


Om omslaget
HF Vinkler har hvert år et nyt tema. I år er temaet fællesskab. Jeg har til omslaget valgt  at 
illustrere det ud fra to vinkler eller måske snarere ved hjælp af to associationer. Begge as-
sociationer er fremkaldt af ideen om, at fællesskab har noget at gøre med et møde mellem 
mennesker. Mødet har en ramme og et indhold.
 Den ene association knytter sig til rammen for fællesskabet på FHF, nemlig bygningen, 
der huser kurset. Huset er bygget af røde mursten, der er muret i forbandt. Forbandt er et 
system, der bruges for at give muren mest mulig stabilitet. Murstenene lægges i vandrette 
lag, skifter,  af-vekslende med langsiden (løbere) eller kortsiden (bindere eller kopper) udad. 
Forbandtet opstår, når de lodrette fuger i et skifte ikke placeres på linje med fugerne i det 
underliggende skifte. 
 Det forbandt, der er anvendt til FHF-huset, hedder Munkeforbandt 3+1. Benævnelserne 
på de forskellige forbandt har vidt forskellige referencer. Nogle benævnelser refererer di-
rekte til forbandtets visuelle udtryk, dets eventuelle mønstervirkning.  Blokforbandt, kryds-
forbandt, stjerneforbandt, sildebensforbandt m.v. Andre har navn efter, hvem der først har 
anvendt dem: Knud Hansen-forbandt, Munkeforbandt, Koch’s forbandt m.v. Diverse geo-
grafi ske stedbetegnelser indgår også i en stor del af benævnelserne: Amerikansk-forbandt, 
engelsk-forbandt, polsk-forbandt, Frederiksberg-Forbandt, Borgergade-forbandt m.v.
 Jeg har ikke oplysninger om, hvorfor arkitekten valgte at anvende Munkeforbandt til 
Sønderjyllandsskolen, som bygningen oprindelig hed. Den er tegnet af arkitekten Ole Hagen 
og bygget i 1942. Én forklaring kunne være, at Ole Hagen har syntes, at det gav en historisk 
dimension til en folkeskole med et forbandt, der var det tidligst anvendte. Munkeforbandtet 
sparer sten i forhold til fl ere andre forbandt, da der er overtal af løbere. Dette kunne være en 
anden forklaring, da huset er bygget i 1942.
 Hvis man er interesseret i at læse mere om bygningen, kan jeg henvise til FHF’s hjemme-
side, hvor man kan læse tidligere års HF Vinkler. I udgaven for 2005 har min kollega Vibeke 
Fengers og jeg skrevet et par mere fyldestgørende artikler.
 Tilbage til associationen: forbandt kommer fra tysk „Verband“, der betyder forbindelse. 
Forbund og forening ligger også på tungen. Murens forbandt bliver et billede på fællesskab 
og stabilitet.
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På den ene side stabilitet, på den anden side dynamik. Den anden association knytter sig til 
indholdet i huset, ikke interiøret, men den praksis, huset er ramme om.

I 1975 udgav Fritjof Capra, der var professor i teoretisk fysik ved California University 
bogen Fysikkens Tao. I bogen sammenstillede Capra Vestens og Østens verdensbilleder og 
påviste eksistensen af en parallelitet i opfattelsen af de universelle gåder, som de kommer 
til udtryk i hinduisme, buddhisme, taoisme etc., og i de nyeste videnskabelige resultater 
inden for vestlig teoretisk fysik. 

I Vesten havde det gamle mekanistiske verdensbillede været under ombygning i nogen 
tid. Albert Einstein havde i 1905 fremsat den specielle relativitetsteori og den almene i 1916, 
kvantemekanikken var kommet til, og Niels Bohr havde formuleret komplementaritets-
princippet. Objekt og subjekt var tættere forbundet end tidligere antaget, også rum og tid 
hang sammen som rumtid, og i samme tidsrum blev, hvad vi før troede var fast stof, først til 
kvanter og siden til elektromagnetiske bølger. Den græske fi losof  Heraklit (540 – 480 f.v.t.) 
havde endnu tidligere sagt „Alt fl yder“ (panta rhei), hvormed han ikke mente, at alt var 
noget rod, men at alting er under konstant forandring, og at verden består af modsætnin-
ger, der til stadighed vekselvirker. Så tanken om et dynamisk verdensbillede havde været  
fremme før 1975, hvor Capra kigger mod øst.

I Østen har tanken været fremherskende i fl ere tusind år i fl ere fi losofi ske ismer. Et sted, 
man kan møde den, er i Forvandlingernes Bog „I Ching“, der oprindelig er et orakel eller 
en bog til spådom. Bogen er en samling på fi reogtres heksagrammer, som bygger på yin-
yang symbolikken. Hvert heksagram består af seks linier, der enten kan være brudte (yin) 
eller ubrudte (yang), og de fi reogtres tegn udgør de mulige kombinationer.

I Ching-tegnet, der er på bagsiden, er tegnet for fællesskab mellem mennesker. Tegnet 
handler om at bringe mennesker sammen; om sammenhold og harmoni; om at være fælles 
om en idé eller et mål; byde andre velkommen, samarbejde.

Nu, hvor Den lille Havfrue er på besøg i Kina, synes jeg, det var på sin plads til gen-
gæld at lade Østens energi gløde imellem de danske mursten som tegn på den dynamiske 
forandring, der fi nder sted inde i bygningen.

Peter Bro
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HF Vinkler 2010 

Kære læsere

HF Vinkler udarbejdes af elever og lærere ved Frederiksberg 
hf-kursus. Der er ikke tale om en egentlig årsberetning, hvor 
der gøres status over, hvilke mål der blev sat, og i hvilken 
grad de blev opnået, men snarere en mosaik, der skildrer 
nogle af skoleårets mange facetter. 

I 2010 har vi valgt at sætte fokus på temaet fællesskab. Ele-
ver, der går i skole, i en klasse med  andre unge mennesker. 
Dygtige elever, der udvikler sig i dialog og samarbejde med 
dygtige lærere.

Stor tak til alle, der har bidraget til HF-Vinkler 2010.
Endelig skal der lyde en varm tak til årets hf’ere for sam-

arbejdet i to år.

I ønskes alle god vind fremover!

Finn Bønsdorff
Rektor  
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Fortsæt med det, det  
signalerer tryghed …

Fredag den 26. juni 2009 sagde vi 
farvel til hf-årgang 2009, og skolen 
havde sammensat et program med 
fællessang, taler, elevunderholdning 
og ikke mindst uddeling af 
eksamensbeviser

Det er en meget festlig dag, hvor forældre og venner til de 
unge mennesker er mødt frem for at ønske til lykke med 
hf-eksamen. Sådan var det ikke for 20 år siden. Da var foræl-
dredeltagelse ikke populært, men det har heldigvis ændret 
sig. Og jeg finder anledning til at understrege, at jeg finder 
det meget positivt, at vores elevers forældre møder op, også 
selv om det er en del år siden, at de fleste unge har boet 
hjemme. I fællesskab markeres, at nu er ungdomsuddannel-
sen fuldført, og de unge skal videre ud i livet. Nogle starter  
videreuddannelsen med det samme, andre venter lidt. 

 Når vi har sunget „Det er i dag et vejr”, så byder skolen på 
et glas, og herefter vil alle bevæge sig ud på  arealet foran 
skolebygningen. Eleverne skal ud at køre, og forskellige ty-
per af biler og transportmidler er pyntet klar til start. Nu 
begynder festlighederne for alvor. Den 2-årige hf-eksamen 

Finn Bønsdorff,
rektor
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er i hus, og det skal fejres med maner. Mange af vores elever 
har brudte uddannelser bag sig, de har forladt htx, hhx eller 
stx, og ikke mindst på den baggrund kan det ikke undre, 
at  begejstringen er stor, når den 2-årige hf-eksamen er gen-
nemført.

Foran en af de bar- og musikindrettede lastbiler falder jeg 
i snak med en  far, hvis datter lige har fået sit eksamensbevis 
overrakt. Han har boet i Sydfrankrig i en årrække og er nu 
hjemme for at lykønske datteren på den store dag. Han giver 
udtryk for sin  store tilfredshed med arrangementet og ikke 
mindst talerne. Det er jo godt at høre! Men så siger jeg:

„Der er visse elementer, der  er gået igen i de sidste man-
ge år. Vi har på kursus ladet foretage analysearbejder, som 
viser, hvordan elever fra Frederiksberg hf-kursus klarer sig 
efterfølgende, både med hensyn til beskæftigelse og videre-
uddannelse. 20-25 procent optages på universiteterne, og ar-
bejdsløsheden er 2-3 procent, altså ikke eksisterende. Måske 
burde jeg udelade disse tal fra min tale?” 

„Nej, nej, fortsæt endelig med det, det signalerer tryg-
hed ...“

Vi forældre nærer en livslang bekymring for, hvordan det 
går vores børn!

 Nu er det talmæssige materiale, som jeg i en årrække har 
taget udgangspunkt i fra før hf-reformen i 2005, så  hvis der 
fremover bør siges noget om vores elevers valg af videre-
uddannelse efter reformen, så  skal vi have foretaget en ny 
og mere samtidsnær undersøgelse. I skolebestyrelsen sidder 
seniorforsker Lars Klewe fra Danmarks Pædagogiske Uni-
versitetsskole, og skolen købte Lars til at udarbejde et Notat 
om problemstillingen.
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Hf-reformen fra 2005 indebærer, at den første reformårgang 
afslutter hf-eksamen sommeren 2007. Da en kandidatuddan-
nelse varer 5-6 år, kan de første elever tidligst have afsluttet 
deres uddannelse i 2012/13. 

Men der er mulighed for at identificere de unges valg af 
videreuddannelse. Metoden er en såkaldt længdesnitsana-
lyse, hvor hf-årgangens cpr-numre følges i et register fra 
Danmarks Statistik.    

Hf-elevernes valg af videreuddannelse kan sammenfattes 
i følgende tabel:

   Årgang 2006 Årgang 2007
  Efteråret Efteråret Efteråret Efteråret
  2006 2007 2007 2008 

 Ikke under uddannelse 58 36 68 57

 Under uddannelse: 42 64 32 43

 Erhvervsrettede forløb 0 1 0 0

 Fag på indgang til erhvervsuddannelse 3 2 3 1
 Teknologi og kommunikation 3 2 1 0
 Det merkantile område 0 0 2 1

 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb 3 4 3 5
 Handel og kontor 3 3 1 3
 Bygge og anlæg 0 1 1 1
 Jern og metal 0 0 1 1
 Sundhedsuddannelser 0 1 0 0
 Grafiske uddannelser 0 0 0 1

Andel af hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus, der ikke var i gang med en uddan-
nelse, og hf-studenter, der var i gang med en uddannelse, umiddelbart efter dimissio-
nen og godt et år efter dimissionen. Årgang 2006 og årgang 2007. Tallene er angivet 
i procent.
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 Tabel fortsat  Årgang 2006 Årgang 2007
  Efteråret Efteråret Efteråret Efteråret
  2006 2007 2007 2008 

 Korte videregående uddannelser 3 11 1 3
 Tekniske uddannelser 2 4 1 2
 Formidling og erhvervssprog 1 2 0 1
 Kunstneriske uddannelser 1 2 0 0
 Samfundsfaglige uddannelser 0 3 0 1
 Sundhedsuddannelser 0 1 0 0

 Mellemlange videregående uddannelser 15 19 8 12
 Pædagogiske uddannelser 5 7 4 5
 Tekniske uddannelser 2 3 1 1
 Sundhedsuddannelser 3 3 2 3
 Formidling og erhvervssprog 2 2 0 1
 Levnedsmiddel og ernæring 2 3 1 2
 Samfundsvidenskabelige uddannelser 0 0 1 1

 Bacheloruddannelser 21 27 18 22
 Humanistiske uddannelser 7 12 9 7
 Samfundsvidenskabelige uddannelser 9 11 6 9
 Tekniske uddannelser 3 3 1 3
 Naturvidenskabelige uddannelser 2 2 1 3
 Jordbrugsvidenskabelige uddannelser 1 0 1 0
 Sundhedsuddannelser 0 0 0 1

 I alt i procent 100 100 100 100
 N 118 118 149 149
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Hvis man først ser på årgang 2006, fremgår det, at det er 
mindre end halvdelen af hf-studenterne fra Frederiksberg 
hf-kursus, der gik i gang med en uddannelse umiddelbart 
efter dimissionen i sommeren 2006. Godt et år efter, i efter-
året 2007, er det dog næsten to tredjedele af hf-studenterne, 
der er under uddannelse.

Det er altid kompliceret at sammenligne gammel og ny 
statistik. 

En ny organisering af uddannelserne indebærer nogle an-
dre kategorier. 

Mange mellemlange uddannelser, for eksempel lærerud-
dannelsen og uddannelsen til sygeplejerske, har opnået ba-
chelorstatus, men forudsættes det, at bachelorerne i ovenstå-
ende tabel vælger at læse videre på kandidatuddannelsen, 
så kan der ikke konstateres store ændringer. Hf-reformen 
(hf-årgang 2007) har således ikke ændret på det billede, at  
ca. 20-25 procent af eleverne på Frederiksberg hf-kursus op-
tages på universiteterne. 

Regering og folketing har en målsætning om, at 95 pro-
cent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsud-
dannelse, og i forlængelse heraf skal 50 procent videreud-
danne sig. 

Allerede i 2007 er 64 procent (hf-årgang 2006) i færd med 
at videreuddanne sig. Det ser også  pænt ud med reformår-
gangen 2007. I 2008 er 43 procent i gang, og flere vil efterføl-
gende komme til.

Men historisk dokumentation for gode resultater er ikke 
i sig selv en tilstrækkelig forudsætning  for et vellykket stu-
die- og arbejdsliv.

Årets tema for HF Vinkler er fællesskab, bredt defineret. 
Unge mennesker går i skole sammen med andre unge og 
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udvikler sig i samarbejde med  klassen og lærerne. Det at 
gå i skole på  Frederiksberg hf-kursus er ikke et  stærkt indi-
vidualiseret projekt, men er derimod  karakteriseret ved en 
social proces, hvor samspillet mellem eleverne bidrager til at 
højne det generelle faglige niveau. 

Nogle har haft det svært, men dialogen med  andre elever 
og lærerne har hjulpet.

Der har været sure morgentimer, forsinket offentlig trans-
port, og vel også øjeblikke, hvor nogle elever har tvivlet på 
at kunne gennemføre uddannelsen. 

Alt dette er en del af dagligdagen på Frederiksberg hf-
kursus. Og I har klaret det. Men fremtiden rummer også 
betydelige udfordringer.

Når I er i gang med jeres videreuddannelse, vil der også 
indtræffe både solskinstimer og regnvejr, ja måske endda 
blæst af orkanagtig styrke.

Hvordan bør man som elev/studerende forholde sig til 
det?

