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Om omslaget
HF Vinkler har hvert år et tema. I år er temaet elevprofiler.
Det får mig til at tænke på et billede af den ungarnske
kunstner László Moholy-Nagy. Nagy underviste på den
berømte designskole Bauhaus i fotografi. I 1930 lavede han
billedet „The good boy”, der er fremkommet ved at por-
trætfotos af ti drenge, der hver især var den dygtigste i sin
klasse, er kopieret sammen.

Man behøver ikke lang tids betragtning for at se, at der er
noget anonymt over den „gode” dreng.

Det engelske ord „good“ har flere betydninger ud over
god: dygtig, flink, ordentlig, anstændig, pæn, venlig, rar, ar-
tig, sød og endda lidt flere. Alle ord, der betegner noget, der
sådan er i midten – og uden „kant”, som det hedder i dag.

The „good” boy

Den dårlige gentagelse er den, der sker igen og igen, den
daglige rutine hvor det nye kan tilbageføres til det gamle.
Den gode gentagelse er derimod forbundet med det nye og
enestående.

Hver gentagelse er en art fejring, der bekræfter differen-
cen. Det drejer sig ikke om at tilføje, men derimod om at
gentage noget ved at forholde sig til det på en ny måde. 

Det modsatte af repetition er ligegyldighed, men repeti-
tionen kræver differentiering. I kraft af udvælgelsen ud-
skiller man det ordinære, der derved bliver noget særligt. 

8964_Omslag_ny:8964_Omslag  16/06/09  18:00  Side 2



Umiddelbart kunne en sådan elev-
profil ligne lærerens ønskedrøm, men
ved nærmere eftersyn er den vel sna-
rere det modsatte. Undervisning er i
høj grad et møde mellem mennesker,
en dynamisk interaktion, som, hvis det
skal være meningsfyldt, kræver, at
både elev og lærer bruger deres per-
sonlighed, så: jo flere kanter des bedre.

Undervisningen på Bauhaus var
præget af eksperimenter og kreativ
grundforskning, så billedet er også en
undersøgelse af fotografiets spænd-
vidde som kunstmedie og kommuni-
kationsmiddel.

Jette Falks elever har i billedkunst
eksperimenteret med selvportrættet i
forskellige medier: tegning, foto, ma-
leri og stenciltryk.

Som man kan se på de portrætter,
der er på omslaget, og som ledsager
nogle af artiklerne, er eleverne på FHF
både farverige og fulde af karakter og
kant.

Peter Bro
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HF Vinkler 2009

3

Kære læsere

I 2009 dimitterer  Frederiksberg HF-kursus den  fyrrety-
vende hf-årgang siden hf-uddannelsens start i 1967.

I årets HF Vinkler  har vi lagt vægt på at fremstille skolens
elevprofiler ud fra forskellige tilgange. Mange af de grafiske
illustrationer er elevarbejder, og der er  artikler af elever  og
om vores elever.

På Frederiksberg HF-kursus er skolens profil eleverne.
Men vi har også i årenes løb  fået udarbejdet nogle forsk-

ningsrapporter, der  både siger noget om , hvad det er for en
særlige elevgruppe, der går i skole på Frederiksberg HF   -
kursus, og hvad der sker med dem efterfølgende i uddan-
nelsessystemet.

Analysearbejderne viser samstemmende, at de klarer sig
pænt.

Stor tak til alle, som har bidraget til årets HF Vinkler.
Jeg vil slutte af 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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Af Finn Bønsdorff, 
rektor

Elevprofiler og 
forskningssamarbejder på
Frederiksberg HF-kursus
„Nu har jeg bevist, at jeg godt kan blive færdig med noget. Jeg har
startet på rigtig mange uddannelser og ikke gjort noget færdigt. Så
kan man altså godt få det dårligt med sig selv og begynde at tro, at
man ikke kan fuldføre noget som helst. Men nu har jeg set, at det
godt kan lade sig gøre! Det betyder også, at jeg ikke holder op på min
nuværende uddannelse, selvom det er ret hårdt lige nu”.

”Næste gang jeg skal på en uddannelse, så er det ligesom Frede-
riksberg HF, der har lært mig at komme videre. Og som har givet
mig interessen og selvtilliden til, at jeg godt kan”.

”Det føles rigtig stort efter, at man er færdig. Medens jeg gik på sko-
len, var jeg ikke rigtig klar over, hvilken udvikling jeg egentlig stod
i. Og det, at jeg har fået det afsluttet, er også en succesoplevelse, der
motiverer til en masse andre ting. At tage fat på alt det man inter-
esserer sig for. Tage fat på livet!”

Disse udtalelser kommer fra elever, der fik deres hf-eksamen
i 2008 fra Frederiksberg HF-kursus. Center for Ungdoms-
forskning (CeFu), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
har undersøgt hf-årgang 2008 bl.a. med henblik på at kort-
lægge, hvad der hjalp kursisterne til at gennemføre hf, og be-
lyse hvilken betydning hf-uddannelsen har haft for deres liv.

CeFu havde udvalgt et antal kursister og i forlængelse
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heraf foretaget kvalitative dybdeinterviews. Analysearbej-
det er sammenfattet i et notat: „Frederiksberg HF-kursus, År-
gang 2008 ser tilbage”. De ansvarlige forskere var professor
Birgitte Simonsen og videnskabelig assistent Maria Duclos
Lindstrøm. Materialet blev afrapporteret ved en konference
i november 2008 på skolen, hvor både Birgitte og Maria vel-
oplagte og med stort engagement svarede på spørgsmål og
gik i dialog med de tilstedeværende lærere.

Det gennemgående billede er, at kursisterne er glade for
skolen. Det er et rart sted at være med en god stemning. Læ-
rerne er glade for deres elever, og eleverne er glade for deres
lærere. Forskerne fremhæver, at denne positive indstilling til
hf-kursisterne netop er en af Frederiksberg HF-kursus’ styr-
ker. Det fremgår også af notatet, at de svageste kursister ud-
trykker et behov for den personlige hf-lærer, der taler med
eleverne og fastholder fokus på, at det er vigtigt, at alle gen-
nemfører. 

Undersøgelsen viser i øvrigt en ganske overraskende og in-
teressant adfærd hos de meget dygtige elever. Elever hvis ek-
samensgennemsnit er mellem 10 og 12! Den gruppe udgør
cirka 15 procent af hf-årgang 2008.

De går i skole på en ganske bestemt måde. De er meget
målrettede mod eksamen, og er undervisningen lidt kedelig,
eller man har haft stoffet tidligere, f.eks. i gymnasiet, ja så
prioriterer de et besøg på en café med kæresten højere end
skolegangen. De er fokuseret på pay day ved eksamen. De
ved, hvad de vil, og, tilsyneladende, også hvad de kan!

Hvor er der plads til en sådan studiemæssig adfærd ? I et
system med årskarakterer vil de blive straffet pga. fravær fra
undervisningen. Heldigvis har vi ikke årskarakterer på hf. Hf
er fortsat en eksamensuddannelse.

5
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Men der er også plads til forbedringer. Ifølge notatet ef-
terspurgtes gode noter på tavlen. Ikke alle lærere var i lige op-
mærksomme på den problematik…

I 2007 indledtes et samarbejde mellem CeFu, Frederiksberg
HF-kursus, Randers HF og VUC og LO med henblik på at

identificere kursistprofiler på to-årigt
hf. Det viste sig, at hf-miljøet i Randers
og på Frederiksberg var karakteriseret
ved overraskende mange ligheder.
Begge steder er uddannelsesmiljøet
sammensat af kursister med meget for-

skellig baggrund og motivation På den anden side er det vig-
tigt, at hf-kurserne ikke er ens, da sammensætningen af kur-
sister er forskellig fra kursus til kursus. Som én af eleverne på
Frederiksberg HF-kursus udtrykte det: ”Det eneste, du ikke
finder her, er dem, der bare er gået lige igennem det hele
uden at se sig tilbage.” (Hf-kursist 22 år).

Ovenstående to forskningsrapporter er udtryk for en kva-
litativ tilgang til undersøgelse og profilbeskrivelse. Der er ar-
bejdet ud fra den narrative metode, hvor kursisterne får mu-
lighed for at fortælle deres personlige historie.

Men hvad med repræsentativiteten? Hvor mange kommer
videre og hvorhen ? Har man nogle tal for det, og hvordan
klarer hf'erne fra Frederiksberg HF-kursus sig? 

Kan vi supplere med en kvantitativ tilgang ? Svaret er ja!
Frederiksberg HF-kursus har fra 1999 samarbejdet med

Danmarks Pædagogiske Institut. Professor Peter Allerup,
Forskningschef Poul Skov og seniorforsker Lars Klewe. De
har udarbejdet årgangsanalyser af elever fra Frederiksberg
HF-kursus sammenlignet med hf'erne i hele landet. 

Hovedkonklusionerne har været, at elever fra Frederiks-

”Det eneste du ikke finder her, 
er dem der bare er gået lige igennem

det hele, uden at se sig tilbage”“
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berg HF-kursus i langt højere grad optages på universite-
terne. På landsbasis optages cirka 12 procent af hf'erne, mens
det tilsvarende tal for Frederiksberg HF-kursus er cirka 25
procent

I 2007 afholdtes et flot arrangement på Frederiksberg Råd-
hus i anledning af hf-uddannelsens 40 års fødselsdag ( se HF-
Vinkler 2007 på www.frberg-hf.dk). Seniorforsker Lars Klewe
havde undersøgt fire årtiers hf-elever fra Frederiksberg HF.
Årgangene 1970, 1980, 1990 og 2000. Resultatet var fornemt.
Arbejdsløsheden er cirka en-to procent Altså stort set ikke ek-
sisterende. Med hensyn til videreuddannelse er det også
gået ganske godt i over 40 år, men især fra 1990 vælger en
større andel af hf'erne fra Frederiksberg HF at gå på univer-
siteterne. Og de gennemfører.

I et bredere gymnasialt perspektiv kan det konstateres, at
det generelle billede er, at hf'erne har valgt videreuddannelse
og gennemført denne i samme omfang som de sproglige
studenter.

Siden 1967, hf-uddannelsens start, har der været debat og
kritik. Kritikkerne har især anført, at hf ikke bør give adgang
til universiteterne, da de ikke klarer sig særlig godt på dette
område. Tilhængere af uddannelsen har peget på, at der er
forskel i alder og social baggrund. Hf har en anden social pro-
fil end gymnasiet. I øvrigt har den mediebårne kritik ofte haft
en talmæssig forankring, som på ingen måde har kunnet ka-
rakteriseres som repræsentativ: Institutberetninger, hvor gan-
ske få hf'ere var blevet optaget, og tre ud af fire efterføl-
gende havde valgt anden uddannelse. Den slags statistik
har båret overskrifter som „75 procent af hf'erne falder fra”.

I 1996 indledte Frederiksberg HF-kursus et samarbejde
med Københavns Universitet, hvor stud.polit'erne David

7
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Jensen og Morten Planthin undersøgte, hvordan det er gået
med hf'erne på Københavns Universitet. Samtlige områder
og institutter. Konklusionen var klar. De havde klaret sig
pænt. De valgte typisk de humanistiske uddannelser, og især
hf-pigerne gik det godt. De kom hurtigere igennem studierne
end unge mænd, der var optaget på baggrund af en sprog-
lig studentereksamen! (Se HF Vinkler 1997 på www.frberg-
hf.dk)

Hf vil sikkert også fortsat give anledning til uddannelses-
politiske diskussioner, men det virker som om, at der i øje-
blikket er en bred politisk forståelse for at sikre uddannelsens
kvaliteter. Stor tak for det. 

Hvad er det karakteristiske for en skoles profil ? Hos os er
det eleverne. Så længe voksne unge, måske usikre og tø-
vende, søger en almen gymnasial uddannelse med henblik
på at videreuddanne sig, ligeså længe vil hf-uddannelsen
være uundværlig. Men historisk dokumentation for gode
resultater er i sig selv ikke tilstrækkelig. 

HF-årgang 2009 skal selv ud og vise, at den har forudsæt-
ningerne for at kunne udfordre fremtidens arbejdsmarked
med succes. 

 Jeg er sikker på, at også I vil klare jer pænt! 
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Justeringer af hf-reformen 
– eller Påskeforliget 2009

Ret hurtigt efter at den store gymnasiereform, herunder også
hf-reformen, blev sat på skinner i 2005, stod det klart, at der
ville komme nogle justeringer. Forskellige interessenter og
udvalg havde mange idéer.

Hf-reformen var ikke så omvæltende som gymnasierefor-
men. Vi fik fagpakkerne og eksamensprojektet. Det var vist
de lidt større forandringer. Vi var lidt lettede, fordi optakten
nogle år tilbage havde været mere truende.

Der var to forslag fremme, som ville trække tæppet væk
under et hf-kursus som vores: 9.klasse skulle være adgangs-
givende til hf – og det to-årige hf skulle kun give adgang til
korte og mellemlange uddannelser. Ville man noget længe-
revarende, måtte der et tredje år til – måske kaldet hf+.

Vi var meget glade for, at det blev sikret, at ti års skolegang
som hovedregel skulle danne baggrund for den to-årige
gymnasiale uddannelse – og vi bevarede kompetencen. Jo,
bevares, der var og er naturligvis krav om visse niveauer som
adgangsbetingelser til f.eks. lægestudiet, men de betingelser
gælder for alle de gymnasiale uddannelser.

Derfor skabte det lidt nervøsitet, da det forlød, at nogle i
forbindelse med justeringerne ville pille ved hf’s hjerteblod:
fraværet af medtællende årskarakterer. Udgangspunktet var
påstanden om, at hf’erne har for mange eksamener, at der går
for megen tid med dem (og at de er for dyre). Det ville være
bedre med mere undervisning, kortere eksamensperiode,

10

Af Bodil W. Smith,
st.vejl., lektor, hist./samf.
og Hans Kargaard
st.vejl., lektor, dansk
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udtræk af fag til eksamen som i gymnasiet – og så naturlig-
vis årskarakterer, der kunne fylde de tomme pladser på ek-
samensskemaet.

Disse forslag førte til forskellige aktiviteter. Et relativt ny-
dannet netværk af hf-kurser, der har det to-årige hf som ene-
ste eller klart vigtigste område, gik i aktion og forsøgte at på-
virke politikerne til at være varsomme med at pille ved hf’s
profil.

Her på skolen deltog vi i dette forsøg på lobbyisme, også
på egen hånd.

Den indrammede tekst er kernen i vor argumentation,
som vi forelagde ved flere møder med flere uddannelsespo-
litiske ordførere på Christiansborg, som også skolens besty-
relsesformand, Poul Vinholt, deltog i.

Frederiksberg HF-kursus 11.11.08

Notat om verserende forslag om
• At indføre årskarakterer på det to-årige hf 
• At afskaffe den mundtlige eksamen i dansk A 

og matematik C
• At afskaffe eksamensprojektet

Vedr. årskarakterer
Eleverne går til eksamen i alle fag (undtagen idræt
som er eksamensfri), og der er derfor pt. ingen år-
skarakterer på hf.
• Mange af vores elever har erfaringer med årska-

rakterer fra tidligere afbrudte uddannelser,
STX;HHX, HTX m.fl., og langt de fleste ser det
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som en yderst positiv ting ved det to-årige for-
løb, at de kun måles ved eksamen

• Årskarakterer passer ikke til ældre kursister.
Mange lærere kan fortælle succeshistorier om
stille elever, ikke mindst piger, der ved eksamen
afslører, at de har haft stort udbytte af undervis-
ningen uden at have markeret sig synderligt i ti-
merne

• Årskarakterer vil åbne for en konkurrencelig-
nende situation, hvor de svageste elever bliver
tabere.

• Årskarakterer vil ændre den særlige hf-pædago-
gik, idet lærerne nu tvinges til traditionel over-
høring og „harpunpædagogik.“

• Årskarakterer i stedet for rene eksamenskarak-
terer vil udviske hf´s profil i forhold til de øv-
rige gymnasiale uddannelser. Og i forligstek-
sten blev det jo netop fremhævet, at det var
vigtigt, at de forskellige gymnasiale uddannel-
ser havde deres særlige profil.

• Årskarakterer i stedet for eksamenskarakterer
vil åbne op for diskussionen om HF`s kompe-
tence i forhold til de øvrige gymnasiale uddan-
nelser.

• Det er vores klare opfattelse, at de mange eksa-
miner på hf er alment studieforberedende 

• Vi har ingen forestilling om, at årskarakterer vil
fungere som en disciplinerende frafaldsreduce-
rende faktor. 

12
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Vedr. afskaffelse af den obligatoriske mundtlige 
eksamen i dansk A og matematik C
I både gymnasie- og hf-reformen fremhæves træ-
ningen i mundtlig „ræsentationskompetence“. Og
derfor virker det umiddelbart absurd at fjerne den
obligatoriske eksamen i dansk A, hvor der netop
undervises i både analysen af retoriske figurer i f.eks.
politisk sprogbrug og i opøvelsen af basale retoriske
færdigheder til brug i de mange forskellige mundt-
lige eksamensformer, som hf-reformen har ført med
sig.

Den mundtlige eksamen i matematik C ser vi som
en langt bedre målestok for elevernes reelle færdig-
heder end en årskarakter, hvor flid, afleveringspro-
center og fremmøde nødvendigvis vil indgå som
parametre i evalueringen.

Vedr. afskaffelse af eksamensprojektet 
Eksamensprojektet er en af de største succeser i hf   -
reformen. Selv om der er problemer med censor-
besætningen, som vi gerne så løst, er eksamenspro-
jektet i høj grad studieforberedende og støtter sam-
spilstanken/tværfagligheden, som jo er væsentlig i
både gymnasie- og hf-reformen.

Mvh
Bodil Smith og Hans Kargaard
Studievejledere ved Frederiksberg HF-kursus

13
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I begyndelsen af april, derfor navnet Påskeforliget, kom så re-
sultatet.

