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Kære læsere
I 1999 handler uddannelse både om mennesker og
tal.  Skoler tildeles økonomiske og bygningsmæs-
sige ressourcer, og kvalitetsdebatten har bragt fo-
kus på mål og målinger. 

Den politiske dagsorden er sat: 95 pct. af en ungdomsårgang  bør gen-
nemføre en ungdomsuddannelse, og 50 pct. heraf bør gennemføre en
videregående uddannelse. 

Hvordan klarer hf-uddannelsen sig så i disse målsættende tider?

Danmarks Pædagogiske Institut har undersøgt problemstillingen for
Frederiksberg HF-kursus, og svaret er klart og entydigt: hf-uddannel-
sen står pænt i billedet. Næsten 60 pct. fortsætter med en videregående
uddannelse efter afsluttet hf-eksamen, og på Frederiksberg HF-kursus
optages næsten 30 pct. af en årgang på universitetet.

Pæne tal.

Men bag tal-mennesket findes kød og blod-mennesket. Det individu-
elle menneske, som reflekterer over sin uddannelsessituation, sin soci-
ale situation og fremtiden. Redaktionen har bedt Mette og Ole, to af
forskerspirerne fra sidste år, om at skrive i HF-Vinkler 1999.

Læs deres bidrag. Hvilke elever!

Året 1999 er middelalderår, og både indhold og ikke mindst design-
side har ladet sig inspirere heraf.

Jeg vil slutte med at takke årets hf’ere for samarbejdet i to år og ønske
jer alle god vind fremover.

Finn Bønsdorff
Rektor
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Danmarks Pædagogiske Institut (DPI) har
undersøgt årgang 1993 fra Frederiksberg

HF-kursus. Hvad sker der med eleverne, hvilke
uddannelsesområder vælger de, og hvordan er
ledigheden?

DPI konkluderer, at hf giver mange unge en
second chance, når de har afbrudt en uddan-
nelse. Undersøgelsen viser, at mange unge gri-
ber denne chance for at få en ungdomsuddan-
nelse, og at hf-uddannelsen derefter danner
afsæt for videre uddannelse. Ledigheden blandt
de elever, der afsluttede hf-eksamen i 1993, er
generelt lav.

Elever fra Frederiksberg HF-kursus bryder i
høj grad den sociale arv. Elever fra studiefrem-
mede miljøer vælger og optages på universitetet
med samme hyppighed som elever, hvis foræl-
dre har en lang videregående uddannelse. Denne
konklusion er så opsigtsvækkende, at DPI har
lagt op til at foretage en nærmere undersøgelse
af problemstillingen.

Rapporten »Elever fra Frederiksberg HF-kur-
sus, en undersøgelse af 1993-årgangen« er ble-
vet udarbejdet efter anmodning fra Frederiks-
berg HF-kursus. I skolens bestyrelse er ud dan-
nelsespolitiske drøftelser en del af bestyrelses-
arbejdet, og i lyset af decentraliseringsprocessen
med fokus på mål/rammeaftaler fandt man det
hensigtsmæssigt at få tilvejebragt et materiale,
som på videnskabeligt grundlag kunne vise no-
get om, hvad der sker med skolens elever.

Analysen omfatter samtlige hf-dimittender fra
1993 med en hel eksamen. I 1993 afsluttede 170
elever med en hel hf-eksamen fra Frederiksberg
HF-kursus. For resten af landet (altså minus Fre-
deriksberg HF-kursus) er tallet 5.760 hele hf-ek-
saminer.

DPI’s undersøgelse bygger på talmateriale fra
Danmarks Statistik, og Frederiksberg HF-kur-
sus sættes i relation til hf’ere fra det øvrige Dan -
mark.

På Frederiksberg HF-kursus brydes den sociale arv
– profil af en second chance-institution
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Af
rektor Finn Bønsdorff

Det er svært at
bryde den 
sociale arv, men
åbenbart ikke så
svært for hf’ere
fra Frederiks-
berg HF-kursus
som for hf’ere
fra resten af 
landet.

Frederiksberg HF Resten af landet

Grundskolen 36% 58%

Gymnasiet fuldført 1% <1%
afbrudt 29% 9%

Erhvervsfaglig basisuddannelse fuldført 14% 22%
afbrudt 3% 2%

Erhvervsfaglig uddannelse fuldført 10% 5%
afbrudt 4% 2%

Andet 3% 2%

I alt 100% 101%

Figur 2: Elevernes seneste uddannelsesstatus før de begyndte på HF.



Af figur 2 fremgår det, at på Frederiksberg
HF-kursus har 30 pct. været i gang med en gym-
nasieuddannelse og 31 pct. har enten fuldført el-
ler afbrudt en erhvervsuddannelse. Skolen har
altså en udpræget second chance-funktion.

36 pct. af eleverne er noteret med grundsko-
len/folkeskolen som baggrund for optagelse på
hf. Det bør her bemærkes, at det er den seneste
officielt registrerede baggrund. Mange af disse
elever har været ude at rejse, gået på skole i ud-
landet mv. Disse forhold indgår ikke i Danmarks
Statistiks oplysninger.

Hvad skete der så med hf’erne efter
eksamen?

Ledighed: Figur 17 viser, hvor mange af hf-ele-
verne, der var ledige på de forskellige opgørel-
sestidspunkter.
Ja, der er grund til at glæde sig over, at ledighe-
den er meget lav. Tre år og tre måneder efter hf-
eksamen, det vil sige efteråret 1996, er ledighe-

den på under 5 pct. Det gælder både eleverne fra
Frederiksberg HF-kursus og eleverne i resten af
landet.

Uddannelsesstatus: Figur 9 viser, hvor mange af
hf-eleverne, der af Danmarks Statistik er regi-
streret som værende i gang med en uddannelse 3
måneder, 15 måneder, 27 måneder og 39 måne-
der efter hf-eksamen.

Valg af uddannelsesområde: Figur 10 og figur
12 viser opgørelsen over henholdsvis korte og
lange uddannelser.
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Figur 9
I gang med 
uddannelse.

Figur 10
I gang med kort 
uddannelse.

Figur 17

DPI’s under-
søgelse af 1993-

årgangen blev
præsenteret 

på Frederiksberg
Rådhus den 

8. januar 1999. 
Se billederne 

bagest i bladet.

––•–– Frederiksberg HF
- - x - - Resten af landet



Det fremgår af figur 12, at efter 39 måneder er 29 pct. eller
mere end en fjerdedel af eleverne fra Frederiksberg HF i gang
med en lang videregående uddannelse mod 12 pct. i resten af
landet. DPI bemærker, at forskellen er signifikant. Uddannel-
sessociologisk forskning har imidlertid vist, at der på et aggre-
geret niveau er en forstemmende sammenhæng mellem social
baggrund og valg af videreuddannelse. Vi kender alle til en-
kelte succeshistorier, hvor den faglærte lønarbejders søn kom
på universitetet og fik eksamen. Men det samlede billede viser,
at unge fra ikke-boglige miljøer vælger korte uddannelser,
mens de lange videregående uddannelser fortrinsvis vælges af
elever med en social baggrund, hvor der i familien er tradition
for at vælge universitetet.

Det er svært at bryde den sociale arv. Denne problematik be-
handles også af DPI, og resultatet er opsigtsvækkende.

Forældrenes uddannelsesmæssige baggrund 
og elevernes valg af en lang videregående 
uddannelse

Figur 13 viser valget af en lang videregående uddannelse for
de elever, hvis forældre har en mellemlang eller en lang vide-
regående uddannelse, og figur 14 viser de elever, der vælger
lang uddannelse, selv om der ikke i deres familiemæssige bag-
grund er tradition for det.

Sammenholdes figur 13 og 14, så er der omtrent lige mange
af eleverne fra Frederiksberg HF-kursus, som efter 39 måneder
er i gang med en lang videregående uddannelse, hvad enten
deres forældre er korte/har en kort uddannelse bag sig, eller de

har en mellemlang/lang videregående uddannelse. I begge
tilfælde ca. 30 pct.

For eleverne i resten af landet ses derimod en stærk sam-
menhæng mellem forældres uddannelsesmæssige baggrund og
deres børns valg af uddannelse. 20 pct. af de elever, hvis for -
ældre har en mellemlang eller lang videregående uddannelse
er efter 39 måneder i gang med en lang videregående uddan-
nelse, mens det samme kun gælder 10 pct. eller halvt så mange
af de elever, hvis forældre højst har en erhvervsuddannelse el-
ler kort uddannelse bag sig.

På Frederiksberg HF-kursus slår den sociale arv ikke igen-
nem med hensyn til 1993-dimittenderne.

Alt i alt kan det konstateres, at DPI’s rapport tegner et, gene-
relt set, positivt billede af hf-uddannelsen. Arbejdsløsheden er
lav, eleverne vælger videreuddannelse, og på trods af mange
års problematisering af hf’s almene studiekompetence er der
fortsat mange elever, både på landsbasis og ikke mindst på Fre-
deriksberg HF-kursus, som optages på de lange videregående
uddannelser.

Opfølgende analysearbejder

Det er aftalt med DPI, at vi også skal se nærmere på 1995-år-
gangen. Hertil kommer et ønske om at få belyst, hvad der sker
med de elever, som ikke afslutter med en hel hf-eksamen.

Kilde: Peter Allerup, Lars Klewe og Poul Skov: Elever fra Frederiksberg HF,
en undersøgelse af 93-årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut, 1999.
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Figur 12. I gang med lang uddannelse. Figur 13. Lang udd./»lange« forældre. Figur 14. Lang udd./»korte« forældre.



EN SKOLEBESTYRELSE er en udefinerbar 
størrelse, selvom der står i vedtægterne, at

den fastsætter budget, fagudbud og ferieplaner
og afgiver udtalelser. Men skolebestyrelsen har
det vel også ligesom Holger Danske. Den våg-
ner op, når skolen stander i våde. Nu er det jo
ikke sådan, at Frederiksberg HF stander i våde,
men der har i det foregående år været en del an-
greb, specielt på antallet af klasser.

Det frederiksbergske skolesystem skal ænd-
res. Der fødes for mange børn på Frederiksberg,
og så skal de i skole. Det er kommet som et chok
for kommunen, at de børn, der bliver født på
Frederiksberg Hospital, også bliver i kommu-
nen. Så nu mangler der folkeskoler. Som en af
vore politikere så smukt udtrykte det: Heller
ikke privatskolerne kan opsuge det stigende an-
tal børn.

Når folkeskolen/børnene mangler plads, så
må ungdomsuddannelserne på ny holde for. Der
gik mange rygter i begyndelsen af det nye sko -
leår, også sejlivede, såsom en beskæring af vore
otte hf-klasser til seks klasser på hver årgang.
Dette ville betyde en nedskæring af lærerstan-
den på 25 pct. Men vort dygtige og velfunge-
rende lærerkorps blev heldigvis fastholdt. Vi be-
holdt vor kapacitet.

Kommunalbestyrelsen tog denne beslutning
lige før offentliggørelsen af den store under-
søgelse, som rektor omtaler i foregående artikel.
I skolebestyrelsen er vi helt sikre på, at man på
rådhuset var glad for at have bibeholdt Frede-
riksberg HF i den fulde kapacitet. Undersøgel-
sen viste nemlig ikke blot, at hf er med til at ned-
bryde den sociale arv, men at specielt Fre de-

riksberg HF åbner porte for nogle unge, der ikke
fik »sølvskeen i munden« ved fødslen.

Med en amerikansk vending skal det under-
streges, at skolebestyrelsen er stolt over at have
et hf-kursus med så engagerede lærere og så mo-
tiverede studerende, at det virkelig kan rykke i
systemet. Den enkelte lærers indsats er en nød-
vendighed for en spændende og fremadrettet
skole, hvor de studerende i denne meget vigtige
periode i deres liv kan føle sig individuelt be-
handlet og blive godt rustede til at starte en ud-
dannelse eller forbedre en tidligere med henblik
på større daglig livskvalitet.

Jungletrommer på Frederiksberg

Men vi kunne ikke hvile på laurbærrene, for de
frederiksbergske folkeskoler manglede stadig
plads. Jungletrommerne begyndte igen på Fre-
deriksberg, og rygterne gik, at vores hf-kursus
og Frederiksberg Studenterkursus skal flytte
sammen. Skolebestyrelsen måtte igen op af sin
dvale. Der er i skolebestyrelsen fuldstændig
enighed om, at Frederiksberg HF bør forblive én
institution, og det er der mange grunde til. Der
skal være et varieret og flerstrenget uddannel-
sestilbud til de unge. Hver uddannelse skal have
sit eget særpræg efter sit eget formål. Hf er no-
get andet, og skal være noget andet, end gymna-
sium og studenterkursus. Frederiksberg HF har
på helt speciel vis muliggjort, at nogle unge,
som ellers ikke ville få åbnet dørene til uddan-
nelsessystemet, kommer videre, og det er vigtigt
at værne om det miljø, der er skabt. Frederiks-
berg HF bør derfor forblive en enhed og dermed
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»Med en ameri-
kansk vending skal
det understreges,
at skolebestyrelsen
er stolt over at
have et hf-kursus
med så engage-
rede lærere og så
motiverede stude-
rende, at det virke-
lig kan rykke i 
systemet«.

Af Jytte Lindgård,
formand for 
skolebestyrelsen

Frederiksberg HF bør forblive én institution
Folkeskolerne på Frederiksberg mangler plads. Det lægger pres på ungdomsuddannelserne.

Rapport fra en vågen skolebestyrelse



medvirke til fortsat at videreudbygge hf’s sær-
kende.

Mens vi venter på årets dimittender og dette
års HF-Vinkler, tyder alt på, at den forhandling
og lobbyisme, der foregår på alle leder og kan-
ter, fører til, at vi får en fornuftig løsning, der gi-
ver os ro i arbejdet, og at vi i hvert fald i nogle år
kan bevare vor nuværende beliggenhed, stør-
relse og ledelse.

Selvfølgelig skal Frederiksberg HF være med
til at forandre, og det har vi også altid været i vo-

res 32-årige liv. Lad os derfor fortsætte med det,
og lad os videreudbygge i forhold til de stude-
rendes ønsker og krav. Og samtidig glæde os
over, at også i år har et stort antal søgt optagelse
på Frederiksberg HF, et år med mindre årgange,
hvor andre ser nedgang i deres ansøgertal.

Vi ønsker årets hf-dimittender held og lykke på
den videre vej og glæder os til at modtage de nye
hf-studerende til august.
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Jarl Damgaard

SKOLEBESØG
Uddannelsesdirektør Jarl Damgaard har besøgt Frederiksberg HF-kursus

Undervisningsministeriet laver hvert år en
plan for skolebesøg. Ifølge denne plan

skulle FHF i år have besøg af den nyudnævnte
uddannelsesdirektør for de gymnasiale uddan-
nelser, Jarl Damgaard. 

Besøget fandt sted fredag den 9. april, hvor
Jarl Damgaard fik lejlighed til at overvære timer
i samfundsfag, tysk og matematik – samt del-
tage i en fællestime for hele skolen.

Under fællesarrangementet orienterede Jarl
Damgaard skolens lærere og elever om struktu-
ren for arbejdet i Uddannelsesstyrelsen under
Undervisningsministeriet. Og flere af skolens
lærere redegjorde for det forsøgs- og udvik-
lingsarbejde der foregår på FHF, herunder de
forsøg med kultur- og naturtoning som man kan
læse om her i bladet.

Jarl Damgaard var meget tilfreds med arran-
gementet. Blandingen af normaltimer og fælles-
time havde givet ham en bred kontaktflade, og
han syntes at han på den måde havde fået mange

informationer om skolen og et levende indtryk
af miljøet. Han var især imponeret af elevernes
engagement og diskusssionslyst – og de mange
gode spørgsmål der blev stillet i timerne.

Som Jarl Damgaard fremhæver, så er disse
skolebesøg til for at Uddannelsesstyrelsen kan
få forståelse for problemerne på uddannelsesste-
derne – og dermed et bedre grundlag for at vur-
dere hvad der går godt, og hvad der kan gøres
bedre. Jarl Damgaard har besøgt flere gymnasi-
ale uddannelsessteder, både erhvervsgymnasi-
ale og alment gymnasiale. For hf’s vedkom-
mende er det interessant at sammenligne rene
hf-skoler med steder hvor hf kun er en del af
skolen. Der kan være fordele ved begge, mener
Jarl Damgaard, men de rene hf-steder har selv-
følgelig mulighed for at skabe en mere klar pro-
fil.

Her på Frederiksberg HF-kursus er vi ikke i
tvivl: Et rigtigt hf er et rent hf!

Ved Gunild Kock Hansen



PÅ Frederiksberg HF ses datalogi som et kre-
ativt fag blandt de øvrige kreative, forstået

på den måde at der hos os lægges vægt på pro-
jekter i grupper ved computerne hvor den en-
kelte ser sit eget produkt vokse frem. 

Bekendtgørelsen kræver at der arbejdes med
fire områder, og at der afleveres ca. fire projekt -
rapporter. For at engagere eleverne mest muligt
og gøre det mest muligt spændende bruger vi
god tid til valg af emne for hvert område.