Spørgsmålet kan bedst besvares ved at  citere den portu-
gisiske forfatter Fernando  Savater, der i en bog har rådgivet 
sin søn Amador:

„Når det handler om at vælge, så prøv altid at vælge de mulighe-
der, der derefter åbner for et større antal muligheder, og lad være 
med at vælge, så du kommer til at stå med ansigtet mod muren. 
Vælg det, der åbner imod andre, mod nye erfaringer og forskellige 
glæder.”

Vælg den beslutning, der åbner mod andre mennesker! 
Der peger frem mod et nyt fællesskab!
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Hf-årgang 2010 skal selv ud at vise, at I har evnen og viljen 
til at udfordre fremtidens arbejdsmarked med succes.

Jeg er sikker på, at også I vil klare jer pænt! 

Kilder:
HF Vinkler 2009, side 9, der indeholder en oversigt over   
 relevant forskning på området.
 Se www.frberg-hf.dk
Lars Klewe: Notat vedrørende undersøgelse af to årgange 
 hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus. 
 Danmarks pædagogiske universitetsskole/
 Århus Universitet, november 2009.
Fernando Savater: Tanker fra en kannibal. Gyldendal 1991.
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Et fællesskab 
med plads til alle

Kære alle sammen.
Jeg tror, at når noget er 
ukendt og nyt, kan man hur-
tigt komme til at forestille 
sig en masse ting, som man 
tager for virkeligheden, så 
det var med en vis portion 
skepsis, at jeg startede her på 
Frederiksberg hf-kursus. 

For nu lige at få lidt bag-
grundsinformation med, så 
besluttede jeg mig i 6. klasse 
for, at jeg aldrig skulle være 
student. Åh jo … Så med alle 
mine fordomme om hf og 
hf’ere startede jeg i 2007. Jeg 

ved ikke helt hvorfor, men jeg forestillede mig, at hf’ere var 
mærkelige, så mærkelige ud og generelt ville være en lidt 
mærkelig forsamling. Nu gik der selvfølgelig ikke længe, 
før alle mine fordomme blev bekræftet. For vi hf’ere er vir-
kelig specielle. Vi kommer fra hele landet, med rødder over 
hele verden, og det gør, at vi som udgangspunkt er meget 
forskellige.

Af Aino Solveig 
Hansen Elevafgangstalen 2009
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Men da jeg så lærte de her meget mærkelige mennesker at 
kende, opdagede jeg, at I var jo faktisk meget søde. Og jeg 
opdagede, at det her sted var fyldt med varme og hjælpsom-
me venner. For det er vi blevet. På kryds og tværs af klas-
serne har vi formået at stable et fællesskab på benene, hvor 
der er plads til alle, og hvor der er et sikkerhedsnet for de 
dage, hvor alting måske ikke er lige sjovt, og den støtte har 
for mange af os været vigtig.

En anden ting, som overraskede mig ved denne skole, var 
lærerne. For længe skal man da lede efter sådan en omgang 
… engagerede, velforberedte, stædige 
mennesker. Jeg har set lærere under-
vise tre elever på en grå dag (med en 
lille tak til skolens fleksible fraværs-
politik) og stadig møde smilende op 
kl. 8.20 dagen efter. Så for alle deres 
peptalks, skideballer og hårde arbejde 
synes jeg, at vi skal give dem en hånd 
og sige tak, fordi I ville os. Når det så er 
sagt, så kan vi ikke løbe fra, at grunden 
til, at vi står her i dag, er vores egen, og 
jeg citerer: „Egoistiske, selvoptagede, narcissistiske skyld“, 
og uanset hvordan eksaminerne er gået, så er vi dem, der 
klarede den! 

Det har for os alle været en personlig kamp, og det har 
været hårdt.

Vi har haft mange eksaminer, på meget kort tid, og vi har 
både grint og grædt.

Men i dag er vi helt, helt færdige, og det er for fedt. I dag 
skal fejres, det er sommer, og den er vores!
Held og lykke alle sammen!

 På kryds og tværs af klasserne         
           har vi formået at stable et fælles-
skab på benene, hvor der er plads til alle, 
og hvor der er et sikkerhedsnet for de 
dage, hvor alting måske ikke er lige sjovt, 
og den støtte har for mange af os 
været vigtig.
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Social Kapital på 
Frederiksberg hf-kursus
Resultater fra en spørgeskema-
undersøgelse på Frederiksberg 
hf-kursus
Fællesskab

Fællesskab betyder forening, samhørighed, fællig (den røde 
fremmedordbog). At være i fællig er at være fælles  - at være 
frænder.

Det var i fællesskab, dragen dræbtes, ifølge Heimskringla: 
„Så havde de frænder i fællig dræbt dragen med sværdhug; 
så skal af helte der handles i nødstund“.

Den Højes tale:

Ved du; om ven du ejer,

som vel du tror,

søg da ofte hans selskab,

thi højt græs og ris vil gro

på den vej, som ingen vandrer.

Af Kjeld Arne Hansen, 
studievejleder,
lektor i samfundsfag og 
historie
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Men er fællesskab en saga blot? Ikke hvis man læser FHF-
kursisternes svar på den spørgeskemaundersøgelse, der 
blev lavet i forårssemesteret. Undersøgelsen er en udløber 
af den store trivselsundersøgelse, som CEFU gennemførte 
på FHF, og som er omtalt andetsteds i dette årsskrift. 

Formålet med en undersøgelse af kursisternes forhold 
til fællesskab er at forsøge skabt et videnfundament for en 
målrettet styrkelse af det, Bourdieu kalder den „sociale ka-
pital“1.

Den tilgrundliggende tanke er, at fællesskab kan inkludere 
og dermed fastholde kursisten på skolen og bidrage til gen-
nemførelse af uddannelsen. Vi skal i det følgende fremlægge 
nogle centrale resultater af analysen af dette materiale2.

Fællesskab i klassen

Arbejdslivet i en skole leves i klasserummet. Klassen er 
værksted for langt størstedelen af det faglige arbejde, og 
klassen er samtidig det sociale rum, hvortil man er knyttet 
gennem hele studietiden. Det er derfor afgørende for såvel 
indlæring som trivsel, at klassen fungerer som et produktivt 
fællesskab. Vi skal derfor tage udgangspunkt i kursisternes 
karakteristik af deres forhold til klassen:

1 „Social kapital er summen af eksisterende eller potentielle ressourcer, den en-
kelte eller gruppe har rådighed over i kraft af et netværk af stabile relationer og mere 
eller mindre anerkendte ‘forbindelser’, hvilket vil sige summen af den kapital og magt, 
der kan mobiliseres i kraft af et sådant netværk“ (Bourdieu & Wacquant 1996, 105)
2  Det endelige resultat/rapporten vil blive fremlagt til august 2010
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70 % af den undersøgte population karakteriserer deres for-
hold til klassen som meget godt/godt, 20 % karakteriserer 
deres forhold som ikke godt/dårligt, og 10 % har ikke et svar. 
Næsten hver tredje kursist har altså ikke et afklaret positivt 
forhold til klassen. Dette er dystre tal! For ikke at give et for 
fortegnet billede af situationen har vi i det følgende valgt at 
benytte de 20 % som norm i de efterfølgende iagttagelser.

Der er som udgangspunkt to grupper: de 70 %, der har 
det rart med klassen, og de 20 %, der har det knap så rart 
med klassen. Hvordan forholder de to grupper sig til even-
tuelle konfl ikter i klasserummet? Vi spurgte til to typer af 
konfl ikter: 

•  Hvad gør du, hvis du oplever, klassekammerater har det dårligt 
med sig selv eller andre?

•  Hvad gør du, hvis der er uro/snakken i klassen?

3 Den undesøgte population er, som det ses, på 194. Antallet af aktive kursister var på 
undersøgelsestidspunktet 441 i alt. Det giver en besvarelsesprocent på 44%.

 Kursisternes karakteristik af deres forhold til klassen 

  I alt Mand Kvinde Ubesvaret

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

Meget godt/godt 137 70,6  52 70,2  84 71,8  1 33,3 

Ikke godt/dårligt 38 19,6 13 17,6  24 20,5  1 33,3 

Ved ikke 19 9,8 9 12,2  9 7,7  1 33,3 

Ubesvaret 0 0  0 0  0 0  0 0 

I alt3 194 100  74 100  117 100  3 100 
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Til det første spørgsmål svarede 72 % af alle, at de aktivt 
søgte at hjælpe, medens 26 % var passive. Til det andet 
spørgsmål svarede 49 % af alle, at de bad om ro, medens 
50 % valgte at være passive. I den efterfølgende opstilling 
kan vi se, hvilken andel af klasseforholdsgrupperne der for-
holder sig passivt i de to konfl iktsituationer:

› Har man efter egen mening et ikke godt eller dårligt for-
hold til sin klasse, vil man være meget mindre tilbøjelig til 
at forholde sig aktivt til personlige/sociale konfl ikter, end 
tilfældet er i gruppen med et meget godt/godt forhold til 
klassen.

› Passivitetsandelen af de, der har et ikke godt/dårligt for-
hold til klassen, er endnu større, når det gælder almindelig 
konfl ikt (uro/snak). Den relativt store passivitet blandt også 
de med et meget godt/godt forhold til klassen kunne tyde 
på, at det er en udbredt opfattelse, at uro/snak må være læ-
rerens ansvar.

Passiv-andel i grupperne: 
Ikke godt/dårligt forhold til klassen og meget godt/godt forhold til klassen 

 Ikke godt/dårligt forhold Meget godt/godt forhold
 til klassen til klassen 

Personlig – eller 42,5 % 19 % 
social konflikt

Uro/snakken 60,5 % 45,5 % 
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Fællesskab og skolearbejde

Dette afsnit omhandler kursisternes rolle i gruppearbejde 
og deres syn på gruppearbejde kontra alenearbejde, samt 
deres oplevede rolle i undervisningssituationen generelt.

• Hvilken rolle har du ved gruppearbejde?
• Foretrækker du at arbejde alene frem for i gruppe?
• Hvilken rolle har du i undervisningssituationen generelt?

60 % af alle adspurgte tager medansvar i gruppen, 79 % ser 
sig som leder, organisator eller inspirator, medens 13 %4 er 
mere eller mindre passive i gruppearbejdet.

  

                                         

Hvilken rolle har du ved gruppearbejde? 
Krydset med: Hvordan vil du karakterisere dit forhold til klassen 

 I alt Meget godt/godt Ikke godt/dårligt Ved ikke

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

Leder 48 25 36 26 8 21 4 21

Organisator 55 28 41 30 8 21 6 32

Inspirator 50 26 39 28 6 16 5 26

Tager medansvar 112 58 81 59 19 50 12 63

Passiv 25 13 17 12 5 13 3 16

Ved  12 7 5 4 6 16 1 5

I alt5  302 156 219 159 52 137 31 163

Respondenter 194  137  38  19

4 Procentstørrelserne skyldes muligheden for at afgive flere svar.
5 Tal- og procentstørrelser skyldes mulighed for flere svar.
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› En sammenligning af besvarelserne fra de to klassefor-
holdsgrupper (70 % og 20 %) viser en generel lavere score på 
aktive roller i gruppearbejdet samt en større usikkerhed om 
rolle hos de 20 % med et ikke godt/dårligt forhold til klassen.

› Ser man alene på de, som tager et medansvar i gruppear-
bejdet er tallet 50 % af de med et ikke godt/dårligt forhold 
til klassen mod 60 % hos de, der har et meget godt/godt 
forhold til klassen.

› Konfronteret med spørgsmålet, om man foretrækker at 
arbejde alene frem for i gruppe er tendensen den samme: 
Af 20 %-gruppen foretrækker 42 % at arbejde alene og kun 
23 % siger ja til gruppearbejdet; for 70 %-gruppen er tallene 
33 % og 31 % (ved ikke-andel er ca. 35 % i begge grupper).

Og så var der spørgsmålet om rollen i undervisningssitua-
tionen. Aktiviteten er stor, kun 4 % angiver, at de slet ikke 
deltager, og disse sidste er fra de, som har et meget godt/
godt forhold til klassen (det ene udelukker jo ikke det an-
det). I øvrigt kan der konstateres følgende:
› 52 % af 20 %-gruppen markerer/deltager hyppigt i under-
visningen. Tallet for 70 %-gruppen er 63 %.

› 45 % af 20 %-gruppen deltager kun når de bliver spurgt. 
Tallet for 70 %-gruppen er 40 %.

Den tilgrundliggende tanke er, at fællesskab kan 
inkludere og dermed fastholde kursisten på skolen og 

bidrage til gennemførelse af uddannelsen. 
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Fællesskab: Venner og skolekammerater

Venskab er et fællesskab og som sådan med til at styrke fast-
holdelse på skolen og gennemførelse af uddannelse. Vi stil-
lede i denne sammenhæng disse spørgsmål:

• Har du fået venner blandt de andre kursister her på skolen?
•  Har det nogen betydning for dig at få eller have venner på 

skolen?
•  Omgås du dine (en eller fl ere) af dine klassekammerater uden 

for skoletiden?

Det er positivt, at et stort fl ertal på 86 % har fået venner 
blandt de andre kursister, ligesom det må bekymre, at 13 % 
ikke har fået venner. Af undersøgelsen fremgår:
› 74 % af 20 %-gruppen har fået venner, 24 % har ikke.  32 
% tillægger det ikke betydning at have venner på skolen, 
medens 42 % ikke har et afklaret forhold hertil.

› 91 % af 70 %-gruppen har fået venner, 8 % ikke. 10 % til-
lægger det ikke betydning at have venner på skolen, me-
dens 15 % ikke har et afklaret forhold hertil.

En klassekammerat er ikke nødvendigvis også en person 
,man vil kalde en ven, men det er heller ikke alle, vi omgås, 
der er venner. Til spørgsmålet, om man omgås skolekamme-
rater svarede 77 % ja og 22 5 % nej. Af besvarelserne fremgår:
› 66 % af 20 %-gruppen omgås skolekammerater uden for 
skoletiden. 34 % gør det ikke.

› 83 % af 70 %-gruppen omgås skolekammerater uden for 
skoletiden. 15 % gør det ikke.
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Skoleaktiviteter og fællesskab

• Hvilke af skolens aktiviteter deltager/eller har du deltaget i?
• Hvilke af skolens øvrige tilbud benytter eller har du benyttet?
• Er du aktiv i elevrådet?

På hitlisten indtog skolefester førstepladsen med 74 %, ef-
terfulgt af fredagscafé med 70 %, og med volleyballturne-
ringen på tredjepladsen med 27 %. Disse pæne tal kan dog 
ikke skygge for, at:
› 30 % ikke deltager i fredagscafeen, og 26 % ikke kommer 
til skolefesterne; at

› 11 % slet ikke deltager i skoleaktiviter (som ud over de 
allerede nævnte var frivillig idræt, frivillig musik og det år-
lige motionsløb).