Opfyldte ønsker
 Først det vigtigste punkt, det med årskaraktererne: Det blev
fastholdt, at der ikke skal gives medregnende årskarakterer.
HF vil fortsat være en eksamensskole. Den undervisnings-

kultur, som fremmes af, at lærerne
ikke skal give bindende/afgørende
evalueringer på egen hånd, men kun
sammen med en beskikket censor,
kan vi fastholde. Vi kan stadig vise, at
vore elever er nået til et rimeligt
punkt ved deres afgangseksamen,
sammenligneligt med elever fra de

andre gymnasiale uddannelser, og det kan kun ske med eks-
terne censorer, censorer, der også fungerer ved eksamener i
det tre-årige gymnasium.

Vi fik desuden et stort ønske opfyldt: De to øvelsesopga-
ver, der i det gamle hf førte frem til eksamensopgaven: den
Store Skriftlige Opgave, SSO i daglig tale, var bortfaldet med
reformen. Nu genindføres den ene, historieopgaven.

I naturfagspakken kommer en revision af eksamensformen
i overensstemmelse med et igangværende forsøg, der støttes
af naturfagslærerne på Frederiksberg HF.

Prisen
Hvad kostede forliget os? En nyskabelse var i 2005 eksa-
mensprojektet, EP, som vi i første omgang var meget kritiske
overfor. Især faldt det meget store administrative besvær i
øjne, men da vi havde oplevet vore elever ved den form for

14

   Vi kan stadig vise, at vore elever er
nået til et rimeligt punkt ved deres 

afgangseksamen, sammenligneligt med elever
fra de andre gymnasiale uddannelser“
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eksamen, ændrede vi generelt holdning. I skrivende stund
ved vi ikke, om eksamensprojektet er blevet reddet, eller om
det er i gang med at lide kvælningsdøden. Det er bestemt, at
det ikke mere skal gøres til genstand for en selvstændig ek-
samination. Det skal lægges ind i kultur-og samfundsfags-
pakken, både emnemæssigt og eksamensteknisk. Det bliver
ikke helt det samme, men alt i alt: 

Igen er vi ret positive ang. et større politisk forlig: 
HF er der stadig med den fulde kompetence i behold!

15
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Plads til nuancer 
og forskellighed
    Elevtale ved translokationen 2008

Jeg er utrolig beæret over at have fået tilbudt at tale til jer i dag.
Translokation er et af årets mærkeligste højdepunkter. I

morgen er der jo atter en dag; solen vil stå op på det tidlige
tidspunkt, som hører årstiden til, og vejret vil næppe blive an-
derledes, end hvad den seneste vejrmelding lover os. 

Alligevel ser vi frem til denne dag som noget særligt, en-
ten vi samles i glade venners lag, eller vi måske foretrækker
at holde den i stille eftertanke. For denne dag er skelsættende;
i morgen står vi pludseligt i en helt ny tid. I dag vil vi sige far-
vel til den forgangne tid.

Dronningens nytårstale!
Det er svært at skulle skrive en tale! Hvad skal man sige,

og hvordan holder man folk vågne? Man kunne selvfølgelig
gøre sin dansklærer glad og komme med en intertekstuel re-
ference til Herman Bangs „Branden”. Men jeg synes ligesom,
at der var bål og brand nok over mig sidste år, da jeg fru-
streret, vred og umotiveret trampede herop, kaldte jer sløve,
tarvelige og uansvarlige, for derefter at kommandere jer over
og blokere dørene for at støtte lærerne i deres strejke.

Det vil jeg spare jer for i dag. Til gengæld vil jeg bede alle
om at tage deres studenterhue af. Hvorfor? – Det vender jeg
tilbage til om lidt. ... Nøj, hvor har man sagt det mange gange
under eksamen i år.

Vi skylder vores lærere en tak. Tak, fordi vi gennem to år

Af Jenny Nebelong, 
2C 2008

16
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er blevet støttet og vejledt og tæsket igennem alt lige fra
Blooms taksonomiske niveauer til rektors Sur(hs)-lige rettel-
ser omkring at have fødder oppe på bordene. Tak fordi I gør
en forskel. Tak, fordi I lever, når I underviser, engagerer jer i
jeres fag og jeres elever. Og tak, fordi I har givet os mulighe-
den for at banke alle andre i Trivial Pursuit og Jeopardy – jeg
nyder i hvert fald godt af det. Men mest af alt skal I have tak
for at videregive jeres viden og gøre os til kloge unge men-
nesker, der nu er i stand til at møde verden med en endnu
større bagage i ryggen. Jeg vil sætte en ære i at gøre jer kun-
sten efter en dag! Og tak til FHF for at have givet os mulig-
heden for at læse og ikke mindst lysten til at fortsætte. Og tak,
fordi I har gjort plads til vores nuancer og forskellighed. 

Og nu tilbage til huen. Nu hvor I sidder med den hæn-
derne, vil jeg have, I kigger grundigt på den. Den ser ikke ud
af så meget vel. Tog det os virkelig to år at få stykket den sam-
men? Altså selvom min hue er blå – føles hovedet stadig ret
rødt. Hehe! Den er vel egentlig som en slags cykelhjelm –
(kræves det egentlig ikke også at man har sin hue på hele ti-
den?) Det er det, jeg siger – ligeså irriterende som en cykel-
hjelm. Jeg ved godt, ligheden ikke ser så stor ud. Den er ikke
hård og beskytter ikke ret meget, hvis man falder. Men den
minder os om, at der i den grad er noget i hovedet at beskytte.
Den minder os om, hvem vi er. 

Selvom den ikke ser ud af meget, synes jeg alligevel, den
har sin charme. Min hat den har tre buler, tre buler har min
hat, og har den ej tre buler, så er det ej min hat. Der er ingen,
der er perfekte. Det er det, der gør os mennesker så pokkers
fascinerende. Tillykke med det folkens. Vi gjorde det! Godt
gået knægt. Klap dig selv på skulderen. Tak for to fede år! Og
tak til FHF. På gensyn.

17
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Druk og Ord 
i Amsterdam

Kan ord stinke af sprut? Kan de løbe som vandet igennem Am-
sterdams kanaler? Nej, det kan de ikke. Ordet „øl” kan man ikke
blive fuld af, og et digt er en tekst, der består af ord, ikke en stille-
stående kanal fuld af tilsvinet brakvand. 

Sådan hænger verden sammen. Eller: Sådan siger man i almin-
delighed, at det er. Og skal vi så ikke glemme, at der er tekster, hvor
ordene brøler som en flok discoteksgæster, og andre, hvor de står
stille som hørmende brakvand? 

Det kunne jeg ikke i februar, da det var overskyet, og jeg var med
2R og Q i Amsterdam. Da var der nogle ord, der pissede i en port
og kom på politistationen. Og det burde jo ikke kunne ske.

Almindelige ord gør, som der bliver sagt: de informerer, ud-
trykker osv., men så er der de andre ord, der ikke vil være al-
mindelige, de gør sig bemærket ved ikke at informere, ud-
trykke osv. De er de-automatiserende. Og hvad betyder så
det? I midten af det 20. århundrede var de-automatisering på
mode blandt tjekkiske sprogforskere, der var stærkt optaget
af moderne kunst og litteratur. De mente at kunne iagttage,
at det, der i særlig grad karakteriserede det digteriske sprog,
var, at det sprængte det normale sprogs rammer.

Man kunne sige, at de digteriske ord gjorde noget ud af sig
selv som en flok narcissister, der ønsker opmærksomhed.

Da et ord pissede i en port og kom på en politistation i Am-
sterdam, vidste jeg ikke, hvorfor det gjorde det. Det gjorde

Af Ask Hejlskov Larsen,
lektor, dansk/filosofi
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det bare. Men det fik opmærksomhed, og det er det afgø-
rende: Det gjorde noget, et ord ikke plejer at gøre, så jeg
lagde mærke til det.

Nu er det ikke, fordi det er særlig interessant, når nogen
pisser i en port, men når der er tale om et ord, så har det li-
gesom noget særligt over sig. Jamen, hvorfor egentlig? Hvor-
for skal ord ikke bare gøre, som ord plejer at gøre? Altså være
ordentlige ord.

En usædvanlig opgave
I danskundervisningen har vi arbejdet med sprogets funk-
tioner, herunder den poetiske og for at demonstrere de-au-
tomatiseringen i praksis, satte jeg en gruppe i 2R og 2Q til føl-
gende i Amsterdam:

a) I skal besøge byens smukkeste bygning. I må kun gå.
b) For at finde derhen må I spørge de smukkeste mennesker på

gaden om vej. 
c) Alternativt kan I spørge hjemløse om vej.

Formålet var at studere, hvordan man oplever. 2R og Q skulle
de-automatisere den sædvanlige udflugtsadfærd, dvs. de
skulle bevæge sig rundt i Amsterdam – på en anderledes
måde. Det var ikke nødvendigvis en bedre, men det var an-
derledes, og det var det, som var det afgørende. En anden
gruppe fik følgende opgave:

a) I må kun bevæge jer rundt i byen ved at tage sporvognen.
b) I skal tage den første sporvogn, som I får øje på. Derefter kan

I skifte så tit, som I har lyst til (men husk: I må ikke bruge den
samme sporvognslinie to gange). Undervejs skal I få passa-
gererne til at fortælle så meget som muligt om Amsterdam.

c)   Alternativt kan I fortælle pinlige historier på dansk.
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Hvordan gør man noget afvigende? Engang for længe siden,
i ungdomsoprørets tid fik John Lennon i det hedengangne
Beatles den ide at skippe alle planer for så at sende hele ban-
det på må og få afsted i en bus for at se, hvad der skete. Der
skete intet. Dvs. der kom endnu en udmærket plade ud af
det, men så heller ikke mere. 

Nej, at deautomatisere gør man ikke bare sådan uden vi-
dere... Der skal ikke meget til, så falder man tilbage til sine fa-

ste vaner. Man kommer til en ny
by, og snart gør man, som man al-
tid gør. Derfor satte jeg – inspire-
ret af dogmebrødrene – nogle ab-
surde regler op, som ikke havde
andet formål end at tvinge 2R og

Q til at bevæge sig på en anden måde rundt i byen, end de
plejer. En tredje gruppe fik, inspireret af bogen „Terninge-
manden” af Luke Rhinehart, følgende opgave:

a) I skal rafle om, hvad I skal foretage jer. Hvert kvarter skal I
rafle. Hver gang skal en af mulighederne være noget af-
skrækkende og en anden noget tiltrækkende.

b) Hvis I går ind på en cafe, skal I forsøge at lokke en historie ud
af tjeneren/bartenderen.

Men hvad sker der så? Jo de tre grupper havde moret sig ude-
mærket, især dem, der havde raflet, talt med mærkelige
mennesker og været på bar., men hvad har det at gøre med
de-automatisering? En fjerde gruppe havde fået følgende
opgave:

a) Gå lige ud og bliv ved med at gå lige ud. I må ikke dreje. Før
I absolut ikke kan komme længere. Så vælger I en anden vej,
hvor I også fortsætter lige ud.

20

Hvorfor skal ord ikke bare gøre, som ord
plejer at gøre? Altså være ordentlige ord.“

8964_FHF Indhold 2009_ny2:Layout 1  16/06/09  17:07  Side 20



b) Hvis I vil dreje, skal det foregå igennem baggårde, haver, bu-
tikker osv. – I må meget gerne bede om lov til at låne en bag-
dør i en butik eller frisør eller lignende.

De var gået lige ud, men de må have valgt en uheldig retning,
for der var ingen butikker, ingen haver og ingen bagdøre, så
de gik bare lige ud, til de blev rigtig trætte, så kørte de tilbage
til hotellet, hvor de drak rigtig længe, før de følte sig til
mode på en måde, som bare kunne ligne de-automatisering.

De-automatisering er fornøjelse.
Det er ganske enkelt sjovt, at ord
gør noget afvigende. At de f.eks.
rimer på overraskende vis midt i
en matematiktime. Men der skal
være en risiko. Det uforudsete og
angsten, ja endda kedsomheden
skal slippes ind. Vanerne skal brydes, men vanerne har det
med at stikke deres grimme ligegyldighed frem, hvor man
mindst venter det f.eks. i form af almindelig løssluppenhed.
I løbet af de følgende aftener gjorde 2R og Q en del erfarin-
ger med det sidste. 

Løs i Red light district
„Jeg synes, at det med de-automatisering er noget fis!“, er-
klærede en god antiautoritær elev i 2Q efter en del druk. „Vi
gør bare, hvad vi plejer at gøre. „Jeg forsøgte at forklare, at
d e -
automatisering ikke nødvendigvis har noget med druk og
stoffer at gøre. De-automatisering er, når noget pludselig
virker anderledes – når man bryder reglerne for sit sædvan-
lige liv – når der pludselig sker noget, man ikke har ventet,

21

De-automatisering er fornøjelse. Det er
ganske enkelt sjovt, at ord gør noget 

afvigende. At de f.eks. rimer på overraskende vis
midt i en matematiktime. “
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og man ser verden på en anden måde. Det kan være et øje-
blik af usigelig angst så vel som et øjeblik af udsøgt nydelse
eller ganske ligetil glæde. Som Tom Kristensen skriver:

„Asiatisk i vælde er angsten...

Jeg har længtes mod skibskatastrofer
Og mod hærværk og pludselig død.“

I ønsket om at opsøge det farlige bevægede skolens udsendte
lærere sig en aften ind i Amsterdams berømte Red light dis-
trict, og jo, her blev i hvert fald undertegnede de-automati-
seret, jeg oplevede, hvad jeg ikke tøver med at karakterisere
som en stor kunstnerisk oplevelse. Jeg så på trods af kulden
i februar flere let påklædte kvinder, der dansede lokkende i
selvlysende bikinier. 

Det er usædvanligt, at intime rum i den grad, som der var
tale om her, blotter sig for de forbipasserendes blikke. Alt var
synligt, den afklædte luder, ja selv den seng, som luderen ef-
terfølgende kunne betjene sine kunder i. Vi så hende i rødt lys
smile indladende til sine kunder, vi så, hvad man normalt
kun får lov at se, når man er meget tæt på en person. Og vi
stod her, frysende, i svagt oplyste gader og så ind i gadens
huse, ind i de rum, som luderne lever i, ind på deres kroppe,
vi så, hvordan de lokkede, hvordan de forsøgte at fange kun-
dernes blikke (uanset hvilket køn de havde). Det var som, når
man i dyreudsendelser fjerner en væg i f.eks. en rævehule for
at kameraet bag en glasplade kan studere rævenes familieliv.

Kontrasten mellem at være udenfor og at se ind i, hvad jeg
troede var private rum, var voldsom og stærkt de-automati-
serende. Luderne var helt åbenlyst varer, totalt synlige som de
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frække færdigretter i fakta. Og kunderne: Deres afstand til
kunderne var også synlig i husenes vinduer. Og så var lu-
derne røde, som lidenskaben siges at være det! Luften i Am-

sterdams gader emmede af symbolik
som i et digt eller en performance af
den udmærkede kunstner Erik Frand-
sen, der udstiller sig selv og sin kone i
intime, afklædte situationer. 

Jo, verden er fuld af de-automatise-
rende oplevelser, også i Amsterdam: 

I rusens tåger kan talens brug påvirkes, evnen til at kommu-
nikere helt forsvinde, retningssansen kan udviskes,  og man
kan pludselig befinde sig i situationer, som under normale
omstændigheder ville være utænkelige. Men er det særligt at-
tråværdigt? 

Berus jer!
Den gang i midten af det tyvende århundrede, da bl.a. struk-
turalisten Jan Mukarovsky interesserede sig for kunstens de-
automatiserende evne, var verden enklere. Den gang var
middelklassens normalitetsbegreb så snævert og klaustrofo-
bisk, og hungeren efter frihed, sex, beruselse og det anderle-
des var så voldsom, at man ikke behøvede at begrunde op-
røret videre: Uden afvigelsen, uden bruddet på vanerne
holder man op med at se, at tænke, at føle, at leve overhove-
det, verden stivner i det vedtagne, i det trygge, verden ses
som igennem en sky af lykkepiller: intet stikker ud, der er
ikke de store følelsesudsving, man er ikke ked af det, men
heller ikke særlig glad. Derfor faldt Baudelaires berømte ud-
råb i god jord:

24

Uden afvigelsen, uden bruddet på 
vanerne holder man op med at se, 

at tænke, at føle, at leve overhovedet, verden 
stivner i det vedtagne, i det trygge...“
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”Berus jer!
Man bør altid være beruset. Alting beror på det; det er den ene-

ste opgave. For ikke at mærke tidens skrækkelige byrde, der knuser
jeres skuldre og knuger jer til jorden, må I beruse jer uden ophør.

Men i hvad? I vin, i poesi, i dyd – som I vil. Men berus jer...”

I året 2009 erklærer den klartseende elev i 2Q: „Det har jeg
prøvet. Det er ikke noget særligt. Det gør alle. Det er det nor-
male.” Og dansklærernes yndlingsbøger har længe været
fulde af frigjorte, skilte, alkoliserede, misbrugende mennesker.
Opgøret med det normale synes forlængst at være blevet det
normale. Vi kalder det postmodernisme eller senmodernisme.
Vi tror ikke længere på myten om frigørelsen store lykke.

Eller for den sags skyld digtningen. For hvad skal vi med
mærkelige digte, hvis det afvigende alligevel ikke er noget
særligt? Ordene står stadig og råber grimt med store typer i
Broby-Johansens digte. Digteriske ord kan være svært be-
sværlige at sige, de kan danne
mærkelige figurer på det hvide
papir, de kan være hjemmela-
vede som mormors julekager el-
ler ganske banale fækalier, og de kan være så abstrakte, at
man kan puste igennem dem. Og hvad skal vi med det? De
kan ikke love deres læsere en ny og bedre verden. De kan
ikke love en retfærdigere verden, en smukkere verden eller
en rarere og nemmere verden.

De kan kun pisse i en port, og før og senere må det jo ske:
de bliver hentet af politiet!