Område 1: Problemløsning

For at indøve en særlig datalogisk måde at løse
en opgave på har vi de senere år valgt dét fælles
projekt der interesserede klassen mest. I
1998/99 var det en større undersøgelse af sko-
lens elevers brug/misbrug af alkohol, hash og
stoffer. Vi fik alle elever til at udfylde et ano-
nymt spørgeskema, tastede svarene ind i et reg-
neark, behandlede resultaterne og fik stillet vo-
res nysgerrighed samtidig med at den første
projektopgave var klaret. I 1997/98 var holdet
optaget af at lave en datafest – en stor fest for
alle skolens elever hvor man blev parret med tre
elever af modsat køn som man passede særlig
godt sammen med. Et spørgeskema var igen ud-
gangspunktet, og et særligt »parringsprogram«
sørgede for at koble deltagerne. Alle havde deres
egen mening om hvad der var vigtigt at koble
parrene efter, men en fælles stolthed bredte sig
da vi erfarede at to elever der i forvejen var
kærester, var blevet koblet sammen – også af vo-
res program.

Område 2: Datamaskinens virke-
måde

Dette område er det mest tekniske af fagets om-
råder. Men selvfølgelig er det relevant. Compu-
terne erobrer jo mere og mere magt i et informa-

tionssamfund. Det er derfor vigtigt at få et ind-
blik i hvordan de virker, så man kan fornemme
hvordan deres »nul- og et-tænkning« præger ar-
bejdsmåden. Faktisk synes de fleste at simpel
maskinkode er fascinerende. Det skyldes nok
den overraskelse der for mange ligger i at når
man kommer helt dybt ned i hvordan compute-
ren arbejder, viser det sig blot at være en slags
morsesystem: 0 eller 1, tændt eller slukket,
strøm eller ikke strøm.

Område 3: Programmering

De senere år har vi som programmeringssprog
brugt Pascal. Fra 1999 vil vi bruge Visual Basic.
Datalogisk set er det ikke så afgørende hvilket
sprog man anvender i undervisningen. Det der
er afgørende, er hvilke projekter man vælger. I
1998/99 lavede vi fælles kernen af et program
vi kaldte Vejleder. Det skulle simpelthen være
en studievejledersimulator, ganske vist i karri-
katur. Når programmet starter, bliver man
spurgt: »Hvad er så dit problem?« Svarer man
f.eks. »Jeg kan ikke komme op om morgenen«,
vil programmet reagere på nøgleordet morgen
og komme med forslag til hvad man skal gøre.

Område 4: Valgfrit område

Der er ofte mange forslag til dette område. De
hyppigste de senere år har været HTML-pro-
grammering/fremstilling af hjemmesider og
kunstig intelligens. I år blev kunstig intelligens
valgt med et beskedent flertal. Efter at vi havde
læst forskellige artikler om intelligens, kunstig
intelligens og forskellige former for at søge at
gøre computerne tænkende, lavede vi her et fæl-
les program, Kalaha, hvor man kan sætte com-
puteren til at virke mere eller mindre intelligent
med forskellige strategier. Dels kan computeren
simpelthen vælge sit træk tilfældigt, dels kan
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Af
Daniel Christensen

»... når man
kommer helt dybt
ned i hvordan
computeren
arbejder, viser
det sig blot at
være en slags
morsesystem:
0 eller 1, tændt
eller slukket,
strøm eller ikke
strøm«

Datalogi - et kreativt fag



den efter »tillært« strategi »overveje« sine træk-
muligheder, og endelig kan den arbejdsomt ar-
bejde sig gennem et stort antal trækmuligheder,
altså »hvis jeg gør sådan, og mennesket så gør
det eller det eller..., hvordan vil stillingen så
være?«

Mulighederne for faget udvikler sig som be-
kendt hele tiden. Sagt på en anden måde betyder
det desværre at man føler der er flere og flere re-
levante områder man ikke kan nå i løbet af året.
Det vigtigste vil vi imidlertid altid nå: at komme
til en forståelse af nogle af datalogiens grund-
områder – og det på en kreativ måde.
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DET ER efterhånden meget almindeligt at
grupperejser til Norge foregår med bus

hele vejen. Det kan dog være en tvivlsom for-
nøjelse at sidde fastlåst i trekvart døgn i et sæde
med snæver benplads, så vi valgte vandvejen og
mødtes ved Oslofærgen klokken 16, en time før
afgang. Der lå den og lignede et højhus mere
end et skib. Kufferter, madbokse og skiudstyr
blev afleveret på kajen i containervogne, og man
kunne kun håbe at ingen fæl tyveknægt ville
komme forbi og score de dyrebare herligheder.

Indvendig minder færgen mest af alt om en
ferie by i turistsæsonen, en æstetisk rædsel med
overoplyste forretninger i hidsige pastelfarver –
og barer, danse- og spiserestauranter henlagt i så
dystert mørke at menukortet kun lader sig læse

under skæret af medbragt lommelygte. Men det
er da en ganske rar fornemmelse at ose rundt i
toldfrihedens fristelser fjernt fra de hjemlige
forpligtelser.

Frederiksberg HF’s idrætshold så ud til at
være ældst blandt de grupperejsende, her i fat-
tigrøvenes måned som især er præget af efter-
skoler og specialinstitutioner. Som en del af
økonomiaftalen blev vi placeret på underste kø-
jedæk dybt under vandlinien i de i øvrigt ud-
mærkede rum.

Man skal ikke forvente at få sne under fodså-
lerne når man sætter foden på norsk jord. Oslo
er akkurat lige så grå og kedelig som Køben-
havn i januar. Der forestod nu tre-fire timers
kørsel i bus til bestemmelsesstedet Austlid et par
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»Når man står 
på turens højeste 
punkt og skuer 
ud over vidderne
i den krystalklare
frostluft, forstår 
man hvor en 
musiker som 
Jan Gabarek 
henter sin 
inspiration fra«

Studierejse til Norge
Fra dybt under vandlinien til højt over trægrænsen. Idrætsholdet har været i Norge og
fået fornemmelse for snelivets sociale, kropslige og teoretisk faglige dimensioner.

Af
Torben Christensen



hundrede kilometer nord for Oslo. Vi er godt
kendt med området fra tidligere år og ved at vi
her har noget nær det ideelle langrendsterræn
omkring 900 meter over havet – og et under
gode sneforhold absolut rimeligt alpinanlæg. 

En studierejses berettigelse står og falder med
det faglige indhold. Der kræves derfor stor for-
beredelse hjemmefra af alle, naturligvis især af
de deltagende lærere. Vægten i det faglige for-
løb er lagt på langrend da vi her bedst kan tilve-
jebringe den vigtige kobling mellem fagets
praktik- og teoridel.

Allerede på ankomstdagen begyndte under-
visningen. Efter en kort indføring i skismørin-
gens principper øvede eleverne nedkørsel,
bremsning og svingteknik på en nærliggende
bakke. Snesituationen er optimal. Vi er hævet
omkring en meter over den faste klippegrund, og
temperaturen holder sig hele ugen på nogle få
minusgrader.

Med eleverne som forsøgspersoner

Næste dag lagde vi ud med to timers intensiv
langrendstræning. Resten af dagen stod i ekspe-
rimenternes tegn idet vi gennemførte to under-
søgelser i marken. Den første, med alle eleverne
som forsøgspersoner, var et testløb på en kilo-
meter. Løbstiden skulle relateres til den enkeltes
konditionstal der var målt på skolen før afrejsen.
Deltagerne blev videofilmet så også indtrykket
af tekniske færdigheder kunne indgå i vurderin-
gen af testresultaterne.

Jo mindre energi man bruger til at løbe med
en bestemt hastighed, des mere overskud er der
til at løbe hurtigere. Denne påstand kunne være
udgangspunkt for eftermiddagens undersøgelse
hvor to udvalgte forsøgspersoner, side om side,
gennemløb en småkuperet skovløjpe. De var
begge udstyret med en elektronisk pulsmåler
som indsamlede og gemte data med de pulsvari-
ationer terrænet fremkaldte. Gennemsnitspulsen
er en brugbar indikator for energiomsætningens
størrelse, som så derefter kunne beregnes.

Resten af holdet havde til opgave at foretage
en teknikvurdering af løberne. Denne vurdering
skulle så sammenholdes med løbernes energi-
forbrug for at påvise sammenhængen mellem
lavt energiforbrug og god teknik.

Man skulle tro at alle var trætte og flade efter
en så fysisk begivenhedsrig dag. Men forunder-
ligt nok får de fleste gravet ressourcer frem til en
flot tredje halvleg, som det vist hedder i fod-
boldsproget.

Næste dag: Fjeldturen

Begrebet fri natur er dækkende for områder
hvor man kan bevæge sig rundt i dagevis uden at
møde mennesker eller deres kulturpåvirkninger,
og hvor der defor ikke er opbygget værn som
hindrer naturkræfterne i at komme til fuld udfol-
delse. Den slags har vi ikke meget af i Danmark.
Måske kan visse kyststrækninger komme på
tale. Norge har fjeldet.

En fjeldtur foregår over trægrænsen hvor der
ikke findes læ for vinden. Og vind er lig med af-
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»Jo mindre energi
man bruger til at
løbe med en bestemt
hastighed, des mere
overskud er der til at
løbe hurtigere«



køling, ikke det man har mest brug for om vin-
teren. De to sidste år har vi, idrætslærerne, ople-
vet fjeldet fra sin værste og fra sin bedste side.
Først i pivende storm som gjorde de beskedne
12 kilometer på fjeldet til en særdeles hård fy-
sisk prøve. I år det smukkest tænkelige højtryks-
vejr, vindstille og ubegrænset sigtbarhed. Hvor
stemningen det ene år var domineret af selvcen-
treret overlevelsesadfærd, var der nu overskud til
fælles oplevelse af den storslåede skønhed.

Når man står på turens højeste punkt og skuer
ud over vidderne i den krystalklare frostluft, for-
står man hvor en musiker som Jan Gabarek hen-
ter sin inspiration fra. Eller som en elev et helt
andet sted i Norge for en fire-fem år siden ud-
trykte i københavnerslang mens han lod sig
falde bagover i sneen: Hvor er det her bare bru-
talt lækkert.

Efter fjeldturen var rejsens obligatoriske del
afsluttet, og de sidste dage var åbne for fri ud-
foldelse i alpinbakkerne på ski eller snowboard.

Skal vi have studierejser?
Der er sagt en del for og imod studierejser. Det
er klart at de griber ind i den normale undervis-
ningsplan. Mest når det drejer sig om stamklas-
ser, langt mindre for tilvalgshold.

Men hvad med udbyttet? En vigtig kvalitet er
den sociale sammenrystning som samværet
døgnet rundt i en uges tid kan give. Men det be-
høver man jo ikke at rejse til udlandet for at
opnå, så det er ikke nok. Grundlaget er også for
svagt hvis udgangspunktet bare er: So ein Ding
müssen wir auch haben.

Nej, kun hvis rejsen kan bidrage med rele-
vante faglige dimensioner det ikke er muligt at
skaffe hjemme, kan den forsvares. Og med en
sikker fornemmelse af at have levet op til det
rejste idrætsholdet hjem til Danmark, godt brugt
i kroppen og med hovedet fuld af gode oplevel-
ser.
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»I år det smukkest 
tænkelige højtryks-
vejr, vindstille 
og ubegrænset
sigtbarhed«



Spansk er et pragtfuldt sprog, og det er 
sjovt at lære – sådan står der i informati-

onsbrochuren om faget på Frederiksberg HF-
kursus. Mon det nu ikke bare er et af de sædvan-
lige konkurrencetrick, vil de fleste nok tænke.
Det er det selvfølgelig også lidt, men på den an-
den side er der noget om snakken. Spansk vir-
ker, i hvert fald i begyndelsen, nemmere end an-
dre sprog. Det har nyhedens interesse, der er
masser af kulturelle »highlights« som f.eks. fla-
menco, tyrefægtning, inkaer og salsa at tage fat
på, og eleverne er tit glade for faget. Spansk er
også et »stort« sprog. Det tales ikke bare af 60
millioner spaniere, men også på et helt konti-
nent, Latinamerika, samt i dele af USA.

Men der er selvfølgelig også det tunge slid
som altid følger med når man skal lære et nyt
sprog. Hvordan vi prøver på, på trods af dette, at
gøre faget sjovt, er temaet for denne artikel.

Når man vælger spansk på hf, skal man have
det allerede fra første år, i modsætning til
næsten alle andre tilvalg, som man først får på
andet år. Det betyder at de elever der vælger
spansk, har fire timer mere end deres kammera-
ter, at timerne ofte ligger yderligt, og at det der-
for er et nemt sted at »spare« tid, altså melde fra,
hvis arbejdsbyrden bliver for stor.

Spansklærerne på vores skole har valgt at
tackle dette »problem« ved at sige til eleverne: I
får stort set ingen lektier for, I skal bare komme
til timerne, være med, så skal vi nok garantere
jer at I når det I skal. Vi har dog et begreb som vi
kalder »cykellektier«, bøjninger, gloser – aldrig
mere end man kan skrive ned på hånden (man
kan evt. tage armen til hjælp!) – som eleverne
kan indøve på cykel på vejen til og fra skolen.
Da det hele nu ikke skal lyde for rosenrødt, må
vi hellere skynde os at tilføje at lektiebyrden på
andet år naturligvis er lige så stor som i alle an-
dre fag!

For at gøre undervisningen lidt anderledes
bruger vi et begyndersystem der bygger på sug-
gestopædiske principper. Det går kort fortalt ud
på at eleverne får en spansk identitet og en fæl-
les ramme, nemlig en konference, som hele ti-
den udbygges i takt med den sproglige progres-
sion. Mange af de sproglige øvelser går så ud på
at eleverne simulerer ægte kommunikation idet
de fortæller om sig selv og udspørger hinanden.
Kommunikationen kommer naturligt til at fo-
regå i 1. + 2. person, i stedet for den mere
gængse 3. persons refererende samtale de fleste
lærebogssystemer lægger op til. Eleverne synes
for det meste det er sjovt, og de er gode til at leve
sig ind i personer som f.eks. Joaquin de la Costa
der er 40 år og elsker tyrefægtning. På et tids-
punkt bliver det naturligvis nok, og vi læser
mere »almindelige« tekster. På andet år læser vi
litterære tekster som vi taler om i 3. person, li-
gesom i ethvert andet sprogfag. 

Der er heldigvis utroligt mange interessante
politiske eller eksotiske emner og områder at
tage fat på i faget spansk, såsom  f.eks. india-
nerne i Sydamerika, Almodôvars halvskøre film
eller diktaturet i Chile. Og eleverne bliver fak-
tisk så gode på to år at de kan læse lettere novel-
ler af f.eks. Isabel Allende eller Márquez!

Men på trods af alt det eksotiske ved spansk-
faget er det selvfølgelig alligevel svært at få en
bare nogenlunde talefærdighed, også fordi der
ikke er meget spansksproget input i Danmark.
For at afhjælpe dette en smule har vi de sidste tre
år taget med andetårs-spanskholdet på studietur
til Granada, en tur både eleverne og spansk-
lærerne er meget glade for. Eleverne går på
sprogskole fire timer om dagen på små hold,
højst fem-seks elever. De bliver undervist af to
utroligt engagerede og morsomme lærere der
kun taler spansk. Eleverne synes i begyndelsen
at det er hårdt og meget frustrerende – græn-

SPANSK er et pragtfuldt sprog  – 
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Spansklærerne
er ikke i tvivl:
Spansk er sjovt!
Spansk er 
også eksotiske
emner, studie-
tur til Granada,
cykellektier og
Isabel Allende... 

Af
Kirsten Skjøtt-Larsen
og Lise Hansen



sende til det pinlige – ikke at kunne sige eller
forstå ret meget. Men den spanske pædagogik
viser ingen nåde, alle skal sige noget, så det er
absolut umuligt at sige: »Nej, jeg vil altså hel-
lere springes over i dag«! Der er heller ikke no-
get med at oversætte til dansk. Alt skal forklares
på spansk, i aller yderste nødstilfælde gives en
gebrokken engelsk oversættelse. Selv om det
som sagt er meget hårdt for eleverne og de aldrig
ville finde sig i samme behandling af deres dan-
ske lærere (vi reflekterer hvert år når vi er i Gra-
nada, en del over vores danske »bløde« pædago-
gik), ender det altid med at de elsker de to
Antonios og er begejstrede over hvor meget de
kan sige. Ikke sjældent har vi oven i købet måt-
tet høre: »Hvorfor er I ikke mere sådan der-
hjemme!«

Ud over undervisningen er Granada jo en for-
rygende by at opleve, meget anderledes end det
nordlige Europa og det Spanien de fleste kender.
Et bevis på at turen til Granada virkelig gør et
stort indtryk på eleverne, kan vi fornemme til
gamle elevers fest hvor eleverne i nostalgiske

vendinger sværmer
for turen. En af ele-
verne fra sidste år
har sågar boet et
halvt år i et af de
mange sigøjnerhuse i
Granada hvor han
har skrevet på en ro-
man. En elev fra
dette års hold plan-
lægger at tage der-
ned for at læse.
Så selv om det er
hårdt at lære et nyt
sprog – så er spansk
altså også sjovt at
lære!
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og det er sjovt at lære!

Alhambra: Øverst uden for murene, set fra spanskholdets yndlingssiesta-
plads. I midten inden for murene, og nederst i myrtegården.
Den spanske tekst på billedet til venstre betyder  Angstens Jomfru.