Et lille klip tilbage til klasseforholdsgrupperne viser dette:

› Har man et ikke godt/dårligt forhold til klassen, får det også 
negativ indfl ydelse på deltagelsen i skolens aktiviteter. Hver 
fjerde af de, som har et ikke godt/dårligt forhold til klassen, 
deltager slet ikke i aktiviteterne, og fremmødet til f.eks. fre-
dagscafé og skolefester er markant lavere i denne gruppe end i 
gruppen med det meget gode/gode forhold til klassen.

Deltagelse eller ikke deltagelse krydset med klasseforhold 

 Fredagscafé Skolefester Ingen deltagelse Ubesvaret

Ikke godt/dårligt 47 % 63 % 26 % 5 % 

Meget godt/godt 77 % 80 % 5 % 3 % 



23

Med hensyn til spørgsmålet, om man benytter nogle af de 
øvrige skoletilbud, var besvarelsen overraskende entydig: 
90 % undlader at besvare, og begrundelsen er, som det skri-
ves i elevkommentarerne til spørgeskemaet, at man aldrig 
har hørt om disse tilbud! Det ligger således klart, at der her 
er behov for mere information.

Til det sidste spørgsmål i relation til skoleaktiviteter: Er 
du aktiv i elevrådet svarede 89 % nej og kun 6 % ja. For-
klaringen er, at elevrådet fungerer via klasserepræsentanter, 
som melder mellem klassen og elevrådet. Dette system må 
naturligvis begrænse oplevelsen af deltagelse og aktivitet.

› Elevrådets repræsentative system begrænser aktivitet og 
deltagelse. Måske kunne det være en overvejelse værd at 
ændre konstitutionen i retning af det direkte demokrati med 
møder in plenum.

Og dermed er vi nået til sidste felt i undersøgelsen:

FHF som et fællesskab

• Føler du dig som del af et fællesskab som kursist her på skolen?

Svaret på dette spørgsmål er 
› 47 % føler sig som del af et fællesskab som kursist på FHF
› 21 % svarer nej
› 28 % ved ikke.

Over halvdelen af de adspurgte svarer altså nej eller ved 
ikke. Sætter vi dette i forhold til klasseforholdsgrupperne, 
tegner der sig dette billede:
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›  De, som har et ikke godt/dårligt forhold til klassen, føler 
kun i meget ringe grad (13 %), at de er en del af et fællesskab 
som kursist på FHF. Hele 47 % svarer nej til spørgsmålet, og 
næsten 37 % kan ikke tage stilling til dette spørgsmål.

› De, som har et meget godt/godt forhold til klassen, føler 
sig for 61 % vedkommende som del af et fællesskab som 
kursist på FHF. Kun 9,5 % svarer nej, men også her er der 
mange uafklarede (25,6 %).

Det er altså ret så afgørende for følelsen af et FHF-fælles-
skab, at man har det godt med klassen. Ser vi på sammen-
hæng mellem fællesskabsfølelsen og spørgsmålet om ven-
ner, ser det således ud:

 Føler du dig som del af et  FHF-fællesskab?
 Krydset med: Har du fået venner på FHF? 

 I alt Ja til Nej til Ved ikke Ubesvaret
  fællesskab fællesskab 

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

 Ja 167 86  89 97  29 73  41 76  8 100 

 Nej 25 13  3 3  9 23  13 24  0 0 

 Ubesv 2 1  0 0  2 5  0 0  0 0 

 I alt 194 100  92 100  40 100  54 100  8 100 

Andele af klasseforholdsgrupperne som føler sig som del af et fællesskab på FHF 

 Ja Nej Ved ikke Ubesvaret 

Meget godt/godt 61 9,5 % 25,6 % 3,7 % 

Ikke godt/dårligt 13,2 % 47,4 % 36,8 %  2,6 %        
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› 97 % af de, som oplever sig som en del af et FHF-fælles-
skab, har fået venner på FHF.

› 23 % af de, som ikke oplever sig som en del af et FHF-fæl-
lesskab, har ikke fået venner på FHF.
En mere systematisk opstilling af, hvordan de, der svarer på 
spørgsmålet om venner, forholder sig til FHF-fællesskab, kan 
give et mere retvisende billede af venskabernes betydning:

Opstillet på denne måde kan man blandt andet afl æse føl-
gende:
› 53,3 % af de, som har fået venner, opfatter sig som del af 
et FHF-fællesskab, 29 % gør det ikke, og andelen af ved ikke 
er på 25,6 %.

› 12 % af de, som ikke har fået venner, opfatter sig som del af 
et FHF-fællesskab, 36 % gør det ikke, og hele 52 % ved ikke.

Inddrager vi kønsfaktoren viser materialet, at kvinderne i 
højere grad end mændene føler sig som del af et FHF-fæl-
lesskab:

 Andel af: Har du fået venner blandt de andre kursister på FHF? I forhold til FHF-fællesskab

 Ja  Nej  Ved ikke Ubesvaret Ialt
 fællesskab fællesskab   

 Andel Pct. Andel Pct. Andel Pct. Andel Pct. Antal Pct.

 Venner ja 89 53,3 % 29 17,4 % 41 25,6 % 8 4,8 % 167 100 %

 Venner nej  3 12 % 9 36 % 13 52 % 0 0 % 25 100 %

 Ubesvaret 0 0 % 2 8 % 0 0 0 0 % 2 100 %
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› 55 % af kvinderne føler sig som del af et FHF-fællesskab, 
19 %  føler det ikke, og 25 % er ikke afklarede.

› 43 % af mændene føler sig som del af et FHF-fællesskab, 
21 % føler det ikke, og 34 % er ikke afklarede.

Perspektiver

Det centrale indsatsområde må være at få fjernet den kon-
staterede opsplitning i relation til klassen, hvor vi så en de-
ling i en gruppe på 70 % med et meget godt/godt forhold 
til klassen, en gruppe på 20 % med et ikke godt/dårligt for-
hold til klassen, og en 10 %-gruppe, som havde et ikke afkla-
ret forhold til klassen.

Vi har i denne artikel fokuseret på de 20 % og søgt at måle 
denne gruppe i forhold til de mere veletablerede på 70 %. 
Selvom tallenes tale ikke er entydig, så mener vi at have på-
vist, at de 20 % har en lav score på næsten alle fællesskabs-
arenaer – i det mindste lavere score end de veletablerede.

Vi håber i den endelige rapport at kunne opstille konkrete 
forslag til initiativer og skal blot her i denne artikel påpege, 
at fællesskab må have sin base i klassen – og vi vil her lade 
et par kursisters kommentarer stå frem:

Gør fællesskab i klassen til et tema i starten.

Tag hurtigt fat, når der er problemer i klassen 
i stedet for at vente.



27

Har man sagt Y, 
må man også sige . . . ? 
Karakteristik af en generation 
på en pædagogisk dag med Birgitte 
Simonsen

Der har siden efterkrigstiden været en tendens til at navn-
give den unge generation. Generationen, der var unge un-
der besættelsen, blev således kaldt for den tavse generation 
af den efterfølgende generation på grund af deres holdning 
til krigen. I 1960’erne red flower-power generationen på en 
bølge af velstand. I krisen i 1980’erne udnævnte den unge 
generation sig til generation fucked up, og i 1990’ernes fly-
dende postmodernitet blev generation X forsøgt indkredset 
af Douglas Coupland i romanen af samme navn. De nævnte 
generationsbetegnelser er i sig selv en fortælling om en kul-
tur, der i stadig stigende grad bliver påvirket af amerikansk 
kultur, og som får stadig sværere ved at beskrive sig selv og 
sine mål. Den udvikling ser ud til at fortsætte. I hvert fald 
bliver den unge generation i dag kaldt generation Y, hvilket 
kan forstås som efterfølger til X, men også – med en omskriv-
ning af Y til why – som etikette på en generation, der sæt-
ter spørgsmålstegn ved meningen med det hele. Men hvilke 
problemer og udfordringer har de unge, hvilke drømme og 
planer for fremtiden har de, og hvordan forholder man sig 
som lærer til dem? Disse spørgsmål var på dagsordenen på 

Af Kim Ingholt,
adjunkt i dansk og 
filosofi
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en pædagogisk halvdag på Frederiksberg hf-kursus sidst i 
september, hvor professor på CEFU Birgitte Simonsen var 
oplægsholder.

Bristede bobler

Fælles for de unge i generation Y er, at de er vokset op i en 
periode med økonomisk højkonjunktur. Det affødte for-
ventninger hos de unge om, at de også i fremtiden ville 

kunne vælge frit på et 
tag-selv-bord af uddan-
nelses- og karrieremu-
ligheder. Da de skulle 
til at vælge uddannelse, 
var det imidlertid ikke 
til et akkompagnement 
af champagnebobler, 
men bristende økono-
miske bobler og truende 
klimaforandringer. De 
unge troede, som Bir-
gitte Simonsen formu-
lerer det i lærerværelset 

på Frederiksberg hf-kursus, at de skulle til fest, men da de 
kom, var festen forbi.

Opvæksten i en periode med økonomisk højkonjunktur 
kan ses i Generation Y’s motivationsstrukturer. De kan ek-
semplificeres i typerne Alice, hypervælgeren, Bastian, lyst-
fiskeren og Shamir/Aisha, eleven med anden etnisk bag-
grund, forklarer Birgitte Simonsen. Alice er typisk i starten 
af tyverne. Hun er i tvivl, om hun har valgt den rigtige ud-
dannelse, og vil derfor være tilbøjelig til at skifte uddannelse 

         Med sit krav om selvrealisering skaber gene-
ration Y store udfordringer for en gymnasie

skole, der har almendannelse som et af sine hoved-
formål. De unge efterspørger fællesskab og et godt 
socialt miljø på deres uddannelsesinstitution, men 

stiller samtidig krav om, at undervisningen skal 
være målrettet deres individuelle behov og ønsker 

og har svært ved at tilsidesætte disse behov og 
ønsker til fordel for fællesskabets.
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hyppigt. Bastian er drevet af et ønske om at gøre sin hobby 
til sit arbejde. Han vil f.eks. gerne være musiker. Shamir/
Aisha skiller sig ud fra de ovenfor nævnte i kraft af at være 
påvirket af en anden kultur med andre værdier. Hun kan 
f.eks være drevet af familiens ambitioner om at få en læge 
i familien, men er selvfølgelig samtidig påvirket af tenden-
serne i den omgivende ungdomskultur. De tre typer er så-
ledes vidt forskellige. Fælles for dem er imidlertid, at de vil 
gøre, hvad de har lyst til, og at de vil være lykkelige her og 
nu. At gøre hvad man har lyst til? At være lykkelig? Det er 
vel ikke dårligt at drømme om? Ifølge Birgitte Simonsen er 
det imidlertid netop denne urealistiske forestilling om non-
stop lykke og – i mange tilfælde – urealistiske forestillinger 
em egne evner, der skaber problemer for de unge. Kravene 
om at være lykkelig og realisere sig selv er alt for store for 
mange og fører til en følelse af nederlag og utilstrækkelig-
hed og  – for nogles vedkommende – depression, som er en 
hyppig lidelse blandt de unge i Generation Y. En af Birgitte 
Simonsens pointer er, at disse problemer til dels skyldes, at 
forældregenerationen har „nurset“ »curling-børnene« og 
dermed ikke rustet dem til voksenlivets virkelighed. Og 
hun lægger vægt på, at lærerne siger fra og stiller krav, når 
de står foran generation Y i undervisningslokalet.

Fællesskab ønskes    

Med sit krav om selvrealisering skaber generation Y store 
udfordringer for en gymnasieskole, der har almendannelse 
som et af sine hovedformål. De unge efterspørger fælles-
skab og et godt socialt miljø på deres uddannelsesinstitu-
tion, men stiller samtidig krav om, at undervisningen skal 
være målrettet deres individuelle behov og ønsker og har 
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svært ved at tilsidesætte disse behov og ønsker til fordel for 
fællesskabets. Det er ifølge Birgitte Simonsen udtryk for en 
generel konflikt i generationen mellem at følge flertalsaf-
gørelser og egne interesser. Den konflikt kommer også til 
udtryk i klasserummet, hvor mange unge „zapper“ imel-
lem undervisningen og Facebook på deres bærbare com-
puter afhængig af, om undervisningen kan bruges som led 
i deres realisering af egne ønsker og drømme. Kravet om 
selvrealisering får desuden de unge til at fravælge rutine-
præget arbejde og langsomme og kedelige processer, som er 
nødvendige i forbindelse med enhver form for læring, fordi 
den type arbejdsprocesser først giver resultat på langt sigt i 
stedet for her og nu. Tidsåndens og de unges krav til sig selv 
er således en byrde for en del af de unge i dag. Det drejer sig 
om de unge, der ikke kan overskue de mange valgmulighe-
der, der er forbundet med at leve i det senmoderne samfund, 
og som har problemer med at skabe en sammenhængende 
fortælling om sig selv. Hvordan forholder man sig som lærer 
til disse unge? Birgitte Simonsen blev i denne sammenhæng 
mere tøvende. Som ungdomsforsker består hendes opgave i 
at beskrive ungdomskulturen frem for at give konkrete di-
daktiske anvisninger. Men hen mod slutningen af sit oplæg 
lod hun det mere end skinne igennem, at der var brug for 
en opstramning med hensyn til uhensigtsmæssig brug af 
computere og mobiltelefoner i klasserummet. Samt en be-
vidsthed blandt de unge om, at man er nødt til at prioritere 
og stille realistiske krav. Hvordan det mere konkret kunne 
ske, var det derefter op til de juleferietrængende lærere på 
Frederiksberg hf-kursus at finde ud af. Men et er sikkert: 
Har man sagt Y, må man også sige …?
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Banana slug
Om undervisning,  fællesskab og en 
snegl i USA

Der er en banana slug i min have. Vores landlady er ikke 
begejstret, og faktisk ligner den mest en gul hundelort, der 
glider af sted i noget slim. Men den er blevet mode her i vo-
res lille hus i Berkeley Hills. Min søn på fem løber omkring 
og siger „banana slug“ hele tiden, så jeg, her på terrassen, er 
ved at blive vanvittig. Er der en banana slug?, spørger min 
lidt ældre datter, da hun pludselig kommer ud af terrasse-
døren. Jamen, hvorfor vise dette grimme dyr al den ære? 
Ja, hvorfor egentlig, hvorfor overhovedet nævne den her i 
denne artikel? Jeg er hverken zoolog eller biolog, eller særlig 
glad for dyr.

Den er med, fordi den er en del af svaret på det spørgsmål, 
som artiklen tager udgangspunkt i: Hvordan kan man holde 
interessen fangen, når man beskæftiger sig med noget, der 
ligger uden for ens normale videnshorisont? Spørgsmålet 
er aktuelt i hf-sammenhæng, hvor der ofte kan være langt 
imellem elevernes horisont og undervisningens sigte. Hvor 
mange elever synes f.eks. helt umiddelbart, at nationaløko-
nomi, lange kemiske ligninger og argumentationsanalyse 
lyder fantastisk vedkommende? Ikke mange, og alligevel 
fungerer undervisningen. Hvorfor? Hvordan er det muligt? 
Hvordan kan eleverne orientere sig i en verden, som de ikke 
umiddelbart har noget forhold til?

