Dorte
Ågårds oplæg omkring
klasseledelse.
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at bede eleverne lukke deres computer ved
timens start for derved at undgå at der er
alle mulige forskellige dagsordner, såsom
spil, chats, surfing o.l. Endelig pegede Dorte
Ågård på vigtigheden af at læreren etablerer en god løbende kontakt til alle elever, og
at læreren er særlig bevidst om at give eleverne anerkendelse.
I direkte forlængelse af den pædagogiske halvdag vedtog lærergruppen en politik
på mobilområdet. Eleverne må ikke have
telefoner fremme i timerne. De skal enten
være i tasken på lydløs, eller afleveres ved
timens start i de dertil indrettede mobilte-

lefonkasser, der efterfølgende blev indkøbt
til alle klasselokaler. Der blev også indkøbt
notehæfter til eleverne, så de ikke kan insistere på at bruge deres bærbare computere
til noteskrivning.
Den pædagogiske halvdag om klasseledelse har i årets løb afstedkommet mange
gode diskussioner lærerne imellem, og med
eleverne i de enkelte klasser. Klasseledelse
er et til stadighed væsentligt og tilbagevendende tema, som både nye og mere erfarne
lærere hele tiden er nødt til at reflektere
over og forholde sig til.

VIDENDELING I FORBINDELSE
MED HISTORIEOPGAVEN
Som nyansat lærer kan man have mange
spørgsmål til hvordan man bedst muligt
tilrettelægger et undervisningsforløb som
opfylder læreplanens krav, og som motiverer eleverne til at tilegne sig fagets metode
og faglig viden. Videndeling mellem kolleger
spiller her en stor rolle. Dels ved at nyansatte kolleger kan spørge de mere erfarne til
råds, dels ved at faggruppen deler forløb. På
Frederiksberg hf-kursus går to historielærere sammen om at udarbejde de forskellige
forløb som eleverne skal undervises i.
Denne artikel fokuserer på to forløb på 1.hf,
nemlig et forløb om demokrati, og et forløb
der forberedte eleverne til historieopgaven.

DEMOKRATIFORLØBET
I læreplanen for Kultur- og samfundsgruppen (2017) står der at »undervisningen skal
udvikle elevernes almendannelse og selvog omverdensforståelse og derigennem bidrage til at skabe et fagligt fundament for
selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse
i et moderne, flerkulturelt og demokratisk
samfund.«

Hvordan omsættes dette til et konkret undervisningsforløb på Frederiksberg hf-kursus? Inger Worsøe (IW) og Belinda Granhøj
Christensen (BGC) udarbejdede materialet
til dette forløb. At svare på hvad demokrati
er, er ifølge tidligere statsminister Anders
Fogh Rasmussen relevant: » I Danmark har
vi gennem generationer betragtet friheden
som en selvfølge. Folkestyret som noget
selvklart. Og respekten for liv, frihed og
ejendom som selvindlysende. Men vi oplever
i disse år, at der fra forskellig side bliver sat
spørgsmålstegn ved disse værdier, både her
i Danmark og i andre lande. Vi må indse, at
opslutningen om folkestyret og respekten
for de grundlæggende frihedsrettigheder
ikke er en selvfølge. Friheden skal vindes,
udvikles og forsvares i hver ny generation.«
Hvor kommer disse ideer om folkestyre og
frihedsrettigheder fra? Og hvilken konsekvens har det for borgeren? For at svare på
disse spørgsmål valgte IW og BGC at eleverne skulle læse tekster som belyste tre
nedslag i historien som belyser demokrati
som henholdsvis »en politisk ideologi, hvor

PETER JOHANNES LARSEN
Lektor i dansk og historie
og læsevejleder
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begrebet i nutidig forståelse forbindes med
begreber som frihed, lighed og tolerance –
tre idealer, der er nærmere udspecificeret
i menneskerettighederne – og for det andet som betegnelse for en styreform, hvor
statsmagten tilkommer hele folket baseret på ideen om den suveræne folkevilje og
myndige borgeres aktive medvirken i den
politiske proces.«1
Det første nedslag var det antikke Grækenland. Hvordan så grækerne på demokrati? Og hvordan adskilte synet på
demokrati sig fra vores? Eleverne arbejdede blandt andet med tekster der belyste fortalerne for og modstanderne af
demokrati, nemlig Perikles gravtale og
den gamle oligark. Hvorfor talte/skrev de
for henholdsvis styreformen demokrati
og oligarki? Disse tekster er vanskeligt
tilgængeligt for eleverne, og IW og BGC
havde derfor i deres undervisningsmateriale medtaget fx små youtube-klip som
forklarede centrale begreber for eleverne,
som fx polis, så eleverne fik den nødvendige baggrundsforståelse inden deres arbejde med teksterne.
Hvad er forskellen på direkte og indirekte
demokrati? Kan man tale om demokrati når
kun voksne atheniensiske mænd havde poli-

1
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Demokratikanonen

tiske rettigheder, dvs. at kvinder, fremmede
og slaver ikke kunne påvirke deres eget liv.
Hvad betyder det for synet på det atheniensiske demokrati at athenienserne ikke havde
samme syn på lighed som vi har i dag?
For den nyansatte lærer er det en stor
hjælp at der er udarbejdet et undervisningsmateriale som arbejder med disse spørgsmål og en forløbsplan, for videndelingen
betyder at han eller hun får et forløb hvor
erfarne kolleger har overvejet hvilket materiale der er bedst egnet i forhold til eleverne,
hvordan progressionen skal være, og hvordan de faglige og metodiske mål skal og kan
opfyldes.
Næste nedslag var atlanterhavsrevolutionen, dvs. oplysningstiden samt den franske
revolution og den amerikanske uafhængighedserklæring og dannelse af USA. Mange af
de foreslåede tekster fra demokratikanonen
indgik i dette forløb. Og for eleverne var det
nemt at se man nu forstod demokrati på en
anden måde end i det antikke Grækenland.
Begreber som oplysning (Kant), bemyndigelse (Locke), magtens tredeling (Montesquieu) og kvindernes ligestilling med mændene
(Olympe de Gouges) hjalp eleverne til at forstå hvordan et arbejde med begrebshistorie
gør dem klogere på deres egen tid, og på

hvor ideerne om folkestyre og frihedsrettigheder kommer fra.
Det sidste skridt i dette begrebshistoriske arbejde var at eleverne arbejdede med
tekster der belyste indførslen af demokrati
og retsstat i Danmark (1849) – igen uden at
kvinderne og de fattige havde stemmeret
- arbejder- og andels- og kvindebevægelsen som bidrog til at der kom et reelt folkestyre i Danmark, og at frihedsrettighederne
omfattede alle danskere uanset køn eller
klasse.
Eleverne har indtil juleferien seks historietimer om ugen, og dermed er en prioritering af hvilke tekster eleverne skal læse, og
hvilke opgaver eleverne skal arbejde med,
nødvendig. I kommissoriet for udvalget der
skulle udarbejde demokratikanonen står der
at udvalget skal:
»udpege de centrale begivenheder, filosofiske strømninger og politiske tekster,
som har bidraget til debatten om og påvirket udviklingen af frihedsrettighederne
og folkestyret i Danmark. I denne samling
bør inddrages såvel udenlandske som danske og såvel historiske som mere nutidige

Emma 2. R og Sisse 2.Y laver studier på
Glyptoteket. Ekskursion med historie A
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bidrag«. Det hedder i kommissoriet videre,
at kanonen skal bestå »af de begivenheder,
tænkere og tekster, som i særlig grad har
præget synet på det enkelte menneskes
frihedsrettigheder, samfundets sammenhængskraft og udviklingen af det danske
demokrati«.« Det er indlysende at selv med
seks timer om ugen, så er det begrænset
hvad man kan nå, men med dette forløb har
IW og BGC dels bidraget til elevernes studiekompetencer: Hvordan læser og taler man
i historiefaget, dels bidraget til elevernes
almendannelse fordi forløbet har været et
eksempel på oplysning og myndiggørelse:
Med udvalgets ord har forløbet i historie:
»danne[t] grundlag for en meningsfuld og
velinformeret debat [blandt eleverne] om
det nuværende danske demokrati samt dets
historiske og filosofiske forudsætninger.«
Begrebshistorien samt de historiske nedslag har nemlig betydet at eleverne nu har
fået en større forståelse af hvorfor demokrati/folkestyre, retsstat, borgerlige frihedsrettigheder, social og kønslig ligestilling er
vigtigt for dem i deres hverdag som borgere
og deltagere i demokratiet i Danmark.
Når den nyansatte lærer ikke selv skal
udarbejde alle forløbene selv, betyder det at
han eller hun i højere grad kan fokusere på
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elevernes læring og den formative evaluering. Denne er vigtig i det næste forløb.

HISTORIEOPGAVEN
Historielærergruppen besluttede at forløbet som skulle føre frem til historieopgaven
skulle handle om industrialisering, urbanisering og kolera. Marianne Weile (MW) og
Thomas Falk Larsen (TFL) har udarbejdet
materialet og forløbsplanen til dette forløb.
I læreplanen står der at: »Som optakt til historieopgaven gennemføres et obligatorisk
forløb i samspil med dansk med vægt på fordybelse i et relevant emne samt elevernes
udtryksfærdigheder. Historiefaget har her
særligt fokus på: 1) elevernes evne til kritisk
og reflekteret at finde, udvælge, anvende og
vurdere forskelligartet materiale, 2) faglig
opgaveskrivning, herunder anvendelse af
citater, henvisninger, figurer, illustrationer
m.v. og endelig 3) historiefagets identitet og
metoder.«2
For at sætte eleverne i stand til at arbejde med fagets identitet og metoder, og
dermed at sætte eleverne i stand til at anvende forskelligartet materiale, besluttede
MW og TFL dels hvilke tekster og opgaver
der skulle arbejdes med, dels at udarbejde
et opgaveteknisk hæfte til eleverne. For

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017

den nyansatte lærer er dette hæfte en stor
hjælp fordi MW og TFL præsenterer eleverne for de skrivehandlinger som historieopgaven består af. Ved at give forskellige
eksempler på disse, og ved at gøre eleverne
opmærksomme på formalia, bliver det lettere for eleverne selv at anvende dem, og
dermed bliver det lettere for eleverne at
mestre den akademiske genre. Dette er
vigtigt fordi historieopgaven forbereder
eleverne på den større skriftlige opgave
som de skal skrive i fjerde semester. Ved
at træne elevernes skriftkompetence er historieopgaven studieforberedende.
Historieopgaven skal udarbejdes individuelt og være på mindst fem normalsider
a 2400 enheder (antal anslag inkl. mellemrum).
MW og TFL valgte materiale som gav eleverne den nødvendige viden om sygdommen kolera, om hvordan København så ud
før og efter koleraepidemien i 1853. Ud over
at give eleverne viden fokuserede forløbet
også på at træne elevernes kildekritiske
kompetence, og på at eleverne kunne undersøge og vurdere forskellige årsagsforklaringer.
Det første skete for eksempel ved at
eleverne skulle arbejde med et uddrag fra
Charles Kjærs dagbog fra 1853, med tekst-,
tal- og billedkilder der belyste arbejds- og
boligforholdene. For den nyansatte lærer

MED EN INDDRAGELSE AF VEDLAGTE
TEKSTER BEDES DU BESVARE FØLGENDE:
1. Gør rede for forløbet af koleraepidemien i København i 1853.
2. Undersøg årsagerne til, at koleraen opstod i København.
3. 	Vurder hvilke konsekvenser epidemien fik for byen og dens borgere.
I din besvarelse skal du inddrage en indholdsmæssig analyse og kildekritisk behandling af de vedlagte bilag:
Vedlagte bilag:
Bilag A: 	
Satiretegning: »Et Glas kjøbenhavnsk drikkevand set
under Mikroskopet – ærbødigst tilegnet Vandkommissionen« (1850)
Bilag B: Satiretegning: Et besøg på anmeldelseskontoret i 1853.

ville det være et tidskrævende arbejde at
skulle finde disse forskelligartede materialer; derfor er det en stor hjælp at erfarne
kolleger har udarbejdet kompendier som
man kan anvende i ens undervisning.
At læse kilder og at arbejde med årsagsforklaringer er tidskrævende, og det er vigtigt at den enkelte lærer tæt følger den enkelte elevs arbejde med de forskellige kilder,
og at læreren giver den enkelte elev formativ
evaluering på dette arbejde. Hvis ikke dette
sker, har læreren ikke overblik over om den
enkelte elev har den fornødne faglige viden
og metodiske kompetence til at skrive historieopgaven.
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For den nyansatte lærer er det en stor hjælp at
der er udarbejdet et undervisningsmateriale
som arbejder med disse spørgsmål og en forløbsplan,
for videndelingen betyder at han eller hun får et
forløb hvor erfarne kolleger har overvejet hvilket
materiale der er bedst egnet i forhold til eleverne,
hvordan progressionen skal være, og hvordan de
faglige og metodiske mål skal og kan opfyldes.

Forløbet som er udarbejdet af MW og TFL,
fokuserer dermed ikke alene på at give eleverne en faglig og metodisk viden, men også
på at give eleverne en mestringsforventning.
At eleverne har en forventning om at de kan
løse den stillede opgave, og at de kan gøre
det godt og selvstændigt.
For at give læseren et billede af den opgave som eleverne skulle mestre, gengives
her på siden, en af de opgaver som eleverne
kunne vælge.
Af denne opgaveformulering fremgår det
at eleverne for det første skal kunne skrive
i forskellige skrivehandlinger: redegørelse,
undersøgelse/analyse og diskussion/vurdering. Eleverne skal altså træne deres skriftlige kompetencer og at skrive i fagdiskursen
(deres udtryksfærdigheder). Derudover skal
de træne god henvisningspraksis. På denne
måde er kravet om at historieopgaven skal
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være studieforberedende opfyldt. For det
andet skal eleven demonstrere at han/hun
kan anvende relevant faglig viden, og at han/
hun mestrer fagets metode.
MW og TFL har tilrettelagt forløbet på
den måde at teksterne først gennemgås
eksemplarisk, og at eleverne derefter
gradvis arbejder mere og mere selvstændigt med de forskellige materialer. Materialerne har en forskellig sværhedsgrad,
og dialogen mellem lærer og elev samt
klassedialogen tjener derfor til at læreren
får en klar forståelse af hvor den enkelte
elev er i sin læringsproces, og hvilken
feed forward og feed up der er relevant
for at den enkelte elev får en mestringsforventning. Processen fører frem til at
den enkelte elev kan honorere de faglige
og metodiske krav som han eller hun skal
opfylde, og dermed at der kommer et vellykket resultat ud af forløbet.
IW tilbød at udarbejde et retteark til historieopgaven, og på samme måde som tekstkompendiet, det opgavetekniske hæfte og
forløbsplanen var en stor hjælp for den nyansatte lærer, så er rettearket det også. For
det første fordi det udpeger hvad eleven skal
mestre for at besvare opgaven ideelt – og
dermed på hvad der er vigtigt i elevernes
læringsprocesser i den daglige undervisning; for det andet fordi den nyansatte lærer
på denne måde ikke selv skal anvende tid på

at finde ud af hvordan han eller hun vil give
summativ feedback.