DA UNDERVISNINGSMINISTEREN, den
davæ rende, for fem-seks år siden spillede

ud med opfordringer til at lave forsøg med un-
dervisningsdifferentiering, var vi flere hold
lærere der straks gjorde os overvejelser, ind-
sendte ansøgning og gik på kursus. Ingen kan jo
have noget imod at forsøge at give hver enkelt
elev lige det eleven har brug for. Et par år efter
ønskede samme undervisningsminister at grøn-
ne islæt skulle sætte sit præg på undervisningen.
Igen viste vi samme villighed. Det var indly-
sende at større bevidsthed om vort samfunds na-
turgrundlag, nu og i fortiden, bæredygtig udvik-
ling osv. var relevante temaer. Man kan læse i en
tidligere udgave af dette skrift om vores forsøg i
to grønne klasser i fagene dansk, historie og bio-
logi. 

Men da så samme undervisningsminister me-
get kort derefter i forbindelse med efterlysning af
forsøg på hf foreslog tonings-forsøg, valgte vi, i
hvert fald i første omgang, lige at trække vejret.
Idéen var, så vidt vi forstod, noget med at slå fag
sammen – fagrækken er for lang, siges det – og
alt efter hvilke fag der blev slået sammen, skulle
holdets undervisning have en bestemt »toning«.
F.eks. kunne en række fag gå sammen og gøre
klassen til en »sundhedsklasse« eller en »turist-
klasse«. Det var nogle af de idéer, der kom frem.
Det var der umiddelbart ingen af os der tændte
på. Måske skræmte det os lidt at perspektivet
muligvis var en beskæring af det samlede timetal
for de fag der indgik i toningen, måske var det
emnerne. Det var i hvert fald ikke »metal-
træthed« oven på de mange forsøg, hvilket der
ellers ikke havde været noget at sige til. 

Kulturtoning og humanistisk islæt

Ordet toning blev imidlertid ved at rumstere, og
i et gruppearbejde på en »pædagogisk dag«,

hvor inspirationen støttedes af et enkelt glas rek-
toral rødvin, tog idéerne form. I hvert fald kunne
en gruppe i plenum fremlægge forslag til en kul-
turtoning, et samarbejde i fagene dansk, tysk og
historie. Meget havde vi prøvet før i form af fag -
integration vekslende med fagopdelt undervis-
ning – kombineret med en skemalægning der
gav mulighed for at udnytte projektarbejdsfor-
men (én dag i ugeskemaet lagt sådan at klassen
kun har de samarbejdende fag, og lærerne ikke
har anden undervisning, således at skemabin-
dingerne for den dags vedkommende kan op-
hæves når der er brug for det). Men vi har ikke
før understreget det humanistiske islæt ved hf-
uddannelsen på den måde. Tværfagligheden
skulle fremme kundskab om egen kulturbag-
grund, og projektarbejdsformen fremme de stu-
dieforberedende kvalifikationer. 

Ved valget af tysk som det samarbejdende
sprogfag lå desuden den overvejelse at tysk ofte
er Prügelknabe(!) i fagrækken set fra elevernes
side. Vi ville gerne gøre det til et populært fag
og gerne understrege dets nødvendige placering
i en uddannelse som har til formål at give såvel
almene dannelsesmæssige kvalifikationer som
specifikke studiekompetencer. I fagene dansk
og historie er sammenhængen med tysk kultur
indlysende, både historisk og aktuelt. 

Oprindelig var det planlagt at to klasser skulle
deltage, men forskellige, især skemamæssige,
hindringer gjorde at der reelt kun blev én rigtig
kulturklasse. Som tema for introduktionsprojek-
tet havde vi valgt et aktuelt fænomen i en som-
mer med verdensmesterskab i fodbold, nemlig
helte, hvilket bl.a. førte os til Frederiksborg Slot
hvor nationens helte og historierne om dem er
meget synlige. Her er det også meget tydeligt at
danskernes og tyskernes historie har været flet-
tet uløseligt sammen, mest som krigshistorie -
med de heltehistorier der hører til den slags hi-

Kulturtoning
et samarbejde mellem dansk, tysk og historie

14
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Ingrid Svensson 
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storie. Den obligatoriske opgave, en større
skriftlig opgave næsten før eleverne havde op-
daget at undervisningen var begyndt, omhand-
lede en analyse af Thomas Kluges nye billede,
det nyeste på Frederiksborg Slot sidste år, dan-
ske unge mænd i en krigssituation, nemlig i
Bosnien. Eleverne skulle så til sammenligning
analysere et selvvalgt krigsmaleri fra den histo-
riske samling. Det var en meget stor fornøjelse
at se eleverne bemægtige sig slottet, slå sig ned
på gulvet foran de valgte malerier og forsøge at
analysere uden endnu på nogen måde at være
blevet undervist i det. Ingen havde paraderne
oppe, alt kunne lade sig gøre.

Danskopgaven kombineret 
med tur til Berlin

Næste projektperiode blev lagt i forbindelse
med danskopgaven. Eleverne valgte at beskæf-
tige sig med Berlin, sådan som byen er formid-
let i kunstnerisk form: i litteraturen, i film, i bil-
ledkunsten etc. Motiverende for dette valg var

naturligvis ønsket om en ekskursion. Vi kom da
også til Berlin. Denne tur og undervisningen
omkring den var vor tredje projektperiode. En
meget vellykket tur. Christian fra kulturklassen
giver efterfølgende sit referat af turen.

Historien om historien

Sidste projektperiode har så været historieopga-
ven. Som gennemgående tema valgte holdet hi-
storieformidling, eller historien om historie-
skrivning, inden for de områder vi havde
arbejdet med i historie i løbet af året. Inspiratio-
nen var diskussionen i medierne om besættel-
sestiden – og den historiske udvikling i den
måde historikerne, og medierne, har behandlet
denne periode på i den danske og tyske fælles
historie. Men idéen lod sig selvfølgelig nemt
overføre til andre historiske emner. 

Sådan kunne historieopgaven være gennem-
ført i enhver klasse, men det speielle her var kra-
vene fra de to andre fag. Det var krævet at ele-
verne skulle bruge tysksproget materiale som en
del af grundlaget for deres opgave; ikke nødven-
digvis så mange sider, men de skulle sætte sig
spor i opgaven. Prøv at stille det krav i andre
klasser! Desuden skulle hver elev læse en histo-
risk roman i forbindelse med deres emne. Det
kneb med helt at opfylde dette krav, i hvert fald
i forhold til en snæver definition af genren »hi-
storisk roman«. I det hele taget var det i denne
periode ret vanskeligt at holde fast i projekt ar-
bejdsformen, dels fordi eleverne arbejder indivi-
duelt med historieopgaven i modsætning til de
tidligere opgaver, dels fordi det eneste der bandt
opgaverne sammen, var kravet: hvordan ser man
på dette emne til forskellig tid – og hvorfor ser
man forskelligt på det til forskellig tid? En an-
den gang skal man nok vælge en mere snæver
ramme der giver bedre mulighed for mere fælles
klasseundervisning i alle tre fag, i dette tilfælde
f.eks.  besættelsestiden.

Vi sluttede året med at besøge afdelingen for
malerier fra romantikkens tid på Statens Mu -
seum for Kunst – og Rosenborg, igen et Chri-
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stian IV- byggeri, for at se på historiemalerier og
stilarter. Kort sagt: Vi har været meget  kultu-
relle!

Ny eksamensform i tysk

Som en del af forsøget har kulturklassen fået sin
egen eksamensordning i tysk med hensyn til
ulæst tekst. Eleverne prøves i deres læsefærdig-
hed mere end i deres evne til at oversætte ord for
ord. Det at kunne læse en svær tekst, på et frem-
med sprog eller på dansk, uden  nødvendigvis at
forstå hvert eneste ord, regner vi for en  meget
vigtig almen studiekompetence.

Og hvordan gik det så til eksamen? Eksami-
nanderne fik forelagt en tekst på ca. to normal-
sider, og de fik en samlet forberedelsestid på 40
minutter – uden ordbøger. Opgaven i den ulæste
tekst var et struktureret oplæg og samtale med
eksaminator om teksten på dansk. Vi er glade
for resultatet. Det var tydeligt at alle elever i det
forløbne år er blevet i stand til at kunne forstå en
almindelig tysk tekst og fortælle om den.

Eksamenssituationen forekom meningsfuld.
Eksaminanderne havde tid nok til at forberede
sig ordentligt. De svage havde tid nok til at fore-
berede en genfortælling, de stærke havde tid nok
til at lave en ordentlig strukturering af teksten.
Og igen viste det sig, som også i undervisningen
til daglig: jo større almenviden, jo lettere er det
at forstå fremmedsprog.

Vi vil næste år gå et skridt videre idet alle
ulæste tekster skal indeholde et samfundsmæs-
sigt/politisk/kulturpolitisk tema som er gennem-
gået i undervisningen, og dette tema skal eksa-
minanden kunne gøre rede for.

Ved denne prøveform er det lykkedes os at få
det frem som vores elever er gode til: det passive
sprog, og det har de ellers ikke fået lov til at vise
i tilstrækkelig grad.

Det var første gang klassen var til mundtlig
eksamen. Gennemsnittet blev 8,3, og det er vel
ikke så dårligt.

Er tysk så blevet et populært fag? Ni har valgt
tysk som tilvalg næste år. Helt usædvanligt!
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en tid eleverne
selv kan huske.

BERLIN  BERLIN  BERLIN  BERLIN  BERLIN .



17

Af Christian Rasmussen, kulturklassen

Berlin Alexanderplatz.

365 meter højt TV-tårn
i »Østberlin«. 

........

DET VAR en noget klatøjet trup der mødte op
på Ellebjerg Station søndag klokken 6.10 en

kold dag i februar. Vi i 1. B havde i længere tid
beskæftiget os med Berlin og afleveret opgaver
om byen som del af det nye kulturidentitet-pro-
jekt, og nu skulle vi så endelig ned til byen.

Vi læssede vores bagage ind i bussen og begav
os af sted mod en timelang tur til metropolen
Berlin. 1. B står for ben i næsen, og vi skuffede
heller ikke på denne tur. Allerede i bussen blev
stilen lagt, øl blev knappet op, og stemningen
steg. Efter en tur på færgen blev de danske fla-
sker skiftet ud med de mere kompakte og lettere
dåseøl. I salonen på færgen udviklede små spil
sig, alt imens den gyldne væske lystigt gled ned.

Flere øl og timer senere kom vi til den grå smog
der omringer Berlin. Efter at have checket ind på
det eksklusive Hotel Berlin, flot placeret i turist-
kvarteret ved siden af Ferrari-forhandleren,
skulle vi til at være seriøse. 

Vi tog af sted til kapitalismens nye vugge i
Europa, nemlig Potsdamer Platz. Her er de store
multinationale selskaber, som f.eks. Sony, ved at
bygge kæmpe bygninger af glas og stål. I forbin-
delse med projektet er der blevet bygget en
kæmpemæssig rød legoklods, Info Box, som in-
deholder information og udstillinger om projek-
tet. Udstillingen var mægtig uinteressant, og de
fleste endte i den mere end dyre kantine. Efter
det fik vi dog lov til at begive os ud i den skræm-
mende storby. 

Turen var på beskedne fire dage, med tre over-
natninger, så programmet var kompakt. Et
»must« som man skal se når man er i Berlin, er
naturligvis Checkpoint Charlie, den gamle
grænse til den amerikanske zone, og Museum
am Checkpoint Charlie. Et spændende sted med
mange fantastiske historier om flugtforsøg over
muren. Efter dette besøg kunne vi vælge mellem
forskellige programpunkter. Personligt valgte
jeg at se det olympiske stadion et stykke uden
for centrum. Et utroligt imponerende, men sam-
tidig skræmmende bygningsværk. Typisk nazis-
tisk arkitektur, meget storslået og overdådigt.
Det var fantastisk at stå der midt i historien. Det
var hér for over 60 år siden at USA’s sorte Jesse
Owens slog Hitlers blonde, blåøjede ariere, og
her Frankrig ydmygende løftede armen i salut til
Hitler, og sænkede fanen. 

Om aftenen, efter at have nydt en god middag,
tog folk i byen. Nogle tog på det vi herhjemme
kalder »Centerpubben«, hvor gamle damer, med
alt for meget makeup, sang gamle »slagere«.
Andre, heriblandt jeres kære skribent, ville hel-
lere udforske det gamle Østberlin og finde nogle
hyggelige knejper hvor man kunne nyde en
kølig Königsburg. Og det fandt vi! Vi fandt et
gammelt, muligvis besat hus i stil med Ung-
domshuset, hvor der var en lounge, en bar, en
biograf og andre multikulturelle lokaliteter. Her



nød vi nogle kolde øl og et glimrende band der
spillede mange forskellige cover-numre. Jeg
faldt især lidt i svime over det kvindelige med-
lem (sjovt nok blev hun kønnere og kønnere jo
flere øl jeg fik). Vi blev vist alle lidt berusede.

Efter at have plejet tømmermændene (nogle
større end andres) med kaffe i hotellets morgen-
restaurant gik vi til Neue Nationalgalerie for at
se noget ekspressionistisk kunst. Det havde
sneet, og på turen gik der barndom i os alle sam-
men. Vi havde en utrolig underholdende sne-
boldkamp der vakte en del lokal opmærksom-
hed. Det endte med at en journalist ville skrive
en historie om os. Om det blev til noget, fandt vi
aldrig ud af. 

På museet analyserede vi nogle ekspressioni-
stiske billeder, hvilket jeg syntes var utroligt
spændende, men det var selvfølgelig også fordi
jeg havde skrevet opgave om ekspressionismen.
Det var jo den sidste aften, så vores kære lærere,
Ulla, Bodil og Ingrid, havde om eftermiddagen
fundet en glimrende restaurant og bestilt bord.
Det var en rigtig hyggelig middag, og derefter
gik turen til et diskotek der vist nok var for ho-
moseksuelle. Desværre faldt jeg fra og bliver
nødt til at overlade mulige detaljer til læserens
fantasi.

Alt i alt en rigtig fed tur. Jeg skal helt sikkert
tilbage til Berlin. B for ben i næsen!

»Brücke-gruppens Chronik« 1913. Teksten, som var skrevet af Kirchner, medførte gruppens opløsning. Træsnittet på forsiden
med de fire portrætter af medlemmer og de to træsnit på side 1 er af Kirchner. Begge er 67 x 51 cm.
Kirchner er en af de ekspressionistiske kunstnere Christian har skrevet opgave om.
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Tonings -
begrebet
afprøves også 
i de naturviden -
skabelige fag.
A-klassen er
blevet natur -
videnskabeligt
modstykke til
det humani -
stiske islæt i
kulturklassen.

Naturvidenskabelig toning
– tværfagligt samarbejde mellem biologi og fysik/kemi

Af
Anders Lundsgaard
(ALU), fysik/kemi

og Dorte Hammelev
(DH), biologi

SET I LYSET af de unges vigende interesse
for specielt de mere eksakte dele af naturvi-

denskaben har vi på Frederiksberg HF-kursus
valgt at arbejde med en naturvidenskabelig to-
ning af undervisningen i 1. A i det forløbne sko -
leår. 

Formålet har været:
• at styrke det almene og det alment dannende i

naturvidenskabsundervisningen på 1. hf
• at afprøve forskellige modeller for tværfag-

lige projektarbejder med tematisk naturviden-
skabeligt indhold, afløst af undervisningsperi-
oder med fokus på fagene 

• at give eleverne en erkendelse af ligheder og
forskelle mellem de to involverede fag, bio-
logi og fysik/kemi 

• at give eleverne lejlighed til at opleve hvordan
kundskaber fra de forskellige naturviden -
skabs fag supplerer hinanden, men ikke kan
erstatte hinanden.

Hvis man ser på indholdsfortegnelsen i de al-
mindelige lærebøger for de to fag biologi og fy-
sik/kemi på 1. hf, er der mange fælles emner
som behandles. En nærmere analyse viser dog at
det er vidt forskellige aspekter der fokuseres på
i de to fag. Der er altså tale om en reel udvidelse
af faglige aspekter og synsvinkler hvis emnerne
behandles tværfagligt. Hvis det derimod drejer
sig om undervisningen om fagene, om fagenes
arbejdsmetoder, er de ofte (men ikke altid) fæl-
les for de to fag. Det praktisk eksperimentelle
arbejde er således et særkende for de naturvi-
denskabelige fag. Derfor var det fra starten et
vigtigt element i fagsamarbejdet at gøre ele-
verne fortrolige med at arbejde i et laboratorium

og sætte dem i stand til at kvantificere under-
søgelsesresultater. Hertil kom et ønske om at
styrke perspektiveringen af undersøgelsesresul-
taterne i en økologisk og samfundsmæssig sam-
menhæng, noget specielt biologi altid arbejder
meget med. 

På det mere instrumentelle niveau var det til-
lige vigtigt at få introduceret en fælles brug af
tekniske begreber, enheder og definitioner hvor
det er hensigtsmæssigt – og samtidig gøre op-
mærksom på hvor det ikke er hensigtsmæssigt.
Endelig ville vi fokusere på at forbedre rapport-
skrivningen så den i højere grad kunne tjene sit
formål, som er på en overskuelig måde at be-
skrive en undersøgelse inklusive undersøgelses-
metoden og dens resultater. Det er samtidig en
introduktion til at kunne læse og stille spørgsmål
til videnskabelige undersøgelser – og selv at
kunne skrive dem.