Jeg ser det klart!
Ord har intet at gøre i virkelighedens Amsterdam. De skal

25

...hvad skal vi med mærkelige digte, hvis 
det afvigende alligevel ikke er noget særligt?“
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holde sig til bøgerne, mens alle kaster sig rundt i mere eller
mindre sofistikeret hedonisme. Sådan er det, når vi ser på sa-
gen, sådan i almindelighed. De-automatisering er et moder-
nistisk begreb, som ganske rigtigt ikke fylder meget i un-
dervisningsministeriets senmoderne bekendtgørelser, og som
heller ikke bør gøre det, når vi ser på sagen i al demokratisk
almindelighed. Ord bør helst udtrykke følelser eller infor-
mere; de må også gerne diskutere og kaste sig ud i retorik-
kens gamle gennemprøvede artisterier, bare det er noget,
alle og enhver kan forstå ideen med uden anstrengelse.

Hvis der er nogle ord, der slipper ud og ter sig mærkeligt,
så... drop det pis! Alt er normalt. Også druk, orgier, stoffer,
kærlighed, kedsomhed, ord, pis og bræk...

Men hov, er der ikke noget galt? Jeg har nu i nogle år sam-
let på sande historier blandt eleverne, og det er da min erfa-
ring, at de, der erklærer, at de ikke har noget at fortælle, er-

klærer, at de bare er normale, at det
er netop dem, der har de mest pro-
vokerende, de mest horrible hi-
storier... Er det ikke netop den mest
langt ude historie, at alt er blevet
normalt? Kan det virkelig være nor-
malt, at man beruser sig voldsomt,
at man ikke kan tale, ikke kan finde

ud af, hvor man befinder sig eller bare i det hele taget kan
koncentrere sig?

For det var netop dét, som det handlede om, de-automa-
tisering: koncentration! Jan Mukarovsky, Roman Jakobson m.
fl. ville ikke normalisere bevidstløsheden, ligegyldigheden og
tomheden. De påpegede, at det, der gør digtningen interes-
sant, er det mærkelige i den betydning, at man mærker or-
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Hvis der er nogle ord, der slipper ud og
ter sig mærkeligt, så... drop det pis! Alt

er normalt. Også druk, orgier, stoffer, kærlighed,
kedsomhed, ord, pis og bræk...   “
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dene, at ordene bliver sanselige, fysiske (Roman Jakobson ta-
ler om, at ordene i digtningen bliver tingsliggjorte).

En dag, hvor vi gennemgik Broby-Johansens digt „FOR-
ÅRET KOMMER TIL CAFEEN“ lænede en ellers helt tavs
person fra klassen sig pludselig tilbage i stolen med drøm-
mende øjne og sagde højt og tydeligt: „Jeg ser det tydeligt. Jeg
ser det tydelig.“ „Hvad?”, spurgte jeg overrumplet. „Det!“
„Hvad?“ „Det: „STILHED EVIGGRØNNER“ „Det kan man
da ikke!“ „Jeg kan!“

De-automatisering har ikke mere at gøre med frigørelse
end med paracelhuse og potteplanter: De-automatisering
handler slet ikke så meget om, hvad man gør, men om en
måde at se på. Man skal ikke de-automatisere sine handlin-
ger, værdier og moral, man skal de-automatisere sin måde at
opleve verden på.

Og det har hverken noget at gøre med druk, sex eller for den
sags skyld danskundervisningens kanon. Det har noget at
gøre med ord, ord, som sidder fast i halsen, klistrer fast til ga-
nen eller kribler retningsløse som sorte små dyr rundt på pa-
piret i dansktimens tekster. Uforståelige og mærkelige. Måske
interessante, nogle gange, andre gange irriterende, frustrende,
kedelige, trættende, enkelte gange smukke eller ligefrem fulde
af usædvanlige farver.., men mærkelige i hvert fald. 

I det sidste tilfælde er det kunst, også selvom det ikke
nødvendigvis er specielt rart, f.eks. når de sådan sidder fast
i halsen, brækker sig og går vild i kanalgaderne.
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Alle har ret til at blive set
Interview med Anne Diklev Pallesen, 
tidligere elev på Frederiksberg HF-kursus

Anne Diklev Pallesen er færdiguddannet journalist til ja-
nuar. Læs, hvordan Frederiksberg HF, en svensk sanger i
matroskostume og en intensiv finne fik hende derhen, hvor
hun er i dag.

Hvad betød det for dig at gå på hf?
„Jeg startede ret sent på hf – jeg var 18 år, og efter at have
buldret rundt i nogle år, var det, det helt rigtige tidspunkt for
mig. Jeg var klar til at lære noget. På hf bredte verden sig ud
for mig og nye forbindelser opstod. Historie havde forbin-
delse til dansk, som havde forbindelse til samfundsfag, som
havde forbindelse til historie osv. Det åbnede nogle døre for,
hvordan jeg forstod verden, og det var ret fedt.“

Hvad gjorde du, da du blev færdig?
„Jeg boede i en lille lejlighed på Istedgade sammen med min
svenske veninde Maria. Vi var glade for at sidde i køkkenet
og drikke billig rødvin, høre musik og drømme om den store
verden. På ghettoblasteren spillede den svenske musiker
Håkan Hellström. Han var klædt i matrostøj og sang om
ulykkelig kærlighed og tordnende forelskelser – og det blev
jeg vildt fanget af. Derfor besluttede jeg at flytte til Sverige.
For der måtte de fantastiske mænd være. Så jeg fandt et

Af Bodil W. Smith,
st.vejl., lektor, hist./samf.
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hæfte over „Folkhögskolor” i Sverige og meldte mig til et
journalistkursus. Det skete ret tilfældigt, men skulle blive det,
der afgjorde, hvad jeg ville arbejde med.”

Hvornår besluttede du dig for, at du ville være journalist?
”På journalistskolen i Sverige havde jeg en lærer, som var ret
fantastisk. Hun hed Johanna og kom fra Finland. Hun talte
med en dyb stemme og lænede sig altid ind over bordet, når
hun sagde noget særligt vigtigt.
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En dag sagde hun: „Mennesker vil ses og høres. Alle har ret
til at blive set. Det er vores opgave som journalister at se men-
neskene og høre dem.“ Jeg syntes, det var et fint udgangs-
punkt, og det vendte lidt op og ned på mit billede om den
gravende og konfronterende journalist – journalistik er mere
og andet end det. Det er også at se og høre alle. Og lige der,
tænkte jeg, „Det er det fedeste og rigtigste arbejde, man kan
have.” Så jeg besluttede mig for at blive journalist.”

Hvad gjorde du så?
„Så søgte jeg ind på journalistuddannelsen på Syddansk
Universitet i Odense. Her skulle jeg igennem tre optagelses-
dele. Altså en ansøgning, en skriftlig prøve og en samtale.
Men det lykkedes, og jeg kom ind. Og det var jeg rigtig glad
for. For uddannelsen var lige det jeg ville, og jeg kan stærkt
anbefale den til alle, der overvejer at gå den vej. I forbindelse
med uddannelsen er man et år i praktik.“

Hvad laver du nu?
„I øjeblikket er jeg i praktik på DR Nyheder, hvor jeg har ar-
bejdet på henholdsvis P3 Nyheder, Radioavisen, P1 Mor-
gen, og nu skal jeg bruge de sidste tre måneder på TV-Avisen.
Det er fantastisk at være i praktik. Vi får lov til stort set lige
så meget som de færdiguddannede journalister. Jeg har sendt
live fra Østrig, da Jörg Haider døde, jeg er taget til Aalborg 
i en uge for at lave radioindslag derfra, og jeg har mærket
deadline-suset ind til knoglerne. Jeg har både skrevet og la-
vet radio og TV. Det er spændende, hårdt og lærerigt. Til ja-
nuar er jeg færdiguddannet, så er det ud i den virkelige ver-
den, på det rigtige arbejdsmarked. Skræmmende… Men også
fedt.“
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Kan du ikke lige skrue
ned for kammertonen?
En tekstmosaik om 2T’s studietur 
til Sevilla, marts 2008

Denne skæve opfordring til at stikke piben ind blev udtalt af
en træt kursist i bussen på vej ud til flyet i lufthavnen i
Palma de Mallorca – hvorfra sidste etape af T-klassens stu-
dietur til Andalusiens perle af en hovedstad, Sevilla, skulle
finde sted. En studietur kan være en krævende disciplin,
når et stramt fagligt program – koste hvad det vil – kombi-
neres med en grundig research i Sevillas natteliv, og træthed
åbner som bekendt op for sproglig kontamination mellem di-
verse talemåder.

Seks dage tidligere var
vi landet i Sevilla, der –
stik imod alle statistikker
og ikke mindst dansklære-
rens erfaringer fra tidligere
ture til destinationen – tog
imod os med silende regn. 

La lluvia bendita kalder
andalusierne dette for dem
sjældne meteorologiske
fænomen. Og det betyder
ikke den „forbandede
regn“, men derimod den

Hans Kargaard
st.vejl., lektor, dansk 
og 2T
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T-klassen i Sevilla

8964_FHF Indhold 2009_ny2:Layout 1  16/06/09  17:07  Side 31



32

„velsignede regn“ og udtrykket har
selvfølgelig, som så meget i Anda-
lusien, referencer til den katolske
kirke, hvor det hellige vievand,
som kirkegængere kan dyppe fing-
rene i, kaldes el aqua bendita. Stam-
men i ordet er det latinske benedic-
tus, som både en dansk prinsesse
og en tysk pave er velsignet med.
Nå, slut med „sproghjørnet“ for
denne gang.

T-klassen ville have sol, og den
viste sig da også midt i ugen, efter

at vi havde taget broderparten af de gennemsnitlige fire
regnvejrsdage i marts måned, og da solen og varmen for al-
vor kom, blomstrede den sevillanske gadekultur og t-klassen
for alvor op.

Studieturen var tværfaglig, ja, lad os bare kalde den multi-
flerfaglig tværfakultær: historie, religion, samfundsfag og
dansk og så fik de fire elever i klassen, der har spansk på sko-
len en femte dimension med.

Emnerne var i historie og religion kulturmødet mellem is-
lam og katolicisme, og alle i t-klassen har nu en overlevelse-
snødvendig trivial pursuit-viden om årstallet 1492.

I samfundsfag var det modernitets- og traditionstemaet,
der blev taget op og gjort til genstand for empiriske sociolo-
giske studier, hvis resultater Mogens Jensen vil redegøre for
i artiklen Feltarbejde i Andalusien, og i dansk var eleverne
blevet introduceret til litterære sværvægteres oplevelse af
den andalusiske kultur, og eleverne skulle i løbet af ugen gøre
notater og iagttagelser til en større skriftlig opgave: en kom-

To forventningsfulde 
t’ere på vej til Sevilla
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bination af formidlingsskrivning og fri essayistik. Følgende
er sammenklip fra elevernes besvarelser.

Mikala og Niklas udtrykker allerede i deres overskrifter be-
gejstring for vores rejsemål med fine intertekstuelle referen-
cer til henholdsvis Politikens populære rejseguides og den
svenske troubadour og rocklyriker Michael Wiehe:

„Turen skal gå til Sevilla/Jag vet jag stannar i Sevilla“ lyder
de kategoriske udmeldinger.

Adrian giver den heller ikke for lidt, når han i underru-
brikken til sin artikel skriver:

„Du har været maurernes, de kristnes og Francos by, nu er du
min”, og hvis vi ser bort fra en vis kvalme over det andalu-
siske køkkens overforbrug af olivenolie og sukkerstads, må
man konstatere, at eleverne på trods af la lluvia bendita tog Se-
villa til deres hjerter. Nu skal det for god ordens skyld be-
mærkes, at eleverne skulle skrive i rollen som journalister, der
skulle anbefale et nyt rejsemål for et ungdomsrejsebureau, og
derfor sidder Ninas kompa-
rative analyse lige i øjet:

„I Sevilla er det om noget
andet sted muligt at skifte
cheeseburgeren ud med origi-
nal tapas og paella, og Costa
Bravas technorytmer kan er-
stattes med intens flamenco.

Sevilla er det Spanien, man
forestiller sig, når man lukker
øjnene.“

Og Nina fortsætter sine
anbefalinger, her gælder det
Plaza Espana:

33

Mogens Jensen og 
Hans Kargaard i elevfri zone
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„På Plaza de Espana ligger et pompøst og kitschet slot, som blev
bygget i forbindelse med den spansk/amerikanske Expo i 1929.
Slottet er på grund af dets prangende ydre blevet brugt som kulisse
i film som Star Wars og Lawrence of Arabia. Det er bygget i et miks
af stilarter, hvor arkitekten har grebet tilbage i den andalusiske hi-
storie og har genskabt et maurisk udtryk og blandet det med typi-
ske renaissancesøjler og barokkens symmetri.“

Dansklæreren havde truet med bøder, hvis eleverne for-
faldt til kulturetnocentrisk globaliseret junk-food, og det tog
eleverne til sig. Marie var dog lidt skræmt i starten:

„Jeg kigger skræmt på de tre
anretninger og er ærligt talt en
anelse bange for, hvad jeg nu
skal til at stoppe i mig. Jeg pri-
ser mig lykkelig for, at jeg ikke
er allergisk over for noget og ka-
ster mig ud i det: lammekød i
honningsovs, indbagt skaldyr i
sherry og dybstegt haj bliver de
retter, jeg udpeger mig på bedste
russisk roulette-vis. Jeg er for-
tryllet. De bedste tapas, jeg i
mit liv har smagt.“

Fredag aften foldede Se-
villa sig rigtigt ud, og Daniel
bliver svært poetisk:

„Vi iler ned ad Velazquez.
Det rødlige, gule neddæmpende skær har indtaget gader og stræ-
der. Byen er sat i brand. En brand af fred og glæde.“

Studietur er udover omlagt undervisning, naturligvis også
fest og farver. Nå, hvem fanden har ikke været ung engang.

34

Studietur er udover omlagt undervisning,
naturligvis også fest og farver. Nå, hvem

fanden har ikke været ung engang. Det kunne af 
og til gå ud over præcisionen mht. til fremmødet til 
de aftalte tidspunkter, jo i den disciplin dumpede 
T-klassen, mens de, hvad faglige og sociale kompe-
tencer angik, fik rigtigt gode anmeldelser ved den 
afsluttende middagsevaluering, som de tre lærere 
– også kaldet for tre-enigheden, la trinidad – Mogens
Jensen naturligvis faderen, René Cordua sønnen og
som spiritus sanctus, Hans Kargaard, stod for.

“
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Det kunne af og til gå ud over præcisionen mht. til fremmø-
det til de aftalte tidspunkter, jo i den disciplin dumpede T-
klassen, mens de, hvad faglige og sociale kompetencer angik,
fik rigtigt gode anmeldelser ved den afsluttende middags-
evaluering, som de tre lærere – også kaldet for tre-enigheden,
la trinidad – Mogens Jensen naturligvis faderen, René Cor-
dua sønnen og som spiritus sanctus, Hans Kargaard, stod
for.

Morten var utvivlsomt på festabernes hold, men mødte
som langt de fleste op til dagens arrangementer om end ikke
helt puncto, men det er vel heller ikke nemt, når man har ind-
gået en pagt i Djævlens kælder:

„Sluk tørsten med ildvand på en bar i det lille netværk af gader,
få en Jarra del fuego og hæld benzin på din nyantændte tunge med
den lokale Cruzcampo -– øl, skænket med lovende øjne og bløde hof-
ter.“

Jo, gennemgangen i den danskfaglige opvarmning til turen
af Tom Kristensens ekspressionistiske Sevilla-portræt fra rej-
sebogen En kavaler i Spanien havde sat sig spor, hvilket ikke
mindst kan mærkes, når eleverne gengiver deres oplevelse af
den lokale, autentiske flamenco-kunst:

„Scenen buldrer og brager under flamencodanserindens drama-
tiske trin. Som pæredansk føles den utilslørede lidenskab konfron-
terende og påtrængende – men på den fede måde.“ (Nina)

„Et blødende hjerte jamrer ulykkelige sange om utroskab og ja-
lousi udover menneskemængden. Maskulinitet og udholdenhed og
styrke i rød kjole og tunge høje hæle.“ (Morten)

Jo, Sevilla var et hit. Men tiden gik ikke kun med flamenco
og Cruzcampo, så lad os gå over elevernes kvalitative og kvan-
titative empiriske studier af unge sevillaneres adfærd og
normer.
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Feltarbejde i Andalusien

Som en del af gymnasiereformen skal der arbejdes med em-
piriske analyser, dvs. der skal iværksættes „feltarbejde” i
kultur og samfundsfaget. Som forudsætningen for dette felt-
arbejde udarbejdede eleverne hjemmefra et observations-
skema til iagttagelse af kulturelle forskelle og et spørge-
skema, der skulle undersøge unge studerendes livsstil og
holdninger. Analysen af de kulturelle forskelle skulle bruges
som et grundlag for den danske stil, som læseren kan se re-
fereret andetsteds i dette blad. Derfor vil jeg i det følgende
alene og kort beskæftige mig med spørgeskemabesvarel-
serne.

Tre diagrammer fra den omfattende rapport skal fremdra-
ges i denne sammenhæng. 

Politisk holdning
Det handler først om den politiske holdning på en venstre-
højre-skala. Der var angivet fem svarmuligheder: venstreo-
rienteret, mindre venstreorienteret, moderat, mindre højreo-
rienteret og højreorienteret. Selvom antallet af respondenter
var relativ stort, var der ingen, der svarede lidt højreoriente-
ret eller lidt venstreorienteret. Man placerede sig enten i
yderpositionerne eller i midten.

Det er bemærkelsesværdigt, at de studerende var mar-
kant mere venstreorienterede end den samlede spanske be-
folkning, jf. det seneste valg. Jeg kender ikke tilsvarende un-
dersøgelser i Danmark, men en undersøgelse her på stedet
peger i samme retning. Kigger vi nærmere på mænds og

Af Mogens Jensen,
lektor, dansk/samf.

Højreorienteret

Moderat Venstreorienteret

Politisk holdning på
en højre-venstre-skala:

36

8964_FHF Indhold 2009_ny2:Layout 1  16/06/09  17:07  Side 36



kvinders holdninger i undersøgelsen, ser vi, at kvinderne er
mere venstreorienterede end mændene, et mønster vi også
kender fra Danmark, om end kvinderne de senere år også er
rykket til højre.