Af Ask Hejlskov Larsen, 
lektor i dansk og filosofi
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Spørgsmålet er lidt filosofisk, for jeg spørger ikke til, hvor-
dan vi som lærere holder elevernes interesse fanget, eller 
hvordan vi får dem til at interessere sig. Jeg er mere alment 
interesseret i, hvad der sker, når man bliver interesseret i 
noget, som man ellers ikke ville være interesseret i. Så for 
at holde det hele lidt nede på jorden, tager jeg et helt banalt 
udgangspunkt: denne banana slug.

Hverken jeg eller min familie ved ret meget om snegle og 
flora og den slags, og alligevel interesserer vi os for dette 
ulækre kryb: denne banana slug. Hvorfor? Umiddelbart 
kunne man tro, at grunden var den simple, at „banana slug“ 
lyder sjovt, og at den er særlig ulækker. Men faktisk er vores 
fokus helt forskellige. Min søn er i virkeligheden mest op-
taget af, at jeg synes, den ligner en hundelort, og min kone 
er mest optaget af, at vi lærer nogle engelske ord. Alligevel 
kan vi alle blive enige om, at en banana slug er interessant. 
Hvorfor?

Ligeledes kunne man undre sig over, hvad der sker i en 
klasse, når ikke bare én eller de bedste fem, men flertallet 
lærer noget. Er det bare, fordi klassen er dygtig, stoffet er 
underholdende og vedkommende, eller fordi læreren er vir-
kelig god? Ja, I kender godt lærernes traditionelle svar: Hvis 
det generelt går en klasse godt, så er læreren god, og hvis 
det går flertallet dårligt, så er det, fordi eleverne er dårligt 
begavede!

En rigtig fl overt

Faktisk svarer de traditionelle svar overhovedet ikke til, 
hvordan det opleves at stå overfor en klasse, eller er det kun 
mig, som har oplevet, at jeg har gjort alt det rigtige, lige efter 
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bogen, og så har eleverne ikke lært en disse, eller omvendt: 
at jeg har dummet mig gevaldigt – at jeg har gjort alle de pæ-
dagogiske fejl, jeg kunne, og så lærte eleverne en hel masse? 
Klasser kan være som en mystisk, forførende kvinde: Man 
kan tænke, hvad foregår der egentlig?

Engang delte jeg nogle ar-
bejdsspørgsmål ud, som 
aftenen før havde syntes 
fine; allerede da jeg del-
te dem ud, blev jeg klar 
over, at de var alt for ab-
strakte. Pligtskyldigt bø-
jede eleverne sig over arket 
med spørgsmålene, og jeg 
tænkte, hold da op, hvad 
sker der nu? Og før jeg 
nåede at tænke over, hvad 
jeg skulle gøre, bredte for-
virringen sig: Hvad mener 
læreren egentlig? Jeg styr-
ter rundt fra bord til bord 
for at forklare mine inten-
tioner, eleverne er virkelig 
mystificerede. Pludselig 
skærer en stemme klart 

og tydeligt igennem, den kommer selvfølgelig fra klassens 
begavede og arrogante hoved: DET ER DE MEST ÅNDS-
SVAGE SPØRGSMÅL, JEG HAR SET INDTIL NU! Hvad 
nu? Hvad gør hr. Lærer nu i denne ydmygende situation? 
Jeg slår afvæbnende ud med armene og erklærer højlydt, at 
ok, det var måske ikke de mest fantastiske spørgsmål, og 

Undervisning handler ikke bare om, hvad jeg 
som lærer gør, eller hvad eleverne gør, og hvad der 
interesserer den ene eller anden. I hvert fald lettes 

læringen meget, når den knyttes an til en begiven-
hed. Hvis f.eks. en elev bliver rasende over et eller 
andet fagligt i undervisningen, så kan der sættes 

en kædereaktion i gang: En anden elev bliver forar-
get over hans reaktion, en tredje vil måske mægle, 
en femte synes, at det er sjovt med lidt ballade, en 
fyr skal lige gøre indtryk på pigerne osv., og plud-

selig er begivenheden blevet fælles, og når det sker, 
så er det ikke længere vigtigt, om man er 

forarget, vred, ligeglad eller lignende.
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skynder mig hen til den meget forbløffede oprører for at for-
klare, hvordan spørgsmålene skal forstås, og sådan knokler 
jeg rundt fra bord til bord, og det skægge er, at det faktisk er 
en glimrende time: Jeg mener: Det var ydmygende for mig, 
men med lidt forklaring fik jeg dem faktisk præcis derhen, 
hvor jeg gerne ville have dem. Man kunne mene, at jeg hav-
de lavet en feberredning, men omvendt har jeg også oplevet, 
at jeg har lavet nogle rigtig gode pædagogiske spørgsmål 
(med både åbne og lukkede spørgsmål, som tager højde for 
alle taksonomiske niveauer osv.), som eleverne overhovedet 
ikke gad kigge på. Jeg har derfor fået den tanke, at det afgø-
rende ikke er min figur, elevernes opfattelse eller spørgsmå-
lene selv, men uforudsigeligheden.

Upædagogiske spørgsmål og mislykket undervisning

Af samme grund har jeg nu i et stykke tid eksperimente-
ret med upædagogiske spørgsmål: spørgsmål, som eleverne 
ikke umiddelbart kan svare på, og min erfaring er, at de 
faktisk virker. Hvis jeg f.eks. gerne vil have en klasse til at 
lære et eller andet begreb, som jeg af erfaring ved, at de ikke 
umiddelbart kan se værdien af at tilegne sig, så begynder 
jeg med at uddele arbejdsspørgsmål, som eleverne kun kan 
besvare, hvis de kender disse begreber – uden på forhånd 
at redegøre for begrebernes mening. Efterhånden som for-
virringen breder sig, går jeg rundt fra bord til bord for at 
forklare, hvad ordene betyder, og i det tilfælde er de faktisk 
lydhøre. 

Hvad er det, der her sker? Er der blot tale om, at jeg in-
stitutionaliserer dårlig forberedelse, og at jeg i timen kom-
penserer for mine fejl i forberedelsen? Det mener jeg ikke, 
og faktisk kræver denne form for undervisning ekstra for-
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beredelse, for jeg skal nu ikke bare lave spørgsmål, jeg skal 
også forberede mig på elevernes reaktioner. Til gengæld er 
det ret skægt, for timerne kan nu udvikle sig i flere retnin-
ger. Jeg har ikke længere bare ét formål med timen, jeg har 
flere mulige, og jeg kan være tilfreds, når blot nogle af mine 
intentioner er opfyldt.

I forlængelse heraf er jeg begyndt at arbejde med såkaldt 
mislykket undervisning: F.eks. sætter jeg i forbindelse med 
en introduktion til eksistentialismen eleverne til noget, som 
jeg godt ved, at de ikke altid vil. Inspireret af Terningeman-
den af Luke Rhinehart har jeg nu flere gange ladet mine 
klasser rafle om eksamen: Jeg har bedt dem om at skrive 
seks muligheder op, hvoraf mindst en af mulighederne skal 
være ubehagelig for dem og mindst en det modsatte, og så 
ladet dem rafle om mulighederne. Det betyder selvfølgelig, 
at de rafler om, hvorvidt de skal forberede sig, om de skal 
forsøge at forføre censor, eller de skal stamme, pille busse-
mænd eller simpelthen gøre deres bedste!

Det lyder selvfølgelig helt vanvittigt, og der er næsten 
altid nogen, som nægter. Faktisk opfatter jeg kun eksperi-
mentet som rigtig godt, når der er nogen, der nægter. For 
eksperimentet handler for mig ikke om at lære eleverne at 
eksperimentere med deres liv, men om angst og ansvar. Jeg 
skal have dem til at tale om angsten for at gøre det, som man 
har mest lyst til at gøre og faktisk er fri til at gøre. For angst 
og ansvar er nøglebegreber for eksistentialisterne.

Men hvad så, hvis de ikke nægter? Og det sker selvfølge-
lig også. Tit synes klasserne bare, at det er rigtigt skægt – 
nogen fortsætter endda eksperimentet efter timen og begyn-
der at rafle om den næste tur i byen. Jamen, det gør ikke så 
meget, for så optræder jeg selv som den forargede elev, der 
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nægter at rafle. Det afgørende for mig er nemlig ikke, om 
klassen gør det ene eller andet. Og jeg tager det heller ikke 
tungt, hvis eleverne bliver rasende over den helt igennem 
åndssvage undervisning, for jeg underviser jo ikke for at få 
eleverne til at synes om mig som lærer, jeg ønsker for enhver 
pris at skabe en situation, hvor begreberne angst, subjekt og 
frihed bliver vigtige.

Jeg er nemlig overbevist om, at læring ikke er en indivi-
duel sag, men sker i sammenhæng med den situation, som 
man befinder sig i. I tilfældet med denne banana slug i Ber-
keley Hills interesserer familien her sig som sagt ikke kun 
for den, fordi vi synes, at den er ulækker eller har et sjovt 
navn, nej; det kan godt være begrundelsen for nogen, men 
det, der gør, at vi alle interesserer os for den, er, at den bli-
ver en begivenhed: Den har skabt en reaktion hos nogen, en 
reaktion, som forplanter sig til de øvrige medlemmer af fa-
milien, uden at de behøver at dele den motivation, som var 
hele anledningen til begivenheden. 

Banana sluggen er blevet noget, vi har sammen, noget som 
andre ikke kan sætte sig ind i, fordi de ikke har været her i 
haven sammen med os og ikke har oplevet vores forskellige 
reaktioner på banana sluggen og dette fællesskab, som den 
eksklusive viden skaber.

Begivenhed og banana slug

Undervisning handler ikke bare om, hvad jeg som lærer gør, 
eller hvad eleverne gør, og hvad der interesserer den ene el-
ler anden. I hvert fald lettes læringen meget, når den knyttes 
an til en begivenhed. Hvis f.eks. en elev bliver rasende over 
et eller andet fagligt i undervisningen, så kan der sættes 
en kædereaktion i gang: En anden elev bliver forarget over 
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hans reaktion, en tredje vil måske mægle, en femte synes, 
at det er sjovt med lidt ballade, en fyr skal lige gøre indtryk 
på pigerne osv., og pludselig er begivenheden blevet fælles, 
og når det sker, så er det ikke længere vigtigt, om man er 
forarget, vred, ligeglad eller lignende. Det afgørende er, at 
alle var der, da dette skete, og på denne måde skabes der 
et fællesskab i forbindelse med noget fagligt, også selvom 
begrundelserne kan være helt ufaglige.

Derved er det pludselig meget nemmere at forholde sig til 
abstrakte begreber som f.eks. angst, subjekt og frihed. For 
man har nu en begivenhed at referere til: Man har set nogen 
blive angste eller vrede, eller man har oplevet selv at være 
det. Man kan vælge sin egen position, som man vil; denne 
position er ligegyldig i forhold til læringen; det afgørende 
er, at man på en eller anden måde har fået et forhold til de 
abstrakte begreber.

En lærer skal altså ikke bare være god, og eleverne behø-
ver heller ikke umiddelbart at interessere sig for emnet, bare 
undervisningen får karakter af begivenhed; begivenheden 
kan være hvad som helst: at en i klassen gør noget usæd-
vanligt, at læreren gør noget usædvanligt, at nogen kom-
mer op at skændes, eller at noget er virkeligt kedeligt, svært, 
mærkeligt – bare at det, der sker i timen, ikke er helt forud-
sigeligt, for ellers er der ikke tale om en begivenhed. Efter 
min mening er en lærers opgave ikke så meget „at lave god 
undervisning“, men at kalkulere med tilfældet og med ud-
gangspunkt i pensum skabe begivenheder. Sagt med andre 
ord, skal undervisning være vidensperformance, dvs. ikke 
show forstået som underholdning, men show i en mere total 
forstand, som en indstilling til hele undervisningssituatio-
nen.
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Ude i haven glider min banana slug ligeglad af sted. Jeg bur-
de egentlig også være ligeglad med den, for det er ikke min 
have, som den gnaver igennem, men det er jeg ikke. Denne 
banana slug er nu blevet meget mere for mig end en helt 
almindelig ulækker snegl med et sjovt navn, for mig er den 
blevet en begivenhed: jeg kan ikke længere se på en banana 
slug uden at tænke på undervisning og fællesskab.
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Fællesskab? 
En klasse i krise foråret 2009. 
En klasse sammen i Gdansk 
vinteren 2010

Februar 2009: En håndfuld elever havde mere eller mindre 
frivilligt forladt klassen. Nogle af de tilbageværende var til-
fredse med det, andre utilfredse, og atter andre desoriente-
rede. I hvert fald var det en klasse, hvor det var meget svært 
at se fællesskabet. Og så begyndte de at tale om studietur!

De fastholdt ønsket, også efter at der var kommet nye elever 
ind i klassen efter sommerferien.

Ambitionerne var store. Flere muligheder blev undersøgt: 
Warszawa, Vilnius … især Istanbul var på banen. Men ef-
terhånden stod det klart, at der ikke var penge til den helt 
store tur. Den billigste model var en færgetur til Swinoujscie 
… Det kunne det godt være endt med, men i så fald ville det 
være blevet en weekendudflugt alene med elevdeltagelse, 
for lærerne, Birthe Rossel og jeg, stillede naturligvis visse 
krav.

Mine krav/betingelser for at gå ind i planlægning af og 
deltagelse i studieture er – altid – følgende:

1) Det skal være elever, det er til at holde ud at være sam-
men med.

Af Bodil Schmidt,
studievejleder, lektor i 
historie og samfundsfag 
og 
Birte Rossel,
lektor i dansk og historie
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2) Det skal være en studietur, forstået sådan, at der skal 
være et tæt fagligt program. Vores elever har jo ikke et spe-
cielt behov for at blive luftet, sådan som københavnerbørn 
tidligere blev sendt på landet i sommerferien. Vore elever 
kan selv finde ud af at rejse.
3) Det skal være en tur, lærerne også lærer noget fagligt af. 

Fagene, der skulle studeres på turen, var historie og sam-
fundsfag, og da nu blikket var faldet på det nordlige Polen, 
stod Gdansk og blinkede.

Birthe og jeg havde ikke lyst til to natlige sejlture over 
Østersøen, og heldigvis viste det sig, at man kan flyve med 
billigfly fra Sturup/Malmø til Gdansk. Så vi vred armen lidt 
om på de sejlivrige elever, og vores plan blev godkendt.

Da vi på tredje og fjerde time sad og ventede på vort fly 
i Sturup, kunne vi ikke undgå visse bemærkninger. Hvor 
langt ville vi nu være, hvis vi havde valgt at sejle?
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Men selve flyveturen var jo meget kort, og den bus, der 
skulle bringe os til centrum i Gdansk, holdt og ventede på 
os trods den kraftige forsinkelse.