VIDENDELING
Gengivelsen af de to forløb udarbejdet henholdsvis af IW og BGC samt MW og TFL har
vist styrken i at kolleger arbejder sammen.
Især for den nyansatte kollega som ikke
har det samme overblik over materialer,
og som ikke har den samme erfaring med
at monitorere elevernes læringsprocesser

og i at give formativ evaluering, er det en
stor hjælp at erfarne kolleger har udarbejdet materiale, forløbsplaner og opgaver
som man kan anvende. På den måde bliver
der mere tid til at lære den enkelte elev at
kende og dermed at give en så god kerneydelse som muligt: gode læringsprocesser
for eleverne. Videndelingen er en kvalificeret og reflekteret hjælp til den nyansatte
lærer så han eller hun kan udvikle sin egen
faglige habitus.

Valdemar 2.P, Jonas 2.Z,
Kathrine 2.T, Hannibal 2.X,
Clara 2.Q, Tone 2.U, Sara 2.P
og Røskva 2.Q med historie A
på Glyptoteket

29

TEMA

EFTER
REFORMEN

Der er i dag en langt bedre kobling mellem
den praktiske undervisning og den
teoretiske undervisning, fordi eleverne til
eksamen skal kunne koble den fremviste praksis
med den til forløbspakkken hørende teori.
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TEMA EFTER REFORMEN

IDRÆT C EFTER DEN NYE REFORM
I forbindelse med hf-reformen fra 2017 blev det fra politisk hold besluttet
at eleverne fremover skal vælge mellem idræt og praktisk/musiske
fag som obligatorisk fag, og i samme forbindelse blev det besluttet at
idræt C fremover skal være et eksamensfag.
Det har længe været et ønske i Gymnasieskolernes Idrætslærerforening at idræt C
blev et eksamensfag på både stx og hf, fordi
det vil styrke fagets faglighed og prioritering.
Det gav en del hovedbrud da det på Frederiksberg hf-kursus blev besluttet at de
nævnte fag skulle afvikles i 1. semester med
eksamen til jul. Altså et turbo-forløb med 3
dobbeltlektioner om ugen.
Tidligere er idræt C blevet afviklet over et
skoleår, og eleverne er blevet vurderet bestået eller ikke-bestået på baggrund af følgende bedømmelseskriterier:
§§ fysisk kapacitet
§§ beherskelse af grundlæggende idrætslige færdigheder
§§ beherskelse af tekniske og taktiske elementer i et alsidigt udvalg af idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre
færdighedsområder: Boldspil, nye og
klassiske idrætter, musik og bevægelse

ANDERS GUDME-KNUDSEN
Lektor i idræt og biologi

§§ evnen til at arbejde selvstændigt og indgå
i samarbejdsrelationer
§§ evnen til at koble teori med praktik og
træning i forbindelse med opvarmning,
træningsprogram og undervisningsforløb.
Ved den nye eksamensform skal eleverne i
grupper op i en praktisk del hvor de trækker
en forløbspakke indeholdende 3 aktiviteter
fra hvert færdighedsområde 24 timer inden
eksamen.
De tre færdighedsområder er: nye og
klassiske idrætter, musik og bevægelse,
boldspil.
Desuden er der en mundtlig prøve som
skal kobles til den forløbspakke eleverne har
trukket.
De forløb eleverne blev undervist i, og som
de kunne trække på første år med den nye
reform, var:
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NYE OG KLASSISKE IDRÆTTER

MUSIK OG BEVÆGELSE

BOLDSPIL

• Crossfit
• Bordtennis

• Rytmisk opvarmningsprogram
• Lindyhop

• Fodbold
• Volley

Til hvert forløb er der knyttet relevant teori
f.eks. volleyball og idrætspsykologi, fodbold
og energiprocesser, crossfit og styrketræningsprincipper.
Den indførte eksamen har betydet at vi
har mistet en del frihed på idræt C-faget.
Eksamensformen giver en stramt styret semester-struktur for at nå at klæde eleverne
fagligt på til eksamen.
Tidligere har vi på Frederiksberg hf brugt
idrætsfaget til at socialisere eleverne i forbindelse med intro-kanoture med friluftsaktiviteter og orienteringsløb ved bl.a. Susåen
og Mølleåen, men det er ikke længere muligt, da vi minimum skal nå at undervise i 6
eksamensrelaterede forløb.
Desuden begrænser vintereksamenen
vores muligheder for at udbyde udendørsaktiviteter, fordi der er en del aktiviteter som
er svære at gennemføre i december, f.eks.
atletik, ultimate, kanosejlads m.m.
En anden udfordring har været at eleverne med tre gange idræt om ugen oplever
at læringskurven er meget stejl, og at nogle
elever desuden ikke er fuldt ud restitueret
til næste undervisningsgang og kan være
fysisk og psykisk trætte.
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Det har blandt andet betydet at vi nu løbende veksler mellem to forløb, f.eks. fodbold og crossfit og volleyball og opvarmning.
Til gengæld har reformen tydeliggjort evalueringskravene for eleverne.
Alle får i løbet af semesteret udarbejdet
drejebøger til alle 6 forløb, og alle har mulighed
for at fremvise deres drejebøger i forbindelse
med undervisningen og få løbende feedback.
Der er i dag en langt bedre kobling mellem
den praktiske undervisning og den teoretiske undervisning, fordi eleverne til eksamen
skal kunne koble den fremviste praksis med
den til forløbspakkken hørende teori.
Desuden har ændringerne i læreplanen
betydet at de rytmiske forløb er blevet styrket i undervisningen, hvilket ofte tilgodeser
de knap så boldsikre elever.
Eksamensformen har også medført en
styrkelse af elevernes samarbejdsevner og
bevirket at eleverne er bedre i stand til at
værdsætte hinandens spidskompetencer.
Vi har nu afviklet undervisningen i idræt
C to gange efter den nye læreplan, og vores
erfaring er at eleverne klarer sig godt til eksamen, og at mange elever vælger idræt B
på 2. år.

Idræt B på friluftstur til Susåen og Tystrup Sø
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TEMA EFTER REFORMEN

MERE FRIHED, MERE PRAKSIS
– OG MERE TRAVLT!
Billedkunst C på Frederiksberg hf-kursus efter den nye reform
I billedkunst går teori og praksis hånd i hånd.
Her underviser og lærer vi ved at gøre. Vi
laver billeder for at træne elevens evne til
at kommunikere æstetisk og visuelt, men
vi laver også billeder, fordi vi ved, at eleven
gennem konkrete eksperimenter og egne
erfaringer med den kreative proces får en
bedre og mere grundlæggende forståelse
af, hvorfor kunst og anden visuel kommunikation ser ud, som den gør.
Denne vekselvirkning mellem teori, analyse og praksis har i mange år været fagets
kendemærke og styrke – og det er det stadig
på Frederiksberg hf-kursus. Reformens generelle fokus på det anvendelsesorienterede
har sat yderligere fokus på vigtigheden af
elevens eget undersøgende og eksperimenterende arbejde, mens periodekendskab og
tillæringen af fagsproget er blevet nedprioriteret. Dermed ikke sagt at analyse, fagterminologi og kunsthistorie ikke forsat spiller en
rolle i faget, for det gør de. Men med reformen har vi fået en læreplan, der stiller færre

Lea, Morten og Dennis fra billedkunst B tegner croquis

LOTTE STUHR
Lektor i billedkunst og dansk

specifikke krav til perioder og metoder, men
som til gengæld betoner vigtigheden af, at
eleverne får materiale- og metodefrihed,
når de skal vælge deres æstetisk udtryk, så
deres forskellige forudsætninger og talenter
for at udtrykke sig kan komme til sin ret.
For de fleste af vore elevers vedkommende er det som regel netop lysten til selv
at lave billeder, der får dem til at vælge faget, ligesom mange elever nyder, at der er
nogle timer i deres ofte tæt pakkede skema,
hvor de kan slappe lidt af, fordi fokus ikke
primært ligger på venstre hjernehalvdels
evne til at tænke struktureret og analytisk,
men på også at arbejde med deres kreative
højre hjernehalvdel og på at få de to hjernehalvdele til at arbejde godt sammen. Derfor
er vi på Frederiksberg hf-kursus glade for
reformens fremhævelse af netop arbejdet
med det konkrete, det sanselige og det materielle.
Med den nye reform har vi også fået travlt.
Hvor undervisningen på C-niveau tidligere
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For de fleste af vore elevers vedkommende er
det som regel netop lysten til selv at lave
billeder, der får dem til at vælge faget, ligesom
mange elever nyder, at der er nogle timer i deres ofte
tæt pakkede skema, hvor de kan slappe lidt af, fordi
fokus ikke primært ligger på venstre hjernehalvdels
evne til at tænke struktureret og analytisk, men på
også at arbejde med deres kreative højre
hjernehalvdel og på at få de to hjernehalvdele til at
arbejde godt sammen.

strakte sig over både 1. og 2. semester, er
den nu samlet på 1. semester med 3 dobbeltlektioner om ugen og en afsluttende eksamen til jul. Det har ført til en kraftig intensivering af undervisningen og et pres på de
innovative og kreative processer, for selvom
vi samlet set har det samme antal undervisningslektioner som tidligere, er der ikke
længere den samme tid mellem lektionerne
og dermed tid til at indsamle inspiration og
til at lade ideer bundfælde og udvikle sig. Til
gengæld kan vi mærke, at det at eksamen
ligger indenfor en overskuelig fremtid, virker
motiverende og gør det lettere for mange af
eleverne at holde fokus. Eleverne klarer sig
da også rigtig godt til eksamen, og ligesom
før reformen vælger flere af dem at forsætte
med faget på B-niveau det følgende skoleår.
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På B-niveau er den væsentligste ændring,
at muligheden for en 48-timers eksamen er
bortfaldet.
Billedkunsts største udfordring efter reformen består i, at eleverne ikke længere
kun skal vælge mellem de tre musiske fag:
billedkunst, design og musik, men nu også
idræt. Idræt på C-niveau var tidligere et
obligatorisk fag, men efter reformen er det
ikke længere muligt for en elev, der gerne
vil have idræt, også at have et musisk fag.
Tilsvarende kan den elev, der gerne vil dyrke
det musiske, ikke også få idræt. Der er altså
sket en halvering af den tid, der samlet set
afsættes til de praktisk-musiske fag, og det
finder vi dybt beklageligt. Det har betydet, at
de 116 elever, der i år har valgt idræt på C-niveau, ikke har kunnet vælge noget musisk
fag, og at de musiske fag alle er gået mindst
et hold ned. For billedkunsts vedkommende
er de sædvanlige fire billedkunsthold blevet
reduceret til tre i det forgange år. Det er
selvsagt en ærgerlig konsekvens af reformen.

Signe Emilie Vendelboe
Lorenzen 1.B viser det billede
hun malede i forbindelse med
sit billedkunstprojekt.
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TEMA EFTER REFORMEN

MUSIK C EFTER DEN NYE REFORM
MERETE BUHL
Lektor i musik og engelsk

I 2017 trådte den nye hf-reform i kraft med virkning fra august 2017. Vi har
således prøvet at have eksamen på musik C to gange på Frederiksberg hfkursus efter den ny reform.
En væsentlig forskel fra tidligere er, at undervisningen skal gennemføres på et semester a 6 lektioner ugentligt. Man har
travlt, meget stof skal læres, og eleverne
skal klædes på til eksamen i løbet af et halvt
år. Inden reformen havde eleverne 3 timer
ugentligt og havde eksamen efter et års undervisning.
På Musik C behøver man ingen forkundskaber, så en ulempe ved den nye reform
er, at nybegynderen skal tillære sig meget
nyt stof og skal lære at mestre et instrument på relativt kort tid. På den anden side
set er der stor motivation og interesse for
undervisningen, når eksamen ligger så tidligt – man følger godt med, skriver mange
noter for ikke at komme bagefter. Aktivitetsniveauet er højt.
Musikfaget har stadig en teoretisk og en
praktisk dimension til eksamen. Der eksamineres i et nummer fra et særligt studeret
emne samt i gruppesammenspil. Det gjorde
man også efter gammel bekendtgørelse,

40

men på en anderledes måde. Efter gammel
bekendtgørelse havde eleverne i starten af
skoleåret en musikhistorisk gennemgang
af forskellige værker og sluttede året med
det særligt studerede emne. Man kom kun
til eksamen i det særligt studerede emne –
et kendt nummer samt et ukendt nummer
indenfor emnet, som f.eks. kunne være
soul-musik i 60’erne. Musikhistorien skulle
eleverne ikke stå til regnskab for.
Man har i den nye reform tilstræbt, at
eleven kan stilles til ansvar for alle forløb,
der er gennemgået i timerne. Man gennemgår forskellige tematiske forløb i undervisningen – det kan eksempelvis være
musiklære/musikteori, rytmisk musikanalyse, formtyper som blues, jazz, barok og
wienerklassik, dansk musik osv. Man vælger stadig et særligt studeret emne i sidste del af semestret, kommer til eksamen
i dette og skal nu perspektivere til et af
de tematiske forløb. Eleven bliver herved
stillet til ansvar for alt tematisk stof, som

er gennemgået i undervisningen i løbet af
det halve år.
Praktisk musikudøvelse har stort set ikke
ændret sig fra gammel til ny bekendtgørelse. Eleverne skal stadig spille og synge en
masse i timerne. Eksamen i gruppefremførelse er helt identisk med tidligere. Eleverne
skal op i gruppesammenspil (2-8 personer).

Man har hver især en specifik rolle i sammenspilsnummeret – enten synger man eller
spiller på instrument. Akkurat som tidligere
bedømmes eleven både på sin musikteoretiske kunnen samt sammenspil, og der gives
én karakter ud fra en helhedsvurdering af
eksaminandens præstation. Musikudøvelse
og musikkundskab vægtes lige.

Benjamin, Emil og Nicoline fra musik c spiller
nummeret »Fools« af
Troye Sivan til musikaftenen i november.