Religiøsitet
Ang. religiøsitet spurgte vi, hvor religiøse de var:Det var be-
mærkelsesværdigt, at stort set alle de studerende erklærede,
at de var markant antikatolske - i modsætning til den hypo-
tese, vi havde dannet os hjemmefra. Ikke overraskende viste
det sig, at det var de højreorienterede (mænd) der tilsvarende
var stærkt katolske. Forklaringen ligger nok i det forhold, at
moderniseringen og hermed den religiøse kritik i høj grad
bæres af unge (og studerende). Og at moderniseringspro-
cessen i forhold til Danmark er lidt forsinket.

Alkoholforbrug
Hvad angår alkoholforbrug er den studerende ret beskeden
(Y aksen er procent og x aksen er antal gen-
stande pr uge.)

Her adskiller den sevillanske studerende sig
afgjort fra den danske ditto. Som forventet sva-
rede de sammenhængende hermed, at de sjæl-
dent var fulde. Den danske Forebyggelses-
kommission ville være misundelig og kunne
afvikle sig selv på det her område, hvis de
skulle sikre medborgernes politisk korrekte
livsstil i Spanien. 

Af andre resultater kan jeg summarisk
nævne følgende. Næsten 70% af de studerende
boede hos og fik deres studier finansieret af fa-

Meget Ateist
Ret meget

Middel

Lidt

Grad af religiøsitet:

Alkoholforbrug

0-5 6-10 11-20 o. 21 Antal genstande
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milien. Derfor kan det undre, at deres studieaktiviteter ikke
var mere omfattende (33% under 20 t., 40 % under en dansk
arbejdsuge). De bruger åbenbart en god del tid på at nyde det
gode vejr og den smukke by sammen med venner (vigtigste
fritidsaktivitet), men ikke til at nyde alkohol eller tage stof-
fer (25% gjorde det dog regelmæssigt). Alt i alt svarer det til
de hypoteser, vi opstillede hjemmefra og som for nylig er be-
kræftet af Cecile Van De Velde i bogen Devenir adulte. Ene-
ste hypotese, der i vores undersøgelse, hvis reliabilitet og va-
liditet er uangribelig, er blevet problematiseret, er myten om
de spanske studerendes større flid.

38

Præmierne for elevernes
empiriske studier
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Af Kasper Josefsen og
Sarah E. K. Lindqvist, 2Z

Prag-Prague-Praha
   En beskrivelse af 2 Z og 2P’s studietur 2009

Bussen
Vans, stiletter og ballerinasko. Skoene var pakket. Hun steg
ud af bilen, tog sin kuffert og håndtaske, vinkede farvel til
moren og klappede på bilen to gange. Hendes syn mødte en
turistbus med stort T, lettere våde medstuderende, der fe-
brilsk prøvede at hive det sidste ud af deres cigaretter inden
den ni timer lange bustur til Tjekkiets vidunderby Prag. Hun
kiggede sig omkring, rundt på de mennesker, som hun skulle
tilbringe de næste fem dage sammen med. Hun kendte om-

2Z i Prag
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kring halvfems procent, men så var der dem fra den anden
klasse man ikke vidste eksisterede, dog så hun frem til at
kende dem og fandt en lækker tosædet plads blandt nogle

velkendte ansigter. Stemnin-
gen var høj, specielt på grund
af den meget karismatiske bu-
schauffør som var alt, hvad
man kunne drømme om: Hu-
moristisk, sarkastisk og mest

af alt bare en gigantisk bunke verbale knæbøjninger, der gav
humøret et ekstra kick. Det var alligevel en smule koldt om
fødderne, ekstra sokker tænkte hun.

Færgen
Ekstra uldsokker, milisokker, milisko og Converse. Skoene
var pakket. Bussen kørte ind på færgen, og han morede sig
over skiltet Poopdeck sammen med gutterne. De kom op i
den delikate færgecafé, og han indså, at han var nødsaget til
at tage snitzlen med sigøjnersovs grundet den fremtrædende

sult. Hans bedste ven tog schnitzlen med
bearnaise og kiggede misundeligt på den
indbydende sigøjnersovs. Dette var til dags
dato et af de værste måltider, han havde
smagt. Men måske alligevel ikke ligeså slemt
som i Iraks finest mre (meal ready to eat). En
pose syntetisk pulvermad som blev tilberedt
ved kogende vand i en pose, ryste ryste, og
værsgo’ så er der serveret. Han og gutterne
indtog arkaden og tjekkede skibet ud. En
lille cigaret i den charmerende rygekabine,
hvor det var unødvendigt overhovedet at

De kom op i den delikate færgecafé, og han
indså at han var nødsaget til at tage snitzlen

med sigøjnersovs grundet den fremtrædende sult.“
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tænde en cigaret for at få tilfredsstillet sin ni-
kotintrang. Færgen lagde til, bussen star-
tede, søvnen meldte sin ankomst og snart
sov han sammen med sytten andre snor-
kende elever.

Hotellet
     Hun frøs og vågnede ved den nye buschauf-
førs hosten ind i mikrofonen og et hæst „God
morgen, velkommen til Prag.“ Han boede i
Prag så han gav en hurtig: „til højre ses…“
som et lettere wake-up-call til dem der
endnu lå og blundede. Hendes fødder var stadig kolde. „Vil
du låne et par uldsokker?“. Hun tog imod, men varmen ville
stadig ikke rigtig brede sig ud i de stadigt sovende fødder. De
ankom til Hotel City Club, hvor de skulle tilbringe de næste
fire nætter. Veludhvilede lærere mødte dem, da de havde ta-
get flyet aftenen forinden, hvilket var meget rart, da check-
in først foregik flere timer senere. Et varmt bad og en seng at
powernappe på blev taget imod med kyshånd af eleverne. Ef-
ter en tiltrængt tjekkisk morgenmad med alt hvad hjertet be-
gærer: pølse 1, pølse 2, pølse
tre og agurker, var de klar til at
udforske Prag. Hun og de an-
dre elever begav sig derefter
ud på turens første byvan-
dring, som førte dem til den
smukke, dog meget våde borg. Ydermere fik hun fornøjelsen
af at se Katedràla sv. Vita, Karlsbroen og den gyldne gyde.
Hun tænkte tilbage på dengang på højskolen, hvor de havde
besøgt Prag. Et fantastisk lyspunkt på den lange vej af min-

Efter en tiltrængt tjekkisk morgenmad med
alt hvad hjertet begærer: pølse 1, pølse 2,

pølse 3 og agurker, var de klar til at udforske Prag.“
41
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der. Hun tænkte tilbage på den varme som-
merduft, som nu lå så langt væk, dybt nede
under Prags våde gader.

Borgen
Han fulgte lærerne og de forrestgående ele-
ver ind på et lille spisested. Han var godt sul-
ten efter rundturen omkring borgen og så
frem til også at få smagt på Prags berømte øl.
Synet, der mødte ham, var en smaskforvirret
tjener, der absolut ikke havde forventet tyve
mennesker denne regnfulde mandag mid-

dag. Hans brogede engelsk gjorde ikke situationen meget
bedre for ham. „One snitzel with fries and a beer, please”.
“Det kan ikke gå galt”, tænkte han. Junkfooden hernede
kommer til at tage livet af mig. Hans tjenererfaring fik ham
til at beundre den arme mand en smule, da han kom valsende
ind med fire tallerkner. Thumbs up. Hans fødder var våde af
regnen. Valget af Converse måske ikke havde været så vel-

overvejet alligevel. De forlod re-
stauranten og begav sig ned mod
Karlsbroen, som på denne regnvåde
dag så mere sørgelig ud end nogen-
sinde før. De små mænd ved bo-
derne så ligeså bitre ud som resten

af Prags befolkning, og halvdelen af boderne manglede. Der
var dog et par, der havde stillet sig poserende op i regnen hos
en karikaturtegner. “Han har en flot streg”, tænkte han. Han
tænkte tilbage på det billede, han havde lavet, der hang
hjemme i køkkenet over komfuret. Sjap sjap. „Så er der fæl-
lesbillede” udbrød en af lærerne. 

Hans fødder var våde af regnen. Valget 
af Converse måske ikke havde været så 

velovervejet alligevel. “
42
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Billedet
Fællesbillede. Interessant tænkte hun. Hun kiggede på pøblen
af elever, der langsomt samlede sig foran det store murstens
rækværk. Hun var fascineret af denne menneskemængde. Fa-
scineret af blandingen af mennesker.
Fra 18-31 år. Nogle havde børn an-
dre var stadig børn. Høje, små,
tynde, tykke, rødhårede, mørkhå-
rede, blonde smilende våde elever.
Hun gik hen og satte sig på hug, „1,
2, 3 smil!”. En elev holdt oplæg om
broen, dens statuetter, dens betyd-
ning, dens fald og dens opbygning. Han nærmest råbte in-
formationerne ud på grund af den tiltagende blæst og regn.
De begav sig ind mod byen for at udforske den jødiske by-
del. Synagogen blev besøgt, og stilheden bredte sig. Den fæl-
les respekt for de tusinder af navne, der var skrevet med sort
på de hvidkalkede vægge, var rammende. Den jødiske kir-
kegård, et spøjst koncept tænkte hun. De havde bygget
ovenpå den omkring elleve gange. Det er
virkelig mange mennesker begravet ovenpå
hinanden. Hun fandt elevoplægget om jø-
derne og bydelen inspirerende, og dog stadig
sørgmodigt. Pigen, som holdt oplægget,
havde en klar røst. Hun var typen, som når
hun åbnede munden, lyttede folk straks på
grund af den automatiske autoritet i hendes
stemme. Hun ville blive en god underviser,
tænkte hun. Sådan en man glædede sig til at
have timer med, en man glædede sig til at
suge viden fra.

Den jødiske kirkegård, et spøjst koncept
tænkte hun. De havde bygget ovenpå

den omkring elleve gange. Det er virkelig
mange mennesker begravet ovenpå hinanden.“
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Mad
Hjemad. Han så frem til at komme tilbage til hotellet efter den
lange, dog lærerige dag. Smække fødderne op og lige nå et
afsnit af tv-serien Scrubs. Check-in gik fint, og en lur inden
aftensmaden blev det også til. De var en gruppe på omkring
ti mennesker, der tog ud for at undersøge Prags kulinariske
køkken, som mest af alt bestod af kommen, til manges store
skuffelse. Han undrede sig over om alle steder i Prag var så-
dan. Store robuste træmøbler, lidt Hawaii-stil med plastik
blomster og en kæmpe Smirnoff Ice i loftet. Maden blev
spist, og han faldt i snak med to fra den anden klasse, som
også havde været af sted i Irak, dog på et andet hold. Hans
sko stod til tørre på værelset under radiatoren. Pigerne havde
taget hul på en flaske rødvin og morede sig gevaldigt, så han
og de andre drenge valgte at søge tilflugt på en sportsbar til
et spil pool. Vejen hjem til hotellet var kort, men regnen var
stoppet, og han fik for første gang duftet ordentligt til denne
by, mens han slentrede ned ad de våde gader.

Theresienstadt also known
as Terezín
Vækkeuret ringede. I dag skulle
hun sammen med tre andre fra
hendes klasse holde oplæg i
bussen om Hannah Arendts
syn på ondskab, Terezín og jø-
deforfølgelserne under 2 ver-
denskrig. Busturen var en
smule lang, 80 kilometer, og
mange benyttede derfor lejlig-
heden til at tage en lille lur.

Han steg ud af bussen, og det samme syn
ramte alle. „Arbeit Macht Frei” De sorte

bogstaver på den hvide bue prægede den gule murs
indgang til lejren. Stilheden blandt eleverne var slå-
ende. Han studerede de andre elevers sørgmodige og
respektfyldte ansigter og mærkede en stikken i hjertet
da han trådte ind i et rum på størrelse med sin stue.
„30 people slept in here” sagde den tjekkiske guide de
havde fået tildelt.

“
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Regnen ramte ruden, og Prag forsvandt
stille, mens bussen kørte ud i det tjekkiske
åbne landskab. Hendes øjne lukkede, og hun
faldt hen.

Arbeit macht frei
Bonk! Han vågnede med et sæt da hans ho-
ved var kollideret med ruden i takt med bus-
sen stoppede. Han steg ud af bussen, og det
samme syn ramte alle. „Arbeit Macht Frei”
De sorte bogstaver på den hvide bue præ-
gede den gule murs indgang til lejren. Stil-
heden blandt eleverne var slående. Han studerede de andre
elevers sørgmodige og respektfyldte ansigter og mærkede en
stikken i hjertet, da han trådte ind i et rum på størrelse med
hans stue. „30 people slept in here” sagde den tjekkiske
guide, de havde fået tildelt. Han blev overvældet og følte,
hvordan historiebøgernes tørre ord pludseligt blev virke-
lige. Han undredes og forfærdedes ved Europas fortid, hvor
en mand som Hitler havde hersket og næsten udryddet et
helt folkefærd. De troede på det forkerte tegn. Gastapos byg-
ning blev tilset med onde øjne af eleverne. Et tilhørende mu-
seum blev besøgt bagefter. Igen mærkede han, hvordan vre-
den kriblede i ham ved synet af børnetegninger, børnetøj og
personlige breve. Håb. De havde håbet, men det havde ikke
været nok. Han gik ud og tændte en cigaret.

Litomerice
Endelig. Endelig fik hun og de andre elever et pusterum fra
den oprivende oplevelse. De kørte til en nærved liggende lille
klassisk tjekkisk by. Her skulle der indtages mad under hyg-
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gelige omstændigheder. Hun og fire andre piger besøgte en
lille hyggelig restaurant med store robuste træmøbler. Den
delikate mad blev serveret på store træfade med en tallerken
af tin på. De snakkede om indtrykkene fra Terezín og blev
enige om, at det var rart at få tankerne andet steds. De betalte
og satte sig ud i bussen for nu at køre til Prags største bryg-
geri, Staropramen.

Bryggeriet
Ærgerligt. Bryggeriet var lukket. De havde taget metroen
derud, og han havde set frem til at få en rundvisning på det
store bryggeri. Ikke kun for øllens skyld, men også for at få
tankerne afledt. Han tænkte stadig på de forfærdelige ting,
han havde fået at se tidligere på dagen. Han og nogle andre
tog tilbage til hotellet for at gøre sig klar til aftenens klasse-
middag for Z klassen. De havde indtjent penge til turen til en
fredagscafé på skolen, hvor de havde hostet.

De gik i lang tid for at finde et sted. Han gik sammen med
en pige fra klassen og snakkede om, at de gerne begge ville
nå at besøg KFC, mens de var dernede. Måske var det billi-
gere i Prag end i København? „Vi har fundet et sted.” De

fulgte mængden ned af en lille side-
gade. Da de kom ind, mødte de store ro-
buste møbler dem endnu engang . Han
bestilte en bøf og spiste resten af en
klassekammerats asiatiske ret. „Han er
sgu dygtig, ham bartenderen alligevel.

Han er helt alene og laver cocktails til 17 mennesker.” Pigen,
der havde udtrykt sig, var selv bartender til dagligt hjemme
i København og prøvede at lure nogle tricks af. Han mærkede
trætheden melde sig, og alkoholen gjorde det ikke nemmere.

Vækkeuret ringede og hovedpinen
meldte sin ankomst efter gårsdagens

besøg på et treetagers diskotek.“
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„Jeg smutter hjemad nu” sagde han. Et par folk tilsluttede sig
ham, mens resten tog på Prags største diskotek. 

Kafka
Bib, bib, bib. Vækkeuret ringede, og
hovedpinen meldte sin ankomst ef-
ter gårsdagens besøg på et treetagers
diskotek. Hun valsede ud på toilettet
og smed lidt vand i hovedet og trip-
pede ned til morgenmaden. Efter
morgenmaden skulle hun og de andre
på byvandring. Sol. For første gang i
flere dage skinnede solen nu. Hun indså, at når solen så en-
delig skinnede i Prag, så gjorde den det sandelig også. Byen
var en komplet anden i dette lys. Levende, spillende, indby-
dende. Hun fik lyst til at danse. Danse hen af Karlsbroen.
Dansende ankom eleverne til Kafkamuseet. En af lærerne
holdt et oplæg om en af Kafkas noveller. Eleverne trådte ind
på museet. Sejt. Han havde været medlem af en form for
gruppe af intelligente mennesker, heriblandt
seleveste Albert Einstein. Han var lidt sej al-
ligevel, ham Kafka. Efter besøget hos Kafka
var det blevet frokosttid. Den gyldne måge
ville være et godt valg nu, tænkte hun.

Karsbroen down under
Den gyldne måge. Genialt valg. Han og tre
andre havde besluttet sig for at indtage Mac-
cen to-go. De tog den indkøbte mad med
ned til Karlsbroen og satte sig på kajen og
kiggede ud over floden Vltava. Solen skin-

En af lærerne holdt et oplæg om en af
Kafkas noveller. Eleverne trådte ind på

museet. Sejt. Han havde været medlem af en
form for gruppe af intelligente mennesker, 
heriblandt seleveste Albert Einstein. Han var
lidt sej alligevel ham Kafka.

“
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nede stadig, som var den u-slukkelig. Han lænede sig tilbage
og nød solens stråler i sit halvblege ansigt. Efter en halv times
tid drog han og de tre andre tilbage til det aftalte sted for at

mødes med de andre. „Hey mate,
hvad fik I at spise?” spurgte han en af
drengene. „Peberbøf, igen.”. Han un-
dredes over, hvor mange kilo kød de
egentlig havde indtaget til sammen
dernede. Måske en 10-15 kilo? De gik

over Karlsbroen igen for at komme ind til den gamle bydel.
Her skulle de besøge det Kommunistiske Museum. Der blev
holdt et elevoplæg til, og den samlede flok gik indenfor.

Kommunismens rædsler
Stalin. Dit afskyelige menneske. Hun tænkte tilbage på sin
Større Skriftlige Opgave om Stalin og mindedes hans fol-
kedrab. Eleverne blev endnu engang ramt af afskyelige levn
og elementer. Denne gang fra det kommunistiske styre, som
havde hærget den østlige del af Europa i flere dekader. Hun

satte sig til rette på en stol. Filmen blev sat
i gang, og synet, der mødte hende og de an-
dre elever, var forfærdeligt. Synet af civile,
der blev gennemtævet af politiet, var
skrækkeligt. Men mest af alt var hun for-
færdet over en lille dreng på omkring seks
år, som sad på forreste række med sine for-
ældre og så denne rædselsvækkende film,
som var den en tegnefilm. Var det under
fløjlsrevolutionen? Tænk, at en by som
Prag, som i dag stod så smuk, engang
havde været ramt af så megen forfærdelig-

Kommen, du kategoriseres katastrofalt
som et krydderi. Kommen, erkend din

kulinariske inkompetence.“
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hed, så megen vold, så meget had. Hun gik ud og tændte en
cigaret.