Praktisk tilrettelæggelse

Det var heldigvis muligt for vores skemalægger
at lægge et drømmeskema for klassen med mak-
simale muligheder for at arbejde i større sam-
menhænge, enten hjemme i laboratoriet eller på
ekskursion eller studiebesøg ud af huset. Ske-
maet så om onsdagen sådan ud:

3. time biologi  DH (ALU friholdt
for anden undervisning)

4. time biologi  DH (ALU friholdt...)
5. time  fysik/kemi  ALU (DH friholdt...)
6. time fysik/kemi  ALU (DH friholdt...)
7. time fysik/kemi-øvelser ALU (DH friholdt...)
8. time biologi-øvelser DH (ALU friholdt...)



Herudover havde A-klassen biologi tirsdag i 6.
time og fysik/kemi torsdag i 3. + 4. time.

Onsdagen er blevet brugt til to forskellige
tværfaglige projekter, et introduktionsprojekt
om arbejdsmetoder i laboratoriet og et projekt
om energi, hvor produktion af energi blev be-
handlet. I biologi så vi på energiproduktion i le-
vende systemer, herunder hvordan og hvor ef-
fektivt mennesket fungerer som arbejdende
»maskine«. I fysik/kemi så vi på forskellige for-
mer for energiproduktion, på energiens anven-
delse og på de miljømæssige konsekvenser af
kraftværkernes energiproduktion. 

Onsdagene har også været anvendt til særfag-
lige arrangementer både på skolen og ud af hu-
set:

Biologi:
• Enzymers aktivitet
• Jagten på »Gammel

Dansk-genet«, re-
striktionsanalyse og
gel-elektroforese

• Økologiske under-
søgelser af Køben-
havns Havn

• Forskellige hat -
svampes tilknytning
til bestemte skov -
typer.

Fysik/kemi: 
• Syre/basebegrebet og undersøgelse af syre og

baser i dagligdagsvarer
• Bestemmelse af saltindhold i vandprøver   
• Besøg på Avedøreværket.

Jagten på »Gammel Dansk-genet«

For at give et lidt dybere indblik i de mangear-
tede aktiviteter skal her specielt fortælles lidt
mere om jagten på Gammel Dansk-genet. I bio-
logi har vi på skolen arbejdet med eleveksperi-
menter inden for bioteknologi siden 1987. Flere

elever har derfor været med til at udvikle prakti-
ske metoder der på en elevvenlig måde illustre-
rer hvordan man kan  undersøge forekomsten af
forskellige genetiske egenskaber. Vi har flere
udenlandske samarbejdspartnere i EU’s EIBE
(European Initiatives for Biotechnology Educa-
tion) som vi udveksler erfaringer med om denne
type undervisning. Hvad var derfor mere natur-
ligt end at udnytte disse erfaringer og EU-kon-
takterne netop i den naturvidenskabeligt tonede
A-klasse. Derfor inviterede vi medarbejdere fra
NCBE (National Centre for Biotechnology Edu-
cation) fra universitetet i Reading i England så
de kunne undervise eleverne i hvordan man i en-
gelske skoler eksperimentelt finder frem til be-
stemte arvelige egenskaber. 

Genteknologiske arbejdsmetoder anvendes
ofte til at finde sygdomsgener i det virkelige liv,
men i undervisningen er det ofte hensigtsmæs-
sigt ikke altid at fokusere på sygdomsgener,
men i højere grad undersøge hvordan arvegan-
gen er af forskellige andre egenskaber. Derfor
opfandt vi »Gammel Dansk-genet« til lejlighe-
den for at gøre undersøgelsen nærværende – og
for at illustrere hvordan et gen der ikke har no-
gen betydning for det enkelte individ, nedarves.
Genet forekommer her i to versioner, en version
(G) der sætter personen med genet i stand til at
smage bestemte bitterstoffer. Derfor kan ved-
kommende ikke lide Gammel Dansk. Den an-
den version (g) gør at personen ikke kan smage
bitterstoffet – og vedkommende kan derfor godt
lide Gammel Dansk.

Teorien er nu at enhver har arvet et gen fra
begge sine forældre. Alle har altså to gener, og
derfor er der tre kombinationsmuligheder: per-
soner med GG, personer med Gg og personer
med gg. De første to synes ikke særlig godt om
Gammel Dansk, GG slet ikke, hvorimod perso-
ner med genkombinationen gg holder meget af
Gammel Dansk. 

Eleverne fik udleveret arvemateriale fra for-
skellige personer i et familiestamtræ, og ved
hjælp af en laboratorieundersøgelse skulle de
derefter undersøge arvegangen i den udleverede
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Gæstelærere fra NCBE.
Undervisningen foregik
naturligvis på engelsk –
noget der ikke hindrede
eleverne i at have stort
udbytte af dagen.



familie. Som det fremgår af billedet til højre gik
de med krum hals i gang med mikropipetter og
andet sofistikeret laboratorieudstyr og gennem-
førte det der i fagsproget hedder en restriktions-
analyse og en gelelektroforese. Og ved fælles
hjælp lykkedes det eleverne at fastslå arvegan-
gen og løse de gåder om afstamning der findes i
enhver familie. Undervisningen foregik natur-
ligvis på engelsk - noget der ikke hindrede ele-
verne i at have et stort udbytte af dagen.

Ekskursion til Avedøreværket

På ekskursionen til Avedøreværket fik eleverne
øjnene op for hvad mega og giga vil sige: de
enorme kulbunker og værkets dimensioner var
imponerende. Samtidig var det slående så rent
der var på værket, i betragtning af at der bliver
brændt 85 tons kul af i timen. Man skulle se
godt efter i krogene for at finde lidt kulstøv.

Eleverne fik også indblik i hvor godt Avedøre-
værket renser røgen for affaldsprodukter såsom
svovldioxid og nitrogenoxider, der ellers ville
give sur regn. Svovldioxiden bliver simpelt hen
omdannet til gips, 3,6 tons i timen!

Efterfølgende kunne eleverne, på basis af
værkets kulforbrug og el- og varmeproduktion,
selv beregne værkets effektivitet, udslip af kul-
dioxid og svovldioxid samt gipsproduktionen.
Eleverne sluttede af med at beregne hvor meget
deres personlige elforbrug medfører af forure-
ning.
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HAR EN forsker ikke langt skæg og gråt hår
der stritter ud til alle sider? Muligvis – og

i så fald er det også et problem! I hvert fald har
Forskningsministeriet – i erkendelse af at der
gerne må ske en fornyelse inden for de etable-
rede forskermiljøer – igen i år ønsket at give
nogle unge fra de gymnasiale uddannelser mu-
lighed for at komme med i en forskerspireklub
hvor hovedformålet er at skabe kontakt mellem
unge forskerspirer fra hele landet og mellem den
enkelte spire og de for ham/hende relevante
forskningsmiljøer. 

Ligesom sidste år var FHF blandt de udvalgte
skoler med mulighed for at deltage i projektet,
og første fase i udvælgelsesprocessen var at alle
interesserede skulle skrive et essay med titlen
»Portræt af mig selv som forskerspire«.

Fra FHF indsendte fem mandlige (sic!) kursi-
ster et portræt, og heraf udvalgte et centralt ned-
sat bedømmelsesudvalg én til at deltage i
forsker spireklubben (på landsplan udvalgtes i
alt 30 forskerspirekandidater mod ca. 100 sidste
år). I udvælgelsen lagde bedømmelsesudvalget
vægt på at få en spredning blandt forskerspi-
rerne, både med hensyn til køn, alder, gymnasial
uddannelse, geografisk rekruttering og forsk-
ningsområder.

De skæve vinkler

Det første arrangement for forskerspireklubben
fandt sted den 11. januar 99. Det startede i Eigt-
veds Pakhus med et oplæg fra direktør i Forsk-
ningsministeriet, Ove Poulsen, som netop foku-
serede på hvilke egenskaber en god forsker skal
have.

Idet han forudsatte at den faktuelle/faglige vi-
den hos forskeren var i orden, beskæftigede han
sig med de menneskelige egenskaber som han 

fandt afgø -
rende. Jeg ci-
terer frit fra
hans oplæg:
Videnskab er
og må ikke
være eksakt.
Den skal drives
af en usikkerhed.
Man skal turde
gøre noget over-
raskende, stille de forbudte spørgsmål, anlægge
nogle skæve vinkler. Derudover skal man turde
»gå i ørkenen« i mange år inden éns resultater
bliver »comme-il-faut«. Man skal altså kunne
»kvæle sig selv«, absorbere modgang, blive ved
ud over smertegrænsen for at nå nye erkendel-
ser. Og endelig: man skal kunne arbejde tæt
sammen i grupper, hvor man kan tackle/hånd-
tere konflikter og skabe et kreativt miljø i for-
bindelse med vidensudveksling. 

Smukke ord i januar! Og en fokusering på
nogle menneskelige, arbejdsmæssige og sociale
kompetencer der gør det interessant at stille
spørgsmålet: Hvordan matcher dagens gymnasi-
ale uddannelser (hvorfra forskerspirerne søges
rekrutteret) egentlig disse krav? 

Forskerpotentiale på FHF?

Hvad angår vores eget studiemiljø her på FHF,
kan man fremhæve aldersprofilen hos kursi-
sterne som et potentiale. Det at kursisterne har
et livsforløb bag sig der også rækker ud over
skoleverdenen, som de ofte har været væk fra i
en årrække, kan være med til at give dem modet
til at stille de »forbudte« spørgmål og anlægge
de skæve vinkler. Det er jo også det vi som un-
dervisere oplever som et løft i det daglige.

ÅRETS FORSKERSPIRE 
PÅ FHF
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»Videnskab er
og må ikke
være eksakt.
Den skal drives
af en usikker-
hed. Man skal
turde gøre
noget over -
raskende, stille 
de forbudte
spørgsmål, 
anlægge nogle
skæve vinkler«.

Citat: Ove Poulsen, 
direktør i 
Forskningsministeriet

Af Ulla Wogensen,
forskerspirekoordinator
ved FHF



Med hensyn til kravet om at kunne arbejde tæt
sammen i grupper må man sige at det ikke er no-
get det traditionelt fag- og tilvalgsopsplittede
skema giver de bedste betingelser for at opfylde.
Men personligt noterer jeg mig med glæde at de
strukturforsøg der foregår på hf for tiden (også
her på FHF – se artiklerne om kultur- og na-
turtoning i dette skrift), netop inkluderer ideen
om tværfaglighed og projektorienterede ar-
bejdsformer. Det er en kompetence som også er-
hvervslivet efterlyser, så det må efter min me-
ning læres og indarbejdes i de gymnasiale ud -
dannelser.

Med fare for at blive meget upopulær vil jeg
mene at det der skiller fårene fra bukkene her på
FHF med hensyn til en mulig forskerkarriere,
hverken er det personlige mod eller viljen til at
anlægge skæve vinkler, men derimod udholden-
heden, det som Ove Poulsen karakteriserede
som viljen til at »kvæle sig selv« og blive ved ud
over smertegrænsen for at nå nye erkendelser.
Men denne sidste egenskab er jo ikke afgørende
i den indledende fase som forskerspire, hvor det
må være nysgerrigheden og kreativiteten der
driver værket. Ikke desto mindre tror jeg at årets
forskerspire har denne vilje i sig.

Og hvem er han så, 
årets forskerspire på FHF?

Jeg lader Poul Danborg, 2.R,  præsentere sig
selv som han formulerer det i sit forskerspire-
portræt:
Siden slutningen af 70’erne har jeg beskæftiget
mig med idræt. Idræt som leg, i skoleidrætten,
på eliteplan og som professionel instruktør i for-
svaret igennem 12 år. Yderligere har jeg studeret
et år på Danmarks trænerskole i Aalborg med
svømning som  hovedfagslinie. Jeg har assisteret
ved Team-Danmarks testcenter i forbindelse
med testning af eliteidrætsudøvere. For tiden
træner jeg unge konkurrencesvømmere (12-14
år).

I forbindelse med mit daglige trænervirke spe-
kulerer jeg ofte på hvor lang tid jeg kan blive

ved at træne dem med VO2max (kondition). Og
helt konkret: hvor mange minutter skal jeg af-
sætte i mine programmer hvis svømmerne skulle
trænes effektivt? Kombinationerne er mange!

Der er foretaget mange forsøg med senior -
svømmere, men der findes kun få undersøgelser
om unge eliteidrætsudøvere da det er svært at
bygge videnskabelige undersøgelser på børn
der er i konstant udvikling. Forskning i unge eli-
teidrætsudøvere er derfor et uudforsket og inter-
essant område. Mange undersøgelser viser
nemlig at debuttanterne i dag i eliteidrætten bli-
ver yngre og yngre, og så må den videnskabelige
forskning også følge med.

Således formulerer Poul den overordnede ide
med sit projekt, hvor han altså vil forsøge at
bygge bro mellem sin egen trænererfaring og 
-intuition samt den teoretiske/fysiologiske vi-
denskab. Og endelig ligger det også i formålsbe-
skrivelsen at der skal afgrænses etiske aspekter i
forbindelse med træning og testning af de unge
elitesvømmere.

Forskerspireklubbens tilbud

Det som de unge i forskerspireklubben tilbydes,
er først og fremmest et netværk, dels via kom-
munikation på nettet med de andre forskerspirer
rundt om i landet, dels via en kontakt til de rele-
vante forskningsinstitutioner.

Det første forskerspirearrangement var tænkt
bredt introducerende og inkluderede derfor be-
søg på to ud af fem mulige forskningsinstitutio-
ner der ikke nødvendigvis havde fagspecifik re-
levans for den enkelte. Således besøgte Poul ved
den lejlighed Danmarks Lærerhøjskole og Dansk
Polarcenter. Men ved det næste arrangement (i
marts 99) besøgte hver enkelt forsker spire det
for ham/hende relevante forsknings institut. Po-
uls besøg var derfor henlagt til det idrætsfysio-
logiske institut, August Krogh Instituttet, hvor
han fik mulighed for mere konkret  at drøfte sin
projektidé med lektor Jens Bangsbo.

På basis heraf gik Poul så også ind i den sidste
fase i forskerspireklubben ved primo april at
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»Siden slutnin-
gen af 70’erne
har jeg beskæf-
tiget mig med
idræt. Idræt
som leg, i skole-
idrætten, på 
eliteplan og
som professio-
nel instruktør i
forsvaret gen-
nem 12 år.
(...)
For tiden træner
jeg unge
konkurrence -
svømmere 
(12-14 år)«

Poul Danborg, 2. R.



formulere en detaljeret synopsis til et forsk-
ningsprojekt. Der er 18 af de 30 forskerspirer
der har indsendt en sådan synopsis med håb om
at blive blandt de få udvalgte (der udvælges en
til fire spirer) der får tilbud om at gennemføre
deres forskningsprojekt eller deltage i eksiste-
rende forskning på området med et stipendium
på 15.000 kr.

I skrivende stund er denne udvælgelse endnu
ikke foretaget, men det er i hvert fald flot at Poul
har haft overskud til at være med i »løbet« så
længe.

Spiren får ordet

Jeg har afslutningsvis bedt Poul om at kommen-
tere hele forløbet:

Hvad var din motivation til at ansøge om at
komme med i forskerspireklubben?
Jeg havde egentlig længe haft lyst til at lave et
projekt af en eller anden art, og så greb jeg
denne mulighed da den dukkede op. 

Hvad har du fået ud af at være med?
Det bevirkede at jeg fik sat nogle konkrete ord
på nogle forholdsvis løse ideer jeg havde til et
projekt. Det satte altså nogle processer i gang

og motiverede til at være opsøgende. Jeg kom-
munikerede på nettet med en forskerspire fra
Slagelse som jeg havde mødt til det første for-
skerspirearrangement. Fagligt havde vores pro-
jekter intet med hinanden at gøre, men vi brugte
hinanden til at udveksle erfaringer med hensyn
til arbejdsprocessen, hvor vi ofte havde en noget
svævende fornemmelse fordi rammerne ikke var
så klare for os. Men det er vel netop også
sådanne vilkår man må lære at arbejde under i
en evt. forskningsverden...   

Hvad er dine fremtidsplaner?
Jeg ved ikke om jeg går videre med det projekt
jeg har formuleret, men jeg søger i hvert fald ind
på Institut for Idræt efter sommerferien.

HELD OG LYKKE FREMOVER!
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To af sidste års
forskerspirer, Ole
Hansen og Mette
Bjørn Hansen, gør
status efter et år
som studerende:
Hvad betød hf for
dem, og hvad la-
ver de nu?
Som man kan
læse i HF-Vinkler
98 blev Ole opta-
get i forskerspire-
klubben med et
projekt om
Bosnien og kri-
gens unge, Mette
med et projekt
hun kaldte »For-
førelsens ele-
ment«.

Ole og Mette er
stadig spirende
forskere, og deres
kraftige hf-rødder
er nu plantet på
henholdsvis uni-
versitetet og arki-
tektskolen.

JEG HAR været her før. Computeren tændt,
stearinlysene danser, musikken slår stemnin-

gen an, og jeg ligner desværre stadig, som Mor-
ten Nielsen skrev i digtet »Gensyn« fra »Krigere
Uden Vaaben«, »en ubarberet Satan«.

Sådan var det også for to år siden. Dengang
var jeg ved at afslutte mit første år på FHF og
var vist stadig svimmel over endelig at være ble-
vet kastet ned i det miljø som jeg i virkeligheden
havde drømt om at møde siden jeg var omkring
16-17 år og var begyndt at male akvareller på
færdigproducerede lærreder fra Bauhaus og gå i
gammel læderjakke fra UFF og høre dansk rock. 