41

TEMA EFTER REFORMEN

DESIGN OG ARKITEKTUR
EFTER REFORMEN
JETTE FALK
Lektor i design og billedkunst

Ved begyndelsen af sidste skoleår trådte den nye hf-reform i kraft, og
det var med en blanding af forventning og spænding, at jeg indledte
designundervisningens første forløb. To C-niveau forløb er nu afsluttede, og det
er tid til en kort refleksion over reformens positive aspekter og udfordringer.
Med implementeringen af den nye reform
blev navnet »design« ændret til »design og
arkitektur«. På trods af det nye navn er der
dog ikke sket de store ændringer i forhold til
indholdet. De tilpasninger, der er lavet for
at imødekomme regeringens krav, kommer
i langt højere grad til udtryk i strukturen,
særligt på C-niveau i 1.hf
En af de betydeligste ændringer er, at design og arkitektur på 1. hf, som forinden reformen var planlagt med 3 ugentlige lektioner fordelt på 1. skoleår, nu planlægges med
6 lektioner om ugen i det første semester og
afsluttes i december. Når man møder eleverne 6 lektioner om ugen skal man som lærer have godt styr på planlægningen af hele
semestrets forløb allerede fra skoleårets
start, og tidsmæssigt er det svært at lave
ret mange justeringer undervejs. Arbejdsintensiteten er høj, og den nye teori bliver
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hurtigt omsat til praksis, hvilket jeg tror, er
en fordel for flere af vores elever. Dog skrider forløbene hurtigt frem, og kommer man
som elev bagud, kan det være svært at få
indhentet det forsømte. Derfor er det meget
vigtigt for eleverne, at de hele tiden har styr
på både den teoretiske og den praktiske del
af opgaverne.
Man har fra regeringens side valgt at integrere eksamensforberedelserne i den afsluttende del af undervisningen. Eleverne
forbereder en præsentation af nogle af de
projekter som de har lavet i løbet af året, og
udvælger ligeledes professionelle eksempler
som belyser et selvvalgt emne. På 1.hf er der
ingen læseferie, eksamen er placeret umiddelbart efter sidste designtime.
Udover at jeg kunne unde eleverne et par
dages læseferie til at samle deres ting og tanker inden deres designeksamen, er jeg utrolig

glad for den nye eksamensform. Jeg synes,
den nye eksamensform ligger fint i forlængelse af undervisningen, og at den i høj grad
afspejler elevens arbejdsindsats og evner.
Design og arkitektur er efter reformen
fortsat et almendannende fag, og et fag hvor
eleverne får metodiske kompetencer, der
kan udnyttes uden for designundervisningen. Ligeledes er det et fag, hvor eleverne
får trænet deres kreative og innovative evner gennem praktisk arbejde med konkrete
projekter. Innovation er et plusord, der efter
reformen er indskrevet i mange af lærerplanerne. I designområdets identitet indgår
innovation som en vigtig del og integreres
derfor naturligt i undervisningen både teoretisk i forbindelse med design- og arkitekturhistorie og som en vigtig del af elevernes
egne designprocesser.
Eleverne opbygger deres faglighed i arbejdet med egne eksperimenterende designprocesser, og den praktiske dimension giver
dem indblik i processer, der i nogen grad er
identiske med dem, der indgår i designere
og arkitekters daglige arbejde. Den nye
lærerplan lægger stor på vægt på at undervisningen skal belyse fagets professionsrettede perspektiver, og særligt på B-niveau er
det muligt at planlægge aktiviteter og ekskursioner der understøtter dette.
Den nye timefordeling giver for mit vedkommende en skæv arbejdsfordeling og

Udover at jeg kunne unde eleverne et par
dages læseferie til at samle deres ting og
tanker inden deres designeksamen, er jeg utrolig glad
for den nye eksamensform. Jeg synes, den nye
eksamensform ligger fint i forlængelse af
undervisningen, og at den i høj grad afspejler elevens
arbejdsindsats og evner.
skaber et stort arbejdsprespres i efterårssemestret, da jeg har mere end et C-niveau. Men i forhold til læreplanens indhold
har jeg fuldt ud fået mine forventninger
indfriet, og jeg hilser den nye eksamensform velkommen, da der er en særlig god
overensstemmelse mellem undervisningsog eksamensform. Det glæder mig at design og arkitektur fortsat er et bredt fag,
der særligt henvender sig til dem der kan
lide at arbejde praktisk med konkrete projekter, og ønsker at træne deres innovative
og kreative færdigheder.
Når eleverne har afsluttet design og arkitektur på C-niveau efter 1. semester, har
de mulighed for at vælge faget på B-niveau
i 2. hf. Designundervisningen på B-niveau
er planlagt med 5 lektioner om ugen fordelt
over hele skoleåret (ligesom før reformen).
For eleverne på B-niveauet, som skal til
eksamen på 4. semester, er eksamensforberedelserne indlagt i den afsluttende del af
undervisningen, ligesom på C-niveauet i 1.hf.
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TO ELEVERS PERSPEKTIV
PÅ DESIGN OG ARKITEKTUR
Nadia og Teodora fra 1. F har begge fulgt undervisningen i »design og arkitektur«
på C-niveau og var begge til eksamen i december. I ønsket om at se på design og
arkitektur ud fra et elevperspektiv har jeg bedt dem om kort at nævne positive såvel
som udfordrende ting ved designundervisningen og –eksamen.
»Design og arkitektur er et stort fag, og det er derfor rigtig fint at faget er inddelt i designkategorier.
Inddelingen skaber en overskuelig struktur. Det
var også rigtig dejligt at få viden og indsigt inden
for forskellige emner, da det gør en opmærksom
på hvilken vej man kunne gå, hvis man ønskede at
uddanne sig indenfor design.
Afvekslingen mellem teori og praksis fungerer
godt, og teoriundervisningen bliver virkelig relevant fordi man ved at den skal bruges i de praktiske projekter. Når man arbejder med de praktiske
projekter er der stor frihed til at vælge hvad man vil
lave, hvilket er rart. Man arbejder selvfølgelig inden
for rammerne, men man kan udfolde sig kreativt,
og bare man begrunder sine valg, kan man stort set
lave det man har lyst til. Det er rigtig rart at bruge
hjernen på en anden måde, og man er opmærksom
på, at man bliver klogere. Design og arkitektur har
vakt vores interesse for det kreative, og vi ser nu

nye og andre muligheder som vi ikke tænkte på før.
Det er første eksamen som vi ikke har været nervøse for fordi man selv har lavet tingene og sat sig
så meget ind i emnerne. Når man har brugt så meget tid på sine projekter går man jo op i det, og det
er en stor glæde at vise sine ting frem til eksamen.
Det er også virkeligt rart at man selv kan vælge sit
eksamensemne. Det er en virkelig god eksamensform, men det ville have været endnu bedre, hvis
man havde haft nogle dages læseferie inden.
Hvis man skal sige noget negativt, så er det at
man går hurtigt frem, og det ene forløb afløser hurtigt det andet. Hvis man ikke vil miste overblikket
er det vigtigt at komme til alle timerne og sørge
for ikke at komme bagud med sine lektier. Man kan
godt blive lidt presset i forhold til lektier og projekter fordi man ved at man ikke må komme bagud,
men man glemmer ikke hvad man har lært fordi det
er så koncentreret.
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TEMA EFTER REFORMEN

MATEMATIK C EFTER REFORMEN
For to år siden tog de første hf-elever hul på den nye hf-reform.
De elever, der nu står med den blå hue på
hovedet og eksamensbeviset i hånden, har
dermed været gennem et ret forandret matematikforløb sammenlignet med deres ældre forgængere. Med reformens ændrede
læreplan for det obligatoriske C-niveau i
matematik er der nemlig både ændret i det
faglige indhold og i principperne for tilrettelæggelsen af undervisningen. Med hf-reformen ønsker man generelt at styrke elevernes digitale kompetencer, og dette kommer
selvfølgelig også til udtryk i matematikfaget.
Nye didaktiske principper som søjler, broer,
spor og spiraler er blevet indført og skal omsættes til konkret undervisning. Og som en
konsekvens af alle disse ændringer i fagets
indhold og tilrettelæggelse er også eksamensformerne ændret ganske markant.

SØJLERNE - FAGETS INDHOLD
Fagets tre hovedemner, eller søjler som de
nu kaldes, er funktionsteori, geometri og
statistik. Søjlerne rummer det faglige indhold fra før reformen med en del nye tilføjelser. De nye elementer består af dels nye

Laust 2.R laver forsøg som optakt til SSO

emner såsom kombinatorik og sandsynlighedsregning, dels uddybninger og faglige tilføjelser til de traditionelle emner - fx er den
gamle disciplin med at konstruere trekanter
med passer og lineal genindført i en digitalt
tilpasset udgave. Det digitale understøtter
også det på C-niveau nye emne med regression og residualplot.

MANISHA DE MONTGOMERY
NØRGÅRD
Lektor i matematik
og religion

DIGITALISERING
Med reformen har digitale kompetencer fået
en fremtrædende rolle. Dette mærkes naturligvis i matematikfaget. Brugen af digitale
værktøjsprogrammer er blevet obligatorisk,
og dette ændrer både ved måden man kan
arbejde med stoffet på samt den type af opgaver, der kan arbejdes med. I arbejdet med
begrebsforståelsen kan et program som GeoGebra, som mange elever kender i forvejen,
fx visualisere betydningen af konstanterne i
en funktion og en ligning kan let omsættes
til et spørgsmål om skæring mellem grafer.
Dermed kan den eksperimenterende tilgang
støttes og fokus en gang imellem flyttes fra
de tekniske mellemregninger til en fortolk-
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ning af selve resultatet. Også mere generelle
digitale kompetencer trænes i matematikfaget. Eleverne skal fx kunne konvertere filer
samt importere og håndtere store datasæt
- evner der også finder anvendelse i andre
fag.

SPIRALER, BROER OG SPOR - NYE
DIDAKTISKE PRINCIPPER
Selvom det faglige indhold er inddelt i tre
søjler, er emnerne ikke uden forbindelse. I
undervisningen tilstræbes det at synliggøre
de faglige forbindelser eller broer mellem
emnerne - noget der typisk kan være vanskeligt. I stedet for at »færdiggøre« hver søjle
for sig, så er det hensigten at undervisningen
løbende skal vende tilbage til tidligere emner og bygge videre herpå i en opadgående
taksonomisk spiralbevægelse. Dette gælder
også i forhold til emner, som kun berøres ganske kort på C-niveau, de såkaldte spor, der så
bliver uddybet på B-niveau. Fx introduceres
monotoniforhold og tangentbegrebet grafisk
og intuitivt på C-niveau, således at gennemgangen af differentialregningen på B-niveau
lettes. Dermed tilstræbes det at mindske det
faglige spring, som mange elever oplever fra
C- til B-niveau i matematik.

NYE EKSAMENSFORMER
Ændringerne i fagets indhold og tilrettelæggelse kommer også til udtryk i ændrede
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eksamensformer. På C-niveau skal eleverne
både til en mundtlig og en skriftlig eksamen,
og hver af eksamenerne består af to dele. Til
den skriftlige eksamen trænes først grundlæggende færdigheder i en delprøve uden
hjælpemidler og dernæst problemløsning
med brug af digitale værktøjsprogrammer.
Til den mundtlige eksamen trænes dels
opgavehåndtering i en gruppedelprøve dels
ræsonnementskompetencer i en individuel
prøve. Der er således flere forskellige discipliner som eleverne skal kunne håndtere til
eksamen.

STADIG ET C-NIVEAU FOR ALLE
Matematik bliver af mange opfattet som et
svært fag, som man enten har flair for eller
ej. Sådan ser vi det ikke på Frederiksberg
hf-kursus. Den vigtigste forudsætning for at
mestre matematikken på et C-niveau er ikke
talent. Det er at være vedholden, grundig
og fokuseret. Er man det, så kan man lære
matematik på C-niveau - og det har heldigvis
ikke ændret sig med den nye reform.

TEMA EFTER REFORMEN

HVAD SIGER LÆRERNE OM
HF EFTER REFORMEN?
Reformen har medført mange små og store ændringer for lærerne på
Frederiksberg hf-kursus. Hf’s nye struktur med eksaminer ved juletid har
for nogle lærere betydet ændringer i deres arbejdsbelastning, mens andre
pludselig oplever at skulle undervise i deres fag på A-niveau for første
gang. Læs her, hvordan lærere i de praktisk-musiske fag og i matematik,
historie, engelsk og spansk på A-niveau oplever ændringerne.

KIM INGHOLT-GAARDE
Lektor i dansk, engelsk
og filosofi

49

50

OLE SKOV HANSEN
LEKTOR I MATEMATIK OG FYSIK OG UNDERVISER I MATEMATIK PÅ A-NIVEAU

På hvilken måde adskiller matematik på
A-niveau sig fra matematik på B-niveau?
En af de store forskelle er, at eleverne skal have styr på
flere forskellige emner som f.eks. vektorer, integralregning og differentialligninger, som man ikke kommer ind
på på B-niveau. Til den mundtlige eksamen på A-niveau
er der desuden ikke gruppedelprøve, som kan være en
hjælp for fagligt svage elever, fordi de så ikke kun skal
lave en individuel fremlæggelse, men også en opgave.
Hvor mange matematikhold på A-niveau er der på
Frederiksberg hf-kursus i år, og hvor mange timers
matematik har eleverne om ugen på A-niveau?
Vi har et hold med matematik A på Frederiksberg hf-kursus i år. Der er p.t. tyve elever på holdet, hvilket er et
stort hold. Eleverne har mange timers matematik, fordi
de har fem timer om ugen på A-niveau, samtidig med at
de har 5 timer om ugen på B-niveau.

opgaver på A- og B-niveau. Derfor har skolen også opgaveværksteder i matematik, hvor eleverne kan komme og
få hjælp af en lærer.
På hvilken måde har matematik A
ændret sig efter reformen?
Tidligere var matematik A på Frederiksberg hf-kursus et
toårigt forløb, hvor det nu er et et-årigt forløb. Men derudover er der ingen større ændringer af faget. Ændringen har betydet, at eleverne har bedre tid til at beslutte
sig for, om de vil have matematik på A-niveau.
Hvad har ændringerne af matematik
A betydet for dig som lærer?
Når jeg begynder undervisningen, oplever jeg, at eleverne kan mere, end de tidligere kunne, fordi de allerede har gennemført et C-niveau. Der er færre elever,
som har valgt forkert, og derfor har frafaldet også været mindre.

Hvad kræver matematik A af eleverne?
Eleverne skal være indstillet på at bruge en del tid på
hjemmearbejde, for der er mange opgaver, der skal løses. Man skal nemlig trænes meget i de mange forskellige opgavetyper, eleverne kan møde til eksamen. Der
kan godt være uger, hvor eleverne både skal aflevere

Magnus 2.V og Anders Lundsgaard laver fysikforsøg som optakt til SSO

Hvordan har interessen for matematik
A været efter reformen?
Den har været stor, fordi mange af skolens elever har
valgt skolens unipakke, hvilket kræver, at de har et fag
på A-niveau.
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Er der noget, som kendetegner eleverne,
der har valgt matematik A
Jeg oplever, at eleverne i højere grad end andre elever
ved, hvad de vil studere efter hf. En del af eleverne vil
f.eks. gerne læse medicin.

Jeg oplever, at eleverne i højere
grad end andre elever ved, hvad de
vil studere efter hf. En del af eleverne vil
f.eks. gerne læse medicin.

På hvilken måde mener du, matematik A er med til
klæde eleverne fagligt på til videre uddannelse?
Eleverne lærer at arbejde på et højt abstraktionsniveau
og at håndtere en stor arbejdsbelastning. Det er kompetencer, som eleverne helt sikkert får brug for senere hen
i deres uddannelsesforløb.

BELINDA GRANHØJ CHRISTENSEN
LEKTOR I RELIGION OG HISTORIE OG UNDERVISER I HISTORIE PÅ A-NIVEAU

Det er jo første gang, Frederiksberg hf-kursus
udbyder historie A. Hvor stor har interessen
blandt eleverne været for faget?
Vi forventede kun, der ville være et hold, men interessen
var så stor, at det blev til to hold. Det skyldes måske, at
historie A er en del af unipakken.
Er der nogle fælles kendetegn for de
elever, som har valgt historie A?
Eleverne er generelt forskellige, men de er fælles om at
være sociale. De kan godt lide hinanden. F.eks. har vi en
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morgenmadsordning en gang om ugen. De har også en
god arbejdsmoral og er engagerede i skolen generelt, hvilket opvejer, at de har et forskelligt fagligt udgangspunkt.
Nogle af opleverne er på forhånd interesseret
i historiske emner som f.eks. Ruslands historie, og de
foreslår ofte selv emner, det kunne være spændende
at tage op. Holdet har f.eks. været på det jødiske museum og Nationalmuseet og skal snart på Glyptoteket,
hvor eleverne skal anvende arkæologisk materiale til
at forklare, hvilken rolle religion havde i Ægyptens
samfund.