Vi blev indkvarteret meget centralt, men meget sent, hen-
ad midnat.

Lørdag

Næste dag var en lørdag – og der var ikke tale om weekend-
fri. Hjemmefra havde vi planlagt en byvandring med ind-
lagte faglige stop: Kirkerne, markedshal … Lenin-værftet, 
Roads To Freedom …

Gdansk er en fantastisk smuk by, „Mini-Brügge“, en  by 
med tydeligt præg af alle stilhistoriens epoker. Den neder-
landske renæssance var dog mest fremtrædende. 

Nu er det jo desværre ikke sådan, at byen har fået lov til at 
stå uberørt fra disse fjerne århundreder. Under 2. Verdens-
krig blev den næsten totalt ødelagt. Det, vi ser i dag i cen-
trum, er nærmest en rekonstruktion. 

Men kirkerne ser meget autentiske ud – og der er rigtig 
mange af dem. Markedshallen stod i fin modsætning til de 
indkøbscentre efter vestlig målestok, som byen ikke mang-
lede, hvor man kan få alt det, der også kan fås hjemme.

Bortset fra det umiddelbare indtryk af farvestrålende 
arkitekturhistorie var det spor, vi fulgte, Solidaritets histo-
rie, dels i den kirke, som var centrum for bevægelsen, Lech 
Walesas sognekirke, dels i besøget på, hvad der nu ligger 
nærmest øde hen: Lenin-skibsværftet, og dels i det lille un-
derjordiske museum „Roads to Freedom“. 

Vi var begunstigede med flot solskin, om end det var is-
nende koldt.
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Søndag

Søndag satte vi eleverne stævne ved Mariakirken, Polens 
største kirkebygning. Vi ville gerne observere, hvor aktiv 
det polske folk er på kirkefronten en sådan almindelig søn-
dag. (Polen vil være et rigtigt godt emne for Kultur-samf-
fagspakken). En tapper skare mødte op, tapper, fordi der var 
isnende koldt i kirken, selv om der var mødt mange kirke-
gængere op – og tapper, fordi alt jo foregik på polsk.

Vi havde i øvrigt planlagt et besøg på rådhuset, bymuse-
et.  Dér blev vi brændt af. Det var midlertidigt lukket. Måske 
nåede nogle at se en vigtig fodboldkamp i fjernsynet?

Mandag

Mandag var det gode, klare vejr slut, Det regnede, og Po-
len præsenterede sig pludselig som det Polen, mange elever 
havde ventet at se: Gråt! Det blev understreget af, at vi kørte 
med sporvogn adskillige kilometer væk fra det smukke cen-
trum. Herude kunne vi se forfærdeligt trist forfald og store 
områder med kolonihaver, der vidnede om, at polakker i år-
tier havde svært ved at få frisk grønt og rigeligt med kød, 
og måske også om, at mange i dag ikke kan følge med i den 
prisudvikling, der har fundet sted sammen med indførel-
sen af markedsøkonomi.

Vort ærinde uden for byen, ved den store moderne havn, 
var et besøg hos den danske konsul Julian Skelnik, der var 
så venlig at modtage os i et lunt konferencerum. Han for-
talte dels om, hvad en dansk konsul laver, dels om den nyere 
økonomiske og politiske udvikling i Polen. Han slog fast: 
Her i Gdansk begyndte 2. Verdenskrig i 1939, og her sluttede 
den – i 1989!
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Eftermiddagen var på egen hånd. Nu havde vi jo arbej-
det både lørdag og søndag. Jeg tror ikke, der var nogle, der 
havde nået at få lavet tandlægeaftaler, men nok aftaler om 
andre forskønnende tiltag: Hårfarvning, neglebehandling 
… hvad lavede drengene egentlig?

Tirsdag

Tirsdag, vor sidste hele dag, var sat af til en udflugt til to 
væsentlige seværdigheder i Gdansks nærhed: Koncentrati-
onslejren Stutthof og middelalderborgen Marienburg/Mal-
bork.

Begge dele var af høj faglig kvalitet. – og vejret var igen 
fint klart. Vi havde en glimrende guide på hele turen, men 
Elwira, der guidede på borgen, var toppen. B’erne og jeg hvi-
skede lidt sammen om, at hvis jeg kunne lære nogle tricks 
af hende, ville vore syvende og ottende timer om tirsdagen 
have et større og mere interesseret publikum. Så kære læ-
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ser, spørg efter Elwira … , hvis I skulle følge den opfordring 
til at tage til Gdansk og omegn, der ligger underforstået i 
denne artikel.

Fællesmiddag
Om aftenen spiste vi alle sammen på en af elever anbefalet 
restaurant. Den „klassekasse“, vi havde etableret, var den 
glade giver. Det var et hyggeligt sted midt på den smukke 
gade Dlugi Targ (Lange Torv): – Det var et festligt og hyg-
geligt punktum.

Men der var endnu lidt tid: Vi skulle først stige ind i bus-
sen til lufthavnen kl. 14, så hvis der ikke var shoppet igen-
nem, kunne det gøres nu. Dejlige læderhandsker kunne kø-
bes for en slik.

 
Og blev betingelserne så opfyldt?
Ja, eleverne var i høj grad til at være sammen med – og mø-
deprocenten var i helt i top.

Ja, det blev en studietur (kommentar i et trist kvarter: „Så-
dan troede jeg, at der så ud overalt i Polen“ – nogle fordom-
me blev revideret).

Ja, jeg – lærer – lærte noget … Som historiker har jeg al-
tid gået efter det ægte, det, der var rigtig gammelt, f.eks. en 
dansk landsbykirke – og den skal ikke være ødelagt af en 
hårdhændet, historicistisk restaurering fra slutningen af 
1800-tallet. Her i Polen kom mine fine fornemmelser på prø-
ve: Hvordan ville Gdansk og Malbork have set ud, hvis ikke 
der havde været denne fantastiske vilje til at genskabe, hvad 
der var ødelagt? Hvis byen var blevet opført i 1950’erne,  i 
den tids stil, så … ja, det kunne man se på, hvordan der 
ser ud lige uden for centrum. Man kunne måske også være 
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blevet belemret med et „Stalinorgel“ (a la kulturpaladset i 
Warszawa).  Så tak for, at man i Gdansk (og i øvrigt i endnu 
større stil i Warszawa) besluttede at bruge, hvad det kunne 
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komme til at koste, på at genskabe de herlige byer i fordums 
pragt. Nu så mange årtier senere ser de så heller ikke så ku-
lisseagtige ud mere. En klædelig patina er ved at indfinde 
sig.

PS. En lørdag eftermiddag nogle uger senere, da jeg rutine-
mæssigt tjekkede min mail, kom følgende besked fra den 
kvinde, der havde arrangeret vores heldagsudflugt:
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Paris – c’est la vie
Arkitektur og multikultur i Paris

Der er ingen ende på Paris, og når man kun har tre dage, når 
man kun lige at få begyndt. Fransklærer Mette havde dog 
lagt et program, så vi kom godt omkring. Vi gik – og gik, 
men der var ingen brok, selv ikke fra de højeste hæle, for pi-
gerne var advaret. Fælles strabadser åbner nu også for store 
fælles oplevelser, og stemningen var i top på hele turen.

Vi så moderne arkitektur og byplanlægning i La Defence, 
og derefter nød vi overblikket over det klassiske Paris fra 
toppen af Triumfbuen i solskin. 

Af Inger Worsøe,
læsevejleder,
lektor i dansk og
historie
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Vi gik langs Seinen – og følte os alle som deltagere i en 
klassisk fransk fi lm. Bastillepladsen, Place de Vosges og 
Notre Dame katedralen gav historielæreren anledning til at 
genopfriske stof fra timerne.

På Musée de l’histoire et des cultures de l’immigration 
så vi billeder og genstande, der dokumenterer den indvan-
dring, som i Frankrig er større og mere broget end i Dan-
mark. Museet havde til huse i Palais de la Porte dorée, som 
blev bygget i 1930’erne for at vise Frankrigs rolle som civili-
cerende faktor i den ganske verden. Den store sal i stueeta-
gen var dekoreret med vægmalerier, der viste franskmænd 
i den ganske verden i færd med at udbrede medicin, handel 
og kultur. Det satte udstillingen på 1. sal i perspektiv. Ind-
vandrernes baggrund, kultur og levevilkår i det 20. århund-
rede var her dokumenteret ud fra en anderledes multikul-
turel synsvinkel.

Vi gik tilbage til Bastillepladsen gennem en fl ere kilome-
ter lang og 10 meter bred park, som er anlagt på en nedlagt 
godsbanestrækning. Det gav et vidunderligt udsyn til byen 
i 1. sals højde. Inde på pladsen blev vi genforenet med den 
del af holdet, som havde skånet deres fødder og taget me-
troen. De havde fået tid til en kop kaffe på pladsen, men 
snyd var det!

Vi boede på Montmartre, for franskholdet havde arbejdet 
med Jean-Pierre Jeunets fi lm Le Fabuleux Destin d’Amélie 
Poulain. Her var indvandringen hverdag. På vores metro-
station stod store grupper af mænd hele dagen og solgte 
solbriller, mobiltelefontasker og andre ubrugeligheder eller 
hang bare ud. Gadebilledet var præget af forskellige kultu-
rer, markedet, vi besøgte, var nordafrikansk, og der ligger at 
andet få hundrede meter væk, som er vestafrikansk. Gaden 
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med tøj og metervarer viste også en mellemøstlig pragt, som 
vi kun ser glimt af på Vesterbro i København.

I Sacré Coeur kirken på toppen af Montmartre var en ka-
tolsk messe i gang, da vi kom ind.  Stemningen var fransk 
og katolsk. Udenfor var ud-
sigten formidabel, og vi fi k 
elevforedrag på fransk om 
byen. Efter turen hen over 
Place du Tertre og ned gen-
nem Amélies kvarter om-
kring Rue Lepic fi k holdet 
fri og måtte sprede sig, som 
de ville. Men fællesskabet 
var størst, holdet spiste sammen – som på hele turen.

Nattelivet var vist også interessant, men hvad ved en 
gammel historielærer om det? Hun ved kun, at studieture 
er fællesskab på højeste niveau, og fra tidligere årgange ved 
hun også, at det er noget af det, som forbliver forrest i erin-
dringen om tiden på Frederiksberg hf-kursus. 

Længe leve studieturene!

 Efter turen hen over Place du Tertre   
 og ned gennem Amélies kvarter omkring 
Rue Lepic, fi k holdet fri og måtte sprede sig 
som de ville. Men fællesskabet var størst, hol-
det spiste sammen – som på hele turen.
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   Digte skrevet af elever, der var med på turen

Bonjour notre amour
Paris nous a manqués
tes parcs pendant le printemps nous ont manqués
d’aller dans tes parcs avec mon gars au mois de mars
et le soleil brille, c’est la vie!
J’ai pris le métro près du ghetto, une station qui s’appelle Barbès-Rochechouart
qui était notre habitat dans votre habitat. 
Nous sommes tombés amoureux de Paris de nouveau et nous viendrons pour visiter. 

écrit par Alboury Jonas Fjellegaard Gueye

Je cherche un homme!
Bonjour, mon amour. 
Je suis à Paris. 
C’est la vie!

C’est printemps à Montmartre.
Champs-Elysées, la rue
est plus belle que Bellevue

Au métro Barbès-Rochechouart
se trouve l’hôtel. 
Il se ressemble à un bordel. 

Le soleil brille, oui,
c’est mars
et il y a beaucoup de gars. 

écrit par Semi Seven, Charlotte Juul Olsson et Signe-Mathielde Algreen-Petersen, 2E 
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Paris, mon amour
Bonjour Paris, c’est printemps.
Je veux être avec toi en ce moment. 
Mais c’est la vie, je suis au Danemark le premier jour de mars
mais à Paris, e’est pas de gars. 
j’ai dit « bonjour » et « au revoir » à vous,
mais dans quelques jours je vais dire « nous ». 

écrit par Nadia Schäffer, 2E
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Un viaje memorable
Her er en fotomontage fra 2N’s studietur til Barcelona i for-
året. I spanskundervisningen arbejder vi med at bruge de 
transparente ord til at forstå en tekst. Kan du læse spansk?

Positura „Street“ delante de la bandera catalana en una calle 
estrecha en el Barrio Gótico

Af Lise E. Hansen, 
lektor i tysk og spansk og 
Trine Vandborg, adjunkt 
i spansk og design
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La Plaza Real es muy 
bonita con palmeras, 

casas antiguas y muchas 
palomas.  Los chicos 

están esperando a las 
chicas.

¡Qué día más fantástico! 
Hace calor y sol. Unos 
estudiantes de la clase 
2N están tomando sol en 
el tejado de la casa Mila.
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Vista maravillosa de Bar-
celona. Se ve la arquitec-
tura antigua de Gaudí y 
la arquitectura moderna 
de Jean Nouvel.
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¡La casa Mila es una adventura!
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En el patio de la Catedral 
hay 12 o 13 gansos. Según 
el mito los gansos están 
vigilando la Catedral.

La última cena en un 
restaurante  típico. 
Comemos tapas por 
ejemplo patatas bravas, 
tortilla española y pan 
con tomate. Bebemos 
vino y agua.
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Lugten af DDR
Med Marianne Weile og Mikkel 
Bloch Petersen og 2K i Berlin

Vi havde netop været igennem fængslets kælder og begav 
os nu rundt i fængslets nyere afdeling. Da vi trådte ind i 
den administrative del af det tidligere STASI-fængsel, blev 
vi alle ramt af en udefi nerbar, kvalmende lugt. Sådan lidt 
hengemt og brun. „Kan I lugte det?“, spurgte guiden, „lug-
ten af den sæbe, alle offentlige bygninger blev rengjort med 
i DDR-tiden, og som vi så mange år efter Murens fald ikke 
kan få væk? Det er lugten af DDR“.

2K havde dagen før været på besøg i STASI-arkiverne på 
Normannenstrasse. Her havde vi set alskens afl ytningsud-
styr og diskuteret konsekvenserne af et overvågningssam-
fund. Nu havde vi begivet os endnu længere ind i „Stasi-
land“ i forstaden Hohenschönhausen. Bydelen huser det 
tidligere STASI-fængsel såvel som høj arbejdsløshed, uen-
delige rækker af socialt boligbyggeri, og et ikke ubetydeligt 
antal pensionerede eks-STASI-offi cerer. K-klassen havde for-
beredt sig godt på studieturen til Berlin ved i historie at have 
arbejdet med Berlin og den kolde krig og i samfundsfag med 
de politiske, økonomiske og sociale forhold i øst og vest efter 
Murens fald. Herudover havde alle elever arbejdet med en 
seværdighed, som de skulle fremlægge for resten af klassen. 
I Hohenschönhausen blev vi således præsenteret for adskil-
lige tabeller og perspektiveringer til undervisningen hjem-
me på skolen. Eleverne fi k på denne måde rig mulighed for 

Af Marianne Weile, 
studievejleder, lektor
i historie og religion
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at anvende deres viden fra klasselokalet ude i den virkelige 
verden.