De mennesker jeg sætter allermest pris på,
mødte jeg i 1.C og i parallelklasserne, og 1996-
1998 blev vel de mest inspirerende år jeg har op-
levet. Jeg glemmer aldrig mit første møde med
personen som skulle komme til at betyde så uen-
deligt meget for mig siden hen. Allerførste dag
på hf, augustsolen dulmede nervøsiteten godt,
kun fremmede mennesker i et fremmed lokale,
så man sætter sig lidt forlegent et tilfældigt sted.
Jeg banker min nye taske hårdt ind i benet på fy-
ren der allerede sidder ved siden af mig, bænket
med sit pennalhus på bordet og sine store øjne
bag de tykke brilleglas. »Undskyld, det er jo
ikke meningen at vi skal slås allerede første
dag«, sagde jeg henkastet uden et smil. Siden
skulle det komme til mange elskelige kampe og
omgange med Per.

Og når jeg nu tænker tilbage, fungerede hf’s
første år nok mere som en ramme for mine nye
indtryk og sociale mønstre end det som Ole
Rasmussen i en af de første dansktimer beskrev

som »det åndelige badekar« (forstået som de
faglige stimuli). De to ting kom til at smelte rig-
tigt sammen på andet år.

Et hf-stik i hjertet

Efteråret 1998, altså kun få måneder efter at jeg
havde skålet med 2.C for sidste gang, var jeg
igen på FHF for at fortælle en førsteårs historie-
klasse om 1990’ernes Sarajevo. Jeg mærkede et
lille stik i hjertet over igen at være i historielo-
kalet, opleve lyden af frikvarter, som må være
noget af det nærmeste man kommer en ur-lyd,
aulaens ekko, folks snakken på etagerne, den
dæmpede rytme fra musiklokalet, køen i kanti-
nen osv. Jeg kunne uden problemer være gået til
time den dag og bare følt det som havde jeg haft
en lille ferie som endelig langt om længe var
overstået; en mørkeblå, men dejlig følelse, som
dette års mere nostalgiske afgangselever helt
sikkert også selv vil kunne genkende når de be-
søger FHF første gang efter at de er gået ud.

Sommerferien mellem første og andet år på hf
må have været den lyseste i mands minde. Sik-
kerheden om hvad man skulle lave det næste års
tid, var vidunderlig og gjorde mig nærmest over-
modig, og de mange ugers frihed konsoliderede
de mange venskaber og tanker der var opstået
første år. Love Shop sang Copenhagen Drea-
ming. Det gjorde vi alle den sommer.

Jeg kan huske aftenen før vi skulle starte på
andet år. Jeg sad bag på Kaspers scooter hele ve-
jen op til Kronborg og tilbage igen til Køben-
havn. Det var smukt vejr. Vi kørte ind mod cen-
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»Det var sindssygt
inspirerende at 
vide at øverst oppe
sad der nogle
fantastiske piger 
og lagde deres
sjæl i udformnin-
gen af ler og 
malerier, i stof og
papir, i negativer 
og design (...)
en unik stemning 
af originalitet, 
som er noget af 
det jeg vil huske
FHF bedst for.«

trum ad Stormgade da himlen eksploderede
foran os i alle verdens farver: Tivolis fyrværkeri
takkede for det forgangne år og ønskede os held
og lykke med det næste. Sådan så vi det i hvert
fald den aften, og vi smilte indforstået til hinan-
den. Og som de fleste af dette års dimittender
sikkert vil give mig ret i, så blev andet år endnu
bedre end det første. Man blandes med andre
klasser, taler med folk man før ikke vidste eksi-
sterede, får lov til at sammensætte en mere per-
sonlig fagprofil, og lige pludselig er man »gam-
mel i gårde«, i hvert fald i forhold til de helt nye
kursister. Motivationen kom helt af sig selv.

Unik stemning af originalitet

Jeg kan huske at én af de ting jeg tænkte meget
over i løbet af andet år, var hvor stor spændvidde
det kreative miljø blandt eleverne strakte sig
over. Det var sindssygt inspirerende at vide at
øverst oppe sad der nogle fantastiske piger og
lagde deres sjæl i udformingen af ler og male-
rier, i stof og papir, i negativer og designs, på
mellemetagerne løb digtere, forfattere, filmma-
gere og computernørder rundt, og i stuen var
drømmende musikere i gang med »projekter«,
børnesange, kabareter osv., osv. Det skabte alt
sammen en helt unik stemning af originalitet,
som er noget af det jeg vil huske FHF bedst for,
og jeg kan ikke vente med at se mere til min år-
gang rundt omkring på universiteterne, spille-
stederne, aviserne, forlagene, gallerierne og i
kulturlivet.

Det er gode minder. Stikket i mit hjerte sidste
efterår var kun naturligt efter sådan en tid.

En anderledes hverdag 
på universitetet

Men tiden er gået videre, selv for mig. Jeg var en
af dem der besluttede sig for at læse videre alle-
rede under hf, fandt ud af at det skulle være hi-
storie på Københavns Universitet, og dér star-
tede jeg september sidste år og sidder i
øjeblikket og er i gang med eksamensopgaver,

øvelsesopgaver og stresslæsning, som i hvert
fald har sat arbejdsmængden på hf i perspektiv.
Det kom ikke helt bag på mig. Én ting der måske
gjorde, var at jeg havde hørt meget om tonen og
om det nærmest mytiske »kulturchok« det kan
være at starte på universitetet, men jeg synes at
det er gået forholdsvist glat. Éns hverdag kom-
mer selvfølgelig til at se anderledes ud end på hf
af den simple grund at man nu rent fysisk sidder
ned og læser meget mere end hvad man ellers
har været vant til, og den ændring kan da måske
godt gøre det ud for et lille »kulturchok«. Men
når jeg er faldet godt ind, skyldes det nok balla-
sten fra FHF i form af  kursusets sociale moden-
hed (den relativt høje gennemsnitsalder blandt
kursisterne på skolen, folk med vidt forskellige
baggrunde, opbyggelsen af et netværk) og så
selvfølgelig fagligheden. Der var lærere der på
dette rette tidspunkt har givet én en vision, en
fornemmelse for et eller andet som man som
elev selv går videre med, eller lærere der har for-
mået at præsentere og vinkle et fag appetitligt
for én. Det er de ting jeg tærer på nu. Kortere
formuleret: jeg tænker at til afgangseksame-
nerne høstede man frugterne af sin indsats igen-
nem to års skolegang, men det er helt klart først
nu at jeg smager på dem. Og smagen passer mig
fint.

Mine studievaner, mine grundbegreber, min
brugbare almene viden og min evne til at tale
med vidt forskellige mennesker er så klart skåret
eller blevet forstærket på FHF. Konjekturaltek-
nik, hermeneutik, recension, lingvistik og meto-
dologi, som er nogle af de ting man bliver intro-
duceret til i løbet af de første semestre på
historie, bygger kun naturligt videre på det fun-
dament, og opdagelsen af at tingene pludselig
begynder at hænge sammen og supplere hinan-
den over en satans bred horisont, er livsbekræf-
tende og personligt udviklende. Så begynder det
faktisk at blive sjovt at studere og sidde og for-
bande den mængde læsestof man aften efter af-
ten græder sig igennem.



I sin Ungdom er man ensom. Ak, der var en
smækker Edderkop som syntes at han var den
eneste i Verden.

I sin ungdom er man ensom. Eller sådan føles
det når man står i nye situationer, når man skal
løfte tunge opgaver, træffe svære valg. Jeg var 20
år da jeg startede på Frederiksberg HF, vaklende
i tvivl om jeg nu kunne honorere de mange nye
krav – det var trods alt fem år siden jeg sidst
havde gået i skole og lavet lektier ...

Det var baade godt og tungt. Aa det var sødt
men knugende saadan at være bleven gudbenaa-
det med hverken at vide hvorfra, hvorfor eller
hvorhen, det gjorde en saa fin og sorgfuld.

Med uro i maven og klamme hænder var jeg
stålsat på at suge til mig. Jo mere viden og lær-
dom jeg kunne absorbere, des bedre. Så jeg gik i
gang med at samle de løse tråde op der flød alle
vegne omkring mig. Det var et virvar, et kaos af
indfiltrede snore, sarte silketråde, grove hampe-
reb og vidt forgrenede og knudrede fibre. Så for-
skellige de var, trådene, men alle havde de
navne, symboler, og alle bestod de, når man kig-
gede nærmere på dem, af et utal af mindre tråde.
I min iver samlede jeg op på må og få – og led i
sagens natur store kvaler med at lære at tale de-
res sprog, blive fortrolig med dem.

Man maa spinde det ud af sig, ja man maa!
Den tid kommer da man bliver for bespændt.

»Begrebet Angest« var der en sirlig, men
stærk mørk tråd der hed. Hvor appellerende en
titel, tilpas kryptisk og lokkende. Er angst og
tvivl virkelig noget der kan indkredses til be-
greb? spurgte jeg, usikker på om der fandtes et
svar, og hvordan det så ville lyde.

Det var de fine Septemberdage at Edderkop-
pen gik til Vejrs. Han kunne ikke blive paa Jor-

Forskerfrokost med Jytte Hilden

I løbet af foråret 1998 havde jeg i forbin-
delse med Forskningsministeriets forsker -
spireklub snuset nærmere til den tilværelse
jeg nu selv på et eller andet plan er en del af,
og hvor ét af højdepunkterne helt sikkert var
at opleve en frokost i Snapstinget på Christi-
ansborg med daværende forskningsminister
Jytte Hilden i en lyserød spadseredragt, men
også at lytte til Novo Nordisks forsknings-
chef Lene Langes inspirerende engagement
og visioner; tanker og motivationer som jeg
hiver frem i øjeblikket pga. mine overvejel-
ser om et studieskift til statskundskab.

Men uanset hvad årets dimittender end
vælger at bruge tiden efter FHF på, vil jeg
glædes over at se en lille del af min egen for-
tid og, ja, historie blive ført videre med
mennesker der ligesom jeg har brugt små to
år af deres liv på Sønderjyllands Allé.

Hvis jeg må slutte af med at ønske dimit-
tenderne et stort tillykke, og med at dedi-
kere disse hr. Nielsens ord fra digtet »Ingen
skal flygte herfra« til dem:

»Husk da for Fanden
naar du vaagner og med Øjnene søger
Sollyset,
at nu vaagner de ogsaa 
paa Hospitalerne og i Fængslerne, 
og at Solen
nu stryger forgæves henover den
lukkede Jord paa Kirkegaardene -
(...)
I var fælles om et Stykke Ungdom.
Skiture i Hammer Bakker.
Fulde ved Studentereksamen«.

Gør jer gældende.
Og husk så at se jer tilbage.
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Tænksomt
tilbageblik 
i dialog 
med myten 
»Edderkoppen«
af Johannes 
V. Jensen.

SPIND
Af
Mette Bjørn
Hansen
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»Det pirrer at der
til stadighed vil
være tråde at samle
op, og det forunder-
lige er jo at jo flere
tråde man følger,
desto videre 
forgrener de sig; 
de bliver til net-
værk, fintmaskede
spind, vævede 
tæpper.«

den mere, han besteg først et Græsstraa og saa
et andet og saa’ sig om fra dets Top i en Feber af
Udve der fik den vide Verden til at dirre.

Oh, hvilket svar! Tråden ledte til Kierkegaard,
og med ham ind i filosofiens facetterede uni-
vers. Hvilket mekka! Hver en tråd jeg greb,
hvirvlede mig ind i nye tankebaner, alt åbnede
sig for mit indre øje, gav genklang og multipli-
ceredes til nye erkendelser – som at dykke ned i
et fraktalt hav hvor alting åbenbarer sig på ny.

Han kastede sig ud fra et Straa af ret betydelig
Højde for at dø Døden, men havde dog først,
uden ret at vide det, gjort sig fast ved en Traad,
saa han ikke omkom, men hed af Tak, Skam og
Helbred firede sig op igen.

Med Kierkegaard ved hånden i filosofi- og reli-
gionstimerne kastede jeg mig ud »paa 70.000
favne vand«, tog nogle gevaldige spring, for nu
at blive i den eksistentielle terminologi. Ikke
helt ufarligt ...
... han vandrede sig frem til en Kvist og derpaa
igen lige lukt lodret opad i det svimlende Rum.
Bemærk at Edderkoppen endnu ikke en eneste
Gang havde vendt sig om og set ned; det gør
man ikke paa Bjærgbestigninger, man venter
med stor Viljestyrke med at se en Smule til man
har naaet Toppen. Det gjorde Edderkoppen
ogsaa, men han følte at han var uhyre højt oppe,
han var saa svimmel, saa syngende i Brystpar-
tiet, saa vild til Mode. Endelig naaede han et
Blad, det højeste, det sidste... Og saa sig om.
Hvor Verden var uendelig dyb og skøn!

På samme tid løb alle de andre tråde omkring
mig. Nogle var parallelle, andre tværgående,
nogle bandt løkker og sløjfer med hinanden. Det
blev en stor oplevelse for mig da den åbenlyse
forbindelse mellem to ender gik op for mig.
Martin A. Hansens hovedperson i »Løgneren«,
Johannes Vig, var en metatekstlig spejling af Ki-
erkegaards Johannes Forføreren fra »Forføre-
rens Dagbog« – et link, gik det op for mig se-
nere, der længe har været almindelig kendt for
mange andre, men for mig var det en i ordets
forstand medrivende nyopdagelse, en tour de

force at begive mig ud på, at finde sammen-
hænge, analysere, udrede og samle trådene.

- og da Edderkoppen blev ved med at spinde
og spinde, saa at Traaden fulgte langt ud i Luf-
ten med Brisen og bares saa tyndt og fintfly-
vende i Æteren, saa kom jo det Øjeblik da Spin-
det blev stærkere end Edderkoppen, eller man
kunne sige at Maaden hvorpaa han udtrykte sin
Livslængsel tog Magten fra ham, og før han vid-
ste af det havde han i salig Skaberstemning
sluppet Fodfæstet med alle fire Par Ben og var
fløjet ud i Rummet ved sit eget dragende Spind.
Edderkoppen var bleven til den flyvende Som-
mer.

Resultatet blev andetårsopgaven, som på en
måde blev kulminationen på den udvikling jeg
gennemgik på hf. Kaos blev ikke til orden og
overblik, alle trådene redtes ikke ud, ikke alle
løse ender blev samlet (Rom blev ikke bygget på
en dag heller), og jeg er slet ikke sikker på at det
er min ambition at skabe komplet overblik. Det
pirrer at der til stadighed vil være tråde at samle
op, og det forunderlige er jo at jo flere tråde man
følger, desto videre forgrener de sig; de bliver til
netværk, fintmaskede spind, vævede tæpper.
»Klogest er den der ved at han intet ved«, som
oraklet i Delfi så rigtigt ytrede ...

Han var saa ikke ene med Solen! Det var fat-
tigt. Naa ja ja, betød det andet end at Alverdens
Edderkoppeungdom nu ogsaa var ude at lufte
sig. Et almindeligt Rend altsaa (...) vulgært
Luft driveri for Edderkopper i Flæng. Kapløb
naturligvis, hvor det gjaldt om at drive højest og
brække flest Øjenbryn ... nej, han sagde Tak, vor
Edderkop sagde Tak! (...) Med Hensyn til Solen,
saa havde han nu været den nær nok til at re-
noncere paa den. Desuden var det en Misfor -
staa else, en indre Higen galt oversat. Solen, den
bar man i sit Hjærte. Enhver højere Forlængsel
stammede fra en indre Trang, som man vildt for -
ærede til Himlen, men som selvfølgelig var ens
Ejendom ... en indre Trang ...

Den lille edderkop opdager at han ikke er en-
som, enestående, alene med solen og skuffes
derved. Ja, euforien over éns egen skaberkraft



og nysgerrighed kan bølge op og ned, men for
mig er det vigtigt at »svæve i mit spind« en gang
imellem. Angående lysten til fordybelse, den
immanente længsel efter at spinde trådene sam-
men, er den indre trang en uomtvistelig faktor
for at man bliver ved med at opsøge nye løse en-
der. Man skal ikke renoncere fordi man kommer
tæt på solen eller opdager at man ikke er alene.

Da jeg efter sommerferien startede på Kunsta-
kademiets Arkitektskole, var det med store for-
ventninger. Jeg troede at jeg her kunne stikke
fingrene i en eventyrlig bunke garn. Men til min
store skuffelse stilles der ikke de store krav til at
forfølge de tråde man får stukket ud, og lang-
somt svinder lysten til selv at samle op. Man ef-
terlades med sin indre trang, som så bliver den
primære motiveringsfaktor for at fortsætte.

Til alt held har jeg stadig et godt tag i en tråd
fra FHF, nemlig en privat studiegruppe bes-
tående af tidligere filosofilærer Finn Fosdal og
en anden gammel elev. I dette forum kan det nok
være at der udspinder sig dristige teorier om alt
lige fra nyere hermeneutik til eksistentielle til-
værelsestolkninger. Et frirum uden lige, fyldt
med den intensitet og autencitet som hf, til tider,
var rig på, men som jeg higer efter i min nye ud-
dannelse.

Og hvordan gik det så videre den lille edder-
kop? Øh jo, han mødte »kærligheden« i form af
en drabelig edderkoppekvinde. En forførende
gemal- og ungeædende (kun andres unger, for -
stås!) altopslugende kraft der lokker ham ind i
sit spind.