Hvad er de største forskelle på historie B og historie A?
Den største forskel er helt klart timetallene. Historie A
har 50 timer, mens historie B har 150 timer. Der er flere
fælles områder, der skal dækkes på de to niveauer som
f.eks. kulturmøder, statsdannelse og ideologiernes
kamp. Det har gjort det til en udfordring at finde stof til
f.eks. kulturmøder på A-niveau, som eleverne ikke har
gennemgået på B-niveau. Der er en markant forskel på
de to niveauer med hensyn til kravene til, hvad eleverne
skal have ud af de forskellige forløb. Både teoretisk og
metodisk er kravene markant højere på A-niveau. F.eks.
skal eleverne på historie A i meget højere grad fokusere
på, hvordan historien bliver brugt. Det er også en forskel,
at eleverne på A-niveau selv skal lave problemstillinger
til tekster, der skal bruges til eksamen, ligesom de i timerne skal argumentere både mundtligt og skriftligt for
deres fortolkninger. Desuden er der på A-niveau et krav
om innovation. Det vil sige, at eleverne skal undersøge,
hvordan man kan bruge historiefaget til at løse nogle af
de problemer, der er i vor dages samfund.
Hvordan har det været for dig som underviser at
skulle sætte sig ind i den ny læreplan til historie A?
Det har været noget af det sværeste. Umiddelbart så læreplanen til historie A overskuelig ud, men da vejledningen, noget forsinket, kom efter sommerferien, blev det
klart, at historie A skal forstås som et særskilt fag, hvilket vil sige, at de emner eleverne har haft på B-niveau
ikke kunne »regnes« med i fagets pensum. Det var som
at få en kæmpe mavepuster. Derfor har vi været nødt til
at være kreative. For hvordan honorerer man f.eks. et
krav om ligestilling, når eleverne allerede har haft em-

Nogle af opleverne er på forhånd
interesseret i historiske emner som
f.eks. Ruslands historie, og de foreslår
ofte selv emner, det kunne være
spændende at tage op.

net? Løsningen på det problem blev at se på ligestilling
i Sovjetunionen og Tyskland under 2. verdenskrig. Men
det har også været godt at arbejde alene med historie
uden i samme grad som på B-niveau at være involveret i
tværfagligt arbejde.
På hvilke måder er historie A med til at gøre
eleverne klar til videre uddannelse?
Der er i høj grad fokus på kildekritik, hvilket er vigtigt i
en tid med misinformation og fake news. Eleverne lærer også at argumentere inden for et fags terminologi.
Desuden kan historie være med til at styrke elevernes
identitetsdannelse, fordi de bliver mere bevidst om
deres egen kultur. Samtidig bliver eleverne også mere
bevidste om andre kulturer, hvilket gør dem bedre til at
agere i en global verden.
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ANNE DORTE FRIDBERG
LEKTOR I ENGELSK OG DANSK, UNDERVISER I ENGELSK PÅ A-NIVEAU

På hvilken måde adskiller engelsk på
A-niveau sig fra engelsk på B-niveau?
For det første læser man Shakespeare på A-niveau, hvilket
er på et meget højere sprogligt niveau end på B-niveau.
Med hensyn til grammatik er undervisningen på A-niveau
også på et meget højere niveau, fordi eleverne skal forklare

På hvilken måde har engelsk A
ændret sig efter reformen?

grammatiske regler. Det er også derfor, eleverne på A-niveau opnår en dybere forståelse for sproglige strukturer og
bliver vant til at bruge grammatiske termer.

Den helt store ændring er, at undervisningen kun foregår
over et år, og at der er langt flere elever, fordi skolens
universitetspakker er populære.

Hvor mange timers engelsk har eleverne om ugen
på A-niveau, og hvad skal eleverne lære?

Hvad har de ændringer betydet for dig som lærer?

Eleverne har fem timer om ugen, men fordi eleverne
læser A-niveauet sammen med B-niveauet, betyder
det, at de i forårssemesteret er helt oppe på at have 11
timers engelsk om ugen. Det overordnede formål er at
give eleverne en viden om engelsk litteratur og kultur
og aspekter af den engelsksprogede verden som f.eks.
dialektale forskelle.
Hvad kræver engelsk A af eleverne?
Engelsk A kræver, at man både kan tale og skrive et flydende og fejlfrit engelsk.
Eleverne skal også have en stor interesse for og
glæde ved sproget, fordi de skal læse ældre og meget
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krævende tekster. Det betyder derfor meget, at eleverne beskæftiger sig med sproget dagligt ved at lytte,
læse, tale og skrive engelsksprogede tekster.

Det har givet store udfordringer i forbindelse med, at
eleverne kommer med forskellig baggrund og forudsætninger. Der er også kommet en større spredning med
hensyn til elevernes faglige niveau end tidligere. Det betyder, at jeg er nødt til at differentiere undervisningen
mere end før.
Hvordan har interessen for engelsk
A været efter reformen?
Der har været stor interesse for engelsk A. Jeg tror,
det skyldes, at mange opfatter engelsk som et vigtigt
sprog- og kulturområde. Elevernes syn hænger på den
måde godt sammen med den generelle opfattelse i
samfundet af engelsk som et lingua franca.

Er der noget, som kendetegner eleverne,
der har valgt engelsk A?
Eleverne vil generelt gerne læse videre på universitet, og
en del af dem er meget dygtige og har helt naturligt en
akademisk tilgang til stoffet. De har også let ved at forholde sig til komplekse tekster og sproglige strukturer.
På hvilken måde, mener du, engelsk A er med til
klæde eleverne fagligt på til videre uddannelse?
Engelsk A er jo for det første med til at danne eleverne,
netop fordi de læser Shakespeare, som har haft enorm
betydning for verdenslitteraturen, og hvis tekster be-

Eleverne vil generelt gerne læse
videre på universitet, og en del af
dem er meget dygtige og har helt
naturligt en akademisk tilgang til stoffet.
handler almenmenneskelige problemstillinger. Derudover er engelsk også et vigtigt sprog at kunne, når man
vil læse på universitetet, fordi meget forskning bliver
formidlet på engelsk. Endelig giver undervisningen på
A-niveau eleverne mulighed for at udfolde sig i et miljø,
hvor andre har den samme interesse.

TRINE QUIST & MICHEAL MARTINA
LEKTOR I SPANSK OG UNDERVISER PÅ SPANSK PÅ B-NIVEAU.
LEKTOR I SPANSK OG ENGELSK OG UNDERVISER I SPANSK PÅ A-NIVEAU.

På hvilken måde adskiller spansk på
A-niveau sig fra spansk på B-niveau?

og B er, at spansk A har en skriftlig dimension, og at kravene til kommunikative færdigheder er højere.

MM: I år har skolen to hold med spansk på A-niveau. Et
på 1.hf. og et på 2.hf. Eleverne vælger, om de vil have
spansk i oktober og begynder så på undervisningen efter
jul, hvilket er nyt. Jeg har undervist i spansk på A-niveau

Hvor mange timers spansk har eleverne om ugen
på A-niveau, og hvad skal eleverne lære?

i fem år, og jeg kan se, at eleverne vælger spansk A på
et lidt mere oplyst grundlag, fordi eleverne har mulighed
for at snakke med lærerne om, hvad faget kræver efter
reformen, før de vælger. Den store forskel på spansk A

På A-niveau har eleverne 6 timer om ugen det første
halve år, mens de på 2.hf har ti timer om ugen. Det har
den fordel, at man kan lave flere ekskursioner og kan
skabe en bedre sammenhæng. F.eks. skal jeg i morgen
ind og se The Silence of Others om det manglende rets-
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Spansk er et af verdens mest talte
sprog. Om et par årtier vil en
tredjedel af USA’s befolkning f.eks. tale
spansk. Sprog er nøglen til verden, og kan
man spansk, er der mange døre, der
åbner sig for en.
opgør efter den spanske borgerkrig og derefter besøge
Casa Latinoamericana.
Hvad kræver spansk A af eleverne?
TQ: Det kræver først og fremmest motivation og engagement, fordi der er så mange timer i faget om året.
MM: Netop derfor gør vi også meget for at styrke engagementet. I oktober var vi f.eks. fire dage i Madrid med
holdet, hvor vi bl.a. dansede salsa og så Francos grav.
På hvilken måde har spansk A ændret sig efter reformen?
MM: Jeg kan mærke, at de elever, der har en universitetspakke, har travlt. Det er tydeligt, at det, at eleverne
ved, at faget er en del af universitetspakken, gør, at de
er mere motiveret. Det er også primært elever, som er
interesserede i at læse en humanistisk uddannelse, der
vælger spansk A, men der er også en del, der gør det af
interesse for sproget i sig selv.
Hvad har ændringerne af spansk A
betydet for jer som lærere?
MM: Der er kommet en ny skriftlig prøve, som jeg har
skullet sætte mig ind i, hvilket selvfølgelig har krævet no-
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get tid og arbejde. Jeg synes heldigvis, den nye skriftlige
prøve er bedre, fordi der er mere fokus på kommunikative kompetencer.
Hvordan har interessen for spansk
A været efter reformen?
MM: Det virker, som om der er en større interesse for
faget. Jeg tror, at det bl.a. skyldes, at eleverne jo skal
vælge et A-niveau-fag, hvis de vil have en universitetspakke. Men jeg tror også, det skyldes, at vi er blevet
bedre til at gøre opmærksom på faget.
På hvilken måde mener du, spansk A er med til
klæde eleverne fagligt på til videre uddannelse
og deres efterfølgende arbejdsliv?
MM: Spansk er et af verdens mest talte sprog. Om et
par årtier vil en tredjedel af USA’s befolkning f.eks. tale
spansk. Sprog er nøglen til verden, og kan man spansk,
er der mange døre, der åbner sig for en. Desuden får eleverne en større forståelse af verden, fordi der er meget
fokus på det interkulturelle i spanskfaget. Og endelig efterspørger erhvervslivet jo også medarbejdere, der kan
tale spansk.

TEMA EFTER REFORMEN

HVAD SYNES ELEVERNE OM
HF EFTER REFORMEN?
Som noget nyt skal elever på hf vælge en fagpakke. På Frederiksberg
hf-kursus kan elever vælge mellem professionspakker som f.eks.
sundhedspakken og kreapakken og universitetspakker som
naturvidenskabspakken og sproglig og humanistisk pakke. Vinkler har
spurgt eleverne Frederik Kaae Mårtensson, 2.Y, Melak Jameel al-Masawi,
2.U, Rasmus Ekenberg Thygesen, 2.Y og Sisse Ancher Walden, 2.X, hvilke
fagpakker de har valgt, hvad de vil bruge dem til, og hvordan de har
oplevet ændringerne af hf.

KIM INGHOLT-GAARDE
Lektor i dansk, engelsk
og filosofi
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FREDERIK KAAE MÅRTENSSON
23 ÅR OG ELEV I 2.Y

Hvilken fagpakke har du valgt, og hvad vil du bruge den til?
Jeg har valgt en universitetspakke, hvor jeg har spansk
A, samfundsfag B, filosofi C og matematik B.
Hvor mange timer har du så alt i alt om ugen?
Jeg havde 38 timer i efterårssemesteret og 37 timer her
i forårssemesteret.
Det er mange timer om ugen. Har det
ikke til tider været hårdt?
Jo, dagene kan godt være lange. Især om vinteren. Når
det er mørkt om morgenen, kan det kræve en del selvdisciplin at komme op og i skole, men når man først er
kommet afsted går det. Det hjælper, at jeg synes, fagene
er spændende.

universitetsuddannelse inden for humaniora eller samfundsfag. Med mange timers spansk, dansk, engelsk og
samfundsfag om ugen føler jeg, at jeg har fået en bred
viden om samfundet og gode sproglige kompetencer.
Det har også været positivt, at der ligger mange timer
i spansk, dansk og engelsk sammen i forårssemesteret.
For jeg har oplevet, at jeg kan bruge det, jeg lærer om et
sprog i et andet.
En af de ændringer, gymnasiereformen i
2017 førte med sig for hf-uddannelsen, var,
at hf-elever fremover skal i praktik. Hvordan
var din oplevelse af at være i praktik?

Hvad vil du gerne bruge din universitetspakke til?

Jeg var bl.a. til oplæg og workshop om innovationsdesign og teknologisk antropologi med studerende fra
Aarhus universitet i København, hvor især den ene studerende var rigtig god til at holde oplæg.

Jeg har ikke lagt mig helt fast på, hvad jeg vil, men jeg
ved, at jeg vil læse et fag inden for humaniora eller samfundsfag på Københavns universitet, og jeg ved, at jeg vil
læse videre med det samme.

En anden ændring af hf efter reformen i 2017 er jo, at
eleverne skal til eksamen til jul på både 1.hf og 2.hf.
Hvordan var det?

På hvilken måde synes du, fagpakken klæder dig godt på
til din videre uddannelse?
Jeg føler, at jeg er godt rustet til at gå i gang med en

Jeg var til eksamen i musik i 1.hf og i kultur- og samfundsfagpakken på 2.hf. Jeg synes, det har fungeret
godt, fordi eksaminerne blev spredt mere ud over hele
uddannelsen. Men kultur- og samfundsfagseksamenen
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fyldte meget mentalt og gjorde det svært at koncentrere
sig om den daglige undervisning i de øvrige fag.
Hvad synes du især, har været godt
ved den nye hf-uddannelse?
Det har især været godt, at man selv kan sammensætte
sin fagpakke.

Melak i kemilaboratoriet, hvor hun bl.a. har
lært at fremstille Parcetamol ud fra 4-aminophenol og ethansyreanhydrid.

60

MELAK JAMEEL AL-MOSAWI
18 ÅR, ELEV I 2.U

Hvilken fagpakke har du valgt, og hvad vil du bruge den til?
Jeg har valgt den naturvidenskabelige fagpakke. Jeg vil
gerne læse medicin, hvilket kræver, at jeg har matematik
A, kemi B, Fysik B. Jeg har altid interesseret mig for de
naturvidenskabelige fag og vidst, at jeg vil være læge.
Jeg er mest interesseret i kemi, især organisk kemi,
hvor vi beskæftiger os med bla. hydroxyforbindelser, alkoholers opbygning og navngivning samt fremstilling og
anvendelse. Jeg har skrevet om smertestillende medicin
i SSO. Jeg har fremstillede det meget udbredte håndkøbslægemiddel Paracetamol ud fra 4-aminophenol og
ethansyreanhydrid. Derudover har jeg undersøgt produktets renhed ved forskellige metoder og beregnet
udbytteprocenten, samt ved hjælp af spektrofotometri
bestemt indholdet af paracetamol i en Panodil-pille.
Forsøget varede tre dage. Det kræver engagement, viden, præcision og tålmodighed. Jeg har 34 timer om
ugen. Det er virkelig krævende, når man gerne vil klare
sig godt. Jeg bruger lang tid på lektier og arbejder tæt
sammen med en veninde fra klassen. Men jeg slapper af
ved at læse og prøver også at få tid til at lave andre ting.

kelte fag understøtter hinanden således, at den samlede fagpakke udgør en helhed. Jeg føler, jeg får rigtig
meget viden idet jeg får et bedre overblik over det hele.
Hvor var du henne i praktik, og hvordan var
din oplevelse af at være i praktik?
Jeg var til en workshop med designstuderende fra Århus
universitet. Det gav mig en oplevelse af hverdagen som
studerende. Det var inspirerende at se, hvor meget de
gik op i deres fag. Det var godt at høre, at hverdagen er
meget selvstændig. Man udvikler selv sine problemstillinger og kan arbejde i sit eget tempo og fordybe sig.
Som noget nyt skal man på hf til eksamen ved juletid.
Hvordan var det at gå til eksamen lige før og efter jul?
Det var stressende at skulle til designeksamen ved juletid på 1.hf, fordi vi kun havde tre måneder til at nå pensum. Det gjaldt også eksamen i kulturfag på 2.hf, hvor vi
skulle igennem mange emner på kort tid. Men det er rart,
at der ikke er så mange eksaminer til sidst i uddannelsen
Hvad synes du især, har været godt ved den nye hf-uddannelse?