Kommen, du kategoriseres 
katastrofalt som et krydderi
Hjemad. Dagen havde været kort. De skulle nu i de inddelte
grupper, finde på en form for underholdning til aftenens fæl-
les middag for klasserne. Hans gruppe lavede et digt. Et digt
om personerne fra klassen. Deres forskellighed. Deres per-
sonlige adfærd. Middagen blev afholdt på et lille tjekkisk
sted midt i Prag. Endnu engang var kommen et fremtræ-
dende element. En gruppe af piger reciterede et digt om de-
res inderlige had til kommen. „Kommen, du kategoriseres
katastrofalt som et krydderi. Kommen, erkend din kulina-
riske inkompetence.” Andre holdt en tale om turen, dens op-
ture og nedture, samt parodier på lærerne. Stemningen var
endnu engang høj og blev endnu højere, da en lettere over-
vægtig tjekke med måne underholdt med sit harmonikaspil.
Bedste elevoplæg blev tildelt præ-
mier. Han vandt med sin gruppe
efter oplægget om Terezín og fik
en fin lille nøglering med en rus-
sisk dame på. Bedste humør blev
uddelt. Og til sidst fik arrangørerne
af turen også deres fortjente ap-
plaus. Han mærkede efter og følte
et lille stik i maven. Sørgmodighed.
Sørgmodigheden over at turen
snart var slut. Samværet med dejlige mennesker. Velkendte
såvel som ukendte. Han fulgte flokken ned på en bar, de tid-
ligere på ugen havde besøgt.

De travede ned ad Prags gader endnu
engang, for en sidste gang at se det
astronomiske ur på Staromêstké plad-

sen. De 12 apostle tittede frem da klokken slog
hel. Døden nikkede, og fuglen pippede
“
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Så farvel da, Prag
Varmen. Varmen bredte sig i kroppen da hun
kom hjem fra aftenens festligheder. Hun lå
og kiggede op i loftet. Reflekterede over alle
indtrykkene som Prag havde givet hende.
Alle de bitre pragere, som de havde moret
sig så gevaldigt over. Byen i regn, blæst og
ikke mindst i sol. Hun lukkede øjnene og
faldt hen.

Hun vågnede til den sidste dag i Prag. De
travede ned ad Prags gader endnu engang
for en sidste gang at se det astronomiske ur

på Staromêstké pladsen. De 12 apostle tittede frem, da klok-
ken slog hel. Døden nikkede, og fuglen pippede. Den danske
Tycho Brahes gravsted blev da også besøgt i kirken Týnský.
Klokken slog et, og lærerne drog tilbage mod hotellet for at
nå deres fly, og flokken var ladt til dem selv resten af dagen
til fri leg. Hun prøvede febrilsk sammen med en ven fra
klassen at finde en KFC, men måtte give op. Hun og to piger
fandt en italiensk restaurant i stedet for. Hendes fødder var
endelig varme.

Home sweet home
9 timer. Efter at have flakket rundt i Prags gader og stræder i
tolv timer satte han sig nu endelig til rette i bussen. Lænede
hovedet op ad den selvsamme rude han havde kollideret
med to dage tidligere. Folk var trætte, dog smilende. Begej-
strede over turen, over mødet med Prag. Hans øjne faldt i.

Færgeturen gik smertefrit, dog uden sigøjnersovs denne
gang. Det var nu alligevel meget rart da bussen ramte Sjæl-
land. Tak for en dejlig tur, tænkte han. Prag, vi mødes igen.
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I kampzonen mellem
teori og praksis
Et interview med to af de overlevende fra 
pædagogikkens frontlinje

Pædagogikum-uddannelsen danner med sin vekslen mellem
kurser i bl.a. teoretisk pædagogik og undervisning i praksis
scene for et møde mellem de nyeste pædagogiske teorier og
rå, uforfalsket virkelighed. Hvordan opleves dette møde af to
nyuddannede gymnasie- og hf-lærere? Dette spørgsmål har
Vinkler stillet Manisha de Montgomery Nørgård og René
Cordua, begge undervisere på Frederiksberg HF-kursus i
henholdsvis matematik og i historie og religion.

I har netop begge afsluttet jeres pædagogikumuddannelse. Hvordan
er uddannelsen bygget op?
René: „Uddannelsen er en blanding af teori og praksis. Teori
består af en række kurser i generel teoretisk pædagogik, i pæ-
dagogik specifikt rettet til de fag, man underviser i, samt kur-
ser i tværfaglighed og gymnasier og hf-kurser som organi-
sationer. Praksis består af observation af andres
undervisning, egen undervisning under observation af vej-
leder samt egen undervisning uden observation, hvor man
undervejs skal vise, at man kan koble teorien til undervis-
ningen“

Af Kim Ingholt, 
lektor dansk/filosofi

Interview med Manisha
de M. Nørgård, 
udd.still. mat/rel. og
René Cordua,
udd.still. rel./historie
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I løbet af uddannelsen har I stiftet bekendtskab med en række teo-
rier om læring og unge i dag. Hvad kendetegner ifølge forskningen
de unge i dag?
Manisha: „Det (sen)moderne samfund som vi lever i, spiller
en stor rolle i forhold til de unges identitetsdannelse i dag. De
traditionelle familiestrukturer har ændret sig, og det har nor-
merne og traditionerne også. På en måde står „alt” dermed
til diskussion. Derfor kan den unge ikke spejle sig i sine for-

ældre eller skrive sig selv ind i en
tradition, således som man i hø-
jere grad gjorde tidligere. Den
unge står dermed mere alene med
at skabe sin egen identitet, end
man gjorde tidligere. Dette giver
måske flere muligheder og en
større grad af frihed for at definere
sig selv. Men med alle mulighe-
derne følger ansvaret og måske en

angst for ikke at slå til og for at træffe de forkerte valg. Der-
med øges behovet for at spejle sig i og få bekræftelse fra om-
givelserne. At skabe sin identitet bliver således et projekt, der
foregår i mange sammenhænge – blandt kammeraterne, i fa-
milien, i sportsklubben, på fritidsjobbet, på fredagsbaren og
i skolen.” 

René: „En af de helt store teoretikere i øjeblikket er Thomas
Ziehe, som beskriver ungdommen i dag som kulturelt frisat,
hvilket betyder, at unge i det moderne/senmoderne samfund
ikke længere identificerer sig med familien, de traditionelle
klasseopdelinger som arbejdere eller arbejdsgivere eller hjem-
stavn. Dette giver ifølge Ziehe en række muligheder, men

Eleverne på FHF er meget forskellige
med hensyn til alder og livserfaring.

Denne store forskellighed stiller krav om en
stor bredde i undervisningsformerne og om at
tilpasse undervisningen efter, hvem der sidder 
i klassen

“
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også en række problemer. Mulighederne er helt klart, at de
unge har en langt større frihed, når de skal foretage valg i de-
res liv i og med, at de ikke er bundet af traditioner. De kan i
højere grad selv forme deres liv og identitet. Dette betyder
dog også, at de unge får et enormt ansvar lagt på deres
skuldre, idet de ikke kan læne sig op ad tidligere brugte tra-
ditioner, når de skal vælge, og det betyder, ifølge Ziehe, at de
unge bruger enormt meget tid på at tænke over, hvem de er.”

Kan I genkende forskernes beskrivelse af de unge, når I sammen-
ligner dem med jeres egne elever på Frederiksberg HF-kursus?
René: „Ja og nej. Det er klart, at vores elever på FHF har me-
get at se til ved siden af skolen. Det er virkelig imponerende,
at de kommer igennem hf, flere endda med flotte gennem-
snit, når man ser på, hvad de skal overkomme ved siden af.
Eleverne på FHF adskiller dog sig dog på flere punkter fra
Ziehes beskrivelse. Især syntes jeg, at man kan mærke, at de
er ældre end den gennemsnitlige gymnasieelev. Dette bety-
der, at vores elever i højere grad har en idé om, hvem de er,
og hvad de vil.” 

Manisha: „Til dels. Eleverne på FHF er heldigvis en broget
flok, og de er derfor vanskelige at generalisere over. Nogle
klasser er meget sociale og tager et stort ansvar for hinanden,
og for at klassen som helhed skal fungere. I andre klasser sid-
der der nogle elever, der tolker undervisningen i forhold til
dem selv – dvs. livet i klassen bliver tænkt ind i deres iden-
titetsprojekt, måske lidt på bekostning af gruppen.” 

Hvilke udfordringer giver det jer som lærere at undervise eleverne
på Frederiksberg HF-kursus?
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Manisha: „Eleverne på FHF er meget forskellige med hensyn
til alder og livserfaring. Denne store forskellighed stiller krav
om en stor bredde i undervisningsformerne og om at til-
passe undervisningen efter, hvem der sidder i klassen.” 
René: „Der er næsten altid en anderledes synsvinkel på tin-
gene end den, man selv kommer med, og det er virkelig en
styrke. Det er naturligvis også sundt for eleverne at opleve
andre synsvinkler end deres egen.”

Hvad holder I mest af ved jobbet som hf-lærer?
René: „At de fleste elever har en holdning til tilværelsen og
til livets store og små spørgsmål. Vores elever sidder ikke og
venter på, at vi fortæller dem, hvad de skal mene, men er pa-
rate til at indgå i en diskussion om lærernes oplæg.”

Manisha: „En del elever, der starter på FHF, er usikre på sig
selv og på deres faglige evner. At være med til som lærer at
give disse elever tillid til sig selv og især til deres egne evner
er et meget givende aspekt ved jobbet. At give eleverne en
chance for at opleve at de kan. At give dem mod til at turde
investere dem selv i deres egen fremtid.” 
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Viva España! 
Frederiksberg HF-kursus' lærerkollegium
på tur til Malaga

Den 22. oktober indledte lærere og administrative medar-
bejdere, i alt 60 forventningsfulde deltagere, en velforberedt
ekskursion til Malaga. Vi ankom i regnvejr, men allerede om
aftenen – efter et spændende besøg i Malagas smukke Ca-
tedral –    sad vi i byens udendørsrestauranter og
nød livet. Måske holdt de mange solparasoller
regndråberne væk fra tapas og drikkeglas, må-
ske var det den løftede stemning, der gjorde os
immune over for turens sidste regndråber.

Den følgende dag besøgte vi Museo Picasso,
hvor Jette, Lotte og Peter (FHF’s svar på Ben
Kingsley) gav interessante briefings om ku-
bisme, kvinder og keramik.

Der var også i programmet indlagt tid til fag-
lige møder skjult under eufemismen „caminar y
hablar“, hvor kursisternes vej til succes kunne
drøftes. Parallelt hermed anvendtes eftermid-
dagen til byvandringer. Det må fremhæves, at
en gruppe friske lærere gennemførte op til flere
svømmeture i Middelhavet under devisen:
Mens sana in corpore sano. Ifølge en af deltagerne
havde vandet været en berusende oplevelse. 

Af Birthe Rossel
lektor, dansk
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Om aftenen bød rektor på fælles middag.
Det blev en larmende succes. Først cava, der-
efter andalusiske specialiteter med tilhørende
vine, alt sammen elegant serveret af musta-
che-prydede,     tålmodigt smilende tjenere.

Ret så tidligt den følgende morgen startede
vi med at vente på bussen, der skulle føre os
til Granada.

Til trods for denne mindre forsinkelse var
der overraskende nok stadigvæk nogle få
tomme pladser, da vi rullede af sted. Men det
lykkedes alligevel de fremmødte morgen-
duelige lærere at afsynge (med sordin) et par
sange fra det sanghæfte, som kolleger med
stor erfaring fra Spaniensrejse-arrangementer
havde udarbejdet. Chaufføren bevarede kon-
trollen bag rattet, og heldigvis blev der også
tid til Ingers interessante oplæg om mau-
rerne og Alhambra, så alle var velrustede til
besøget.

Det var en lise for sjæl og legeme at opleve
Alhambra. (Billederne afspejler oplevelsen
og graden af henførthed). Nedstigningen
nogle timer senere fra maurernes citadel og
Karl V’s renæssancepalads foregik til fods
gennem smalle gyder, og her må nævnes
Hannes suveræne stifinder-talent. I god tid
fandt hendes lille gruppe frem til en fortovs-
restaurant ikke langt fra den ventende bus,
hvor vi i ro og mag kunne hvile benene og
nyde en mindre frokost.

Et velfortjent hvil på en lille fortovsrestaurant

Stor bygningskunst i Malaga
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„Caminar y hablar” blev til fulde realiseret, og alle havde en
dejlig og udbytterig tur. Det faglige aspekt fik også sin prik
over i’et, da vi under mellemlandingen i Madrid i transit-
hallens flimrende omgivelser gennemførte et veldisciplineret
PR-møde, hvor det vigtige spørgsmål: „Hvad der bør gøres”
blev drøftet og ført til protokol.
Til allersidst – på Kirsten
Ahlmanns stærke anbefaling og
uden at tage hensyn til rektors
subtile advarsler om fremtidige
tandskader – fik vi købt en pas-
sende souvenir med hjem: turron
de almendras.
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Det var en lise for krop og
sjæl at opleve Alhambra.
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I 2006, efter at Frederiksberg HF havde været i Nice
(se www.frberg-hf.dk, HF Vinkler 2006), tog rektor til
Spanien

La Alhambra
Et kulturmøde, hvor forholdet mellem 
islam og kristendom er præget af respekt

Vi er i byen Granada i førpåsken, april 2006. Solen skinner, og
på disse gode aprildage når temperaturen op på 30 grader.
Min kone, vores børn og jeg er taget til Spanien for at opleve
lidt forårssol på baggrund af den alt for lange og alt for
kolde vinter. I Granada skal vi se Alhambra, det røde palads.
Der er tale om en kulturel attraktion på allerhøjeste niveau,
så man har rationeret adgangskortene. Ikke mere end 8.000
personer pr. dag.

Granada blev i cirka 800-tallet erobret af araberne, og de-
res kultur og religion var dominerende indtil 1482, hvor et
kristent kongepar overtog ledelsen af området. I over 600 år
har Granada således været muslimsk præget, og vores guide
hævdede, at denne indflydelse også kunne påvises i dag, ikke
mindst hvad angik madvaner, kunst og kulturlivet.

La Alhambra er et mageløst kompleks af gamle paladser og
borge. Der er ikke kun én bygning man skal se, men mange
forskellige bygningsværker, som er opført af de arabiske sul-
taner i de mange århundreder, hvor de sad ved magten. For-
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Af Finn Bønsdorff, 
rektor
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holdet til de kristne var dog på ingen måde dårligt. Man re-
spekterede hinanden, og da korstogene i 1100-tallet gjorde
visse kristne særligt krigeriske, ja så gav sultanen de kristne
fyrster penge, så han kunne få fred til at nyde livet.

En del af Alhambra kan kun forstås med muslimske bril-
ler. Paladserne er lavet som et forsøg på at udtrykke en form
for førparadisisk oplevelse. Ifølge islam vil dne rettroende ef-
ter døden ende i paradis med smukke haver, dejlig mad og
ikke mindst mange smukke kvinder. Ligesom i førparadis og
paradis skal man ligge ned og dyrke musik og ikke bestille
ret meget. Mange paladser er derfor indrettet ud fra den tan-
kegang, og til nydelsen af lokalet hører ofte en prægtig ud-
sigt over landskabet. Det er ekstra interessant i Granada, da
man med et kort drej med hovedet kan se Sierra
Nevada bjergenes evige sne. I 30 graders varme.

For at skabe fred og harmoni i religiøs forstand
bruges der vand. Gamle rørsystemer, som i øvrigt
fortsat bruges, fører vandet op på toppen af Al-
hambra. Derfra risler det ned i forskellige syste-
mer, alt efter hvad formålet med vandet var. En
muslim skal rense sig før bøn. Derfor er der mas-
ser af rindende vand omkring bederummet. I
den forbindelse bør det nævnes, at da den sorte
død/pesten hærgede i Europa i middelalderen,
så gik den forbi Granada. Religionen og den på-
budte hygiejne førte simpelthen til, at sygdom-
men ikke fik fat. Vandet brugtes selvfølgelig også
til de smukke haver og til soldaternes heste og
dyr.

På rundturen blev vi oplyst om, at på den tid
var vand det samme som magt. For ørken folk
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har vand og adgang til vand altid været
efterstræbt. I dag er det materielle
ting/værdipapirer og formuer, der rater
verdens rigeste, men dengang var det
altså vand. Og havde man endda så me-
get, at man kunne lave et smukt bassin
og havde råd til at lade noget af vandet
risle bort, ja så var man helt på toppen
af samfundets hierarki. Vi kunne se i
ruinerne, hvordan en officer havde boet.
Han havde haft både stue, værelse og
toilet med rindende vand. Plus et lille
bassin med ekstra vand til hans heste. 

Det mest fantastiske og smukke i Al-
hambra er det gamle sultanplads med Myrtegården og Lø-
vepaladset. Rigt ornamenteret, præget af mange forskellige
kunstnere og opdelt i forhold til sultanens ønsker og krav. En
sultan har krav på fire/skriver fire førstehustruer, som bor i
paladset sammen med ham. Haremmet, alle de øvrige kvin-
der som han besøgte, boede et andet sted i bygningen.

Paladset er meget præget af koranen, og i relation hertil hu-
lemotivet. Profeten Muhammed siges at have modtaget åben-
baringerne fra Allah i en hule. Da vi stod og kiggede op i lof-
tet i et af de mange smukke værelser, hvor der i loftstenene
var udhugget trekanter/kileformede rum, blev der fra vagt
og guide sagt: Ingen forklaringer. Fortolkningen af det sete
måtte den enkelte selv vælge og finde sig til rette med.