Det der havde drevet ham ud i Verden var den
ham iboende Higen efter Familje, efter at se sit
Liv fortsat i en Generation!

I mellemtiden har jeg i de sidste ni  måneder
vundet en helt speciel streng, og i skrivende
stund kan jeg hvert øjeblik det skal være, ned-
komme med mit første barn. Det er, og bliver
forhåbentlig, den smukkeste og mest fascine-
rende historie der skal til at spindes i mit liv. Den
lille edderkop ender, selvfølgelig, med at blive
ædt af sin kone, men denne totale hengivelse er
den lykkeligste begivenhed i hans liv. En sko -

lopender (ungkarl) der overværede dramaet, for-
tæller at:
han sjælden havde set et Udtryk for saa dyb
Lykke som da den unge Idealist blev fortæret.
Han saa ud, sagde Skolopenderen, som selve
Saligheden ved at gaa op i Alnaturen og blive et
med den.

Om jeg opsluges totalt af den kommende store
gave, vil tiden vise. Om det er godt eller skidt at
kaste sig ud i omfattende og altopslugende fore-
tagender, skal jeg ikke her komme nærmere ind
på, det er en helt anden tråd, så her hører mine
væverier op for denne omgang.
...
Og Løbebillen, til hvem han fortalte hvad han
havde set, ilede som en Baad i høj Sø afsted gen-
nem Græsset for at bringe den ubetalelige Hi-
storie videre.
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»Angående lysten 
til fordybelse, den
immanente længsel
efter at spinde 
trådene sammen, 
er den indre trang
en uomtvistelig fak-
tor for at man bliver
ved med at opsøge
nye løse ender. Man
skal ikke renoncere
fordi  man kommer
tæt på solen eller
opdager at man ikke
er alene.«

Et
år
efter

Redaktionen tager tråden op og iler med at tilføje at 
Mette den 20. maj kl. 03.34 nedkom med Celiane, 

en spire på 3100 gram. Tillykke!



»Døden er de levendes problem.« Således skri-
ver Norbert Elias som en aldrende mand i sin
lille, men glimrende bog De døendes ensomhed.
Her reflekterer Elias over døden og opfattelsen
af denne fra middelalderen til i dag - og forsøger
at forklare hvorfor holdningen til det faktum at
vi alle skal dø, har ændret sig med tiden. »I dag
(kan man) konstatere en ejendommelig forle-
genhed fra de levendes side, når de er sammen
med en der skal dø. Ofte ved de ikke rigtig, hvad
de skal sige.«

Døden var mere nærværende i middelalderen,
ikke mindst fordi infektionssygdomme forkor-
tede den gennemsnitlige levetid. Man talte også
mere om døden, og i de danske folkekirker kan
man se adskillige kalkmalerier der har døden
som tema. I tidens digtning kredsede man også
om døden, således også den franske digter Fran-
cois Villon i 1400-tallet. Han var en lærd, men
ikke særlig gudsfrygtig mand der undslap ekse-
kveringen af to dødsdomme for mord og røveri.

»Jeg ved blot, fattigfolk som rige,
vise som tåber, præst som læg,
ædel som ufri, gavmild, karrig,
lille og stor, og skøn og hæslig,
damer med stive pibekraver,
og af hver en rang og stand,
med rosenfletning og med valker,
slår Døden klør i, snart som sent.

For Døden skælver han, ligblegner,
mens næsen kroges, årer snoer sig, 
så halsen svulmer, kødet løsnes,
nerver og led vrides og strækkes...
Oh, kvindekrop, som er så blød,
så glat og liflig, dyrebar,
skal disse onder ramme dig?
Ja, eller stå til himmels frisk!«

(Citeret efter Henrik Jensen: »Den Sorte Død«)

Middelalderåret på FHF
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2.U har her i
middelalderåret
helt frivilligt
valgt middel -
alderen som
emne i historie.
Det er ellers en
periode der
sjældent læses
på hf, da der
kun læses ét
emne fra histo-
rien før 1750.

Af
Lone Nøhr Hansen

Fordømte sjæle. Udsnit af Rogier van der 
Weydens Dommedag, Hotel Dieu, Beaune.

Første halvdel af 1400-tallet.



Sammen med 2.U har jeg i år læst et middel-
alderforløb med fokus på pestårene 1348-1350
hvor mindst en trediedel af Europas befolkning
døde som følge af pesten.

Det skabte selvfølgelig store omvæltninger
for de overlevende. Ikke mindst var der i årene
efter pesten mangel på arbejdskraft, hvilket gav
gode muligheder for at forbedre løn- og arbejd-
svilkår. Men det betød i en eller anden forstand
også indvarslingen af en ny tid, renæssancen,
hvor individet i den grad kom i fokus. Enere
som Leonardo da Vinci, Rafael og Michelangelo
boltrede sig i alt lige fra malerkunst over opfin-
dervirksomhed til lægevidenskab – uden at
tænke på vore dages krav om specialisering. Det
var enernes tid der blev indvarslet; i modsætning
til middelalderen hvor det gjaldt om ikke at
skille sig ud. Nu måtte man gerne udskille sig
fra mængden på grund af sine enestående egen-
skaber.

Klædedragten bliver kropsnær

Efter pesten ændrede klædedragten blandt det
bedre borgerskab sig også. Hvor tidligere mid-
delalderfolk gik klædt i nærmest kutteagtige be-
klædningsgenstande, bliver den nu mere krops-
nær og afslører næsten samtlige detaljer.

Også åndeligt ændrede tingene sig både under
og specielt efter pestårene. Kirken, der oven i
købet var i konflikt med sig selv, manede til kri-
sten livsførelse gennem billeder og på skrift og
satte trumf på ved at true med evig fortabelse.
Således kunne tvivlende sjæle i et lille skrift fra
slutningen af 1300-tallet af munken Thomas á
Kempis læse følgende: »Omvend dig af ganske
Hjærte til Herren og opgiv denne elendige Ver-
den, og din sjæl skal finde hvile«. Der er ikke
meget at tage fejl af her.

Og den elendige verden beskrives bl.a. hos
Chaucer i hans Canterbury-fortællinger, ligele-
des fra slutningen af 1300-tallet. Heri lader
Chau cer den fem gange gifte kone fra Bath stille
følgende spørgsmål: »Sig mig også, hvortil for -
plantningslemmerne ellers skulle være, og hvor-

for vi skulle være skabt på så fuldkommen vis?
I kan være sikre på, at de ikke er skabt  til ingen
nytte. Lad enhver der vil, fortolke og snakke ...
om, at de er skabt til udsondring af vandet og an-
dre små ting ... Erfaringen siger tydeligt, at det
ej er sådan.« (citeret efter »Den Sorte Død«).

Askese og lyst

I spændingsfeltet mellem askese og lyst har jeg
sammen med 2.U befundet mig de sidste par
måneder. Det har været sjovt, og vi har været
inde på nogle af de »nye« områder som vores
fagbekendtgørelse i historie kræver: nemlig
mentalitetshistorie. Samtidig har vi i den forbin-
delse set Bergmans »Det syvende segl«. Klassen
(ikke som helhed, men næsten) skreg op om at
den var kedelig, og jeg kunne godt pakke sam-
men med mine argumenter om at det er en klas-
siker.

I vores fagbekendtgørelse er historien før
1750 ikke vægtet særlig højt. Vi skal i løbet af et
to-årigt forløb kun have ét emne placeret her. Til
gengæld skal der placeres tre emner efter 1945.
Det generer selvfølgelig ikke en samtidshistori-
ker som undertegnede, men viser blot at det vir-
kelig er et tilfælde at en klasse på FHF i middel-
alderåret vælger et middelalderemne. Jeg har
aldrig læst det før i min tid på FHF - og klassen
valgte oven i købet emnet selv!
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Illustrationer fra
Henrik Jensen:
»Den Sorte Død«.

Flere kærestepar, også af
»Husbogsmesteren«. 
Tegningen udtrykker en le-
vende frivolitet, som står i
stærk kontrast til højmid-
delalderens høviske
kærlighedsideal.

Dødedansen. Kalkmaleri i Nørre Alslev Kirke, Storstrøms Amt. Anonymt. Slutningen
af 1400-tallet.



S T U D I E V E J L E D N I N G 
- også kaldet uddannelses- og erhvervsvejledning
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Studievejlede-
ren er samtale-
partner ved ud-
ddannelsesforlø
bets tærskler og
kriser. Her fo-
kuseres på et
par af dem.

Af
Arne Hentze

Dannelse er noget, der sker – og når det er fo-
regået, så er den der, dannelsen. Det kan

man ikke vejlede i. Ud-dannelse er noget man
tager, erhverv er noget man udøver – handlinger,
der udføres, veje, man går, og dér kan vejled-
ning godt hjælpe eller skade lidt.

Når nogen siger, de har fået en uddannelse, er
det ikke hele sandheden, men de tænker nok på,
at de fik lyst og mulighed, og at de undervejs
blev vist og fortalt, hvordan de skulle gøre, at de
fik under(vejs)visning og vejledning. Måske fø-
ler de også, at der skete noget med dem under-
vejs, at de bevægedes, dannedes. Men selv om
det er dannet ikke at rose sig af egne bedrifter, er
det værd at tilføje, at hvad de modtog, fik de, da
de gik selv.

Vejen til en boglig uddannelse – at blive
(hf)student – går gennem studier. Det latinske
ord »studiare« betyder »at stræbe efter, beflitte
sig på, have lyst til, hengive sig til«. – Hvordan
vejleder man i det?

Gennem tale og eksempler: Studievejlederen
giver et kort kursus i generel studiemetode i
starten af l. hf, men i sagens natur ligger bevidst -
gørelse og tilegnelse først og fremmest i den
faglige undervisning. Her stimuleres lysten til at
beflitte sig på opgaveløsning, at hengive sig til
faglig fordybelse og stræbe efter at mestre de
faglige krav. Men hvis lysten etc. svigter, så er
der samtalen med studievejlederen.

Samtalens medium er fornuften

Samtalen er i alt væsentligt studievejlederens
mulighed og begrænsning. Det går 90% af hans
tid med. Samtalen mellem to ligeværdige men-
nesker, hvor den ene ønsker uddannelse, og den
anden har viden og erfaring om, hvordan man
gør. Vejlederen ved, at sagen – være flittig – in-

volverer hele den studerendes personlighed: for-
nuft, følelser og vilje. Men samtalens medium er
fornuften. Hvordan den påvirker følelsen (fx. ly-
sten) er ude af kontrol, og viljen ser Vorherre på.

Man kan imidlertid godt tale fornuftigt om fø-
lelser og vilje. Det kan af og til føles relevant al-
lerede ved en optagelsessamtale. I almindelig-
hed går jeg naturligvis ud fra, at når en ansøger
har bestilt tid til samtale og kommer med ansøg-
ningsskema og uddannelsespapirer, er det, fordi
han har lyst til at tage en hf-eksamen. Men jeg
kan godt blive usikker. Måske kommer han kun
for at få en uddannelse. F.eks hvis han er på vej
ud af 1. eller 2. g, fordi det er gået skævt der. 

Politikere og embedsmænd siger og gør meget
for at flest mulige skal få en uddannelse, helst så
hurtigt som muligt. Forældre ønsker, at deres
børn skal blive til noget eller få et spændende ar-
bejde: se at få en uddannelse! Ansøgeren er ikke
dum, han har fattet, at uddannelse er et gode,
man bør have, og han har måske også lyst til at
få huen samtidig med de andre. Men har han
også lyst til at slå gloser op, høre sig selv i gram-
matiske regler, fortolke tekster og regne mate-
matikopgaver? Det spørger jeg ham så om og si-
ger, han ikke behøver svare mig, hans ansøgning
ligger her, han er kvalificeret til optagelse og
kommer ind, hvis han vil. Men han skal gå hjem
og ærligt overveje, om det er lige nu han har lyst
til at fortsætte i det gymnasiale system.

op –tagelse
ind –slusning
til –valg
om –valg
fra –vær, –valg, –fald
ud –dannelsesvalg, –slusning,  –meldelse



Vi snakker naturligvis også om, hvorfor det
gik skævt i gymnasiet. Der kan jo være andre
grunde end »skoletræthed«. Men jeg advarer
mod at forveksle et gode med det gode og be-
tragte uddannelsespause som det onde. Den kan
også være en sund reaktion på en uafbrudt til-
værelse i pædagogers vold. Han ved fra gymna-
siet, at man skal have både fornuft og følelse
med, hvis en uddannelse skal blive til noget. Jeg
kan fortælle, at hovedparten af Frederiksberg
HF kursus’ elever gennem tiden har haft en ud-
dannelsespause bag sig, da de kom. Og det er
gået dem godt siden.

Hvis han nu tager mod til sig, taler med foræl-
drene og bruger to år som lagerarbejder, pæda-
gogmedhjælper og bartender samt foretager en
udenlandsrejse, han selv har planlagt og betalt,
er spørgsmålet, om han udgør et samfundspro-
blem. I modsætning til de af hans jævnaldrende,
der gennem Den frie Ungdomsuddannelse får
SU til gøglerskole og hobbybetonede medie- og
teaterprojekter, defineres han negativt i uddan-
nelsesstatistikken.

Men hvis nu vor ansøger, trods erkendt doven-
skab i gymnasiet, alligevel fastholder sin ansøg-
ning – måske fordi han har erkendt, at han ikke
skal træffe et politisk korrekt valg, men selv kan
bestemme, og finder, at han har mest lyst til at
starte på en frisk med det samme – så kan det jo
ske, at han i september opdager, at han har fået
lysten til at være flittig ved at være det, at lærer-
nes undervisning virker motiverende. Eller er
det især de nye klassekammeraters motivation,
der virker smittende? – Vi ved det ikke.  I opta-
gelsessamtalen blev han kun motiveret (hvis han
blev det) til at tænke sig om, se flere muligheder
og vælge selv.

Kriser, forsømmelser og fravær

Det fortsætter forhåbentlig godt for denne stude-
rende. Men der kan altid opstå kriser. Fra oktober
til januar bliver et stigende antal elever kaldt til
studievejlederen på grund af forsømmelser og
fravær. Hvordan studievejlede i denne situation?

Ja, igen er der kun samtalens muligheder og
begrænsninger. På dette tidspunkt er eleven ble-
vet undervist i studiemetode og har mødt lærer-
nes krav om faglig aktivitet. Studievejlederen
kan klargøre systemets sanktionsmuligheder
(rektoradvarsel, særkursiststatus, udmeldelse)
og lytte til elevens forklaringer (sygdom, døds-
fald, kærestesorg, forældreskilsmisse, erhvervs-
arbejde, kan ikke komme op om morgenen, kan
ikke koncentrere sig, kan ikke holde kammera-
terne ud ...) og prøve sammen med eleven at få
et så realistisk billede af situationen som muligt
og opridse dens handlemuligheder. Han kan
med fornuftsgrunde og menneskelig forståelse,
barsk eller blidt alt efter omstændighederne,
prøve at motivere eleven til at handle hensigts-
mæssigt, men han kan ikke løse problemet.

Hvis det f.eks. tegner sig sådan, at motivatio-
nen for at gå på hf er en fremtid som jurist eller
pilot, men engagerede lærere med varieret un-
dervisning ikke har formået at motivere eleven
til at aflevere biologirapporter, møde til en-
gelsktimerne etc., så kan studievejlederen heller
ikke. Han kan prøve at få eleven til at indse uo-
verensstemmelsen mellem det fjerne mål og de
nære krav, mellem ønske og handling, at en hf-
eksamen får man ikke ved at stå som passivt
medlem af et hf-kursus, og at det er nu, han skal
ændre adfærd, hvis han vil have en hf-eksamen,
han kan bruge til noget.

Nytter det noget? – Det kan man ikke vide.
Somme tider tager en sådan elev sig pludselig
sammen. Men var det et nyt emne, der fangede?
En opgave, der lykkedes, så lysten blev vakt?
Var der en bemærkning fra en kammerat, som
ramte dybt, eller en ny kæreste, som gav mål og
mening, stolthed, pligtfølelse og en regelmæssig
livsførelse? – Det kan være det alt sammen – og
måske også et eller andet fra samtalen med stu-
dievejlederen.

Somme tider ender det med udmeldelse. Så
skal man også tale med sin studievejleder. Nogle
kommer af sig selv. De har i reglen fundet et al-
ternativ, eventuelt et midlertidigt, og nogle vil
gerne begynde forfra om et halvt eller halvandet
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»Var der en bemærk-
ning fra en kamme-
rat, som ramte dybt,
eller en ny kæreste,
som gav mål og me-
ning, stolthed, pligt-
følelse og en regel -
mæssig livsførelse? 
– Det kan være det
alt sammen – og
måske også et eller
andet fra samtalen
med studievejlede-
ren«.
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»Studievejlederen,
der møder den en-
kelte uddannelses-
søgende i samtalen,
ønsker, at termen
fravalg også får status
i uddannelsessam-
fundet. Fravalg im-
plicerer retten til
ikke at være under
uddannelse«.

år. Alle, der udmeldes, opfordres til at tale med
deres studievejleder for at drøfte fremtiden, men
mange unddrager sig samtalen.

Frafald eller fravalg

Udmeldelsessamtale eller ej: er det frafald eller
fravalg? Frafald er den politiske, sociologiske
og statistiske term. Målet er uddannelse til alle,
frafald er ressourcespild, systemfejlen må fin-
des, hullet lukkes, de ansvarlige – rektor, lærere,
vejledere – evalueres i forhold til målet og løn-
nes efter resultaterne.