På hvilken måde synes du, fagpakken klæder dig
godt på fagligt til din videre uddannelse?
Fagene supplerer hinanden på mange måder og de en-

Jeg har rigtig godt kunnet lide undervisningen. Vi har
haft gode lærere, og de har været gode til at skabe progression i undervisningen.
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SISSE ANCHER WALDEN
23 ÅR OG ELEV I 2.X

Hvilken fagpakke har du valgt, og hvad kunne du godt tænke dig at bruge den til?
Jeg har valgt sundhedspakken. Jeg har nemlig fra start
af vidst, at jeg vil være sygeplejerske. Grunden til, at jeg
gerne vil være sygeplejerske er, at jeg gerne vil hjælpe
andre. En anden ting, der tiltaler mig ved jobbet som
sygeplejerske er, at det er et spændende og alsidigt job,
fordi der ikke er to arbejdsdage, der er ens.
På hvilken måde synes du, sundhedspakken
klæder dig godt på til din videre uddannelse?
Jeg synes især, at det er biologi og idræt, der er relevante for mig. I biologi B har vi f.eks. haft om menneskets krop, hvor vi har lært om, hvordan led og muskler
hænger sammen, og om røde og hvide blodlegemer. I
idræt B har vi også fokuseret meget på muskler og led
og lært om, hvordan de reagerer i forskellige positioner, og om hvordan man kan træne de forskellige muskelgrupper. Vi har desuden lavet forsøg med, hvordan
kroppen reagerer i pressede situationer.
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Som noget nyt på hf skal eleverne i praktik.
Hvor var du i praktik, og hvordan var din
oplevelse af at være i praktik?
Jeg var ude på Metropol i Nordvestkvarteret. Vi fik lov
at prøve at måle blodtryk og puls. Jeg syntes, vi lærte
vildt meget om førstehjælp og fik et stort indblik i dagligdagen som sygeplejerske. Det var virkelig noget, der
gav mig blod på tanden.
En anden konsekvens af reformen af hf er, at
der ligger eksaminer ved juletid. Hvordan var
det at gå til eksamen lige før og efter jul?
Jeg synes, det er en fin måde at gøre det på. Det er
godt, at man ikke skal op til alle eksaminer på en gang.
Hvad synes du især, har været godt
ved den nye hf-uddannelse?
Jeg synes, at strukturen med fagpakker er god, fordi
den kan hjælpe mange med at vælge, hvilken uddannelse de vil tage.

RASMUS EKENBERG THYGESEN
24 ÅR GAMMEL OG ELEV I 2.Y

Hvilken fagpakke har du valgt, og
hvad vil du bruge den til?

Hvor var du henne i praktik, og hvordan var
din oplevelse af at være i praktik?

Jeg har valgt en professionsfagpakke med valgfagene
fysik på B-niveau, matematik på B-niveau og psykologi
på C-niveau. Jeg valgte at have matematik på B-niveau,
fordi det åbner døre til rigtig mange uddannelser. Jeg

Jeg var i praktik på Cphbusiness ved Nørreport. Der
skulle vi lave opgaver om markedsføring og økonomi.
Jeg var spændt på at se, om det stadig havde min interesse, og det havde det heldigvis. Det var inspirerende at
se, at man lærer at stå på egne ben og ikke være afhængig af en arbejdsgiver. Det var også positivt, at lærerne
havde meget erfaring at øse af.

kunne godt tænke mig at få en uddannelse inden for
ledelse og software-udvikling, for jeg har længe haft en
drøm om at starte et software-firma med mine brødre.
Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg godt kan lide
at tage beslutninger. Jeg vil gerne være en leder, der inspirerer medarbejderne. Men først skal jeg i militæret.
Efter sommerferien starter jeg i Den Kongelige Livgarde.
På hvilken måde synes du, fagpakken klæder
dig godt fagligt på til at realisere din drøm?

Hvordan var det at gå til eksamen lige før og efter jul?
Det var godt, fordi det betyder, at der ikke er så mange
eksaminer til sommer. Men jeg er ked af, at 24-timers
eksamen i flere fag er afskaffet, fordi den passede mig
godt.

Jeg synes fagpakken forbereder mig godt til min næste
uddannelse, fordi undervisningen i matematik og fysik
udvikler min evne til at tænke logisk, mens undervisningen i psykologi giver mig indsigt i mennesker, hvilket, jeg
tror, vil gøre mig til en bedre leder.
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SVED, ANGST OG METAFORER!
Det regner, og vinden er kold. For nogle af os melder angsten sig allerede.
Benene syrer. Der er brok og utilfredshed fra alle munde.
Flere har haft en hård nat. Én har for lidt tøj
på. Én anden nægter at gå videre pga. højdeskræk. Det bliver koldere og mere blæsende, jo højere op vi kommer, men anstrengelsen overopheder de arbejdende kroppe,
og flere må på trods af kulden tage overtøjet
af og bære det i hænderne. Så er der endnu
én, der stopper pga. højdeskræk.
Frederiksberg hf-kursus’ udsendte, 2. Q,
er på studietur i Edinburgh, og vi er nu på
vej op ad Arthur’s Seat, et bjerg midt i Edinburghs historiske centrum, og man kunne
med rette spørge: Hvad har en bjergvandring at gøre med undervisning på Frederiksberg hf-kursus?
Bjergvandring har i mange hundrede år
været forstået som en metaforisk handling, som har inspireret mange forfattere. I
kampen for at nå bjergets top konfronterer
bjergvandreren både den ydre natur og sin
egen indre modstand: træthed og lysten til
en varm seng. I romantikken var vandringen
desuden forbundet med en hyldest til det
enkelte menneskes frihed og mulighed for

at bestemme over sin egen skæbne, idet
bjergbestigeren jo kun kan komme op, hvis
han/hun kan vise udholdenhed og holde modet oppe.
Men man må være ærlig og indrømme:
Her på vej op ad bjerget kl. 10.30 d. 4 april
2019 i let regn er der endnu ingen grund til
at være imponeret over os fra Frederiksberg
hf-kursus.

ASK HEJLSKOV LARSEN
lektor i filosofi og dansk,
læsevejleder

ANNE DORTE FRIDBERG
lektor i dansk og engelsk

LITTERATUREN I EDINBURGH
2.Q er i Edinburgh for at studere samspillet
mellem litteratur og den fysiske virkelighed,
som litteraturen på forskellig vis har relation
til, og en bjergvandring giver god mening i
denne sammenhæng, for hvordan kan en
bjergvandring overhovedet give mening,
hvis den ikke havde denne metaforiske betydning, og udsigtens poetiske skønhed ikke
tiltrak den vandrende.
Inden for litteraturforskningen sammenligner man ofte det at læse med det at gå.
Når man læser en bog, går man også ind i en
verden, man bevæger sig fra sted til sted –

BELINDA GRANHØJ
CHRISTENSEN
lektor i religion og historie
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Inden for litteraturforskningen sammenligner
man ofte det at læse med det at gå. Når man
læser en bog, går man også ind i en verden, man
bevæger sig fra sted til sted – i sin fantasi. Modsat er
en vandring også en vandring i ens eget sind, i alt
hvad man har læst, hørt og set. I film og i bøger. Man
taler derfor også om, at man læser et landskab og en
by. At læse et landskab eller en by er at forstå
betydningerne, der ligger gemt i det, man ser.
Betydninger, som bl.a. er skabt af historier –
virkelige, men også fiktive historier.

i sin fantasi. Modsat er en vandring også en
vandring i ens eget sind, i alt hvad man har
læst, hørt og set. I film og i bøger.
Man taler derfor også om, at man læser et
landskab og en by. At læse et landskab eller
en by er at forstå betydningerne, der ligger
gemt i det, man ser. Betydninger, som bl.a.
er skabt af historier – virkelige, men også
fiktive historier. At læse en bog er modsat at
se det for sig, som bøgerne handler om, se
gaderne, husene, udsigterne, menneskene,
som bor i husene og bevæger sig rundt i gaderne.

EDINBURGH I LITTERATUREN
Edinburgh er en by, hvor nogle af verdens
mest berømte forfattere har levet. På vores
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tur læser vi litteraturens spor i bjergene,
slottene og Edinburghs gader og får nogle
personlige oplevelser af vores tids fælles
fond af fiktion og historie.
Bjergbestigningen er således ikke bare
en fysisk udfordring, men også en klatring
i skotsk litteratur, og allerede da 2. Q er lidt
over halvvejs oppe af bjerget, skifter stemningen blandt os så småt. Efter at have lettet sig fra noget af tøjets vægt har flere af de
klatrende fået befriet sig fra varmen. Udsigten er allerede nu storslået. Og så rejser den
mest plagede af højdeskræk sig og beslutter sig for at kæmpe. Nu er Frederiksberg
hf-kursus’ udsendte, 2. Q på vej op!

HOGWARTS OG HARRY POTTER
I dagene forinden har vi bevæget os rundt
om Hogwarts, den berømte skole for magi
og heksekunster, vi har besøgt Diagonalstræde, hvor troldmandslærlinge kan købe,
hvad de behøver til deres uddannelse, og vi
har… Nej, det har vi selvfølgelig ikke, men
slottet i midten af Edinburgh passer virkelig
med vores forestilling om Hogwarts, Victoria Street gør selv sig umage med at ligne
Diagonalstræde, som den er beskrevet i
Harry Potter bøgerne, og forfatteren J. K.
Rowling har da også skrevet dele af bøgerne
på Edinburghs cafeer, bl.a. »The Elephant«,
som Frederiksberg hf-kursus’ udsendte også
besøgte, før vi undersøgte sammenhængen

mellem bogen »Trainspotting« af Irvine
Welsh og Muirhouse.

TRAINSPOTTING OG MUIRHOUSE
Bussen tog os fra den fashionable Princes
Street til bl.a. »House of terror«, som et af
højhusene i Muirhouse er blevet døbt i de
engelske aviser, og det var en rejse fra de

velbjergede til det tætteste man kommer på
fattigdom her i Edinburgh. Området var præget af forfaldne og tæt befolkede højhuse,
altanerne var læsset med tøj og skrammel,
og der flød skrald overalt. Tomme øldåser lå
spredt langs med stierne mellem husene.
Der var en ubehagelig stilhed, og husene
virkede spøgelsesagtige. Man fik en for-

Ask Hejlskov Larsen
sammen med eleverne
fra 2.Q
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nemmelse af en bagvedliggende depression
bag murene, som om vi virkelig befandt os i
»Trainspotting«. Måske var det en fordom? I
hvert fald havde filmen fået os til at lede efter alt det negative i området. Dagen efter
tog vi til:

SLOTTET SOM SKULLE
HAVE NOGET AT GØRE MED
SHAKESPEARES TEATERSTYKKE
Vi står i en varm stue. Omkring os er der
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tunge tæpper på gulvet og store malerier af
magtfulde mennesker, størstedelen er ikke
længere iblandt os. Selvom den store pejs
ikke er tændt, så er billedet af en familie
henslængt på de bløde sofaer stadig klart i
alles sind. Men alligevel kan man ikke undgå
at føle sig en smule… utilpas, når man nu
kender til handlingen i Shakespeares teaterstykke »Macbeth«, der skulle have udspillet
sig her.
Det kæmpestore slot Glamis Castle, der

ligger et par timer uden for Edinburgh, er et
imponerende syn. Den gamle bygning gemmer på mange fortællinger, og den store
have rundt om giver stedet en idyllisk atmosfære – med mindre man har læst Shakespeares teaterstykke »Macbeth«. Mord,
forræderi, kampen om magten kommer
pludselig på tale.
Vi går igennem de mørke stengange og
hører guiden fortælle med sin stærke skotske accent om de mennesker, der har boet
på slottet. Men undervejs bliver det til vores
overraskelse klart, at slottet slet ikke har
noget at gøre med de historiske personer
og situationer, som der refereres til i »Macbeth«, og det får nogle af os til at tænke:
Hvad fortæller det om litteraturens indflydelse på os mennesker, at vi kører flere
timer frem og tilbage mellem Edinburgh
og Glamis Castle, selvom slottet intet har
at gøre med »Macbeth«? Flere af os måbede, da vi stod i det rum, hvor guiden først
fortæller os, at det var her, at King Duncan
blev dræbt i »Macbeth«, men så også tilføjer, at det virkelige mord, som skulle have
inspireret Shakespeare, foregik et helt andet sted!

SKOTLANDS STORHED!

det sin angst og er nu kommet helt op. Efter
alle anstrengelserne er der nu en belønning:
Udsigten er fantastisk.
Vi kan se ud over hele byen og bjergene
omkring, og selve synets storladenhed giver
os en fornemmelse af Skotlands storhed og
dramatiske historie, for landskabet skifter
malerisk mellem klipper, by, skov og hav, og
vi kommer til at tænke på såvel romantiske
film som »Highlander« og den universalromantiske forestilling om, at »Gud er overalt
i naturen«.