En sultan med mange kvinder får også mange sønner, og
de vil alle sammen også gerne være sultan. Det førte til tal-
rige „hofintriger”, forsøg på mord og uro, som den arabiske
befolkning til sidst ikke ville finde sig i. Så da den kristne
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konge i 1482 indfandt sig, så var muslimerne begejstrede og
lukkede ham ind. Nu kunne man slippe for alt det krig og
kævl, som de mange sultanefterkommere havde givet an-
ledning til. Der var jo i Granada og omegn tradition for at
man også under en kristen konge kunne udøve sin religion
som troende muslim. Og de kristne ødelagde da heller ikke
noget af Alhambra. Størst skade skete i 1800-tallet, da Na-
poleons soldater plyndrede og brændte mange ting. Meget er
dog efterfølgende blevet genopbygget og restaureret.

La Alhambra og fremtiden? Ja, man er i færd med at bygge
en koncertplads til klassisk musik. Opera, nutidens kunst og
kultur skal også kunne opleves og nydes i de historiske ram-
mer. At vi er i 2006 kom også til udtryk på følgende måde: Vo-
res guide Antonios mobiltelefon ringede, og han stoppede sin
rundvisning og sagde: „Sorry, the sultan is calling”.

I den franske Michelinguide skelner man mellem tre for-
skellige kategorier af stjerner. En stjerne betyder, at en se-
værdighed er et besøg værd. Er der to stjerne siges, at et be-
søg er en omvej værd. Men tre stjerner betyder, at det er hele
rejsen værd. La Alham-
bra er en 3+++-sevær-
dighed, som det varmt
kan anbefales at be-
søge.
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En studierejse 
med forhindringer
Den lykkelige beretning om, hvordan 2Y
omsider kom på studierejse til Berlin

2Y’s studietur har fra dag 1 været en stor uforudsigelighed.
Vi troede faktisk, at vi var i meget god tid, da vi allerede i
sommeren 2008 holdt adskillige afstemninger om vores de-
stination. Valget faldt på Sevilla, og vi begyndte at undersøge
mulighederne. Problemet er bare, at når studerende skal ud
at rejse, rækker budgettet på ingen måde til en tur til Sevilla
(Vi har imidlertid siden hen erfaret at adskillige andre klas-
ser faktisk har været i Sevilla – De må have nogle bedre for-
ældre end os). Nå, så måtte vi finde et andet sted at tage hen
– og efter megen diskussion, blev turen nu rykket til Krakow.
Det var jo fedt for vore pengepunge, da der er billigt at leve
i den gamle østblok. Vi indhentede flere tilbud, som alle
brugte Sterling, der – som bekendt – gik konkurs! Rektors tål-
modighed var snart ved at være opbrugt, så nu måtte der ske
noget.

Rektor lod sig overtale, fordi vi var så mange, som skulle
med, og vi havde sparet sammen over hele efteråret. Vores
lærer Vibeke (AKA Vibe) kunne arrangere en tur til London
over en weekend, og alt var godt. – Men, men, men så let
skulle det selvfølgelig ikke være. „London er for dyr at bo i”,
proklamerede flere fra klassen. Efterhånden var alles tålmo-

Af Vibeke Fenger-
Petersen,
lektor, eng./rel./psyk.
og Amanda, Asser, 
Assia, David, Esben, 
Mie, Mikkel, Morten,
Nanna, Patrick, Rasmus, 
Simon, David, Julie, 
Thomas, Venant, 2Y
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dighed opbrugt, men studieturen genopstod, da Assia kom
det det fremragende forslag om at tage til Berlin for under
1.000 kr. Vi undersøgte Assias forslag og fik indhentet et til-
bud, men da flere ikke indbetalte deres penge til Amanda,
som styrede pengekassen under
hele det lange forløb, løb tilbud-
det fra os. Så kom dagen, hvor
Vibe lagde en besked ud på Lectio
om, at der skulle ske noget inden
tre dage, ellers betragtede hun sig
ikke længere som lærer for turen
– denne trussel fik Asser og Amanda til at træde i karakter.
På fjerdedagen efter Vibes besked og efter megen research på
nettet og pr. telefon fandt vi et fantastisk og billigt firstjernet
hotel i Østberlin og bookede og overraskede Viben med en
stor buket blomster midt i en time med en anden klasse. 

Så begyndte vi rigtig at glæde
os – det lignede jo efterhånden
noget! Rasmus, Esben og Asser
arrangerede en fredagscafé på
dagen, hvor alle fik deres SSO-
karakterer, hvor vi tjente styr-
tende med penge. De penge
blev så på smukkeste vis delt
mellem dem, som egentlig
gerne ville med, men bare ikke
havde pengene til det. Det slog
det sidste slag og gjorde, at alle
var rejseklar!

Da dagen kom mødte alle til
tiden (kl. 6), undtagen Asser –

De penge blev så på smukkeste vis delt 
mellem dem, som egentlig gerne ville med,

men bare ikke havde pengene til det. Det slog det
sidste slag, og gjorde at alle var rejseklar!“
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Han vågnede på det tidspunkt. Vel og mærke uden at have
pakket! Men forbløffende nok nåede han til det aftalte mø-
dested, inden bussen kørte, og vi var alle af sted! Nanna
havde bagt masser af lækre fastelavnsboller, som vi guffede
i under hele turen.

I Berlin lærte vi at kende forskel på katolske kirker, pro-
testantiske kirker og synagoger. Vi studerede det gamle og
det nye Berlin, og ikke mindst så de fleste af drengene Herta
Berlin besejre Leverkusen på det Olympiske Station sam-
men med 50.000 andre tilskuere. Men først og fremmest
havde vi det utrolig sjovt. Der blev drukket rigtig meget øl og
sunget rigtig mange sange med usædvanlige tekster. Vibe fik
sig en stærk oplevelse i løbet af de fire dage vi var sammen.
Vi tror aldrig, at hun vil glemme 2y – Og vi vil aldrig glemme
hende!

Studierejsen var den perfekte afslutning på vores to år på
FHF. Som alle ved, er rejsen jo
mindst lige så vigtig som at nå må-
let – i vores tilfælde måtte vi gen-
nem mange forhindringer for at nå
det lykkelige mål i Berlin. Det var
det hele værd. 
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Med sproget som indsats!
2ø på studietur til Sevilla, hvor El rio del
Guadalquivir pasa por el centro de Sevilla

I 2Ø har stort set alle elever spansk på A eller B niveau, og
sidst i februar drog klassen derfor på studietur til Andalusi-
ens fantastiske hovedstad, Sevilla, for at opleve „sprog i
praksis“ – ledsaget af spansklærer Lise Hansen og engels-
klærer Kirsten Seitzmayer.

Sevilla imødekom alle de forventninger de vintertrætte
elever havde til Sydspanien: sol, varme, høj klar blå himmel,
gader og torve smykket med appelsintræer, hvis appelsiner
– som eleverne hurtigt noterede sig – ikke spises, men bruges
til parfume. Og så er Sevilla i høj grad fodbold og flamenco
– og her i februar i mindre grad fiestas og tyrefægtning. da
sæsonen ikke var startet endnu. 

Og ja – overraskelsen var, at floden Rio Guadalquivir – som
i sin tid gjorde byen til et blomstrende handelscenter, virke-
lig løber midt gennem Sevillas centrum – og at den stadig gi-
ver masser af liv. 
På dens bredder trives alle former for udendørsaktiviteter:
her sidder folk på café, cykler, promenerer, dyrker sport,
musik – og hinanden.

   Mie, 2Ø: 
„Stemningen ved floden var den bedste. Om eftermiddagen når

solen skinnede samledes alle byens unge på græsset ved floden.

Kirsten Seitzmayer
adjunkt, engelsk
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Nogle spiste frokost, nogle spillede fodbold, nogle hørte musik,
mens vi slappede af efter dagens udflugter.”

Og Mai, 2Ø siger:
„Ved floden i Sevilla finder man ungdommen, hvor vi passede

rigtig godt ind. Sevilla er ikke overturistet, og derfor er det lettere
at føle sig velkommen som fremmed for kultur og livsstil.”

Floden er en sand Rio Grande, som deler den mere vel-
stillede bydel fra den mindre velstillede, men den er ikke bre-
dere, end at man kan gå fra den ene side til den anden via en
af de mange broer, en udfordring kun få af Ø-klassens elever
havde lyst til, da der gik rygter om at den anden – og fatti-
gere – side af floden kunne være farlig – især for turister.

Men som Angela, 2Ø, der var en af de få, som var en tur
over en af broerne, siger:

„Byen er delt op af en flod. På den ene side bor turisterne og de
mere velhavende mennesker mens den anden side er præget af si-
gøjnere. Dette gør dog ikke den „fattige“ side mindre interessant,
da man uden turistattraktionerne får et bedre billede af „det origi-
nale Sevilla“”. 

Rent fagligt skortede turen ikke på
udfordringer for klassen. Hjemmefra
havde eleverne både i religion og
spansk studeret dele af Sevillas spæn-
dende historie og kultur, hvilket resul-
terede i at vores besøg, bl.a. i katedra-
len samt i det kongelige palads med
de berømte haver, blev krydret med
elevoplæg. Desuden blev vores span-
ske guides rundvisning i tyrefægtera-
renaen og i tyrefægtermuseet rundet
af og opsummeret af et elevoplæg på
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dansk til glæde for de elever 
i Ø-klassen, som ikke har
spansk. og som havde svært
ved at forstå guidens engel-
ske oversættelse.

Om turens historie- og kul-
turdel siger Simon 2Ø:

„Det var en god tur – så er det
slået fast. Man blev stopfodret
med kultur og historie, hvilket
var fint. Dette var tilfældet, fordi
den afslappede holdning gjorde
det muligt at gabe over de mange
seværdigheder”.

Christoffer, 2Ø tilføjer:
„Min største oplevelse i Sevilla må være katedralen, som lå helt

centralt i byen. Det er den næststørste katedral i verden, og med
dens helt utrolige udseende og historie satte den i den grad sit præg
på mig”!

Studieturens faglige fokus lå naturligvis på det sproglige,
og den største udfordring for 2Ø var nok, at klassen skulle én
hel dag på en af Sevillas sprogskoler og undervises af span-
ske lærere. Dette gav en „aha”-oplevelse for nogle og be-
kymring samt erkendelse af et alt for lille ordforråd hos an-
dre.

Christian 2Ø siger om undervisningen: 
„Vi blev delt op i 2 hold, A-niveau og B-niveau. Timerne foregik

dels i et klasselokale og dels i det dejlige vejr. Det var en rigtig god
måde at blive undervist på, og det hjalp rigtig meget, at læreren kun
kunne spansk, så man blev tvunget til at bruge det spanske, man
kunne, og på den måde lærte man rigtig hurtigt mange nye ord.”
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Men også for de elever, som ikke havde spansk, var spro-
get dagligt i fokus, idet det hurtigt gik op for dem, at man bli-
ver taget meget ilde op, hvis man forsøger sig med at tale en-
gelsk i storbyen Sevilla. 

Prøv på engelsk at bestille en kop kaffe på en café eller en
ret på en restaurant, og du bliver i bedste fald ekspederet
sidst og i værste fald totalt ignoreret – frosset ud. Som andre
sydeuropæere foretrækker andalusierne, at man prøver at
begå sig på deres sprog, og samtlige 2Ø-elever lærte sig hur-
tigt – og ved hinandens hjælp – nogle spanske brokker, så de
kunne begå sig.

Camilla 2Ø:
„Sevilla er en fantastisk by med nogle tålmodige og venlige ind-

byggere. Vi blev presset ud i situationer, hvor vi var nødt til at
snakke spansk, og så smilede de og nikkede, når de forstod, hvad vi
sagde”.

Som min kollega Hans Kargaard allerede har bemærket i
HF Vinkler 2008, har globaliseringen
og især den amerikanske kultur også
sneget sig ind i det spanske. Det kan
man begræde, men på dagen hvor fler-
tallet i Ø-klassen skulle på sprogskole,
og de resterende elever undervises i
engelsk, var det lille engelskhold lyk-
kelige over at finde en amerikansk ori-
enteret café tæt ved katedralen, hvor vi
med ejerens velsignelse kunne holde
skole i emnet „Ernest Hemingway and
Spain”. I den morgenstille café læste og
diskuterede vi med stort udbytte et par
Hemingway-tekster om tyrefægtning i

68

8964_FHF Indhold 2009_ny2:Layout 1  16/06/09  17:07  Side 68



Spanien og gik så til Plaza de Espanã, hvor resten af klassen
som led deres spanskundervisning allerede havde været tid-
ligere på dagen. Senere mødtes vi alle så igen på pladsen ved
katedralen og La Giralda.

Jeg vil slutte med at give ordet til eleverne.
Emilie 2Ø:
„Studieturen til Sevilla var en stor oplevelse. Sevilla er en smuk

by, og har mange seværdigheder at byde på. Vi fik et godt indblik i
den spanske kultur pga. de udflugter vi var på Vi havde også tid til
os selv, det fik os til at udforske Sevilla både nat og dag.”.

Simone 2Ø:
„Vejret var varmt og selvom vi skulle på nogle studierelaterede

udflugter havde vi også tid til på egen hånd til at opleve den
smukke by. Da vi boede centralt var der nemme muligheder for at
komme til byen om aftenen, og vi havde det supersjovt”!
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Hallo, Hallo! 
Hier spricht der Deutschlehrer. Zu Ihrer
Kenntnisnahme ...

   På FHF underviser vi i tysk på to niveauer, tysk fortsætter C
– tre timer – og tysk fortsætter B – fem timer om ugen. 

Vi læser moderne tekster, som handler om den verden, kur-
sisterne kender og lever i, hvilket gør undervisningen inter-
essant og vedkommende. 

På C-niveauet skal man læse mindst tre emner. I år var det
emnerne „Familie, Liebe und Die Wende”. Teksterne er kor-
tere tekster, og man stiller hertil en del arbejdsopgaver, som
bliver differentieret på en måde, så alle kan være med. Ud-
over de korte tekster har vi i de sidste mange år læst film-
manuskripter med tilhørende
video, som f.eks. „Im Juli“. 

Det er de kommunikative
færdigheder, man satser på det
første år. Det er ikke mig, der
taler mest. Hos mig er det kur-
sisterne, der arbejder, både in-
dividuelt og i grupper, og
nogle gange er det så mig, der
fortæller om det, der foregår
syd for grænsen. 

Der er ingen skriftlig eksa-
men, men på begge niveauer
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Af Eddie Unglaub,
Der Deutschlehrer
boginsp., lektor, tysk
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er skriftlige opgaver en natur-
lig del af undervisningen., så-
som oversættelser, tyske og dan-
ske tekstreferater, mindmaps o.l. 

Det at kunne kommunikere,
føre en samtale på tysk (C niv.),
det er det, kursisterne skal ek-
samineres i.

Derfor lægger vi stor vægt på
samtalen i undervisningen.

I det første år lærer vi at rede-
gøre „Der Text handelt von ...”,
at fortolke og at sammenligne
litterære tekster.

Vi kan ikke helt glemme at tale om grammatikken, den
store „ich bin, du bist”-udfordring. 

I mine timer terper man ikke grammatiske termer, man le-
ger med bøjninger, kryds og bolle og ordstilling. Jeg bruger
gerne hverdagshændelser, såsom restaurantbesøg eller lig-
nende til at øve grammatiske regler. Og jeg kan garantere for,
at man allerede efter 14 dage kan sige på fejlfrit tysk:

”ICH BIN EIN FHF´er”!

På B-niveauet skal man mindst læse seks emner, de tre valgte
emner fra C-niveauet fortsætter og suppleres med en eller to
tekster. I år var de tre nye emner, „Jung sein”, „Identität” og
„Rechts  extremismus”. 

B-niveauet er lig med fordybelse. Vi lever i et globaliseret
samfund, hvor man er nødt til at kunne fordybe sig i frem-
mede sprog og kulturer.
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Vi læser litterære tekster af høj kvalitet, hvor sproget er
mere nuanceret, og hvor indholdet motiverer til diskussioner
om tilværelsen, samfundet, historien og kulturen. Kravene til
fortolkning og perspektivering bliver større. Arbejdsformerne
er ikke meget anderledes en på C-niveauet. 

Tyskfaget deltager også i tværfaglige projekter med fag
som dansk, billedkunst og historie. I år var det tysk og hi-
storie, der var sammen på et tværfagligt projekt, som mun-
dede ud i en studietur til Berlin, en af danskernes foretrukne
metropoler, og det var dejligt at se, hvordan eleverne ople-
vede historiens vingesus ved en „Döner - Imbiss” tæt ved
Checkpoint Charlie. „Spaß bei Seite”. 

Berlins kulturelle mangfoldighed og bylivet var en stor og
inspirerende oplevelse for alle deltagere. Her kunne kursi-
sterne opleve levende eksempler på, hvor nyttigt det er at
kunne tale tysk, og at det kan give dem mange spændende
muligheder senere i livet.

2v i Berlin 2009
I år deltager tyskfaget i et klimaprojekt sammen med natur-
fagene.

Hvem kender ikke „Die Grünen”, det første europæiske
parti, som fik miljøet placeret på den politiske dagsorden i
Tyskland og Europa og siden hen har været inspirations-
kilde for den grønne bevægelse i Europa. I dag har næsten
hver parti en miljøordfører. 

Og jeg garanter for, at man allerede efter fem timers arbejde
med emnet kan sige på fejlfri tysk:

”ICH BIN EIN GRÜNER UND 
UMWELTBEWUSSTER FHF`er!“ 
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Efter gymnasiereformen i 2005 kom tyskfaget i strid mod-
vind. Der var mange, der valgte tysk fra. Men det ser nu ud
til, at strømmen vender. I de to sidste år valgte cirka 75% af
vores tyske C-kursister at fortsætte på B niveaet. Mit indtryk
er, at mange kursister oplever, at de krav der stilles på tysk,
ikke er så forskellige fra de krav, de andre fag stiller. 