Læreren (det er rektor og studievejleder også)
ønsker naturligvis også, at flest muligt får ud-
bytte af hans undervisning, og går i princippet
ind for høj gennemførelse, høje karakterer og
høj beskæftigelse. Men da hans arbejde ikke er
tal, men pædagogisk at møde konkrete menne-
sker med faglige krav på fastlagte tider, så bliver
den enkelte elevs passivitet i første omgang en
pædagogisk udfordring, men i længden og i for-
bindelse med fravær en fornuftig grund til ud-
meldelse. Han har jo alle de aktive elever at
sammenligne med.

Studievejlederen, der møder den enkelte ud-
dannelsessøgende i samtalen, ønsker, at termen
fravalg også får status i uddannelsessamfundet.
Fravalg implicerer retten til ikke at være under
uddannelse. Den fastholder den udmeldte på, at
han – om end ung – er et voksent menneske med
ansvar for sine handlinger, både dem, han kan
finde gode grunde for, og dem, han må erkende
var mere sløve og halvhjertede (og måske derfor
ikke ønskede at tale med studievejlederen om).
Der er mere fremtidsperspektiv i ‘fravalg’ end i
‘frafald’ (taber!). Man kan endda ikke udelukke,
at et frafald, der erkendes som fravalg, kan
rumme et element af dannelse, hvis det forhol-
der sig som Grundtvig har sagt, at »Dannet er
den der kan tænke, hvad han føler, sige, hvad
han tænker, og ved, hvad hans Mund siger.«

Evaluering gav gode karakterer til
studievejledningen

Vi valgte inden skoleårets start at evaluere ele-
menter i studievejledningen, først og fremmest
optagelsessamtalen og frafaldet. Vi gav den
første skoledag l. hf’erne et spørgeskema for at
få deres mening om vores orienteringshæftes og
optagelsessamtalens kvalitet. Besvarelserne har
klargjort nogle tvivlsspørgsmål, og det har vir-
ket opmuntrende, at både hæfte og samtaler som
helhed får gode karakterer. Tak til de 198 sva-
rere! Interesserede kan læse den lille rapport i
FH’s virksomhedsplan 1999, s.22-28.

En spørgeskemaundersøgelse blandt fravæl-
gerne måtte opgives, da alt for mange udeblev
fra udmeldelsessamtalen og undlod at besvare
vores spørgeskema. Det svarer til erfaringer,
man har gjort på andre uddannelsesinstitutioner.

Det er baggrunden for ovenstående snævre
vinkel og subjektive studievejlederbetragtnin-
ger, som ikke intenderer at give en dækkende
beskrivelse af hverken optagelse, fravær, fravalg
eller studievejledning, men at belyse sidstnæv-
tes begrænsede muligheder i forhold til fra-’
erne.

Men nu er der taget et nyt initiativ til at mini-
mere antallet. Lærerne er dem, der først registre-
rer den konkrete forsømmelighed. Kursus agter
at organisere et målrettet og opsøgende lærer-
samarbejde omkring fravær og manglende op-
gaveaflevering i det første skoleår, hvor for
mange forlader os, før de har lært os og studiesi-
tuationen at kende. Kunsten bliver at finde den
rette balance mellem opsøgning og forfølgelse,
vejledning og formaning og interesse og om-
klamring. Herom sikkert mere i næste nummer
af Vinkler.
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H.C. Andersens »»SSnneeeemmaannddeenn««
og en vred ung mand

E T KENDETEGN ved FHF er, at der er stor
spredning i elevernes alder, forudsætninger,

ambitioner, ideer og drømme – og, for nu at sige
det lige ud, evner og talent.

Heldigvis er hf sådan indrettet, at eleven – via
tilvalgssystemet – har mulighed for at vælge de
fag, hvor talentet – eller i det mindste visionen
om samme – ligger. Naturligvis kan der også
ligge praktiske grunde bag elevens tilvalgs-valg
– skønt ord, ikke sandt. Vil man for eksempel
være statsminister, er det en god ide at tage idræt
på tilvalg, for så får man  både det praktiske og
det teoretiske fundament for at cykle til og fra
posten m/u hjelm. Og satser man på en karriere
inden for landbruget, er det nok ikke helt dumt
at vælge musik, kombineret med biologi, for
hvilken landmand kan stå for en syngende land-
brugskonsulent: skal vi splejse vore julemajser
sammen...?

Nå, nu kan vi vist mærke, at dette udmærkede
skrifts udmærkede politiske korrekt-ur-læser,
fru Kock Hansen, er ved at finde den røde dele-
teknap frem, så vi forsøger os med den mere se -
riøse tone igen:

På hf er der jo også en række tvangsfag, eller
med et pænere udtryk: fællesfag. Dansk er et af
dem – og ikke mindst i det skriftsproglige er der
meget stor forskel på elevernes kompetence,
også når vi når frem til slutproduktet: den for-
kætrede og forhadte danske stil. Det er svært for
de stakkels dansklærere i løbet af  to år at føre
alle elever op til en skriftsproglig acceptabel
standard – selv om lærerne selvfølgelig gør alt,
hvad de kan for at afhjælpe elevernes meget for-
skelligartede skriftproblemer. Nogle elever har
staveproblemer, andre har det svært med sæt-
ningsopbygningen, og andre igen har noget, der
nærmer sig skriveblokeringer. Og det kræver sin

kvinde at lave en fællesundervisning i disse pro-
blemer, uden at den del af klassen, der ikke har
de specifikke problemer, gaber kæben af led.
Det skal i den forbindelse nævnes, at FHF over-
vejer tiltag, der kan hjælpe den relativt store
gruppe af elever med skriftproblemer via en
form for særundervisning ud over det normale
skema.

Årets stilesæt – og en rimelig god stil

Årets hf-stilesæt handlede om overgange:
barn/voksen, liv/død, drøm/virkelighed osv. Det
var et meget svært, for nu ikke at sige for svært
sæt. I eksamenssættet er der altid en litterær for-
tolkningsopgave, som jeg anbefaler til elever,
der føler sig – som det vist stadig hedder på nu-
dansk – rimeligt gode til at analysere tekster. I år
var den litterære analyse- og fortolkningsopgave
et eventyr af H.C. Andersen, Sneemanden. En
række elever har åbenbart ment, at eventyr kan
man da altid skrive noget om, så den litterære
analyseopgave blev i år et kvantitativt, men så
absolut ikke et kvalitativt hit. 

Det var derfor en fornøjelse for mig at læse en
FHF-elevs bud på en tolkning af dette eventyr,
som vi her på opfordring af den udmærkede
chefredaktør, som også hedder fru Kock Han-
sen,  bringer i forlængelse af H.C. Andersens ge-
niale og komplicerede tekst. Vi skynder os med
at tilføje, at stilen så absolut er skrevet på et ab-
straktionsniveau, som man ikke kan forvente på
hf.

Lidt intro-small talk
af Hans Kargaard

Interlude I: 
H.C. Andersens even-
tyr »Sneemanden«

Interlude II: 
Nicolai Andreasens 
analyse og fortolkning
af eventyret

Lidt outro-small talk,
interview ved 
Hans Kargaard
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Sneemanden – analyse og fortolk-
ning af Nicolai Andreasen, 2. R                                            

Under overfladen af al forfængelighed gemmer
sig al forgængelighed. Omtrent sådan kan man
sammenfatte moralen i Sneemanden. Et eventyr
der med genrens stærke symbolsprog og Ander-
sens geniale digteriske klarsyn, levendegør
menneskets evige længsler og dets kvalfulde hi-
gen efter accept og forståelse. At skønheden er
momentan, og at fordærvets grå tjener før eller
siden serverer – som en skuespiller leverer sin
punchline – sit bæger fuld af malurt, synes for
Andersen at være et livsvilkår der giver sig selv;
og måske er det netop derfor at han lader sine
eventyrfigurer kæmpe så hårdt imod selvsamme
vilkår.

Titelfiguren i Sneemanden symboliserer bar-
net, drømmen, digteren eller, om man vil, troen,
håbet og kærligheden: En hvid og nordisk ado-
nis, »født under Hurraraab« og »hilset af Bjæl-
deklang«, en naiv – eller, med en positiv accen-
tuering, fordomsfri udgave af længslen som ren
natur. Men samtidig er det en immobil længsel,
en – med fare for at blive decideret bastant i
symbollæsningen – fastfrossen længsel. Tolket
med romantiske begreber er snemanden, lige-
som Digteren og Kunstneren, en seer, med Ril-
kes ord »Udsat på hjertets bjerge« og udset til at
balancere imellem spleen og ideal. Det er da
også uundgåeligt at længslens pile må sendes af
sted mod begærets dunkle mål; i snemandens
tilfælde Kakkelovnen: en fristerinde, en sirene,
en femme fatale, ja, en Vagina Dentata som
»æder brænde, saa at Ilden staar den ud af
Munden«. Der er en skøn iboende smerte i den
klassiske dobbelthed at snemanden – som digte-
ren – kan se og længes, men ikke berøre fysisk,
imens kakkelovnen er brændende vild sanselig-
hed, øjensynligt ude af stand til at sublimere sine
rå og ubeherskede urkræfter. Imellem disse to
yderpunkter står lænkehunden som et illusions-
løst symbol på fornuften, en gammel schlager
som har set det meste og hørt det hele, og nu
med trætte smilerynker spiller den samme
gamle melodi.

De tre eventyrfigurer er hver især alene, fan-
get i nogle skarpt aftegnede bevægelsesmønstre
(dog med snemanden som den klart mest nuan-
cerede), men forbindes på en måde netop i kraft
af deres fremmedgjorthed over for verden med
hinanden. Da det unge par beundrer vintermor-
genens skønhed, og Snemanden derefter spørger
Lænkehunden hvem det var, svarer den at det
var »Kjærrrrr-restefolk« som »skal flytte i Hun-
dehuus og gnave Been sammen«.

Lænkehunden synes ikke at have nogen illusi-
oner hvad angår den af samfundet accepterede
tosomhed; kærligheden er dyrisk, og dette klar-
syn forklarer og retfærdiggør – til en vis grad –
Lænkehundens misantropi og antydningsvise
defaitisme. Hermed sætter Andersen også even-
tyret ind i en samfundsmæssig kontekst, hvor
Lænkehunden er realiteterne, Snemanden drøm-
mene og begæret, og Kakkelovnen den dragende
dobbelthed, på samme tid den smeltedigel hvor
smerten – på romantisk maner – burde smeltes
om til en gylden ring, og den sorte gryde hvori
alt før eller siden skal forgå. Denne dobbelthed,
denne splittelse, er central for eventyret, og er
vel som sådan modernistisk; der er ikke længere
nogen enhed, fladerne er brudt op, og i den
mørke undergrund synker fødderne i. Dermed
ikke sagt at den romantiske drøm ikke lever, for
der er jo i selve Snemandens væsen en dybt ro-
mantisk forestilling til stede; forestillingen om
begærets og længslens opfyldelse og den deraf
følgende heling af de divergerende følelses-
strømmes sitrende uro. Men set igennem Ander-
sens prisme forbliver det også netop en forestil-
ling, en illusion, et skuespil der kun levner plads
for en midlertidig indsigt, som, hvor dyb og
smuk den end er, ender med at bekræfte det
gamle ordsprog om at der ikke findes roser uden
torne. I denne indsigt om indsigtens flygtighed
sidder endnu et søm i den modernistiske kiste
hvor skønheden og gruen ligger side om side på
en eksistentialistisk og egocentrisk lit de parade.

Iklædt snemandens slet skjulte digteriske
form, er eventyret også et portræt af digteren
selv, af Kunstneren: Hiin Enkelte. Symbolerne

Nicolai Andreasen, 
den smilende vrede unge
mand, fik (kun) 11 for
sin stil. Det er meget
sjældent man kan sige
»kun« om et 11-tal, 
men i dette tilfælde
fristes man til at gøre
det. 
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»Man kan sige 
at Andersen – uden
smålig skelen til
normer og dyder –
har hvæsset den lit-
terære skalpel og
skåret ind i marven
på det borgerlige
samfund; selve
eventyrformen kan
her anskues som en
art anæstesi«.

er legio: Snemanden er hvid, ren, kold, men med
en dyb længsel mod varmen, øjensynligt ud-
valgt til – som en sjæl fanget i en statue af en
græsk gudinde - at måtte beundres for det ydre,
imens det indre negligeres, og det er jo om noget
en bekræftelse af det romantiske credo om at
digterens lod – hans lyst og smerte – er at hans
længsel lyder så smukt at andre ikke ænser hans
smerte. »Det knagede, det knasede, det var just
et Frostveir, der maate fornøie en Sneemand,
men han var ikke fornøiet; han kunde og burde
have følt sig saa lykkelig, men han var ikke lyk-
kelig, han havde Kakkelovns-længsel«, som det
bevægende lyder. Snemanden er det følsomme
gemyt der ikke bliver forstået, og riften er en in-
dre. Pælen i kødet er kakkelovnsskraberen; den
samme ting der giver liv, er også symbolet på
splittelsen. Man kan næsten se kakkelovnen som
symbol på fortiden og forgangne tiders normer,
stillestående og uimodtagelig for impulser, og
snemanden som noget både nyt og oprindeligt –
et begær efter central kærlighed – og den der
skal skrabe nyt liv i gløderne, men splittelsen
synes også at være oprindelig og kan ikke heles. 

Et andet bemærkelsesværdigt tema er menne-
skenes position i eventyret. Det unge par synes
forblændet af naturen der »funklede... som var
det overpuddret med Diamantstøv«; de ser kun
overfladen af tingene, beundrer uden nogen sans
for dybereliggende lag. Udtrykket »salige er de
enfoldige« falder én ind, specielt når man ser de
tre eventyrfigurer som en art arkaiske urformler
på menneskelig stræbsomhed; de befinder sig
alle i et skarpt afgrænset bevidsthedsrum som
de selv kun svagt er sig bevidst om, men i dette
rum ser de menneskene klart – som gennem glas
– hvorimod menneskene (det unge par) er ube-
vidste, ja, blinde for en anden verden. 

Den verden som Andersen skriver frem, er
stærkt ladet med symboler og følelser. Det er en
splittet verden, på den ene side præget af de
højeste (eller dybeste) illusioner, og på den an-
den side lige så illusionsløs som en blotlagt
nerve. Man kan sige at Andersen - uden smålig
skelen til normer og dyder – har hvæsset den lit-

terære skalpel og skåret ind i marven på det bor-
gerlige samfund; selve eventyrformen kan her
anskues som en art anæstesi. Dog skal der ikke
herske nogen tvivl om Andersens anke: Indivi-
det knægtes, sjælens renhed sjofles i et smalspo-
ret og ur-Biedermeiersk  samfund. Protagoni-
sten – her Snemanden – er fra starten en engel
med stækkede vinger der må flakke sin korte
stund i rastløs søgen efter kærlighed: En blind
Dante (ikke en blind date!) på udkig efter sin
Beatrice på herrens mark. Og det er det der gør
Andersens eventyrdigtning så moderne og befri-
ende: Som en stribe af blod i en anæmisk ver-
den.

Outro-small talk

Deres udsendte reporter sidder på det hyggelige,
velstrukturerede, pertentligt rene og velisole-
rede danskdepot, hvor den velsynkoperede bas-
gang fra musiklokalet kun svagt kan anes mel-
lem de rytmiske, konvulsiviske stød fra kopi-
maskinerne next door.

Nicolai tænder en cigarillos, en Bellmann,
forstås, man er vel litterær, oven på en velover -
stået eksamen i engelsk højniveau. Deres ud-
sendte nøjes i dagens anledning med en prince
ultra ultra lights 0,6. 

Danskdepotet, hjernetrusten, førerbunkeren,
er helt klart det rette sted for dette interview.
Stedet oser af ånd, af kultur, af tradition – og for-
budte tobakståger.

Det er en god stil, du har skrevet. Hvordan tager
du hul på en sådan analyseopgave? Benytter du
nogle af de metoder, vi har arbejdet med i un-
dervisningen, fx brain storm, mind map, hurtig-
skrivning?
– I forbindelse med en litterær analyseopgave
satser jeg først og fremmest på af finde en evt.
dominerende symbolstruktur og noterer de cen-
trale begreber, som jeg kan binde opgaven – og
ikke mindst mig selv op på – for nu at blive i det
sadomasochistiske.  



Du er jo en vred, samfundskritisk ung mand, og
din kære dansklærer har jo præket dig ørerne
fulde med formaninger om, at du skulle geare
lidt ned på din kulturradikale civilisationskritik,
som jo ikke rigtigt er på bjerget i øjeblikket. Det
virker, som om du har lyttet til din lærer, selv om
du afslutningsvis får fyret en enkelt bredside af
mod vor »anæmiske verden«?
– Jeg prøver i stilen at balancere på knivsæggen
mellem respekt for Andersens storhed og samti-
dig videreføre den samfundskritik, som efter
min mening ligger som et fjernt ekko i under-
tekstens katakomber.

Du er jo lidt oppe i alderen – hvorfor har du
egentlig valgt et to-årigt hf-kursus og ikke VUC?
– Jeg har valgt FHF, primært fordi det er et rent
hf-kursus – uden dog at tænke i ariske baner. Jeg
ville føle mig fremmedgjort, som en gæst hos

virkeligheden, hvis jeg var blevet placeret som
hf’er – som det tynde øl – på et gymnasium i
whisky-bæltet. Og på VUC ville jeg frygte ano-
nymiteten.