HVORFOR IKKE BARE SE
DET PÅ GOOGLE MAPS?
Selvfølgelig er der en enkelt, der mener, at vi
lige så godt kunne have set udsigten på Google Maps, men ikke engang hun mener det
vist helt. Men udsagnet er alligevel sigende
for, hvordan vi storbymennesker i år 2019 ellers har det med virkeligheden. Virkelighed,
fotografisk gengivelse af virkeligheden og
ren fiktion glider ind i hinanden for os.
Af samme grund er det oplagt, at en af
os, da vi efter turen til bjerget tager ned
i Edinburghs undergrund og hører guiden
engageret og levende fortælle om fortidens
hændelser, så udtaler: »Det er fiktion alt
sammen!«

Tilbage på bjerget har vi nu kæmpet os op til
toppen. Selv den person, som var fuldstændig skrækslagen for højderne, har overvun-
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2.Y OG HEMINGWAYS MADRID
2.Y tog i april 2019 på studietur til Madrid i fagene engelsk og historie.
Studieturens store omdrejningspunkt var Den Spanske Borgerkrig, men
også selve storbyen Madrid.
Man kan spørge sig selv, hvad Spanien,
Madrid og Den Spanske Borgerkrig har at
gøre med faget engelsk? Umiddelbart ingenting, men hvis man har haft Hemingway og
minimalisme som et tema i undervisningen,
kan det snildt lade sig gøre at inddrage engelskfaget på en studietur til Madrid.
Hemingway elskede Madrid og besøgte
byen mange gange. “Yet when you get to
know it, it is the most Spanish of all the
cities, the best to live in, the finest people, month in and month out the finest climate,” skrev han i Death in the Afternoon.
Hemingway besøgte Spanien ved adskillige
lejligheder, og i 1920’erne var han her ni
gange med sin familie. Under Den Spanske
Borgerkrig, i 1937 og 1938, vendte han tilbage
til Madrid som krigskorrespondent for North
American Newspaper Alliance, og han var tilbage igen flere gange i 1950’erne, nu tiltrukket af tyrefægtning på Las Ventas.
Der var Hemingway på programmet på
studieturens anden dag – »In Hemingway´s
Catedral de Santa Maria i Madrid. Bassel, Viktor,
Mads, Xenia, Sisse, Julie, Merete, Carl og Jakob

MERETE BUHL
Lektor i musik og engelsk

Footsteps«. Eleverne skulle følge en rute, en
anderledes byvandring, der førte dem til forskellige steder, som Hemingway havde frekventeret under sine mange ophold i Madrid.
På ruten kom vi forbi Hemingways stamværtshuse, restauranter, hoteller, Telefonica-bygningen på Gran Via, Prado-museet og
sluttede af ved tyrefægterarenaen Las Ventas. På udvalgte steder var der elevoplæg.
Turen havde sit udgangspunkt på Plaza
Santa Ana, en af de hyggeligste pladser
i Madrid, hvor morgenfriske elever fra 2.Y
mødte op kl 10. Vi fik det første elevoplæg (på
engelsk) om Plaza Santa Ana og Hemingways
stambar- og restaurant Cerveceria Alemana,
et af byens ældst eksisterende værtshuse
fra 1904. På baren kan man se Hemingways
stambord (eneste marmorbord) ved vinduet
ud til Plaza Santa Ana – der er også adskillige
billeder/fotos af Hemingway i restauranten.
Han drak ofte øl (no surprise) og kaffe på
baren, hvor andre forfattere og skuespillere
også havde deres gang.
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Vi forlod Plaza Santa Ana og gik ned af
gaden Calle de Echegaray hen til en meget
gammel bar La Venencia, hvor Hemingway
kom under Den Spanske Borgerkrig. Republikanere, som kæmpede mod fascisterne,
mødtes ofte i baren. Hemingway selv kom
for at høre nyheder fra fronten, som han
kunne rapportere hjem til USA om i sit virke
som krigskorrespondent.
»During the civil war, this bar was frequented by Republican soldiers. Heminway
would come here a lot to get news from the
front« – in the late 1930s, he was reporting
on the war for the North American Newspaper Alliance – which would later form »For
whom the bell tolls«, his novel about the
war.« (Mr. Drake Jones, leder af Wellington
Society of Madrid.)
Turen gik videre forbi Puerta del Sol op
til boulevarden Gran Via. Vi så hotellet Tryp
Gran Via, et af de hoteller Hemingway ofte
boede på under sine ophold i Madrid. Ved
hotelindgangen ser man en mindeplade,
som fortæller, at her arbejdede Hemingway
på sin store roman »For Whom the Bell
Tolls.« Et andet af Hemingways hoteller, Hotel Florida på Callao Square, som
eleverne stiftede bekendtskab med derhjemme i filmen Hemingway & Gellhorn,
eksisterer ikke mere. Det blev så beskadiget under Den Spanske Borgerkrig, at det
måtte nedrives i 1964. Her boede mange
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udenlandske krigskorrespondenter, inklusive Hemingway og Martha Gellhorn (som
senere blev Hemingways tredje hustru). De
sendte deres krigsrapporter hjem til USA
fra telefonhuset Edificio Telefonica på Gran
Via. De måtte, udsat for stor fare, snige sig
fra Hotel Florida op til Telefonica under beskydning fra snigskytter. Under Den Spanske Borgerkrig fungerede bygningen under
belejringen af Madrid som pejlemærke for
republikanerne og sigtekorn for Francos
tropper, der beskød Gran Via fra Casa de
Campo lidt uden for byen. I elevoplægget
om Telefonica-bygningen blev der også
fortalt om bygningens funktion i dag, og at
bygningen var Madrids første skyskraber, 89
meter høj.
Efter at have set flere barer, hoteller samt
Prado- museet tog lærere og elever metroen
ud til tyrefægterarenaen Las Ventas, hvor vi
så den meget imponerende bygning og også
hørte det sidste elevoplæg. Elevoplægget
lagde op til en diskussion, om tyrefægtning
skal forbydes eller ej? De fleste i 2.Y var
imod, men der var også en nysgerrighed fra
nogle efter at opleve en tyrefægtning.
Tyrefægtning skiller vandene i Spanien.
Der er en del tilhængere, især blandt den
ældre del af befolkningen, som ser tyrefægtning som en kulturarv. Andre ser det
som dyrplageri, som der snarest muligt skal
sættes en stopper for. I Catalonien blev ty-

refægtning forbudt i 2010, et lovforslag der
dog senere blev annulleret af den spanske
højesteret. Hemingway selv var dybt fascineret af tyrefægtning og så det som en
kunstart og livsform og ikke dyrplageri og
menneskeligt hovmod, som det er for mange
mennesker. Han skrev mange artikler om tyrefægtningens »kunst«, og tyrefægtning er
også ofte et tilbagevendende tema i hans
noveller og romaner.
Denne tirsdag »In Hemingway´s Footsteps« sluttede på Las Ventas, og eleverne
kunne nu tage hjem i deres lejligheder og
hvile sig, men også gøre sig mentalt klar til
næste dags program: Turen til De Faldnes
Dal og Segovia.
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TRAINSPOTTING I EDINBURGH
Med 2.X på studietur til den skotske hovedstad.
»It’s SHITE being Scottish! We’re the lowest
of the low. The scum of the fucking Earth!
The most wretched, miserable, servile,
pathetic trash that was ever shat into civilization.« Således karakteriserer en af hovedpersonerne i filmen Trainspotting, Mark
»Rent Boy« Renton (spillet af Ewan McGregor), det Skotland, han er født og opvokset
i. Men nu skal man selvsagt ikke tage alting,
man hører, for pålydende, så 2.X drog til
den skotske hovedstad Edinburgh for ved
selvsyn at vurdere tingenes tilstand. Og
Trainspotting blev på mange måder omdrejningspunktet for hele turen.

KONG ARTHURS SÆDE
Et programpunkt hed 12 steps of Trainspotting. Her skulle eleverne på sightseeing og
se locations fra filmen, og der blev gået til
opgaven med højt humør.
Dagens højdepunkt må på flere måder
siges at være bjergbestigningen op ad Arthur’s Seat. Ok, bjergbestigning er måske et
voldsomt ord at bruge, men bjerget er altså
100 meter højere end Himmelbjerget! Der

Sally 2.x fotograferer den storslåede udsigt

var da også flere på holdet, der måtte kapitulere på halvvejen, nogle fik angstanfald,
mens et par enkelte kæmpede sig heltemodigt til tops.
Bjerget ligger øst for Edinburgh centrum
og er 2512 meter højt. Bjerget er i virkeligheden en gammel vulkan, men det er mere
end 350 millioner år siden, at den sidst var
aktiv, og i dag ligner den da også mere en
stor stejl græsklædt bakke. Heldigvis var vejret forrygende, og udsigten ud over både Old
Town, New Town og vandet er fantastisk. Der
skulle dog gå mindre end 24 timer, før vi blev
præsenteret for Skotlands berygtede klima,
da det begyndte at hagle og temperaturen
dalede til tæt på frysepunktet.

RASMUS SKOVGAARD
JØRGENSEN
Lektor i engelsk og filosofi

THOMAS FALK LARSEN
Lektor i filosofi, historie
og religion

DET SKOTSKE HØJLAND
OG GLAMIS CASTLE
Dagen efter gik turen til Glamis Castle, som
ligger et par timers kørsel nord for Edinburgh. Glamis Castle spiller en vigtig rolle
både historisk og i Shakespeares Macbeth,
så der var mange grunde til at sætte sig ind i
bussen kl. 9:30 onsdag formiddag og køre de
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to timer nordpå over de smukke broer uden
for Edinburgh.
Udflugten bestod af en guidet tour igennem slottets imponerende lokaler, historie
og sagn. Der var lidt for enhver smag, og den
sproginteresserede kunne også nyde den
noget sværere tilgængelige skotske dialekt,
som er kendetegnet for Angus-området,
hvor Dundee er hovedbyen.
Efterfølgende var der overdådig frokost
i slottets restaurant. Mod en skilling forstås.
Slutteligt var der mulighed for at følge det
nyopførte Macbeth Trail, hvor karakterer fra
tragedien er udskåret i træ langs en sti i den
tilstødende skov. Der kan man både nyde de
flotte kunstværker og den scene, de er taget
fra. Her brillerede enkelte med opremsning
af scener ud fra hukommelsen.
Aftenen bød på en frivillig tur ind for at se
Leith-områdets stolthed, Hibs (Hibernian
FC), spille mod Kilmarnock, som eleverne
selv havde planlagt. Til trods for, at der var
købt billetter uafhængigt af hinanden, så sad
vi alle sammen i samme område. Her lærte
vi både smædesange og mange udtryk, som
ikke skal gentages til eksamen.

LEITH – EDINBURGHS GAMLE
ARBEJDERKVARTER
Om torsdagen skulle eleverne besøge Leith,
som er den bydel, hvor størstedelen af Trainspotting foregår. Eleverne var rundt for at

interviewe lokale beboere for at indsamle indtryk af, hvordan byen har forandret sig gennem
de sidste årtier, hvor byen har gennemgået en
større gentrificering. Derudover skulle eleverne høre til skotternes tanker om det forestående Brexit samt skotternes generelle opfattelse af englænderne og især Theresa May.
Efter en frivillig tur på et whiskybryggeri
med en detaljeret indføring i de forskellige
smage Skotland har at byde på (og det er
ikke kun røget whisky åbenbart), sluttede vi
af med et festmåltid og uddeling af diverse
priser for alskens forskellige indsatser på
studieturen, som krævede anerkendelse.
Det var en fantastisk mulighed for at sige
tak for en god tur.
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Eleverne fra 2.u blev vist rundt i Rom af deres italienske
venskabselever fra et lokalt gymnasium.

CARTOLINA DI ROMA
– ET POSTKORT FRA ROM
Det er ikke for ingenting, at Rom er kendt som den evige stad. Rundt om
hvert gadehjørne gemmer der sig spor af en antik civilisation, som stadig
den dag i dag føles relevant og nærværende for de mange besøgende fra
hele verden, der dagligt trasker byen tynd.
Selvom det næsten er 2000 år siden, at det
antikke Rom havde sin storhedstid, virker
historien stadigvæk tryllebindende og fascinerende. Og netop det blev 2.U – tryllebundet og fascineret. Af byens skønhed, historie
og folk.
Studietur handler om at bygge broer mellem teori og praksis, mellem fag og virkelighed og mellem mennesker. På førstedagen
mødtes 2.U med en gruppe jævnaldrende
italienske gymnasieelever, der skulle vise
dem deres by med alle deres yndlingssteder. Formålet var at give eleverne – både de
italienske og de danske – en mulighed for at
mødes i øjenhøjde og opleve hinandens forskelle og ligheder. Rom blev nærværende på
en helt ny måde og fundamentet til nye venskaber blev lagt.
I parken Villa Borghese gik fag og virkelighed op i en højere enhed, da eleverne en

hel søndag skulle fordybe sig i nærhed og romantik. Omgivet af italienske familier på picnic og forelskede par på søndagstur, skulle
2.U læse og fortolke digte af en af romantikkens helt store forfattere, Lord Byron.
Parken satte med sin vilde natur og sine
antikke ruiner de perfekte rammer for 2.U’s
kreative udfoldelse, da de skulle skrive og
recitere digte i romantikkens tegn. At tage
på studietur er netop alt dette – at gøre
undervisningen relevant, nærværende og
brugbar i en tid, hvor vi dagligt mættes af
informationer, vi skal navigere og sortere
i, og hvor fordybelse og nærvær er en mangelvare.

MICHEAL MARTINA
Lektor i spansk og engelsk

LÆRKE HAACK ANDERSEN
Årsvikar i dansk
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Med udgangspunkt i kærlighed
til Rom, skrev Jonathan, Burak, Ehab og Nicole denne hyldest til deres værtinde, Roma:

My life is like a pizza
You can always add
more topping
My love is like gelato
It melts so easily
My will is strong
like americano
But can also be
sweet like latte
My mood can be
bitter as tiramisu
But also just as sweet
My personality is
like pasta,
It goes with everything
But you are the
missing ingredient
That binds it all together
And like a bottle of wine
Our love only gets better
as time passes
And I will always
need you
Like a flower
needs the sun

Digtoplæsning i Villa Borghese. Når poesi
og omgivelser går op i en højere enhed.

Studietur handler om at
bygge broer mellem teori
og praksis, mellem fag og
virkelighed og mellem
mennesker. På førstedagen
mødtes 2.U med en gruppe
jævnaldrende italienske
gymnasieelever, der skulle vise
dem deres by med alle deres
yndlingssteder. Formålet var at
give eleverne – både de
italienske og de danske – en
mulighed for at mødes i
øjenhøjde og opleve hinandens
forskelle og ligheder. Rom blev
nærværende på en helt ny måde
og fundamentet til nye
venskaber blev lagt.

De italienske elevers postkorthilsen til Frederiksberg HF.
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STUDIETUREN GÅR TIL MALTA
Én ting er at tage på ferie med familien eller venner, men en anden er
at opleve og lære om en hel ø i selskab med sine medstuderende og
undervisere, og det er netop dette denne artikel omhandler.
Vi var 15 elever og 2 undervisere fra 2.P der
skulle på studietur, og turen gik til Malta.
Jeg var iblandt dem, der valgte at rejse allerede om fredagen for at opleve Malta lidt på
egen hånd, inden undervisningen begyndte
om mandagen.