Vi var stået tidligt op på den sidste dag i februar for at be-
give os mod danskernes foretrukne europæiske storby. Bus-
sen skulle køre fra Sjælør station kl. 6, men lærerne skulle 
lige nå et ikke helt sundt stressniveau, da én af klassens ele-
ver først kom susende i en taxa ca. 30 sekunder, før bussen 
kørte. Den pågældende elev smed en meget lille rejsetaske 
ind i bussen, fandt sit sæde og udbrød: „Lige til tiden!“. Så 
faldt han – med om end meget høj musik i ørerne – i søvn. 
K-klassen var på vej. Vores hotel lå bag den legendariske 
Alexander Platz. Det synede ikke af meget, som det lå der 
i al sin beton- og vindblæste vælde, men vel indenfor på 
værelserne vandt hotellet terræn ved simpelthen at have 
enorme værelser i en sådan lidt afl agt James Bond stil. Tre 
af drengene havde hele to værelser, to altaner og køkken, 
og den sidste aften kunne de således huse hele klassen til 
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giftige drinks, førend vi alle gik ud for at spise den traditio-
nelle festmiddag. „Alex“ er i virkeligheden ikke en særligt 
charmerende plads med alle dens turistfælder og punkere, 
men den glimrer ved at være et trafi kalt knudepunkt og der-
for det perfekte udgangspunkt for ture i Berlin. Og så huser 
pladsen jo Fehrnsehturm, hvor eleverne oplevede højderne 
og en fabelagtig udsigt over byen. Med moderne teknologi 
i lommen, lykkedes det sågar nogle elever at zoome ind på 
den lokale kiosk og fotografere den fra tårnet. Lærerne var 
imponerede!

At bevæge sig rundt i Berlin er på den ene side en over-
vældende og sanselig oplevelse, og på den anden side er 
det som om, man bare går rundt i historien hele tiden. Den 
folder sig ud overalt, om det så er de såkaldte snublesten 
med navne på deporterede jøder under krigen eller mar-
keringer af, hvor Muren løb. Og så er der et imponerende 
udbud af museer og mindesmærker. Det gav selvfølgelig 
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anledning til en masse tanker, og det var gennemgående, 
at mange elever undrede sig over, hvordan det kunne lade 
sig gøre, at man oprettede et diktatur som DDR i kølvan-
det på 2. verdenskrigs rædsler. Hvordan kunne man dog 
blive nazist? Hvordan kunne man fi nde på at blive agent for 
STASI? Er mennesket grundlæggende godt eller ondt? Og 
hvad ville man selv have gjort? Kan mennesket overhove-
det lære af historien? På det imponerende museum for tysk 
historie, „Deutsches Historisches Museum“, skulle eleverne 
vælge en genstand eller et rum, som de fremlagde og for-
holdt sig kildekritisk til, samtidig med at de skulle overveje, 
hvilke tanker museumsfolkene havde gjort sig i forhold til 
at formidle historie. Efter fremlæggelserne sammenlignede 
vi derfor med den formidling af historien, vi havde ople-
vet ude i STASI-fængslet. Der var bred enighed om, at det 
sætter sig bedre fast i erindringen, når man går rundt i et 
„Gedänkstätte“, end når man kigger på montrer og plakater 
på et mere traditionelt museum. Men eleverne mente dog, 
at det tyske historiske museum kunne noget, som den an-
den museumstype ikke kunne, nemlig formidle mange tu-
sinde års historie. Det kræver blot meget af den besøgende 
at få noget ud af et traditionelt, stort museum. Det kræver 
nemlig viden at få mere viden. 

Alle eleverne havde som sagt forberedt oplæg til forskel-
lige seværdigheder. I regn og blæst, trafi kstøj og blandt nys-
gerrige turister hørte vi om alt lige fra Gedächtnis Kirche til 
Check Point Charlie over Potsdamer Platz til Brandenbur-
ger Tor. Ved sidstnævnte opfordrede eleverne til en diskus-
sion om demokratiopfattelser, men det regnede og blæste 
simpelthen for meget til, at K’erne kunne mønstre tanker på 
så højt et niveau. Det til trods for at vi umiddelbart forinden 
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havde afl agt besøg hos såvel dyre bilforretninger som en 
nyåbnet stor Nivea-butik på Unter den Linden. Drengene 
kom hjem med billeder af unikke biler, og pigerne med bil-
lige plejeprodukter i kufferten. Så er verden måske alligevel 
ikke af lave? Det med demokratiet vendte vi dog tilbage til 
på den danske ambassade et par dage senere. I første om-
gang skulle klassens historielærer først lede stort set hele 
klassen på afveje.

Tre af K’erne havde gjort det til en sport at spotte bjørne 
i bybilledet – de gik selvfølgelig under navnet „Bjørneban-
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den“. Bjørnen er Berlins vartegn, og de farverige bjørne i 
bybilledet er lavet af kunstnere fra hele verden. „United 
Buddy Bears“ hedder de, og hver gang vi mødte én af disse 
bjørne, skulle der tages billeder. Tilbage i blæsevejret foran 
Brandenburger Tor besluttede de fl este at eleverne sig for at 
følge med lærerne ud på Kurfürstendam for at shoppe. Vi 
skulle med en direkte bus derud, men endte i den forkerte 
bus på vej ud mod den nye hovedbanegård. Det var en væl-
dig fl ot bygning, men det var sidst på dagen, så jagten gik 
ind på en videre forbindelse i den rigtige retning. Og se, så 
var det, at vi endte i et kæmpe rum under stationen, som 
husede fl ere hundreder af de kulørte bjørne. Række efter 
række af bjørne foldede sig ud for vores øjne, som vi rullede 
ned i dybet. Glæden var selvsagt enorm, og K’erne tog bil-
leder foran alverdens bjørne, mens latteren ingen ende ville 
tage. Da vi var kommet hjem til Danmark igen, mente fl ere 
elever, at bjørneoverraskelsen var den bedste oplevelse på 
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hele turen. Måske kun overgået af en tur under jorden med 
en meget vestjysk guide.

På turens andensidste dag skulle vi besøge den danske 
ambassade og ned under jorden og se på bunkere fra 2. ver-
denskrig og den kolde krig. Eleverne var lidt trætte denne 
morgen, da de havde fundet et stamsted i nærheden af hotel-
let, hvor de serverede cocktails i voldsomme størrelser. Det 
med cocktails’ene hørte vi lærere meget om ved morgenbor-
det. Det begyndte vist allerede den første aften, da Kasper 
havde fødselsdag. Vi sang alle sammen fødselsdagssang for 
ham på Kolwitz Platz i tusmørket, og så fandt klassen en 
restaurant med dårlige burgere og gode drinks. De blev dog 
ved at vende tilbage til „Palm Beach“ ved Alexander Platz, 
selv om lærerne opfordrede til at komme lidt videre ud i by-
ens kvarterer. Andre lidt mere magelige elever havde taget 
den bærbare med hjemmefra, så der kunne ses fi lm og serier 
på værelserne. Klas-
sen opførte sig aldeles 
eksemplarisk på turen. 
De hyggede sig, pas-
sede på hinanden, kom 
op hver morgen og 
tog med rundt i byen 
med stor nysgerrighed 
og uden at brokke sig. 
Også selv om man måske sad og var lidt træt på den danske 
ambassade. Vi havde bestilt et foredrag hjemmefra og blev 
mødt af en yngre, tysk medarbejder, som havde læst i Århus 
og derfor talte dansk. Vi fi k en endog meget kompetent præ-
sentation af aktuelle tyske forhold og et indblik i, hvordan 
diplomatiet fungerer. Og så blev vi vist rundt i det nordiske 

          Men så stod han der pludselige, vestjyden, 
 i sin selvlysende vest og sine næsten to meter. 
Han havde taget en tysk kollega med, som udstyret 
med en lommelygte skulle sørge for, at vi ikke 
forsvandt nede i bunkerne. 
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ambassadekompleks, hvilket er en sand tour de force i arki-
tektur og design. K-klassen mente dog, at man kunne have 
gjort det bedre med facaden på den danske ambassade.

Men hvad var det nu med den der vestjyde og bunkerne? 
Vi skulle med S-bahn ud til „Berlin Unterwellen“ på Brun-
nenstrasse. Her havde vi en aftale med en dansk guide, 
som skulle tage os med under jorden. Mødestedet lignede 
mest af alt et nedlagt offentligt toilet, så vi var lidt i tvivl 
om, hvorvidt vi overhovedet var det rigtige sted. Men så 
stod han der pludselige, vestjyden, i sin selvlysende vest 
og sine næsten to meter. Han havde taget en tysk kollega 
med, som udstyret med en lommelygte skulle sørge for, at 
vi ikke forsvandt nede i bunkerne. Godt nede i mørket åb-
nede der sig en helt forunderlig verden, som lugtede, ikke 
af DDR, men af politik, frygt, krig og menneskeskæbner. Vo-
res guide havde en jysk sindighed og humor, som sammen 
med hans enorme viden gjorde, at besøget i bunkerne blev 
et af de mest mindeværdige. I nogle af de sidste rum var vi 
nået tilbage til tiden under 2. verdenskrig, og det var på en 
eller anden måde både forstyrrende og bevægende at stå i 
de rum, som tyskerne havde søgt tilfl ugt i under krigen. Vi 
lærte en masse om, hvordan man overlever bombeangreb 
og om, hvordan tyskerne klarede hverdagen i årene efter 
„Stunde Null“. Vores jyde lærte os også, hvorfor der er blå 
blink på ambulancerne i Europa i modsætning til mange an-
dre lande i verden. Det skyldes, at man ikke kan se den blå 
farve fra luften i bombefl yene. Som så mange andre gange 
i Berlin kom historien i den grad til live under jorden den 
onsdag eftermiddag.

Som det er skik på en god studietur, var der festmiddag 
den sidste aften. Tre af drengene havde fået til opgave at 
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traktere med drinks og snacks på deres kæmpe værelse in-
den middagen. De havde derfor været i østtysk supermar-
ked og købt nogle temmeligt ækle sodavand til lejligheden. 
Eleverne havde fået til opgave at vælge hver deres „Berliner 
stemning“, som de fremlagde for klassen. Bjørnene og bun-
kerne gik igen fl ere steder. Herefter bevægede vi os mod en 
indisk restaurant på Oranienburgerstrasse – vi nåede selv-
følgelig et par seværdigheder 
undervejs. Det var en rigtig 
hyggelig aften, hvor vi lærere 
delte forskellige priser ud, og 
hvor eleverne overraskede os 
med en quiz, der skulle afsløre, 
hvor godt vi havde lyttet efter 
ved morgenmaden i løbet af 
ugen. Vi klarede os vist i al be-
skedenhed temmelig godt.

Og så var det pludselig den 
sidste dag. Vi skulle med bussen 
hjem igen om eftermiddagen, så 
formiddagen var afsat til et besøg i Vestberlin. Der var hel-
digvis god plads til lidt fl ere indkøbsposer i bussen. Chauf-
føren hjem var den samme som på udturen, så vi kendte ef-
terhånden godt vittighederne og hans messende talestrøm. 
Nå man sidder der i en bus en kold forårsdag med en fl ok 
hf’ere, som pludrer om løst og fast og griner og kigger på 
gaverne til venner og familie, kan man kun blive helt glad 
indeni som lærer. Så synker man ned i bussens varme sæde, 
mens turistguiden går på ferie indtil næste år og tænker, at 
ungdommen af i dag vist ikke er så slem, og at K må stå for 
kulturelt kompetent K-klasse.
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God kemi i laboratoriet
To dage a 12 timer i laboratoriet med 
en kemilærer og hans klasse

 
Kemi er et svært fag at lære. Der er så mange symboler og 
mærkelige navne for ting, som man ikke kan se og tage og 
føle på. På mange måder kan faget sammenlignes med at 
lære russisk. Helt nye mystiske bogstaver, nye ord og gram-
matik. Faget udfordrer elevernes abstraktionsevne. Vand er 
ikke bare vand. Man kan arbejde med vand på tre niveauer 
inden for kemi: På observationsniveauet kan man iagttage et 
glas med vand; på modelniveauet kan man lave en tredimen-
sionel kuglemodel af et vandmolekyle, og på symbolniveauet 
kan man skrive den kemiske formel for vand (H2O). 

Demonstrationsforsøg og laboratorieøvelser har altid væ-
ret en integreret del af kemiundervisningen, netop fordi der 
ved disse aktiviteter er mulighed for at arbejde med kemien 
på alle tre niveauer. Den praktiske udførelse af kemiforsøg 
foregår på observationsniveauet. Eleven kan se og røre glas-
udstyret og de kemikalier, der arbejdes med. Mens eleven 
arbejder, gøres brug af modellerne – de indre billeder og 
forestillinger eleven har af, hvad et atom er, hvad et salt er, 
hvad et molekyle er, hvad der sker ved de kemiske reaktio-
ner osv. Når eleven så skal bearbejde forsøgets data og rap-
portere resultaterne, skal kemien beskrives med symboler. 
Atomsymboler som sættes sammen til kemiske formler, li-
gesom bogstaverne i et ord. Pilene – op og ned og hen. Plus-

Af Carsten Jakobsen,
lektor i kemi
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serne og minusserne – nogle hele, andre delvise. De græske 
bogstaver – ρ, δ, μ osv. Enhederne – g, mol, L, g/mol, mol/L 
og g/mL. 

Som underviser i kemi er man heldig at kunne veksle un-
dervisningen mellem teorigennemgang, opgaveløsning og 
laboratorieøvelser. Der er rig mulighed for at variere og dif-
ferentiere undervisningen og på den måde tilgodese elever-
nes forskellige måder at være og lære på. Teorigennemgang 
ved tavlen tilgodeser især de elever, der er gode til at se og 
lytte, hvorimod de praktiske laboratorieøvelser tilgodeser 
de elever, der helst vil røre og gøre. Det er derfor vigtigt, 
at eleverne kommer ind og får „gang i gryderne“ en gang 
imellem, så det hele ikke bare bliver kruseduller på tavlen.

Skolen råder over et dejligt stort og lyst kemilaboratori-
um (vist nok tidligere husgerningslokale). Her er det muligt 
for eleverne at arbejde i grupper a 3-4 omkring et bord og 
ikke langs et bord. Det skaber et fælles fokus på det arbejde, 
der foregår på bordet. En kemiøvelse foregår typisk på den 
måde, at der udleveres en vejledning, hvori formålet, teo-
rien, kemikalierne, udstyret, fremgangsmåden og måden, 
hvorpå forsøgets resultater skal bearbejdes, er beskrevet. 
Udstyret er enten allerede stillet frem på bordet eller skal 
fi ndes frem fra skabene. Når grupperne skal i gang med 
en øvelse, kan det være ganske sjovt som lærer at iagttage, 
hvordan de forskellige elever i grupperne agerer. Nogle ka-
ster sig straks over udstyret, andre læser først vejledningen, 
nogle er passive, andre er aktive. Ofte oplever man elever, 
der ikke markerer sig så meget til den almindelige tavle-
undervisning, træde i karakter som nogle handlekraftige 
praktikere, og det er dejligt at opleve som lærer. Den grup-
pesynergi, man ofte håber, vil opstå i forbindelse med grup-
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pearbejde, har god mulighed for at opstå omkring laborato-
rieøvelser, da der er fl ere strenge, de forskellige elever kan 
spille på. Nogle bidrager med teoriforståelse, nogle er gode 
til at få samlet udstyret, nogle er gode til at få ideer, nogle er 
gode til at få tingene skrevet ned osv. Kemiøvelser er stort 
set altid en fornøjelse for alle parter, og alle får rørt sig på 
den ene eller anden måde.