Jeg håber og vil gøre alt for, at denne udvikling fortsætter. 
Min målsætning er, at kursisterne efter to års undervisning

kan formidle, fortolke og forstå tekster fra tysktalende lande.
In diesem Sinne, herzlich willkommen.
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Evaluering af 
tutorordningen
Historik og jura
I 2004 vedtog Folketinget en reform af de gymnasiale ud-
dannelser herunder højere forberedelseseksamen (hf). Re-
formen blev implementeret ved starten af skoleåret 2005-
2006.

Blandt reformens nyskabelser på hf var den såkaldte „tu-
torordning”.

I Bekendtgørelse nr. 745 af 1.juli 2008 siges det:

”Tutorordningen skal medvirke til at udvikle den enkelte kursists
selvstændigh ed og selvforvaltning i forhold til undervisningen og
understøtte kursistens fastholdelse i uddannelsen. 

Tutorordningen skal være med til at:
• styrke den enkelte kursists studiekompetencer
• fastholde fokus på den enkelte kursists læringsproces
• styrke den enkelte kursists faglige motivation, samlede stu-

diemotivation og dermed fastholdelse i uddannelsen
• støtte kursisten i bestræbelserne på at udvikle evnen til at gøre

studiemæssig status over sig selv og med hensyn til:
• ambitionsniveau
• studiemæssigt stærke og svage sider
• progression i undervisningen
• justering af læreprocessen
• selvevaluering”

Tutorens opgave er, siges det videre, at

Af Kjeld Arne Hansen
st. vejl., lektor, hist./samf.
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• ”planlægge og gennemføre individuelle samtaler med de til-
knyttede kursister: samtalerne fokuseres på kursistens stu-
diemæssige og faglige udvikling, og resumé af samtalerne
indføres i studiebogen

• rådgive den enkelte kursist om, hvordan kursisten kan arbejde
hen mod sine mål, bl.a. ved at arbejde med og ajourføre stu-
diebogen

• efter behov formidle information om kursisternes studie-
mæssige progression til de øvrige lærere”.

Dette arbejde skal tilrettelægges således, at hver kursist har
en af sine lærere som tutor. Tutoren skal gennem et passende
antal samtaler have tæt kontakt med den enkelte kursist og
følge kursistens læringsmæssige progression i samarbejde
med klassens øvrige lærere med henblik på faglig og meto-
disk vejledning af kursisten.

Vejledningen konkretiserer tutorens rolle:

„Tutoren fungerer som en sparrings- og/eller støtteperson for den
enkelte kursist, og tutoren bidrager til, at kursisten bliver bevidst om
egne faglige og studiemæssige standpunkter og udviklingen heri”.

og om selve samtalen hedder det:

”Ved den enkelte samtale taler tutoren med kursisten om, hvad der
er dennes aktuelle studiemæssige stærke og svage sider samt om ud-
viklingen i kursistens studiemæssige situation. Dermed fremmes
kursistens selvrefleksion i forhold til læringsprocessen. Det er vig-
tigt, at det er klart for kursisterne, at samtalerne både gør status og
er fremadrettede,således progressionen sikres. Således kan tutoren
ved den enkelte samtale både rådgive kursisten og hjælpe med at
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konkludere med hensyn til problemer og fremskridt og med at sætte
nye mål for det videre arbejde”.

Essensen i ovenstående er, at tutorordningen skal bidrage til
at støtte og styrke kursisternes studiemæssige kompetencer
og bevidstgørelse om faglige og studiemæssige svage og
stærke sider med henblik på forbedringer. 

Vi har derfor i evalueringen sat fokus på dette.

Praksis på FHF
Hver kursist har en tutor blandt klassens lærere, og hver tu-
tor har ansvar for omkring 10 kursister. Der er tre tutorer for
hver førsteårsklasse og to tutorer for hver andenårsklasse. Tu-
toren er en del af klassens team og kan på teammøderne ud-
veksle informationer til brug ved tutorsamtalerne herunder
faglige vurderinger af kursisterne.

Der afholdes tre samtaler i løbet af skoleåret. Den første tu-
torsamtale i oktober tager udgangspunkt i de oplysninger,
kursisten forinden har indført i sin studiebog om uddannel-
sesmæssige baggrund og mål med hf-uddannelsen samt om
kursistens selvevaluering af internaliseringen af de studie-
mæssige kompetencer, som introduktionsforløbet skulle have
bibragt. I løbet af samtalen er det meningen, at kursisten
indskriver bemærkninger om, hvordan vedkommende kan
blive bedre fagligt og studiemæssigt.

Op til anden og tredje samtale i januar og april har lærerne
evalueret kursisternes faglige niveau på en abcd-skala. End-
videre skal kursisten indføre sin egen evaluering – uden på
forhånd at have set lærernes. Samtalerne tager udgangs-
punkt i disse evalueringer og munder ud i strategier for,
hvordan kursisten kan blive bedre i de enkelte fag.
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Den omtalte abcd-skala er at sammenligne med 7-trins-
skalaen og den gamle 13-skala og skal tjene til at sikre fælles
standard for bedømmelserne i såvel selvevalueringerne 
som lærerevalueringerne. Ved at bruge en abcd-skala un-
derstreges det, at tutursamtalerne ikke er en terminsprøve-
karaktersituation, som man kender det fra de øvrige gym-
nasieskoler. Som bekendt er der hverken termins- eller 
årskarakterer på hf.

Alternativt til abcd-skalaen kunne også have været en
mere udførlig skriftlig bedømmelse. Vi undersøger dette
nærmere i vores evaluering af tutorordningen.

Før vi præsenterer resultaterne af vores interne evaluering
af tuturordningen på FHF, skal vi kort berøre to eksterne eva-
lueringer, hvori tuturordningen har indgået.

Eksterne evalueringer
   Den største aktør har naturligt nok været Danmarks Evalue-
ringsinstitut (EVA). EVA har udgivet følgende evalueringer:

• Naturvidenskabelige faggruppe og kvalitetsarbejde på
hf, EVA, 2007

• Kultur- og samfundsfaggruppen på hf, EVA, 2008
• Engelsk B på hf og htx, EVA, 2008
• Dansk A på hf; EVA, 2008

De nævnte rapporter har især orienteret sig mod fagene ef-
ter reformen og har ikke inddraget tutorordningen.

Af relevans i tutursammenhæng er derimod to udgivelser
fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier,
(IFPR), Syddansk Universitet:

I 2006 udgav IFPR rapporten „Nydannelser på det to-årige
hf”. Evalueringsrapporten fokuserede på introduktionsfor-
løb, tutorordning og de to faggrupper på hf og var baseret på
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28 interview med lærere, kursister og ledere i oktober 2005 og
januar 2006. Hovedkonklusionen var dengang, at 

”tutorrollen er vanskelig for lærerne, og kursisterne er ambivalente
over for ordningen”.

To år efter kom IFPRs rapport „Evaluering af hf efter refor-
men”, hvis konklusioner skal omtales lidt mere udførligt, da
erfaringsmaterialet her er tre år regnet fra reformens ikraft-
trædelse.

”Tutor er en central aktør i hf-reformen. Undersøgelsens data pe-
ger på, at kurserne har fundet former, der organisatorisk støtter tu-
tors centrale placering. For så vidt er reformen rent strukturelt-
organisatorisk implementeret i forlængelse af reformintentionen om
at skabe helhed og sammenhæng. (…..)Undersøgelsen viser end-
videre, at man er undervejs med at etablere en tutorrolle med en for-
nuftigt forankring i det system, der skal understøtte kursistens stu-
diemæssige progression. Lærerne angiver, at det lykkes dem at
lægge op til en samtale om kursistens studiemæssige forhold, og at
tutorordningen opfylder formålet om fastholdelse (i bred betydning)
for en del kursisters vedkommende. Undersøgelsen peger på, at der
er etableret en fornuftig relation til studievejlederen. 

På den anden side tyder undersøgelsen på, at der er et stykke vej
endnu i henseende til at etablere en særskilt tutorpraksis, tydeligt
forskellig fra studievejlederens. Der er stor uenighed blandt tuto-
rerne om, hvorvidt samtalen skal fokusere på hele kursistens si-
tuation eller på det, der direkte vedrører kursisten og undervis-
ningen (…. )Det er samtidig evalueringsgruppen opfattelse, at
tutorfunktionen står svagere i kursistbevidstheden end forudsat i
reformen”.
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Vi skal via præsentationen af vores interne evaluering af tu-
torordningen på FHF forsøge at relatere til elementer i oven-
stående relativt kritiske vurdering af praksis.

Intern evaluering af tutorordningen på hf
1999 blev der på FHF nedsat et evalueringsudvalg under rek-
tor, som gennem årene har foretaget en række evalueringer,
hvoraf de fleste er omtalt i tidligere numre af Vinkler.

I indeværende skoleår, 2008/2009, fik evalueringsudvalget
til opgave at evaluere tutorordningen. 

Som tidligere omtalt ville vi sætte fokus på samtalernes
værdi i forhold til kursisternes bevidstgørelse om stærke og
svage faglige sider og faglig videreudvikling. Vi har også
nævnt et fokus på abcd-skalaen i forhold til skriftlig bedøm-
melse. Undersøgelsen omfatter endvidere en måling af sam-
talerne i forhold til uformelle lærer-kursistsamtaler og ende-
lig er der spørgsmål til holdning til tutorordningen generelt.
Selvom undersøgelsen blev gennemført så sent i skoleåret
som muligt, kunne der være tvivl om, hvor mange tutur-
samtaler den enkelte kursist havde været igennem. Vi udbad
os derfor svar på dette fra de enkelte respondenter sammen
med oplysninger om klassetrin, køn og alder.

Undersøgelsen blev efterfølgende anlagt således, at såvel
kursistgruppen som lærergruppen fik forelagt spørgsmål
der relaterer som til ovennævnte fokuspunkter

Besvarelserne blev behandlet af analyseinstituttet Norstat
Danmark og afleveret format som web-rapport med mulig-
hed for diverse tabuleringer.

Vi skal i det følgende præsentere evalueringsudvalgets
analyse af besvarelserne, idet vi som gennemgående model
vil sammenholde kursistbesvarelser med lærerbesvarelser.
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Undersøgelse og analyse
Antallet af respondenter var 208 kursister og 16 lærere. 55%
var i 1.hf og 38% var i 2.hf (7% besvarer ikke).

Det er værd at bemærke, at 1.hf er stærkere repræsenteret
end 2.hf, og at denne delgruppe af førsteårskursister har en
mindre erfaringsmængde end andetårskursisterne, hvilket
kan påvirke de opgørelser, der omfatter hele kursistgruppen.

Også den kønsmæssige sammensætning af kursistgrup-
pebesvarelserne er lidt ulige med overvægt af kvinder, idet
53% er kvinder og 36% mænd (11% besvarer ikke).

Endelig skal det bemærkes, at det kun er et beskedent
flertal på 55%, som har deltaget i to tutorsamtaler i indevæ-
rende skoleår. Kun 16% har deltaget i tre tutorsamtaler, hvil-
ket kan forklares med placeringen af undersøgelsestids-
punktet. Billedet er dog lidt mere nuanceret, hvis man ser på
de to kursistårgange hver for sig: 

Mens kun 1% af 1.hf har haft tredje tutorsamtale, har hele
40% af 2. hf haft tredje tutorsamtale, og det skal her erindres,
at anden årgang på førsteåret har haft tre tutorsamtaler. 

Selvom 2.hf-årgangens oplevelser/erfaringer med tutor-
samtalerne formelt ikke er med i denne undersøgelse, kan det
synspunkt forfægtes, at 2.hf-årgangens potentielt store erfa-
ringsmængde (op til seks samtaler) opvejer 1.hf-årgangens er-
faringsunderskud.

Vi mener derfor, at evalueringens kursistpopulation hviler
på en fuldt ud tilstrækkelig erfaringsmængde til at udlede de
i det følgende opstillede resultater!

Gør tutorsamtalerne kursisterne opmærksomme 
på deres stærke og svage faglige sider? 
Som vi tidligere beskrevet er et af de centrale formål med tu-
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torordningen, at denne skal bidrage til at støtte og styrke kur-
sisternes studiemæssige kompetencer og bevidstgørelse om
faglige og studiemæssige svage og stærke sider med henblik
på forbedringer.

Det fremgår af tabellen modsatte side, at 56 % i høj grad el-
ler nogen grad er enig i at tutorsamtalerne har gjort dem op-
mærksom på deres stærke og svage faglige sider, mens 38%
slet ikke eller i mindre grad er enig.

Det fremgår endvidere af tabellen, at mens 63% af 1.hf i høj
grad/i nogen grad er enig, er procenten for 2.hf 48%. 33% af
1.hf er slet ikke/i mindre grad enig mod 45% på 2.hf.

Det er de mere negative svar fra 2.hf, der trækker gen-
nemsnittet ned, og det er især bemærkelsesværdigt, at grup-
pen med den længste erfaring med tutorsamtaler, dvs. an-
detårskursisterne, har et kritisk billede af tutorordningen på
dette punkt. Dette forhold synes alt andet lige at understøtte
IFPR-rapportens konklusion:

„Det er samtidig evalueringsgruppen opfattelse, at tutorfunktionen
står svagere i kursistbevidstheden end forudsat i reformen.”  

Krydser man spørgsmålet med køn, er billedet, at 56% mænd
og 60% kvinder svarer i høj grad/i nogen grad enig, mens
39% mænd og 25% kvinder svarer slet ikke/i mindre grad
enig. Kvinderne synes altså at være lidt mere positive end
mændene – uden at dette dog rykker det samlede billede.

Lærernes besvarelse på spørgsmålet om stærke og svage si-
der er 56% i høj grad/i nogen grad enig og 37% slet ikke/i
mindre grad enig.

Den fundne fordeling af svar er ganske lig den, vi fandt hos
kursisterne.
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Tabel 1: Tutorsamtalerne har gjort mig opmærksom på 
mine stærke og svage faglige sider: Krydset med 1: hf: 

Signifikans-
niveau 95%
Lodret procent 

I alt 1.HF 2.HF Ubesvaret

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

I høj grad enig 4 28 13% 14 12% 14 18% 0

I nogen grad enig 3 89 43% 58 51% 24 30% 7 50%

I mindre grad enig 2 52 25% 24 21% 23 29% 5 36%

Slet ikke enig 1 28 13% 14 12% 13 16% 1 7%

Ved ikke - 6 3% 2 2% 4 5% 0 %

Ubesvaret - 5 2% 2 2% 2 3% 1 7%

I alt 208 100% 114 100% 80 100% 14 100%

Gennemsnit 2,59 2,65 2,53 2,46

Usikkerhed (95%) 0,13 0,16 0,23 0,36

Spredning 0,90 0,86 1,00 0,66

Tutorordning - Elever. FHF Norstat Danmark
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Når det gælder opfattelsen af tutorsamtalernes værdi med
hensyn til oplysning om stærke og svage faglige sider, er der
altså udbredt enighed mellem kursister og lærere: Et flertal
vender tommelen i vejret, men knap 40% finder tutorsamta-
lerne uden værdi på dette punkt.

Kan tutorsamtalerne bruges til faglig udvikling?  
Hvordan ser det så ud med hensyn til tutorsamtalerne og den
videre faglige udvikling? Den følgende tabel fortæller, at
42% af kursisterne ser positivt på dette forhold, mens hele
54% er negative.(Blandt lærerne er svarene på samme spørgs-
mål: 50% positive og 38% negative.)

I kursistgruppen svarer 48% af mændene positivt og 50%
negativt. Blandt kvinderne er der 41% positive mod 52% ne-
gative. Kønsmæssigt altså half and half i den negative halv-
del.

Vi kan her konstatere den samme kritiske tendens blandt
2.hf-kursisterne, som vi så ved det foregående spørgsmål.
46% af 1.hf er positive og 48% negative mens 37% af 2.hf er
positive og 59% negative.

Næsten 60% af 2.hf mener ikke at kunne bruge tutorsam-
talerne i deres faglige udvikling, og da det er denne gruppe,
som har den største erfaringsmængde, er dette måske ekstra
bemærkelsesværdigt.

Det generelle billede – kursisterne under ét – er, at et fler-
tal ikke tillægger tutorsamtalerne større værdi i den faglige
videreudvikling.

Der er indtil nu i denne rapport blevet fremlagt resultater
og kommentarer til tutursamtalerne og det faglige. Billedet
har været lidt dystert, og det må derfor være på sin plads at
pointere, at ganske vist er det faglige: de stærke og svage si-
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Tabel 2: Jeg har kunnet bruge tutorsamlerne til at udvikle mig 
fagligt videre:krydset med årgang:

Signifikans-
niveau 95%
Lodret procent 

I alt 1.HF 2.HF Ubesvaret

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

I høj grad enig   4 10 5% 7 6% 3 4% 0 %

I nogen grad enig 3 76 37% 46 40% 26 33% 4 29%

I mindre grad enig 2 70 34% 35 31% 29 36% 6 43%

Slet ikke enig 1 41 20% 19 17% 18 23% 4 29%

Ved ikke 10 5% 6 5% 4 5% 0 %

Ubesvaret 1 0% 1 1% 0 % 0 %

I alt 208 100% 114 100% 80 100% 14 100%

Gennemsnit 2,28 2,38 2,18 2,00

Usikkerhed (95%) 0,12 0,16 0,19 0,41

Spredning 0,85 0,85 0,84 0,78

Tutorordning - Elever. FHF Norstat Danmark

8964_FHF Indhold 2009_ny2:Layout 1  16/06/09  17:07  Side 85



der og den faglige videreudvikling centralt i tutorordningen,
men ordningen har, som det nævnes i indledningen, flere øv-
rige centrale punkter, f.eks.sigtet at mindske frafald og opøve
studiemæssige gode vaner og egenskaber. Det er uden for
denne undersøgelses område at undersøge frafaldseffekter,
og det er da også tvivlsomt, om der overhovedet kan skabes
en direkte kobling mellem tutorordning og frafald, eftersom
frafald i høj grad også skyldes skoleeksterne forhold.