SARA CHRISTENSEN
BLYTNER
2.P

Vi landede om natten og fik hentet vores
bagage, hvorefter vi satte kurs mod en taxa,
der ville føre os til vores Airbnb-lejlighed. Vi
var tre elever, der havde planlagt at bo sammen i lejligheden, indtil resten af klassen ville
ankomme, og vi ville kunne checke ind på
vores hotel. Der var også fire elever, der boede i en lejlighed i den anden ende af byen.
Det første, vi bed mærke i den første dag på
Malta, var vejret, det var lunt og solen skinnede, dejligt! Vi startede blot med at udforske
byen Gzira, vi boede i, og dertil købe lidt ind
til de næste par dage. Derudover var vi i byen
Sliema for at tjekke hotellet, vi skulle bo med
klassen på. Så var vi ude og shoppe i et af de
få shoppingcentre der findes på øen.
Efter et par dage ankom resten af klassen,
og de der har biologi i klassen, skulle ud til
Ghar Dalam Cave & Museum Evolution, og
derefter høre om dværgelefanter. Efter biologi-turen checkede vi alle ind på hotellet og
tog afsted på byvandring i Valletta, øens hovedstad. I Valletta så vi en blanding af de bu-
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Vandretur i Maltas
smukke natur
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tikker og bygninger, man normalt ser i storbyer, og gamle smukke antikke bygninger
som eksempelvis St. John-katedralen, der
ligger midt i gågaden i Valletta.
Vi fik også kigget udover den smukke
udsigt, der var oppe fra et gammelt fort,
hvorfra vi kunne se det smukke blå hav og
næsten hele øen. Noget andet, der også er
interessant på Malta, er gaderne og terrænet. Vi bugtede os mellem små og store gader, når vi gik i flok, med alle slags forskellige
underlag, og det var fængende at man gik op
ad bakker og gennem snoede gamle gader,
og gang på gang blev overrasket. Det kan
bestemt anbefales at tage en byvandring
i Valletta og småbyerne omkring. Det var sådan, at da vi var færdige med byvandringen,
havde vi fri, hvilket vi havde alle dagene efter

den obligatoriske undervisning. Om aftenen
foretog vi forskellige ting hver for sig eller
sammen, alt efter hvad vi hver især havde
lyst til. For det meste slappede vi bare af,
spiste og hyggede os på hotellet.
Tirsdagen gik med endnu en dag i Valletta,
denne dag så vi »The Malta Experience«, en
film om Malta der kunne oversættes til alle
sprog i en form for biograf, her var 2.P ikke
den eneste klasse tilstede, da vi var omgivet af elever fra andre skoler. Bagefter så
vi krigsmuseet, hvor vi bl.a. lærte hvordan
Malta beskyttede sig i 2.verdenskrig ved
hjælp af St. Elmo-fortet som vi jo også fik
set, og hvordan Malta ellers startede med
at være beboet af folk fra Sicilien og senere
hen fønikere og grækere.
Tredje dagen var en rigtig god dag for sådan en klasse som 2.P med krudt bagi, for
vi var ude og klatre i klipper for at nå frem
til »Dingli Cliffs« hvilket er en enorm klippe
med en enorm udsigt, en af de smukkeste
udsigter mange af os havde set, blev vi hurtigt enige om. Vi fik senere på dagen tjekket vores mobiler og set, at vi havde gået
16 km, hvilket også tog nogle timer, men
hold op hvor fik vi set en masse klipper og
afsides landområder på Malta. Denne dag
var helt klart min favoritdag og vi fik virkelig bevæget os, hvilket også var meningen
eftersom vores ene underviser, Anders, er
idrætslærer.

Derudover var vi på bådtur, hvor vi fik set
»Blue Grotto«, grotter omkring øen med det
blå vand, og klipper som var farvet røde af
vandet. Denne aften spiste alle os fra 2.P
også sammen på et gammelt fort. Det er
blevet lavet om til en restaurant, for en af
vores klassekammerater havde fødselsdag,
og hun skulle fejres i fællesskab. Om torsdagen tog vi til den gamle by Mdina, som
førhen var Maltas hovedstad og er omgivet
af en form for gammel mur omkring sig fra
middelalderen.
Byen var næsten som en labyrint, og
der var kun fodgængere og hestevogne. Vi
brugte hele dagen i Mdina, og vi var også
nogle stykker, der på tilbagevejen så katedralmuseet, som var i besiddelse en masse
antikke ting, hvor mange af dem er blevet
doneret, derudover en hel række gamle tegninger der illustrerede Jomfru Marias liv,
hvilket virkelig understreger, at Malta primært er et katolsk land.
Til sidst var det fredag, og vi skulle pakke
og gøre klar til at rejse om aftenen, så da alle
var klar, og vi havde checket ud af hotellet,
stillede vi bagagen i receptionen og tog ud
mod en fiskerby. Det tog os ca. 2 timer at
komme derud, da transporten dertil var så
dårlig, trods at vi ikke havde haft problemer
de andre dage. Der var et lille, sødt marked,
hvor der blev solgt magneter, askebægre og
diverse souvenirs, derudover var der et par

Vi fik senere på dagen tjekket vores mobiler og
set, at vi havde gået 16 km, hvilket også tog
nogle timer, men hold op hvor fik vi set en masse
klipper og afsides landområder på Malta.
restauranter ved promenaden, hvor vi også
spiste, maden var forfærdelig, derudover
regnede det størstedelen af den dag. Da vi
kom tilbage til hotellet, drak vi lidt varm kakao og satte derefter kursen mod lufthavnen, shoppede lidt i Taxfree og tog derefter
flyveren hjem. Det havde været en fantastisk
uge med klassekammerater og undervisere.
Det var den studietur til Malta.
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MED 2.V I ISTANBUL
»Hvor skal vi hen på studietur?« »Barcelona, New York, et sted hvor der
er varmt.« Det er ikke så let at vælge, når skolens krav om faglighed skal
forenes med elevernes ønsker om trendy destinationer, som de vel at
mærke har råd til.

INGER WORSØE
Lektor i historie og dansk,
læsevejleder

2.V endte med at vælge Istanbul, selv om
svaret var nej til spørgsmålet, om der var en
strand.

HISTORIE OG KULTUR
Istanbul er central for både europæisk og
mellemøstlig historie og kultur
Den græske by Byzans blev under Konstantin den Store (272-337) udvidet som hovedbyen i det østlige Romerrige og kom til
at hedde Konstantinobel. Fra romertiden så
vi Hippodromen med en importeret obelisk
fra Egypten. Og under en nutidig basar var
der rester af et romersk palads med flotte
gulvmosaikker.
Da Hagia Sofia blev bygget i år 537 var
det en kristen basilika (kirke). Dengang var
danskerne hedninge uden et skriftsprog.
Senere kommer der dog kontakt, vikinger
tog i 900-tallet til Miklagård, som var deres
navn for Konstantinopel, nu Istanbul. Og da
de ikke havde styrke til at plyndre byen, lod

Rukan i Hagia Sofia

de sig ansætte af den østromerske kejser
som livvagter. En af dem har ridset sit navn:
Halvdan, i marmorbalustraden inde i kirken.
En arabisk rejsende fra samme tid havde
mødt andre rejsende fra nord ved Volgafloden og beskrev dem: »Jeg så ar-Rusiya (folk
fra Skandinavien) da de var kommet dertil
på deres handelsrejser og havde slået sig
ned ved floden Atul (Volga). Ikke har jeg set
folk med mere fuldkommen legemsbygning
end dem. De er [høje] som daddelpalmer og
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rødmossede (…) deres mænd bærer en klædning, som dækker den ene halvdel af kroppen,
mens den ene hånd stikker frit ud af den.
Hver af dem har en økse og et sværd og en
kniv, og han skiller sig aldrig fra noget af det,
vi har nævnt. Deres sværd er brede og flade
og riflede og efter frankisk mønster. Fra fingerspids til hals har hver af dem en samling
træer, figurer og lignende (måske tatoveringer).«
Under Osmannerne, et folk fra Centralasien som erobrede det, som i nutiden er
Tyrkiet, blev Konstantinopel hovedstad i det
kæmperige, som strakte sig fra Nordafrika
over Mellemøsten til langt op i Europa. Her
holdt sultanen til med sit hof og harem i Topkapipaladset, hvor vi både nød udsigten og
de fornemme dekorationer. Haremmet rummede ikke bare sultanens elskerinder, men
hele hans familie med de mange koner. Og
vi gøs ved historien om de sultaner, som
ved deres tronbestigelse myrdede over 100
brødre og fætre for at forhindre, at de gjorde
krav på magten. Men vi konstaterede, at
disse sultaner havde haft sans for både udsigter, arkitektur og design.
Moskeerne er nok det tydeligste tegn på,
at Istanbul tilhører en anden kultur end vores. De var mange, og vi hørte kaldet til bøn
morgen, aften og flere gange i løbet af dagen. Under et besøg i en mindre moske i den
asiatiske del af byen så vi en gruppe kvinder
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blive undervist. De må have været udlændinge, for det gik op for os, at det foregik på
engelsk.
Men Istanbul er også en moderne by, hvor
meget er genkendeligt. Trafikken er voldsom, så det er godt at sporvognene er behagelige og hurtige, og at taxaerne er mange
og billige. Da byen er gennemskåret af både
Bosperusstrædet og bugten Det Gyldne
Horn, er det også oplagt med havnebusser,
hvorfra vi nød synet af byen fra vandet.
Selvfølgelig er der også et hipsterkvarter,
hvor kunstnerne og de trendy cafeer findes.
I fortid og nutid har Istanbul været en handelsby. Basarerne lever i bedste velgående.
Den store Basar ER stor, og temmelig uoverskuelig. Til gengæld kan det være svært at
finde rigtig gode tilbud. Den Egyptiske Basar, eller Krydderibasaren, er mere overskuelig og meget farverig. Vi følte os dog hensat
til et turistmarked. Men mon ikke altid det
har været sådan i en by, hvor de fremmede
er kommet på gennemrejse. Overalt hvor
der har været mange rejsende, har der været handelsfolk parat til at prakke dem billige
varer på til overpris.
Istanbul er en rejse værd!

Besøg i både bazaren og Balat,
byens hipsterkvarter
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MODSÆTNINGERNES MADRID
På vores studietur til Madrid fik jeg indtrykket af en by i konstant udvikling,
men også en by med fødderne solidt plantet i fortiden:
En by der ikke kan gå fremad, fordi man er
bange for at se en nær og traumatisk fortid
i øjnene. Madrid er ikke bare en kontrastfuld
by, men også en modsigelsesfuld by.
Madrid er den castilianske kulturs højborg,
som i mangel på egen kultur – eller i hvert fald
en tro på denne – bruger Spaniens andre områders kultur som reklamesøjle for sig selv:
Don Quixote, flamenco, tapas og Dali er allestedsværende. Paradoksalt nok samtidig med
at byen stadig hylder et styre, der gjorde alt
for at undertrykke forskellighed og pluralisme
i både etnicitet, kultur, politik og religion.
Madrid er fuld af gader og pladser, der er opkaldt efter Francos folk, og en del af befolkningen har stadig et positivt forhold til denne del
af Spaniens historie, eksemplificeret ved vores
guide ud i madriliansk undergrundskultur(!),
Miguel, og vores besøg i »De faldnes dal«, hvor
både Franco, landets tidligere diktator, og José
Antonio Primo de Rivera, den politiske leder og
stifter af det spanske fascistparti Falangen,
ligger begravet, og hvor folk kommer for at vise
deres sorg og deres støtte til Francos regime.

MORTEN BANG LARSEN
2.T

Men igen, i fuldstændig modstrid med dette ligger der i et kvarter i Madrid, hvor der bor mange
afrikanere, en plads opkaldt efter Nelson Mandela. Madrid er også en by, hvor man kan mærke
hadet og modstanden mod fascismen.
Madrid er fascinerende og inspirerende –
og virkelig frustrerende. Det er det, der gør
byen så levende, og det var en god indfaldsvinkel til at ryste en fragmenteret klasse
sammen. Man kunne tale om og undres over
den hvirvelvind af kultur og modsigelser der
mødte en: Fra grandiose boulevarder, paladser og katedraler, store internationale
museer med verdensberømt kunst, operaer
og skyskrabere til små labyrintlignende gader fyldt med madrilenere, fulde turister og
et væld af små, sjove butikker, graffiti og
street art og endda et mikro-teater med tre
sale, hvor der er plads til 7 publikummer, der
står op – under en meter fra skuespillerne.
Madrid er en stor by og en stor oplevelse
og, hvis man tør se lidt ind under fernissen,
lidt af et kulturchok. Der er noget for alle,
men også noget mod alle.
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Madrid er fascinerende og
inspirerende – og virkelig
frustrerende. Det er det, der gør byen så
levende, og det var en god indfaldsvinkel til at
ryste en fragmenteret klasse sammen. Man
kunne tale om og undres over den hvirvelvind af
kultur og modsigelser der mødte en.
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UNIPAKKER PÅ FREDERIKSBERG
HF-KURSUS. PROCES, STATUS
OG VIDERE PERSPEKTIVER
Hf-reformen indebærer, at det første semester er et afklaringssemester, hvor der ikke
må indgå andre valgfag end praktisk musisk
faggruppe, inkl. idræt C.
Det forskudte valg af en eventuel unipakke medfører derfor en ikke ubetydelig
vejledningsindsats.
De unge har svært ved at navigere i fag på
niveauerne BBC + et løft til A+ et ekstra fag på
B-niveau. Hvilke valgfag udbyder skolen, hvordan kan de kombineres i fagpakker, og hvilke
mulige løft tilbydes i forhold til unipakkerne?
Vejledningen påbegyndtes primo september. Der skulle ikke tages stilling til, om
den enkelte elev skulle vælge en professions- eller unipakke, men derimod om der
var et ønske om at påbegynde undervisning
i tysk/fransk, fortsætter C, spansk begynder
B, spansk begynder A og fysik på C-niveau.
Frederiksberg hf-kursus har af skemamæssige årsager valgt at starte ovennævnte fag
op med start i 2. semester. Det er dog ikke

FINN BØNSDORFF
Rektor

uproblematisk. Der er skemakonflikt, fordi
der kun kan vælges et og kun et af ovenstående fag.
Hf-elever er som bekendt en meget dynamisk størrelse, som ikke sjældent ændrer
fremtidsplaner og dermed fag og fagpakker,
men man kan så spørge: Hvordan gik det så?
Eleverne skulle aflevere deres ønsker i perioden 1. oktober til 1. november.
Resultatet af manøvren blev, at der oprettedes et fransk fortsætter C, et tysk fortsætter C, et meget stort spansk begynder A,
et lidt mindre spansk begynder B, samt , og
noget overraskende, et gigantisk fysik C-niveau med næsten 40 tilmeldte elever.
Resultatet af den første valgproces blev,
at eleverne fordelte sig på hold og niveauer
som stort set svarede til den skole, vi havde
før reformen. Så langt så godt. Men hvordan
kom billedet til at se ud med fagpakkeme i 3.
og 4. semester, og hvilke unipakker udbyder
Frederiksberg hf-kursus i 2018/19?

Mie 2.z præsenterer t-shirt lavet i forbindelse med grafisk designprojekt på design B
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Mange har ambitionen om en udvidet
fagpakke, men virkelighedens
erhvervsarbejde, fritidslivet, og måske
børneafhentning kommer også til at spille ind.
Figuren på side 100 viser de udbudte fag
på A-niveau, og hvilke løft der skal foretages
for at nå niveauerne. Bemærk, at Matematik
på A forudsætter 2 løft. Dels fra C til B, og fra
B til A. Man kan så spørge, hvorfor vi ikke har
samlet disse elever på et fælles hold med
løft fra C til A. Som de fleste i sektoren ved,
så er matematik på B-niveau et adgangsgivende krav til rigtigt mange uddannelser,
og på den baggrund er Mat B skolens meste
søgte valgfag.
Den struktur, vi har valgt indebærer, at
samtlige elever på mat A går på deres »eget
mat B-hold« uafhængigt af om de har valgt
A eller B. A-holdet sammensættes således

FAG
LØFT
B-> A
0-> A

HVORDAN ER DET SÅ GÅET?
Der er elever i alle unipakkeme, og især den
hvor der løftes til historie på A-niveau er populær. Samlet set har næsten 40 pct. af eleverne valgt sig ind på en unipakke.
Og det synes vi faktisk er ganske pænt.
Hvordan vil det så udvikle sig? Ja, det bliver
næppe således, at der kommer flere elever
til. Retningen er den modsatte vej, fra det
hårde/arbejdskrævende til det bløde/mere
professionsrettede hf-forløb. Mange har

HISTORIE
A

ENGELSK
A

x

x

SPANSK
BEGYNDER A

MATEMATIK
A

x

C -> B

x

B -> A

x

Udbudte fag på A-niveau
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af elever fra samtlige mat B-hold. Det kan
virke unødigt kompliceret, men årsagen
hertil er, at hvis/når en elev falder fra A-niveauet på grund af den store arbejdsbelastning, så vil vedkommende kunne fortsætte
på sit B-niveau.
Som en af vejlederne engang har formuleret det »der er behov for en undermund,
som eleverne kan falde ned i«.