I år var der 10 elever fra Kemi B holdet, der havde valgt at 
lave SSO i kemi. Da det eksperimentelle arbejde er en så in-
tegreret del af kemiundervisningen, er det også naturligt, at 
eleverne skriver deres SSO ud fra egne eksperimenter. De to 
første dage af skriveugen er derfor sat af til eksperimentelt 
arbejde. Det blev til to meget intensive dage a 12 timer, hvor 
eleverne arbejdede meget mere selvstændigt end til dagligt. 
Følgende elevudsagn siger det hele: 
...Vi havde at gøre med kemien på en helt ny måde. Der blev udvist 
tillid til, at vi selv kunne stå med kemien i vores hænder. Det var 
super fedt! To dage af 12 timer, hvor vi individuelt lagde vores 
egen dagsordenen – ubeskriveligt adrenalin kick! – især når ens 
gummihandsker pludselig går i opløsning … ha, ha. (Ninna, 2J)

Vi startede kl. 8.00 mandag den 15. december 2009. For-
middagen var hektisk, da alle skulle starte op, og der var 
mange praktiske spørgsmål, men efterhånden, som dagen 
skred frem, blev eleverne mere og mere selvkørende. Dag 
nummer to var fantastisk. Alle var i gang. Det hele var ikke 
så skræmmende mere, og de fl este bevægede sig nu hjem-
mevant i laboratoriet. Det var tydeligt, at en høj grad af vi-
dens- og erfaringsudveksling fandt sted, som følgende ele-
vudsagn vidner om:
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„I forbindelse med SSO-projektet var der planlagt to dage i ke-
milaboratoriet. Det udviklede sig til to begivenhedsrige dage med 
masser af god kemi og skønt samvær med vennerne. Over kolber og 
titreringsanlæg blev der udvekslet erfaringer og viden, og underti-
den underholdt med historier, der bestemt ikke var fagrelateret…! 
Alt i alt nød jeg det fuldt, og ser frem til mange kyndige kemilek-
tioner!“. (Marco, 2D)

Præsentation af elevernes projekter

Dong fra 2A arbejdede med at isolere og karakterisere det 
aktive indholdsstof piperin fra peberkorn (Figur 1). 

På billede 1 fremviser Dong en såkaldt soxhlet ekstrak-
tion. Nederst bringes ethanol til at koge i en kolbe. Dampen 
stiger dernæst op til en vandsvaler (med to orange slanger) 
foroven, hvor den kondenseres og drypper ned i selve soxh-

Billede 1

O

O N

O  

Figur 1 – piperin
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let-apparatet i midten, hvor peberkornene er pakket ind i et 
fi lterpapir. Her trækker ethanolen piperin ud af peberkor-
nene, meget lig når kogende vand trækker te ud af teblade. 
Når soxhlet-apparatet er fyldt med piperinholdig ethanol, 
vil det tømmes ned i kolben nedenunder, hvor ethanolen 
atter vil bringes i kog og dampe op til vandsvaleren. På den 
måde vil piperinen opkoncentreres i kolben forneden, og 
man bruger det samme ethanol til at lave gentagne ekstrak-
tioner af peberkornene.    

Valentin fra 2K (billede 2) arbejdede med forsøg, som de-
monstrerede de forskellige syre-base puffersystemer, der 
fi ndes i blodet, som sørger for, at vi ikke bliver alt for sure. 
Det gav nogle fl otte farvereaktioner.

Billede 2
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På billede 3 ses i forgrunden Camilla fra 2B, som er ved at 
lave en række paracetamolopløsninger med forskellig kon-
centration. De skal bruges til at bestemme, hvor hurtigt pa-
racetamol bliver opløst fra en Panodil® tablet, efter at den 
er slugt. I midten ses Ninna fra 2j i gang med syntese nr. 2 i 
sin 3-trins syntese af et dipeptid, og bagved er Tina fra 2B i 
gang med at analysere, hvor meget koffein og sukker der er 
i en af de populære energidrikke.

Billede 4. Dyb koncentration – Ninna fra 2J er ved at lave en 
væske-væske ekstraktion i en skilletragt. En metode, hvor 
man kan fjerne urenheder fra et ønsket produkt ved at ud-
nytte stoffernes forskelle i opløselighed i to opløsningsmid-
ler. Man skal bare sørge for at lukke hanen lige der, hvor det 
skiller.

Billede 3
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Billede 4

Billede 5
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Billede 5. Der blev arbejdet tæt omkring stinkskabene, men 
det gik fi nt, og megen viden blev udvekslet. I forgrunden ses 
Najma fra 2K, som arbejdede med at bestemme indholdet af 
koffein i te med to metoder, som hun sammenlignede. I bag-
grunden ses Jimmi fra 2K, som arbejdede med at syntetisere 
phenacetin (et stof, som er beslægtet med paracetamol). På 
fi gur 2 ses reaktionsskemaet for hans syntese: 

      

 

OH

NH

O
+ K2CO3 KHCO3 KII+

O

NH

O
+ +

 

             Acetaminophen                                                                            Phenacetin

Figur 2

 I forbindelse med SSO-projektet var der 
 planlagt to dage i kemilaboratoriet. Det udviklede 

sig til to begivenhedsrige dage med masser af god kemi 
og skønt samvær med vennerne. Over kolber og titre-
ringsanlæg blev der udvekslet erfaringer og viden, og
undertiden underholdt med historier, der bestemt ikke 

var fagrelateret…! Alt i alt nød jeg det fuldt, og ser 
frem til mange kyndige kemilektioner!“ 

(Marco, 2D)
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Marco fra 2D arbejdede med at syntetisere og renhedsbe-
stemme paracetamol. Mariam fra 2D arbejdede med bio-
ethanol, hvor hun undersøgte den enzymatiske nedbryd-
ning af stivelse og den videre forgæring af glucosen til bio-
ethanol. Nanna fra 2J lavede som den eneste en tværfag-
lig SSO med biologi. I biologidelen arbejdede hun med en 
væksthæmningstest, hvor hun testede et pesticid overfor 
andemad. I kemidelen syntetiserede og oprensede hun to 
pesticidstoffer, som fi ndes i vandmiljøet. 

Billede 6. Efter to travle dage med masser af isoleringer, op-
rensninger, fremstillinger og karakteriseringer produceres 
der mængder af opvask. Her ses kun et lille udsnit!

Billede 6
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Undervisningen i 
engelsk er med til at 
styrke fællesskabet i 
klassen
En præsentation af engelskfaget på 
FHF  

Engelsk er obligatorisk på HF, og på Frederiksberg hf-kur-
sus underviser vi i engelsk på to niveauer. De fl este af vores 
elever har engelsk på B-niveau med fi re timer ugentligt på 
både første og andet år. Engelsk kan også vælges på A-ni-
veau, hvor eleverne har fi re timer om ugen første år og syv 
timer om ugen på andet år.

På B-niveau skal man i løbet af to år læse mindst seks em-
ner. Eksempler på emner kan være Gun Violence, Subcultu-
res in Britain, Den amerikanske Drøm – mangfoldige emner 
kan vælges i faget, men man skal følge kravene i læreplanen 
om læsning af litteratur fra England, USA og andre engelsk-
talende lande.

På B-niveau skal eleverne kunne analysere både litterære 
og ikke-litterære tekster. Litterære tekster er: noveller, digte, 
sange, uddrag af romaner samt drama. Ikke-litterære tek-
ster kan eksempelvis være artikler, interviews, biografi er 

Af Merete Buhl,
lektor i engelsk og musik                          
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og læserbreve  Der undervises i tekstanalystiske begreber i 
timerne, så man til mundtlig eksamen i engelsk er udrustet 
til at gå til prøve i en ukendt tekst. For en god ordens skyld 
skal nævnes, at man ikke kun beskæftiger sig med tekster i 
timerne. Vi ser fi lm, dokumentarfi lm, hører musik og lytter 
til berømte taler. Vi analyserer disse, og eleverne hører stof-
fet på originalsproget.

Mange elever er dygtige til mundtlig engelsk, når de kom-
mer på FHF. I timerne arbejder vi videre med de talefærdig-
heder, man har tilegnet sig i Folkeskolen. Man diskuterer i 
forbindelse med de valgte emner, men mange engelsklærere 
på FHF benytter sig også af de såkaldte „Two-minute talks“. 
Eleverne fremlægger efter tur et selvvalgt emne, som ligger 
dem på sinde. Emnet fungerer som diskussionsoplæg for re-
sten af klassen. I det hele taget arbejdes der grundigt med 
ordforråd, korrekt udtale og kommunikationsstrategier i 
klassen.

Den skriftlige dimension har ligeledes stor betydning 
for engelskfaget. Der arbejdes i det daglige med forskellige 
grammatiske problemstillinger efter grammatikbøgerne 
„Fejlstøvsugeren“ og „Down to Earth“. Man skal styrke ev-
nen til at skrive, men grammatikken har også stor betydning 
for elevernes mundtlige færdigheder. I løbet af to år skal ele-
verne afl evere både mindre og større skriftlige opgaver. På 
første år trænes mindre skriftlige opgaver, men på andet år 
arbejdes målrettet med eksamensopgaver.

På engelsk A-niveau udbydes et hold hvert år. Eleven, 
som vælger engelsk på A-niveau, skal have gode mundt-
lige og skriftlige færdigheder, da teksterne er af højere svær-
hedsgrad. Der læses ni emner, og man skal være indstillet 
på at læse tekster af både nyere og ældre dato. Læsning af 
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Shakespeare-værker indgår som et krav i A-niveau pensum. 
Eleverne, som vælger A-niveau, skal være indstillet på en 
meget koncentreret engelskundervisning, da man skal nå 
samme pensum på to år, som gymnasieelever normalt har 
tre år til.

Der er både mundtlig og skriftlig eksamen på både B- og 
A-niveau. På B-niveau har man 24 timers forberedelse til 
en ukendt tekst, som 
skal præsenteres og 
perspektiveres til de 
kendte tekster/fi lm 
fra undervisningen. 
Den skriftlige eksa-
men varer fem timer 
og består af to prøver. 
En prøve i grammati-
ske færdigheder uden 
hjælpemidler i en time, 
og herefter en 4-timers 
prøve til besvarelse af 
to typer opgavesæt. I det ene opgavesæt (A) arbejder man 
med artikler, og i det andet opgavesæt (B) analyserer man 
en novelle.

Eksamen på A-niveau er udformet anderledes end på B-
niveau. Man har en times forberedelse til en ukendt tekst på 
3-5 sider, som præsenteres og perspektiveres til kendt stof. 
Den skriftlige prøve er også to-delt på A-niveau – en prøve 
af en times varighed uden hjælpemidler og så en 4-timers 
prøve, hvor tekstanalytiske færdigheder vises ved analyse 
af skønlitterære tekster.

 Engelsk bruges også i social sammenhæng 
 på FHF. For at styrke fællesskabet i klassen 
arrangeres biografture og teaterture, som har relevans 
for engelskfaget, og man får lejlighed til at høre det talte 
sprog. Nogle af vores klasser har bl.a været i det engelsk-
sprogede teater på Østerbro, That Theatre Company, og 
har set monologen Hancock´s Last Half Hour. A-niveau 
eleverne har ligeledes set Macbeth i teatret.
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Engelsk bruges også i social sammenhæng på FHF. For at 
styrke fællesskabet i klassen arrangeres biografture og tea-
terture, som har relevans for engelskfaget, og man får lejlig-
hed til at høre det talte sprog. Nogle af vores klasser har bl.a 
været i det engelsksprogede teater på Østerbro, That Theatre 
Company, og har set monologen Hancock´s Last Half Hour. 
A-niveau eleverne har ligeledes set Macbeth i teatret.

Det engelske sprog er naturligvis vigtigt i forbindelse 
med studierejser på andet år til mange forskellige rejsemål. 
I mange lande kommunikerer man på engelsk med lokal-
befolkningen, med mindre man er i et tysk-, fransk-eller 
spansktalende land og mestrer disse sprog. London har 
naturligvis igennem årene været et yndet rejsemål på FHF, 
især hos A-niveau eleverne, men mulighederne for andre 
rejsemål er jo mangfoldige. Når eleverne er på studierejse, 
viser de netop, at de gennem arbejdet med engelsk har op-
nået evnen til at anvende et varieret engelsk sprog, således 
at de kan orientere sig i og agere i en globaliseret verden.
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Krakow-vinkler
En tekstmosaik af indtryk fra 2F’s 
studietur til Krakow

Et komma i historiens store bog

Jeg står på Rynek Glówny – den store plads i hjertet af 
Krakow – og prøver at fornemme stemningen i den by, jeg 
netop er ankommet til. Allerede i morgen skal jeg agere rej-
seleder sammen med min kollega Vibeke og vise eleverne 
i 2F rundt i den gamle by. Det er godt, vi har lagt en plan 
hjemmefra, for udbuddet af seværdigheder er stort. Faktisk 
er der bare på Rynek Glowny så mange spændende ting at 
tale om, at man snildt kunne tilbringe et par dage her. Lidt 
til højre foran mig ligger Maria kirken, hvor en stadig strøm 
af turister og polakker går ind og ud ad de svære egetræs-
døre og vidner om den katolske kirkes store betydning for 
det polske folk. De elegante facader på husene foran mig 
til venstre er udført i art noveau stil. Bygningerne bag mig 
midt på pladsen er tøjhallerne – et imponerende stykke re-
næssancearkitektur. I begyndelsen af en af sidegaderne ser 
jeg, at man reklamerer med koncerter med musik af den 
polskfødte komponist Fryderyk Chopin. I en anden ligger 
et af Europas ældste universiteter, hvor Nicolaus Koperni-
kus i sin tid studerede. Chopin, renæssancen, art noveau! 
Hvor skal man begynde? At stå på Rynek Glowny er som at 
synke ned i en rivende strøm af fi losofi , religion, kunst og 

Af Kim Ingholt,
adjunkt i dansk og 
filosofi
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arkitektur, der kaster en rundt. Hvad er man selv i denne 
sammenhæng? Et lille ord? Et bogstav? Knap nok et komma 
i historiens store bog.