Hvad angår de studiemæssige forhold, dækker dette, som
det fremgik af bekendtgørelse og vejledning, over hele stu-
diesituationen og ikke bare det faglige. Der kan derfor ikke
– og det er heller ikke gjort i denne undersøgelse – sluttes fra
det faglige til det generelt studiemæssige. Mere tydeligt sagt:
Om end der opvises knap så positive resultater i denne un-
dersøgelse, når det gælder det faglige, er dette ikke ensbety-
dende med, at tutorordningen ikke fungerer fint, når det
gælder det studiemæssige, men den fundne tendens kan be-
kymre.

ABCD
Vi stillede kursisterne (og også lærerne) spørgsmålet, om
hvorvidt brugen af abcd-skalaen er at foretrække frem for en
skriftlig bedømmelse. Når skalaen sættes i forhold til skrift-
lig bedømmelse, er det ikke fordi, de to metoder udelukker
hinanden, men for rent spørgeteknisk at konkretisere ska-
laen ved at relatere den til alternativ. Det giver ikke større
mening at spørge alene til skalaen uden at sætte et alterna-
tiv op.

50% er positive og 42% negative. Blandt lærerne var sva-
rene nogenlunde det samme nemlig 50% og 38%. Det kan i
øvrigt oplyses, at kursistbesvarelsen fordelt på køn var: 52%
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af mændene var positive, 37% negative, og 49% af kvinderne
var positive, 44% negative.

Endelig kan det nævnes, at fordelingen på årgange var:
56% af 1.hf var positive og 35% negative, mens tallene på 2.hf
var 44% positive og 49% negative.

Med hensyn til abcd-skalaene var kursisterne altså delt i to
nogenlunde lige store lejre af positive og negative uanset
køn og årgang.

Tutorsamtale frem for selv at skulle 
henvende sig til faglærere?
Der er også her tale om et spørgsmål i relation til et alterna-
tiv. Ligesom abcd-skalaen ikke nødvendigvis erstatter eller
udelukker en skriftlig bedømmelse, erstatter og udelukker
tutorsamtalen ikke en samtale med faglærer på kuristens
eget initiativ. Der er dog en vigtig forskel, idet kursisten 
i sidste tilfælde selv skal være den udfarende kraft, mens
dette ikke er tilfældet med abcd-brugen.

Det er interessant, som det fremgår af tabellen på næste
side, at vi her ser en mere positiv tendens i holdningen til tu-
turordningen end tidligere. Således er hele 63% positive mod
kun 30% negative. 

Som det fremgår, er det især 1.hf, der trækker positiv-tal-
let op, idet gruppen af positive på 1.hf udgør 68% mod 56%
på 2.hf.

Det kan endelig oplyses, at svarene krydset for køn var:
63% positive mænd og 63% positive kvinder.

Mens køn tilsyneladende ikke influerer på besvarelsen, er
det iagttagelsesværdigt, at den store andel positive især skyl-
des 1.hfs meget klare positiv-udmelding (68%). Men afgø-
rende er, at den samlede score positive er på hele 63% (også
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Tabel 3: Jeg foretrækker tutorsamtalerne frem for at skulle 
henvende mig til mine faglærere: krydset med årgang:

Signifikans-
niveau 95%
ret procent 

I alt 1.HF 2.HF Ubesvaret

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

I høj grad enig 4 71 34% 48 42% 18 23% 5 36%

I nogen grad enig 3 60 29% 30 26% 26 33% 4 29%

I mindre grad enig 2 36 17% 19 17% 15 19% 2 14%

Slet ikke enig 1 26 13% 9 8% 15 19% 2 14%

Ved ikke - 12 6% 6 5% 5 6% 1 7%

Ubesvaret - 3 1% 2 2% 1 1% 0 %

I alt 208 100% 114 100% 80 100% 14 100%

Gennemsnit 2,91 3,10 2,64 2,92

Usikkerhed (95%) 0,15 0,19 0,24 0,61

Spredning 1,04 0,98 1,07 1,12

Tutorordning - Elever. FHF Norstat Danmark
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blandt lærerne var positivscoren høj, nemlig 75% på spørgs-
målet: „Jeg foretrækker tutorsamtalerne frem for uformelle
lærer-kursist samtaler”).

Der synes således at være en meget høj grad af tilfredshed
med tutorsamtalerne sat i forhold til traditionelle kursist-
lærer samtaler. En forklaring kan være, at institutionalise-
ringen af lærer-kursist samtalen via tutorordningen har fjer-
net en barriere for kursisterne: Kursisten skal ikke selv tage
et initiativ og måske overvinde generthed/naturlig tilbage-
holdenhed, men får samtalen serveret.

Alt i alt en god ordning?
Og hermed til det sidste spørgsmål: „Alt i alt mener jeg, 
at tutorordningen er en god ordning.“ – Se tabellen side 90.

Det er jo herligt at kunne slutte med en sådan positiv ud-
melding: Hele 78% finder at tutorordningen er en god ord-
ning – kun 20% er negative (også lærerne er klare i mælet:
69% positive og 25% negative/i mindre grad enig).

Og hvad skyldes al denne herlighed? Ja, svaret ligger til-
syneladende ikke i de forhold, vi har undersøgt og må vel
derfor søges i og omkring selve samtalesituationen. IFPR
nævner i rapporten: „Evaluering af hf efter reformen” (2008) 

”at der er et stykke vej endnu i henseende til at etablere en særskilt
tutorpraksis, tydeligt forskellig fra studievejlederens. Der er stor ue-
nighed blandt tutorerne om, hvorvidt samtalen skal fokusere på hele
kursistens situation eller på det, der direkte vedrører kursisten og
undervisningen”.

Hvis kursisterne i praksis opfatter og oplever tutorsamtalerne
som en udvidelse af studievejledningen og dermed et forum
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Tabel 4: Alt i alt mener jeg, at 
tutorordningen er en god ordning:

Antal Pct.

I høj grad enig 4 62 30%

I nogen grad enig 3 99 48%

I mindre grad enig 2 27 13%

Slet ikke enig 1 14 7%

Ved ikke - 2 1%

Ubesvaret - 4 2%

I alt 208 100%

Gennemsnit 3,03

Usikkerhed (95%) 0,12

Spredning 0,85

Tutorordning - Elever. FHF Norstat Danmark

for fokusering „på hele kursistens situation”, kan dette vel be-
grunde den udbredte tilfredshed med tutorordningen (mere
service er vel altid godt). En kursist har i relation til denne
problematik denne kommentar: 
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”Nu har jeg haft et rigtigt dårligt år med en masse tragedier i mit
liv. Derfor synes jeg, at det har været rart at kunne sætte mig med
en lærer, man er lidt knyttet til og kunne fortælle det og blive for-
stået. Også at få at vide, at man er god i skolen selv om”.

Og en anden kursist skriver:

”Tutorordningen fungerer som et glimrende supplement til den lø-
bende sparring mellem lærer og elev. Der bør dog alene fokuseres på
faglighed omkring hf-kursisternes uddannelse”.    

91
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En hverdag primo september 2008 og under skolesekretær Mette Jeppesens  kyndige ledelse 
kom der gang i løbeskoene. Idrætslærere og  elever var også med.

DHL-stafet 2008:

Frederiksberg HF-kursus 
kan løbe stærkt ...

92
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Med virkning fra 1. januar 2007 fik Fre-
deriksberg HF-kursus nye vedtægter,
som er godkendt af Undervisningsmi-
nisteriet. Følgende organisationer er ind-
stillingsberettigede: AE-rådet, Danmarks

Pædagogiske Universitet, Københavns
Universitet og Frederiksberg Kommune.

Et medlem udpeges af medarbejderne
på skolen, og elevrådet udpeger ligele-
des en repræsentant.

Bestyrelsen for Frederiksberg HF-kursus 

Lektor Asgerd Gudiksen
Københavns Universitet

Lektor Mogens Jensen, 
personalerepræsentant

Aino Solveig Hansen, 2U
Elevrådet

Advokat Jan E Jørgensen,
Frederiksberg Kommune

Skolebestyrelsen er i juni 2009 sammensat således:

Formand for NurseCare 
Poul Vinholt
AE-rådet

Seniorforsker Lars Klewe
Danmarks Pædagogiske
Universitet
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Jonas Kjær Andersen Birthe H. Andersen., Jan Andreasen, st.vejl., Berit Baklid Peter Bro
udd.still., engelsk/historie årsvikar, musik lektor, historie/samf. lektor, engelsk lektor, billedk./design

Kirsten A. Andersen
lektor, matematik

Merete Buhl Finn Bønsdorff Ketzban Caliskan Bente Christensen Daniel Christensen 
lektor, engelsk rektor, samf./fransk. rengøringsassistent lektor., engelsk vicerektor., rel./fy/data

PERSONALET

Torben Christensen Hanne Clausen René Cordua René Dobrosielski Pernille Engel
lektor, biologi skolesekretær udd.stil., religion/historie ass. skolebetjent udd.stil., kemi

8964_FHF Indhold 2009_ny2:Layout 1  16/06/09  17:08  Side 96



Nicolette Brun-Hansen Ole Skov Hansen Susanne Hansen Maria B. Hassenfeldt Therese Holter. inspektor, 
lektor, dansk/historie lektor, fysik/mat lektor, datalogi/mat. lektor, religion/psyk. lektor, biologi/geografi

Jette Falk, lektor Anne Dorte Fridberg Kjeld Arne Hansen Lise Hansen, insp., Lone Nøhr Hansen
billedkunst, design lektor, dansk/engelsk st.vejl., lektor, hist/samf lektor, tysk/sp. lektor, hist./idræt 

Kim Ingholt Carsten Jakobsen Lars S. Jakobsen Jakob Jensen Mogens Jensen
lektor, dansk/filosofi lektor, kemi skolebetjent årsvikar, musik lektor, dansk/samf.

Mette Jeppesen Julie Agerbæk Jørgensen Hans Kargaard Anders Gudme Knudsen Huriye Koken
sekretær lektor, matematik st.vejl., lektor, dansk lektor, biologi/idræt rengøringsassistent
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Susanne Andsager Lund Anders Lundsgaard Line Marie Madsen Katja Hesselholt Munck Kirsten Møller
årsvikar, biologi lektor, fysik/kemi årsvikar, dansk årsvikar, psykologi lektor, biologi/geografi

Anders M. Nielsen Mette Nørrebjerg Nielsen Sammuel Njekal Manisha de M. Nørgård Mette Kierulff M.
udd.stil., geografi lektor, idræt/fransk rengøringsassistent udd.stil., matematik/rel. Sekretær

Emil Kousgaard, Research- Annemarie Krarup Rolv Kvisgaard Ask Hejlskov Larsen Otto Leholt
og systemkonsulent lektor, mu/id/psyk. lektor, matematik lektor, dansk/filosofi lektor, geo./hist.

Vibeke Fenger-Petersen, Ole Rasmussen Preben Olsen Birthe Rossel Lone Sand
lektor, eng./rel/psyk. lektor, dansk/psyk. Årsvikar, matematik lektor, dansk/historie lektor, musik/spansk
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Sevgi Tireli Eddie Unglaub Peter Braams Valore Trine Vandborg Marianne Weile
rengøringsassistent boginsp., lektor, tysk lektor, dansk/tysk/drama årsvikar, design/spansk lektor, hist./religion

Mikkel Bloch Schousboe Helle Schiellerup Kirsten Seitzmayer Christina Simonsen Signe Slot
lektor, samf./hist. lektor, engelsk lektor, engelsk årsvikar, engelsk årsvikar, idræt

Simon Westh Inger Worsøe Hans Zwisler
udd.stilling, biologi/idræt lektor, dansk/historie årsvikar, kemi

Johan Smith Bodil W. Smith, st.vejl., Emil Sonne Lotte Stuhr Henrik Thostrup
lektor, matematik lektor, hist./samf. lektor, idræt/samf. lektor, dansk/billedk. lønmedarbejder
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AFGANGSKLASSERNE

Anders Bo Jensen Aske Bille Dal Bianca Lea Olsen Dan Hinrichsen Djarn Kargin

Egle Magdalena Jarasuite Frederikke S. Mütze Jørn Engelbrecht Olsen Mads Florin Feilberg Mia Bækgaard Pedersen

Nikolaj Henningsen Oliver Benjamin Laage Pernille Borowik Rebecca Luna Russel Reza Latifi

2P
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Thuy Kim Anh Ngyuen Freia Cecilie Møller Larsen Jannik Clausen Jonas Alexander Olsen Jonas Duedahl Kastrup

Tue Trolle Julie Pernille Sørensen Kristine Vitoft Bayer Mette Thomsen Pernille Rasmussen

Sara La Cour Nielsen Anders L. Rasmussen Cecilie Lund Llarsen Christina Rytz Langer Elisabeth Sophie Bech

Robin E. G. Olesen

2Q
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Stinna Pærregaard Kamilla Schrøder Kira Malou G. Holmqvist Louise Kristensen Maria Bruun Andersen

Søren Yde Jensen Mirla Vita Barland Morten Lerdam Niklas G. Rylander-Hansen Rasmus Nagel

Silke Hong Thi Pham Deniz Erden Emil Abkjæ jensen Jan Madsen Jonathan-Raphael Reichert

Schastine Gredsted

2R
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Stine Bøgh Swahela Farook Rathore Daniel Houlberg Emma Sofie Rømer Hadeal Akram Tome

Timmy Svensson Tine W. Andersen Helena Bacher Hjorth Jacob Skildal Nielsen Jacob Fidelius

Sawera Ayaz Simone Dønvang Adrian Bram Christensen Andreas Jensen Anne Sofie Kjær

Sandra Sonberg Sania Ayaz

2T
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Josephine Strange Kevin Nannberg Kristina S. B. Nielsen

Natascha Bjerring Knudsen Niklas Tyge Nielsen Nina Hougaard Auguasta Lindenhoff Carla Josefine Hermannsen

Philip S. Eriksen Rasmus Konradsen Sisse-Line L. Johansen Caroline Schmith Cecilie Sadolin

Marie Eva Ortmann Mikala Huus Amdisen Morten Højgaard Aino Solveig Hansen Aske Bang Sørensen

2U
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Tania Kildevang Vera E. Lautrup-Larsen Zainab Berrada Zenia Eriksen

Mats Stage Baxter Morten Mossin Rasmussen Pamela Sailegtim Salin Sissel Carlson Sophie Hoffmann

Charlotte Knoblauch Charlotte Nørgaard Jensen Dominique P.F.F. Chancelier Heidi-Marie Quist Stig Ida Benkjer-Olsen

Jacob Oliver S. Sørensen Jennifer Dahl-Olsen Joachim Mørch Kia Cecilie Rud Russ Leise Taarnby Elnef
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Ida Toft Andersen Ingun Håberg Jacob Wrist Jill Ellis Olsen Johan Troels Andersen

Karl Boltinus Larsen Kåre Thomas Jensen Louise Hansen Louise Palmelund Maria Elisabeth Laursen

Cecilie Wisnewski Christian Jensen Christopher Rudolph Ditte Feldam Dorte H. Jensen

Anna Vestergaard Aisye Deveci Inal

2V
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Signe Brohus-Weiss Mille Münster Struve Patricia G. Larsen Simone Ermler Sofie-Kristine E. Høinæs

Sanne Michelsen Frederikke Gaarde Hannah S. Hansen Julie Jonasson Kardo K. Ismail

Maya T. Anders Parelius Camilla Jensen Camilla Harboe Borén

Ronja Leth Larsen Camilla S. Fjellerad Denise Maja Nielsen Dilek Uzun Fie Ditlevsen

2L
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Amanda Bøgelund

Mikkel Sølbeck Morten Thykier Nanna Dejgaard Thomsen Nazanin Mousa-Zadel-Asl Patrick Løhmann

Frederikke Aachmann Henrik Roikjer Julie Barüel Johansen Leda Wahedi Mie Bechmann

Asser Vlitoft Assia Bibi Syed Camilla H. Christensen David Rene Friborg Esben Sørensen
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Venant Ntakirutimana Lars Ingtrup Laure Peen Leonora Frølund Nielsen Malene Møller

Thomas Larsen Jon Barnekow Mandorf Kasper Krüger Josefsen Katrine Beck Katrine Bernth Kristensen

2Z

Simon Sylvest Nielsen Charlotte Prip Christian Dam Christian Tobias Monberg Helene Drejer

Rasmus Ø. Nielsen Armann Karmal
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Maria Malina B. Johansen Mathias C.-Jørgensen

Sarah Elisa Kall Lindqvist Sarah Terese Baltzer Emilie Harrit Emilie Marie B. Jacobsen Heidi Pedersen

Robin R. Skrumsager Saga A. Gittesdatter Casper Bundgaard Christian Grønning Nebel Christoffer Ehrenskjöld

Nanna Plesner Nicolai Thomsen André Schack Clément Angela Clara Manna Camilla L. Christensen
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Rasmus Ravn Simon Nebelung

Simone Søs Klausen Søren Nordentoft

Mie Andersen Peter Toft Hansen

Mai Gjerby Holmqvist Michelle Denise Elro
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Om omslaget
HF Vinkler har hvert år et tema. I år er temaet elevprofiler.
Det får mig til at tænke på et billede af den ungarnske
kunstner László Moholy-Nagy. Nagy underviste på den
berømte designskole Bauhaus i fotografi. I 1930 lavede han
billedet „The good boy”, der er fremkommet ved at por-
trætfotos af ti drenge, der hver især var den dygtigste i sin
klasse, er kopieret sammen.

Man behøver ikke lang tids betragtning for at se, at der er
noget anonymt over den „gode” dreng.

Det engelske ord „good“ har flere betydninger ud over
god: dygtig, flink, ordentlig, anstændig, pæn, venlig, rar, ar-
tig, sød og endda lidt flere. Alle ord, der betegner noget, der
sådan er i midten – og uden „kant”, som det hedder i dag.

The „good” boy

Den dårlige gentagelse er den, der sker igen og igen, den
daglige rutine hvor det nye kan tilbageføres til det gamle.
Den gode gentagelse er derimod forbundet med det nye og
enestående.

Hver gentagelse er en art fejring, der bekræfter differen-
cen. Det drejer sig ikke om at tilføje, men derimod om at
gentage noget ved at forholde sig til det på en ny måde. 

Det modsatte af repetition er ligegyldighed, men repeti-
tionen kræver differentiering. I kraft af udvælgelsen ud-
skiller man det ordinære, der derved bliver noget særligt. 
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