Hvad vil du bruge din hf-eksamen til?
– Egentlig trænger jeg til luftforandring og har
tænkt på at studere i Lund for at undgå den mo-
derne klostertilværelse på KUA eller neo-utili -
tarismen på RUC, som jo har stoppet 70’erne op
et sted, hvor solen ikke skinner!  Men som Bob
siger, »Time will tell ...« , og jeg har i hvert fald
ikke tænkt mig at følge undervisningsminister
Margrethe Vestagers stømlinede tankegang,
hvor profitmaksimering og ussel mammon sæt-
tes i højsædet i stedet for tid til personlig dan-
nelse og faglig fordybelse.

Nicolai tænder op under endnu en Bellman og
sukker: Nå, så er det samfundsfag på fredag....
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E T BILLEDE kan sige mere end
1000 ord. Enhver reklamemand

kender dette mundheld og ved, at det er
sandt.

Så der er god grund til at beskæftige
sig med billeder. Også hvis man er stu-
derende på FHF.

I billedkunst arbejder vi ikke ud fra
den usle sandhed, at der »kan være
penge i skidtet«, men hellere ud fra den
mere lødige overbevisning, at alle har en
medfødt lyst (gerne trang) og evne til at
udtrykke sig i billeder. Vi be-
skæftiger os med billeder både
praktisk og teoretisk.

På første år (fællesfag), hvor
man har to timer om ugen i faget,
er målet med den praktiske del at
opnå fortrolighed med materialer
og værktøjer og træne i forskel-
lige teknikker som tegning, gra-
fik, maleri og foto. Den teoreti-
ske del sigter mod at tilegne sig
fagets »sprog« ved at analysere
eksisterende billeder.

Undervisningen på første år er
tilrettelagt temmelig stramt og
som en række kurser, således at
vi »kommer hele faget rundt«.
Der er ikke eksamen efter første
år.

På andet år (tilvalg) har man
fire timer om ugen i faget. Der
arbejdes fortsat både praktisk og
teoretisk med vægten lagt på det
praktiske arbejde.

Det er hensigten, at man på dette niveau
arbejder mere selvstændigt, og at man
går mere i dybden med tingene. Under-
visningen er derfor mere projektoriente-
ret og i højere grad individuelt tilrette-
lagt. I det teoretiske arbejde med
billedanalyse lægges der vægt på samti-
dens billeder. Der afsluttes med eksa-
men.

Billed

Af Peter Bro

Eksamen består af en teore-
tisk del og en praktisk. I den
teoretiske del prøves den stu-
derende i ekstemporal billed -
analyse. I den praktiske del
bedømmes de arbejder, den
studerende selvstændigt har
udført i løbet af de to år.
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ÅRETS KABARET:

»»MMAADDEE IINN DDEENNMMAARRKK««
– en musikalsk  rejse  gennem
den danske rockverden



Musikere:
Klaver: Hasse, 1. E
Guitar: Troels, 1. A
Bas: Jussi, 2. R
Trommer: Emil Svensson
Cornet: Susanna, 2. X
Altsaxofon: Rune, 2. Y
Altsaxofon: Nanna, 2. T
Tværfløjte: Cecilie, 1. J
Musikarrangement: 
Annemarie Krarup
Tove Oxager
Koreografi
Ulla Wogensen
Scenografi:
Franciska, 1. B
Lys: Benny Nielsen
Lyd: Lau Stender

Kor: Anna, 2. V
Cecilie, 1. K
Cecilie, 1. J
Djina, 1. E
Hanne, 1. E
Isabel, 1. E
Kamille, 2. V
Nanna, 2. T
Nick, 2. Y
Pia, 2. V
Søren, 1. D
Tilde, 2. R
Rapper: Jason, 1. E
Dansere: Christine, 1. B
Sille, 1. B
Sofie, 1. B
Trine, 1. B
Ursula, 1. B
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Fotos: Jacques Emanuel



*ROFL*. HVA’ SÅ?
eller noget om kragetæer og gåsehud
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Af
Peter Bro

I et frikvarter i billedkunst kigger jeg over
skulderen på en af drengene, der sidder og

skriver på computeren. Han »chatter« med en
pige, fortæller han, da jeg spørger. Fænomenet
er nyt for mig. Samtalen på skærmen består af
meget korte sætninger, der er præget af forkor-
telser og slang, jeg ikke kender betydningen af.
*ROFL*. Hva’ så?

Han protesterer, da jeg spørger, om det er et
kærlighedsbrev. Jeg tænker på, hvordan form og
indhold hænger sammen, og på hvordan det er et
præcist udtryk for en tidsepoke. »Chatten« på
skærmen fremkalder et billede af min tipolde-
fars med pen smukt skrevne fødselsdagshilsen
til min tipoldemor. 

Håndskrevne bogstaver, der ud over at illustrere
et følelsesmæssigt indhold tilmed giver et signa-

lement af personen, der har skrevet dem, kaldes
kalligrafi. Jeg tager mig selv i at kvalitetsbe-
dømme de to måder at skrive på, og bedømmel-
sen falder ud til fordel for penneskriften. Jeg har
lyst til at gå tilbage i klassen og starte et kursus i
skønskrift. Jeg tror ikke engang jeg vil foreslå
det, jeg vil kræve det. Eleverne ved ikke, hvad
der gavner dem. Det er min pligt som underviser
at give dem dannelse. Hvad har skønskrift med
dannelse at gøre? Hvad vil det sige at være dan-
net? Hvem siger i øvrigt, at eleverne ikke alle-
rede har en smuk håndskrift? De har da gået i
folkeskole! 

I næste time tegner eleverne. Jeg går rundt og
vejleder og ser mit snit til, nu hvor vi har fat i
blyanten, at spørge til deres håndskrift. Mange
synes ikke, de har en pæn og brugbar håndskrift.
De oplever deres skrift som kragetæer, de skal
undskylde. Selv om nødvendigheden af at
kunne skrive i hånden er mindre i dag, vil jeg
påstå, at udtryksbehovet for det enkelte menne-
ske ikke er aftaget. At kunne skrive på en måde,
der udtrykker éns personlighed, er tilfredsstil-
lende. De fleste børn lærer formskrift i folke-
skolen. Dette er efter min mening en katastrofe,
fordi formskriften er en rigid, usammenhæn-
gende skrift, der ikke kan gøres personlig.
Efter timen rammer ordet »sortskole« mig

hårdt et øjeblik. Middelalder, midaldrende – et
flagellantisk selvpineri truer. Det er til tider et
tungt ansvar at have magt over andres sjæle.
»Mal nu ikke fanden på væggen«.
Jeg tænker videre på middelalderen og opdager

med skam, at den paratviden, jeg har, er meget
sparsom. De billeder, jeg ser, stammer ikke fra
skoletimen, men snarere fra skolebioen. Det er
absolut kulørt kultur. Men jeg vil nu trodse mine
komplekser i forhold til en finkulturel standard
og fremkalde billederne, fordi jeg har en for-
nemmelse af, at de indeholder stof, som jeg er

I forårets løb har
Gymnasieskolen
med en række in-
terviews belyst 
begrebet dannelse.
Jeg vil bidrage til
oplysningen med
et enkelt vokslys.
Vokslys med blaf-
rende flamme,
fordi 1999 er ud-
nævnt til middel-
alderår.



præget af, når jeg optræder som pædagog. Lad
mig i et par omgange tage dannelsesbegrebet op
og se på det billede, der melder sig.

Dannelse er at opføre sig ordentligt, have moral,
have social bevidsthed, være ridderlig. To helte
toner frem.
Jeg ser Ivanhoe i et spraglet sceneri. Farverne

er heraldikens symbolladede palet. Han er i en
tvekamp mand mod mand. Masser af lyd, bulder
og brag. Hvis man skal acceptere krigerisk ad-
færd som en måde at løse konflikter på, må et
mindstekrav være, at man slås med ens våben,
således at det er lige farligt for begge parter. 

Fremtidsforskeren Rolf Jensen fortæller i sin
nye bog The Dream Society, hvordan eventyret
bliver en bærende struktur i fremtidens sam-
fund. Samfundet vil ifølge Rolf Jensen i de
næste 10 til 15 år ændre sig fra at være et infor-
mationssamfund til et eventyrsamfund. Der vil
blive efterspørgsel på den person, der kan for-
tælle eventyr og måske selv være en del af det.
The storyteller.
Eventyret har altid eksisteret i kunst- og kultur-

livet. Ifølge Rolf Jensen vil produktfremstilling
og konsumering blive mere og mere præget af
eventyret. Vi køber økologiske æg fordi vi gerne
vil tro på, at hønen, der har lagt dem, har et godt
liv. Vi køber drømme. Jeg siger: Det sidste, der
mangler, er, at drømmen iscenesætter den politi-
ske virkelighed. I dag dyrker mange unge men-
nesker rollespil i fuld skala. Med en gamemaster
som øverste dommer og med skumgummisværd
i hånd udkæmpes eventyrlige fritidskrige på
mark og eng og i skove. Hvorfor ikke gøre disse
eventyrlige fritidskrigere til drømmesamfundets
lejesoldater. Når politiske forhandlinger i frem-
tiden går i hårdknude, så lad disse stuntmen af-
gøre sagen i spektakulære »games«. Lad os
håbe, at denne ide, der ikke er spor ny, en dag

bliver realiseret. Det ville være kreativt – dan-
nelse.

Den sociale bevidsthed som del af dannelsen ta-
ger skikkelse af Robin Hood. Billedet er også
larmende og mættet af farver. Oprindelige pig-
menter, grønjord, okker, sienna, umbra. Han er i
selskab med sine tro følgesvende. Broder Tuck
fylder godt i billedet. 
Jeg spørger, hvordan vi har det i dag med at

vise socialt sindelag. Instruktøren Ole Bornedal
svarer: »Det er rystende, som 90’ernes projekt
er selvrealisering. Vi er kommet til at leve i en
meget egoistisk, troløs kultur, der ikke kender til
begreberne tro eller solidaritet eller noget, der
er større end én selv«.
Malurt i bægeret. Lad os alligevel skåle for, at
Robin Hood får en revival.

Dannelse er viden. Jeg ser munke, der sidder på
rad og række og skriver bøger. Akkumulerer vi-
den flittigt og ansvarsfuldt. Broder Tuck er der
ikke. Han går i enge. Der er meget stille, men
det er ikke en ubehagelig stilhed, snarere en stil-
hed, der virker befordrende på koncentration og
fordybelse. Farverne er dæmpede og lyset er dif-
fust og venligt. Det er godt at studere. At påtage
sig rollen som pilt er en del af dannelsesprojek-
tet.

Idet jeg lægger billedet fra mig, opstår en lidt
kedelig eftertanke: Den viden, der blev samlet,
blev holdt inden for klosterets mure. Da viden
var potentiel magt, betød det, at de lærde var i
stand til at undertrykke resten af befolkningen
urimeligt længe. Spørgsmålet er, om vi stadig i
dag har svært ved at bryde et sådant videns-mo-
nopol.
»Der har i alle historiske epoker været en kultu-
rel og højt dannet elite, og naturligvis står vi i
dag over for en langt større udfordring, fordi vi
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»Der vil blive
efter spørgsel på
den person, der

kan fortælle even-
tyr og måske selv

være en del af det. 
The storyteller.«



ser dannelsen som et demokratisk projekt. Til
gengæld har vi faktisk også både penge og mu-
ligheder for at brede dannelsen ud til alle«. (Re-
daktør Anne Knudsen fra føromtalte interview-
serie i Gymnasieskolen). Læs andetsteds i
HF-Vinkler om, hvordan specielt HF-uddannel-
sen er med til at bryde den sociale arv.

Ud over at producere bøger ved hjælp af smuk
og sirlig skrift var munkene flittige på flere an-
dre områder. I dag nyder vi godt af deres erfa-
ringer. Takket være munkene ved vi, hvordan
man undgår rygskader og hæmorroider.

Skulle sidstnævnte arbejdsskade alligevel opstå.
er der hjælp at hente i klosterhaven.

Mens man heler, kan man passende synge:

Dette ikke for at nå plathedens bundgrænse,
men for at jeg kan sige, at dannelse er at kunne
synge samme sang. Dybest set handler dannelse
jo om ensretning, om at vi bør have de samme
normer, de samme grænser, det samme sprog,
den samme etik. Men vi skal på den anden side
heller ikke blive så ens, at vi går i rækker. Gæs i
geled.

*ROFL*. Hva’ så? Jeg vedkender mig min mid-
delalderarv. For mig er middelalderen sanselig
og fuld af kontrast. Skrig og skrål og rungende
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Munken går i enge
de lange sommerdage
hvad gør han der så længe
åh ja, åh ja, åh ja.
Han plukker af de roser
og samler af de bær
og af de krusemynter
alt til sin hjertenskær.
Munken spreder ud sin kappe så blå
og beder skønjomfru at knæle derpå
:/: Kom falle-terisse-ralle :/:

og se hvor lystigt de danser, de to
som om  de har stjålet både strømper og sko
:/: Kom falle-terisse-ralle :/:



stilhed. De første materialer og redskaber. Ele-
verne skal  lære at lave en gåsepen. Cenino Ce-
nini ved hvordan.

Og så skal de skrive Cancellereska. Det er den
smukkeste skrift, der findes. Med den får de en
håndskrift, de virkelig kan udtrykke sig med.

Grundskrift.

Personlig skrift.

Dannelse er æstetik, ifølge Kant. Lad os få æstetik til kanten og ud over. 
Det skal være så smukt, at man får gåsehud.
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Kirsten A. Andersen Jan Andreasen Pernille Asmusssen Berit Baklid Bodil Bierring
studievejl., lektor, mat. adjunkt, hist/samf. årsvikar, dansk adjunkt, engelsk årsvikar, fransk/spansk

Peter Bro, lektor Nicolette Brun-Hansen Finn Bønsdorff, rektor Daniel Christensen, insp. Torben Christensen
billedkunst/design adjunkt, dansk/historie samf./fransk lektor, religion/fysik/data lektor, idræt/biologi

Claus Christoffersen Robert Ellis Finn Eriksen Vibeke Fengers, adjunkt Dorte Hammelev
årsvikar, filosofi lektor, engelsk lektor, dansk/fransk engelsk/religion lektor, biologi/idræt

Karen Hammer, lektor Gunild Kock Hansen Kjeld Arne Hansen Lise Hansen, insp. Lone Nøhr Hansen
geografi, biologi årsvikar, dansk adjunkt, hist./samf. adjunkt, tysk/spansk adjunkt, hist./idræt

Redaktør af HF-Vinkler 
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Ole Skov Hansen Maria B. Hassenfeldt Kurt Heller Arne Hentze, studievejl. Mogens S. Jensen
adjunkt, fysik/mat. adjunkt, psyk./rel. årsvikar, fysik-kemi lektor, historie/religion lektor, dansk/samf.

Hans Kargaard Kirsten Knudsen Annemarie Krarup Rolv Kvisgaard Otto Leholt, adjunkt
lektor, dansk adjunkt, russisk/mat. adjunkt, musik/idræt lektor, matematik historie, geografi

Anders Lundsgaard Pernille Neergaard-Dibbern Christian H. Nilsson, Tove Oxager Finn Ploug, lektor
adjunkt, fysik/kemi årsvikar, engelsk engelsk/fransk årsvikar, musik dansk/idræt

Ole Rasmussen, lektor Helle Schiellerup Bjarne Schoubye Kirsten Seitzmayer Kirsten Skjøtt-Larsen
dansk/psykologi adjunkt, engelsk/idræt lektor, historie årsvikar, engelsk lektor, tysk/spansk

adjungeret inspektor
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Elisabeth Skov, lektor Bodil W. Smith, st.vejl. Johan Smith, lektor Liselotte Stuhr, adjunkt Ingrid Svensson, st.vejl.
dansk/engelsk lektor, historie/samf. matematik billedkunst/dansk lektor, tysk

Eddie Unglaub Peter Valore Brams Marianne Villumsen Ulla Wogensen Inger Worsøe, insp.
adjunkt, tysk, boginsp. årsvikar, dansk/tysk lektor, biologi adjunkt, dansk/idræt adjunkt, dansk/hist.

Dunja Jensen Teresa Kaczmarak Lis Lindblad Rene Dobrosielski Johnny Hansen
sekretær sekretær sekretær skolebetjent (aften) skolebetjent
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Jytte Lindgård Eva Munck Steen Hansen Per Schultz Jørgensen Jan E. Jørgensen
advokat, formand formand, FTF-A, lektor, KVL professor formand for Børne-

næstformand og undervisnings-
udvalget i Frederiksberg
Kommune

Eksterne medlemmer af skolebestyrelsen
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Resultaterne af Danmarks Pædagogiske Instituts undersøgelse af hf-årgang 93 
(se Finn Bønsdorffs artikel først i bladet) blev præsenteret ved et seminar på 

Frederiksberg Rådhus den 8. januar 1999. Flere elever fra den undersøgte årgang
mødte op og blev flittigt udspurgt af pressen, blandt andre Pia Wied Gress (det lille

billede) der fik sit portræt (fotograferet af Jakob Dall) og sin livshistorie i Ber-
lingske Tidende dagen efter.  

På billedet øverst til venstre ses kulturdirektør Ivar Koed og Jytte Lindgård, 
til højre Eva Munch, rektor Finn Bøndsdorff og Jan E.  Jørgensen.
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