EKSEMPLER PÅ UNIVERSITETSPAKKER
SAMFUNDSVIDENSKABELIG FAGPAKKE
§§ Historie - Niveau A
§§ Matematik - Niveau B
§§ Samfundsfag - Niveau B

§§ Billedkunst - Niveau B
§§ Filosofi - Niveau C
§§ Psykologi - Niveau C

Denne fagpakke er adgangsgivende til de samfundsvidenskabelige studier på universiteterne

EN SPROGLIG HUMANISTISK FAGPAKKE 1
§§ Spansk begynder - Niveau A
§§ Design - Niveau B

§§ Samfundsfag - Niveau B
§§ + yderligere 1 fag (fx drama eller psykologi) C

Fagpakken er adgangsgivende til de humanistiske studier ved universiteterne.

EN SPROGLIG HUMANISTISK FAGPAKKE 2
§§ Historie - Niveau A
§§ Fransk/tysk fortsætter - Niveau B
§§ Samfundsfag - Niveau B

§§ Design - Niveau B
§§ Filosofi - Niveau C

Fagpakken forudsætter, at du starter med fransk på C-niveau i 2. semester.
Denne fagpakke kvalificerer ligeledes til humanistiske studier.

NATUR- OG LÆGEVIDENSK. FAGPAKKE
§§ Matematik - Niveau A
§§ Fysik - Niveau B

§§ Kemi - Niveau B

Fagpakken forudsætter, at du starter med fysik på C-niveau i 2. semester.
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ambitionen om en udvidet fagpakke, men virkelighedens erhvervsarbejde, fritidslivet, og
måske børneafhentning kommer også til at
spille ind. Så mon ikke vi ender på, at 20-25
pct. vil gennemføre deres valgte unipakke. Og
det er egentlig ok.
Nu er det jo den første reformårgang, der
er i færd med at afklare valg og fremtidsmuligheder, og der er næppe tvivl om, at der
vil ske justeringer for de kommende hf-ere,
men et aspekt tror jeg nok vi vil arbejde videre med, og det er reflektionsdagen i 2. semester. Alle elever skulle 1/2 dag undersøge
og sammensætte fagpakker i relation til deres ønske om videreuddannelse. Denne dag
skulle afsluttes med et skriftligt produkt. Der
var en meget høj afleveringsprocent. Rettidigt!
Eleverne har været glade for at få lejlighed til at beskrive deres ønsker og fremtidsdrømme.

i en knap så timetalskrævende standard-hf.
Denne problematik bør der efter min opfattelse ses nærmere på politisk.
Publiceret i tidsskriftet
»Voksenuddannelse 2018«

REFORMØNSKER?
Især en problemstilling kalder på en politisk
drøftelse, og det er spørgsmålet om i hvilken
sammenhæng, der kan vælges engelsk på
A-niveau.
Samfundsmæssigt set er der et ønske
om mere og skarpere fremmedsprog, men
engelsk på A-niveau må ikke indgå i en professions-hf. Det synes jeg er ærgerligt. I praksis betyder det, at de elever som har valgt
en unipakke med løft til engelsk A ikke kan
blive på A-holdet hvis de ønsker at stige ind

Formand Christian
Madsen -Østerbye og
rektor Finn Bønsdorff.
Translokation juni 2018
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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.

SKOLEBESTYRELSEN ER I JUNI 2019 SAMMENSAT SÅLEDES:

Formand for skolebe-styrelsen,
Kristian Madsen-Østerbye
Københavns Universitet

Næstformand, afdelingsleder
Anna Karlskov Skyggebjerg
Aarhus Universitet

Faglærer, aut. El-Installatør
Steffen Larsen
Frederiksberg Kommune

Formand for LO-Hovedstaden
Per G. Olsen
AE-Rådet

Lektor Manisha de M. Nørgård,
Lærerrepræsentant

Faduma Ali
Elevrepræsentant

PERSONALET

Sohaib Ali
IT-konsulent/IT-Center Fyn

Mohammed Ali Allan
Adjunk kemi og matematik

Lærke Andersen
Årsvikar i dansk

Sara Aaris Andersen
Sekretær

Jan Andreasen, st.vejl.
Lektor, historie/samf.

Berit Baklid
Lektor, engelsk

Christian Bender
Vikar i historie og engelsk

Merete Buhl
Lektor, engelsk/musik

Natasja Byron
Årsvikar drama

Finn Bønsdorff
Rektor, samf./fransk

Ketzban Caliskan
Rengøringsassistent

Belinda G. Christensen,
Adjunk i religion og historie

Hanne Clausen
adj. skolesekretær

Stefan Østrup Christensen
Årsvikar i dansk og historie

Gitte Munch Dall
Skolesekretær

René Dobrosielski
ass. skolebetjent

Bo Vinther Dyrby
Lektor, engelsk/historie

Morten Engelsmann
Vikar i matematik

Morten Eyrich
Årsvikar, matematik

Jette Falk
Lektor, billedk./design

Anne Dorte Fridberg
Lektor, dansk/engelsk

Katrine Falk Gravesen
Vikar i dansk og religion

Nikolaj W. de F-Mogensen
Lektor, mat/kemi

Anders Gudme-Knudsen
Lektor, biologi/idræt

Nadire Gûrel
Rengøringsassistent

Lise E. Hansen, insp.,
Lektor, tysk/spansk

Ole Skov Hansen
Lektor, fysik/mat.

Susanne Hansen
Uddannelsesleder, lektor,
datalogi/mat.

Sara Hedeland
Årsvikar, dansk og psykologi

Niklas Holm-Rasmussen
Lektor, geo/historie

Kim Ingholt
Lektor i dansk, filosofi og
engelsk

Julie Wessel Iversen
Lektor, biologi/kemi

Morten Jacobsen
Vikar i billedkunst

Jakob Jensen
Lektor, musik

Mogens S. Jensen
Lektor i dansk

Kasper Huss Jønsson
Lektor, matematik/idræt

Rasmus S. Jørgensen,
Lektor, engelsk og filosofi

Emil Kousgaard
Researchkonsulent

Anne Krag Andersen
Socialrådgiver og
studievejleder

Annemarie Krarup
Lektor, musik/idræt/psyk.

Hanne Kristensen
Sekretær

Stine Kristensen
Lektor, dansk

Sisse Marie Kromann
Årsvikar i religion

Ask Hejlskov Larsen
Lektor, dansk/filosofi

Peter Johannes Larsen
Lektor, dansk/historie

Thomas Falk Larsen
Lektor, rel/hist/filosofi

Otto Leholt
Lektor, geografi/historie

Anders Lundsgaard
insp., lektor, fys./kemi

Micheal Martina
Lektor, engelsk/spansk

Manisha de M. Nørgård
Lektor, matematik/rel.,
tillidsrepræsentant

Kirsten Bruhn Møller
Lektor, biologi/geografi

Stefan Nilsson
Vikar i design

Sammuel Njekal
Rengøringsassistent

Trine Quist
Lektor i spansk

Jane Rohde
Vikar i spansk

Mikkel Bloch Schousboe
Lektor, samf./historie

Kirsten Seitzmayer
Lektor, engelsk

Christina Simonsen
Lektor, engelsk

Johan Smith
Lektor, matematik

Emil Sonne
Lektor, idræt/samf.

Jeppe Vedel Sonne
Vikar i idræt

Lars Stjernholm
Skolebetjent

Christian Peter Stolt
Årsvikar i biologi

Lotte Stuhr
Lektor, dansk/billedk.

Anne Winding Top
Lektor, dansk

Mette Nørbjerg Vangsgaard
Lektor, idræt/fransk

Louis Vincent
Årsvikar i samfundsfag og
mediefag

Marianne Leth Weile
st.vejl., lektor, his/rel.

Peter Wiegandt
Vikar i matematik

Inger Worsøe
Lektor, dansk/historie

Hans Zwisler
Lektor, kemi

AFGANGSKLASSERNE

2P
Amalie Moritz
Hansen

Ana Savic

Asta Sofia Nyvang

Ayah Al-Dossari

Camilla Maria Imre

Dea Ketill Skibild

Emil Antonio B.
Millan Hansen

Frederik Brumvig
Lüders

Grazielle Rose
Garcia Lagliva

Haissam
Barghooth

Hana Huskovic

Johanne Rasmine
Lind Hildrum

Jonas Frederik
Joensen

Jonas Kirkesø
Kaas

Katrine Janum
Houmøller

Lion Jaris Moseler

Lucas Spigelhauer
Levin

Marie Kirstine V
Lorenzen

Mine Yatakci

Reem Beiroumi

Agnes Høybye

Amir Hassan

2Q
Sara Christensen
Blytner

Sebastian Hjalte
Egelund

Simone Pedersen

Valdemar Kisum

Clara Marott
Schelde

Clara Toustrup
Dahlin

Daniel Hansen

Emilie Victoria
Højholt Henriksen

Faduma Ali

Furkan Gürel

Jacob KjerulfThomasen

Lasse Nørr
Jacobsen

Lea Inthrary

Louie Skyt Wilson

Mads Lemmike
Johansen

Marcus Nielsen

Mikkel Ingvordsen

Mikkel Johansson

Daniall Ali
Mahmood

Daniel Birkelund
Olsen

2R
Oliver Fuglede
Noelsin Svejstrup

Røskva Friis
Høngaard

Sadaf Sidigi

Sarah Kathrine
Hansen

Dennis Boss
Petersen

Dennis Sejfuli

Donjeta Pllana
Bajraktari

Emma Sofie
Mindsal Hancke

Emma Victoria
Zander Rasmussen

Frida Haar

Hadi Farhat

Jacinta Aysha Abd
Donaldson

Ken Witt
Kirkegaard

Laust Eberhardt
Bonnesen

Maxwell Antwi
Owusu

Melisa Nur Celik

Mohammed Ali
Abdilahi

Oliver Carrara

2T
Rasmus Emil
Madsen

Tobias MarkLauritzen

Freja-Cecilie
Nielsen

Joakim Malthe
Løfqvist Hoberg

Lejla Vehabovic

Linda Velii

Camilla Hartig

Caroline Ørum
Carlsen

Dennis Beck
Rasmussen

Faiza Cabdulle

Johanne B.
Pedersen

Julie Renée
Skovgaard

Karin Dahl Larsen

Kathrine Silke
Søgaard Ottosen

Lasse Holm
Karlsson

Martin Josephsen

Mikkel Hjorhøy
Rasmussen

Morten Bang
Larsen

Muqaddas Bibi

Rasmus Berglund
Jensen

Adam Yaqoubi
Schou

Akeel Moslem
Abbas

Anna Dofradóttir

Anne Kathrine von
Buchwald

Burak Satilmis

Hanna Emilie Olsen

Jannick Uno
Sørensen

Jonas David Karlin

Jonathan Folmer
Posgaard

Julia Kanene

2U
Thomas Breyen

Ehab Mohammad
Barakgi

Fatemeh Zahra
Ghorbani Savoji

Kasra Mohebi

Mads Milland
Jensen

Mads Schor
Jølner‑Jørgensen

Markus Duus

Melak Jameel
Al‑Mosawi

Michella Lutz
Fischer

Nicole Patell

Nikolaj Sams Berg
Knudsen

Rikke Feline Voss
Petersen

Sarah Tange
Heickendorf

Sascha Caia
Larsen

Sascha Gorski

Sofie Rose
Petersen

Tone Rovang Raft

Alan Mewlod

Anders Bach
Bøllingtoft

Bilal Adnan
Shareef

Bjarke Holm
Gomez

Cecilie Skov Orbe

Fern Kanyanat
Jandee

Julie Høi Jensen

Kawsar Al-Seelawi

Mads Vartou
Terkelsen

Magnus
Harthimmer

Marie Skov
Bjørklund

Mikkel Jannick
Kragelund Skov

Nicolai Wiuf
Nielsen

Rukan Tokat

Sarah Rosenkrantz

Sebastian Brask
Kryhlmand

Tohseeb Ul
Rehman

Tony Toftau

Zuni Trosborg

2V

2X
Anton Small
Karlsen

Arnel Bektas

Denis Vukovic

Emma Cecilie Just
Kroll

Emma Vilstrup
Vedersø

Fahd Raza Alam

Hannibal Oskar
Sterll

Helen Asgodom

Jonas Ormstrup
Asp Hansen

Julie Vestergaard

Mads Flindt
Petersen

Mads Sebastian
Jensen

Marcus Vighardt
Jensen

Marie-Louise
Carlslund

Markus Gaunø
Stampe

Miliki Gemechu
Woyesa

Sally Roselil
Stegmann Schade

Shanne Giovanna
Vega Urquijo

Sisse Ancher
Waldén

Victoria Willendrup

Alison Marie
Christence
Bohnstedt

Amal
Al‑Marchouhe

Bassel Mohammad
Beiroumi

Carl Peder Heide
Andreasen

Frederik Kaae
Mårtensson

Jakob SodePetersen

Lasse BlådalHansen

Mads Bach Nielsen

Maria Hansen
Ransborg

Mathias S. Nielsen

Nanna Sørensen

Nikolas Radovic

2Y

Julie Bruus
Pilgaard

Oliver Jensen

Rasmus Ekenberg
Thygesen

Sara Emma Bergh

Sisse Lehmann
Mølgaard

Viktor Mucibabic

Xenia Birkjær
Madsen

Zilan Yavuz

Abjørn Baun

Cecilie Husted
Paulsen

Chris Dilan Borres
Hansen

Dan Michael A.
Aquino

Emil Ulrik Redøhl

Fie-Cecilie Jensen

Hanna Darou

Ibrahim Osman

Inci Civi

Ivan Bozic

Jonas Emil
Schmidt

Kristine Nielsen

Magnus Kofoed
Søgaard

Mie Weinholt
Larsen

Nasteho Mursal

Patrick Marco
Hansen

Sofie Yi Bache

Stefan Nakic

2Z

Det er 100 år siden
at Bauhaus-skolen, en skole for kunst,
design og arkitektur, åbnede i Dessau. Den eksisterede kun i en mindre årrække, men de tanker
den satte i gang, revolutionerede design- og arkitekturverdenen og påvirker vores tankegang den dag i dag. På
Bauhaus-skolen troede man på muligheden for at forme fremtidens menneske og samfund til det bedre, og skolens stærke
lærerkræfter, dens motiverede elever, fremtidsoptimismen
og ikke mindst ønsket om forandring muliggjorde reformbevægelsens stærke indflydelse. Vinklers forside er
inspireret af sammenfaldet mellem Bauhaus-skolens jubilæum og årets tema og er en hyldest til enkelhed, leg, dynamik og
fremtidsoptimisme.
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