Ankomst til Krakow

Vi trækker vores kufferter fra lufthavnen til et tog, der skal 
køre os til midtbyen i Krakow. Det er lunt i luften, og kuffer-
terne bumler af sted efter os. Jan deler lufthavnschokolade 
ud, og Maria kaster op bag stationen. Meget triste, faldefær-
dige huse og hønsegårde omgiver os. Vi håber, der ser lidt 
anderledes ud i midtbyen. Vi glæder os til at se den.

Forårsluft i Krakow

Den milde form for forårslugt – den allerførste forårsluft – 
er stadig lidt kold, men bringer minder frem fra alle foregå-
ende forår og somre. Denne milde forårsluft ramte mig på 
gaderne i Krakow, der overraskede mig med deres udvalg 
af muligheder og farver – og billige barer. Indtryk. Udtryk. 
Det er altid smukt at rejse og skønt at opleve folk og fæ uden 
for klasseværelsernes alt for vante omgivelser.

Kirkernes by

Sikke en fl ot by at komme til! Jeg var så overrasket og be-
gejstret, da jeg så hvor gammeldags og karakteristisk byen 
Krakow er. Ved hvert eneste hjørne ligger en katolsk kirke. 
Oplevelsen er så speciel, og udsmykningen tager virkelig 
pusten fra mig. Det, der gjorde størst indtryk på mig, var 
kirken, hvor vi så den store klokke i tårnet. Der var noget 
skønt ved at kravle op af de kringlede trætrapper og så nå 
til den enorme kirkeklokke. Jeg kunne ikke lade være med 

Af Ann-Sofie 
Carlsen Abild, 2.F

Af My Djørup, 2.F

Af Camilla Starling, 2.F
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at forestille mig, hvordan det måtte være at være klokker for 
mange år siden. Det må have været fantastisk. Da vi stod 
der oppe på toppen kom et helt specielt lys, som forgyldte 
klokken og træet. Det virkede magisk og fi k tiden til at stå 
stille.

Til Messe i Mariakirken

Det er søndag den 28. februar. Vi er kommet på plads på vo-
res hostel og skal nu af sted til messe i Mariakirken. Vi mø-
des kl. 18.30 og følges ind i kirken. Da vi træder ind, får jeg 
en klam fornemmelse i kroppen. Kirken er fyldt til randen 
af hundredevis af meget religiøse mennesker. Det er meget 
grænseoverskridende for mig at komme vadende ind i de-
res hellige fællesskab som en del af en klasseudfl ugt.

Af Christina Dybdahl 
Simonsen, 2.F



88

De store fortællinger i Krakow

Vi ankom alle 22 studerende til et smukt, solbeskinnet Kra-
kow og blev indlogeret på vores ungdommelige hostel midt 
i byen. Hurtigt gik turen til den storslået St. Mary’s kirke,  
hvor vi satte os til rette, inden den halvanden time lange, 
højtidelige søndagsmesse startede. Som planlagt blev studi-
eturen domineret af de store fortællinger, hvor Vibeke viste 
os rundt i utallige katolske kirker og synagoger, som alle var 
meget overvældende. Vi besøgte byens jødiske kvarter og 
marxismens perle i Nova Huta. Kim underviste os i arkitek-
tur og fortalte historier omgivet af byens universitet. Vi kom 

helt tæt på Polens 
rystende fortid 
i Auschwitz og 
blev om aftenen 
forkælet af lan-
dets gastronomi 
og billige fadøl. 
Noget at det, der 
træder mest i ka-
rakter, når jeg 
tænker tilbage på 
vores studietur, 
er de mange kir-

ker, vi så. Selve dekoreringen indendørs var fuldstændig 
fantastisk. Der var intet overladt til tilfældighederne. Både 
de guldbelagte, enorme overfl ader, kæmpestore vægge fyldt 
med detaljerede blomstermotiver, men også de uendelige 
symboler, som velovervejet blev indrettet i kirken, er noget, 
som jeg helt sikkert skal gense næste gang, jeg kommer til 
Krakow. 

Af Mette Clemen 
Keinicke Hansen, 2.F

 Opholdet i Krakow skulle illustrere jødedommens, 
 katolicismens, humanismens, marxismens og nazis-
mens store fortællinger, men da vi forberedte os til studie-

rejsen i religionstimerne hjemme på FHF, forestillede jeg 
mig aldrig, at samtlige fortællinger ville kunne opleves og 

sanses helt så konkret, som de blev. I denne erfaring 
ligger et væsentligt fagligt argument for 

berettigelsen af studierejser
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En aften i overhalingsbanen?

Mange kender helt sikkert den meget store restaurations-
kæde ved navn Hooters, som ligger i USA. Der består kon-
ceptet i en masse glade, storbarmede, ølserverende piger i 
stramt tøj. Krakow har til alt held forsøgt at efterligne denne 
skønne ide med Rooster. Så der er lagt i ovnen til en aften i 
overhalingsbanen, eller er der? Vi blev på Rooster modtaget 
af en pige iført meget stramme, røde polyester hot pants. 
Hun var eddikesur, og vi kunne ikke tvinge et eneste smil 
frem hos hende. Dårlig service og ubehøvlede manerer do-
minerede oplevelsen på Rooster.

Sammenhold i Krakow

Når man lander i Krakow, ligner det lidt en lille forstads luft-
havn. Og det virker som om, man er landet i det gamle Øst-
europa, og man havde det også lidt sjovt, da vi sad i toget, 
og det blev ved med at hoppe op og ned, op og ned, kunne 
man grine lidt over standarden af den offentlige transport. 
Men man bliver faktisk positivt overrasket over at selve 
byen er så fl ot og velholdt inden for den gamle bymur. Og 
det bliver kun bedre af, at man er sammen med sin klasse på 
studietur, og vi virkelig kan få et godt sammenhold. Bylivet 
i Krakow er også det bedste, jeg har prøvet hidtil, og hvad 
angår priserne, så er det jo kun luksus, at man kan få øl til 
kun 11 kroner, men det gør så også, at man bliver utrolig 
beruset, og man rigtig lever sig ind i, hvordan det er at være 
i en by som Krakow.

Lys og mørke

Vi befandt os på den ene side af vejen, hvor vi skulle tage 
sporvognen til Nova Huta. Vi fandt ud af, at vi skulle have 

Af Anders Bo 
Jacobsen, 2.F

Af Kristjan Árnason, 
2.F

Af Mark-Lukas 
Oldenburg Nielsen, 
2.F
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sporvognen på den anden side og måtte derfor gå gennem 
en tunnel. Inden vi gik ind i tunnelen, skinnede solen, og 
alle var opløftede af varmen. Da vi kom ud på den anden 
side, var himlen blevet kold og mørk, og en hjemløs sad 
med sit barn og tiggede. En mand stjal pludselig en taske 
fra en gruppe unge, og der opstod tumult. Derefter fi k en af 
eleverne et følelsesmæssigt tilbagefald. Kontrasten mellem 
lyset og mørket på hver side af tunnelen var klart en af de 
mest spændende og opsigtsvækkende oplevelser på turen.

Kammerater i Krakow

Turen til Nowa Huta (bydel, der blev bygget under kommu-
nismen) står helt klar i hukommelsen efter vores studietur 
til Krakow. Sporvogn nr. 4 er med til at gøre udfl ugten tilba-
ge til „kommunisttiden“ meget realistisk; med sine tydelige 
år på bagen og sit mildest talt forældede billetstemplingsap-
parat er det den perfekte start for 2F’s kammerater på vej 
mod kommunismens hjertebarn i Polen: Nowa Huta! Sneen 
pibler pludselig om sporvognen, men da vi ca. 20 minut-
ter senere når til Den Centrale Plads (tidligere Lenin Plads), 
bryder solen frem og giver et helt fantastisk billede af den 
særlige bydel. Ud fra pladsen går tre brede boulevarder med 
bygninger i samme klassiske byggestil for kommunismen. 
For mig er dette et helt unikt tidspunkt. Jeg står midt i det, 
der burde være lykken og defi nitionen af et ideelt samfund, 
et samfund bygget på fællesskab og lighed. Tankerne bag 
bydelen står for mig som noget ganske smukt, og derfor er 
det netop denne oplevelse i Krakow, der har gjort allerstørst 
indtryk på mig.

Af Zarah-Sofie 
Bruun Marker, 2.F
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Krakow – et krydsfelt af fortællinger

Midt  på Den Centrale Plads (formelt Ronald Reagan Plads, 
tidligere Lenin Plads) i Nowa Huta fremlagde Zarah-Sofi e, 
som meget passende er aktiv på venstrefl øjen i partiet En-
hedslisten, et livligt oplæg om marxistisk arkitektur. Hen-
sigten med denne bydel, der blev bygget i 1950’erne, var, at 
den skulle symbolisere den socialistiske utopi ved i enhver 
henseende at opstille et modbillede til det gamle Krakows 
klassiske og traditionsbundne skønhed. Efter Zarah-Sofi es 
oplæg var vi nogle, der besøgte det lokale folkekøkken, hvor 
mad, priser og æstetik stadig er som på kommunismens tid. 
Vi indtog vores kogekaffe og kålpandekager under lysstof-
rør og med udsigt til brede boulevarder og bombastisk be-
tonbyggeri.

 Da vi senere stod i tusmørket foran indgangen til stål-
værket, og det begyndte at sne over det vidtstrakte og men-
nesketomme bybillede, forstod jeg pludselig på en ny måde, 
hvorfor den socialistiske utopi indtil videre er forblevet en 
utopi i Nowa Huta, og Marx’s religionskritik modbevist i 
Polens historie. Bare 20 minutters rejse med sporvogn num-
mer 4 ville bringe os ind til den store plads Rynek Glowny, 
til et Krakow, som ikke alene er Polens kulturelle centrum, 
men også et af de bedste eksempler på europæisk huma-
nisme og en af verdens mest katolske byer. I dette krydsfelt 
er socialismen, i det mindste i sovjet-kommunistisk udgave, 
tydeligvis kommet til kort.

Min kollega Kim og jeg havde baseret studierejsens faglige 
program på Lyotards teori om de store fortællinger. Ophol-
det i Krakow skulle illustrere jødedommens, katolicismens, 
humanismens, marxismens og nazismens store fortællinger, 

Af Vibeke 
Fenger-Petersen,
læsevejleder, lektor i 
religion, engelsk og 
psykologi
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men da vi forberedte os til studierejsen i religionstimerne 
hjemme på FHF, forestillede jeg mig aldrig, at samtlige fort-
ællinger ville kunne opleves og sanses helt så konkret, som 
de blev. I denne erfaring ligger et væsentligt fagligt argu-
ment for berettigelsen af studierejser. 
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Hvad gemmer London?

Hvad gemmer London? Dette spørgsmål var blevet mere 
og mere påtrængende for Adam, Amalie, Anders, Benn, Ca-
milla, Desiree, Janina, Jens, Jonathan, Kasper, Mark-Lukas, 
Mickie, Nanna, Silke og Simun, som har gået på engelsk A-
niveau de sidste to år. Temaet „Storbyliv“ har fi gureret cen-
tralt i hele denne årgangs studieforløb, fordi det var emnet 
for den mini-SSO, som alle 2. års-elever i år for første gang 
skulle skrive som forberedelse til den egentlige SSO. 

Ud fra kompendiet til denne opgave kunne man få det 
indtryk, at London gemmer på angst, vold og karaoke-fre-
aks i undergrundsbanen, og at London er som en mor, der 
beskytter dem, der elsker byen, men uden omsvøb skaffer 
sig af med dem, der kommer drivende ind fra forstæderne 
uden stil og format.  

London er også gemmested for de senmoderne situider, 
der ikke længere er bundet til tid og sted, og hvis fl ygtige 
identitet har brug for alle storbyens distraktioner. 

Senere fordybede vi os på A-niveau i læsning af Shake-
speare, hvis teater „The Globe“ ligger ved Themsen. Vi læ-
ste om det London, der blev bombet under 2. verdenskrig 
og mindet i Churchills taler og T.S. Eliots digte. Der var 
skriftlige , der foregik på National Gallery og National Por-
trait Gallery.

 
Hvad gemmer London? London gemmer alt dette og meget, 
meget mere. Fælles for de forfattere, vi har , er, at de beskri-
ver London som et monster – simpelthen fordi størrelse og 

Af Vibeke 
Fenger-Petersen,
læsevejleder, lektor i 
relegion, engelsk og 
psykologi
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indhold af denne metropolis gør den umulig at beskrive. I 
denne artikel forsøger Adam og Jonathan alligevel at ind-
kredse hvad det så var, at London gemte. Adam var i Lon-
don, ja uden for Danmark, for første gang. Jonathan er me-
get berejst og færdedes hjemmevant. For dem gemte London 
selvfølgelig noget vidt forskelligt, og ligesom Adam og Jona-
than fi k alle andre elever fra engelsk A-niveau endelig i løbet 
af en uge i januar hver deres svar på, hvad London gemmer, 
bag alt det vi havde læst om monsteret hjemmefra.

Hvad London gemte I

Af alt, jeg oplevede på denne studietur, der for resten var 
min første udlandsrejse, er det to vidt forskellige rum, der 
skiller sig ud fra alle de andre indtryk og oplevelser. Det ene 
er fra den „faglige“ del af turen, det andet fra vores fritid. 
Det ene var stort og lyst, det andet lille og mørkt.

Vi var på mange museer i løbet af turen og så derfor en 
mængde billeder, højst sandsynligt en mængde, der kan 
måle sig med alle billeder, jeg hidtil har set i mit liv. De fl e-
ste forsvandt fra bevidstheden, så snart de var ude af syne, 
nogle enkelte blev lidt længere, men ingen kunne måle sig 
med dem, der var udstillet i et af rummene på museet Tate 
Britain.

Sammen med to klassekammerater vandrede jeg rundt på 
Tate Britain og gav malerierne den ene dumme kommentar 
efter den anden med på vejen. Intet ekstraordinært ved det, 
for det gjorde vi på alle museerne. Vi tre var så sammen-
tømrede, at vi ligefrem gik under navnet Separatisterne. Så 

Af Adam Meir Kalkrup, 2F
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der var vi altså, grinende og fnisende som en fl ok skolepi-
ger. Men med et skiftede stemningen. Vores ansigtsudtryk 
bevægede sig fra distanceret iagttagen til ærefrygtig beun-
dren på meget kort tid. Det rum, vi var trådt ind i, indeholdt 
uden overdrivelse de fl otteste malerier, jeg har set i mit kor-
te liv. Motiverne omfattede blandt andet en mørk og andro-
gyn engel, en bjergside med en fl ok okser, et stormopbrust 
hav, og sidst, men ikke mindst, to billeder nede for enden 
af rummet, der begge forestillede dommedag. Alle var de 
udført med en stofl ighed og sans for detaljen, der tog vejret 
fra en og fi k alle tanker om ondt i halsen, tømmermænd og 
lignende smålige bekymringer til at forsvinde som dug for 
solen. Særligt englen og det ene dommedagssceneri har bidt 
sig fast i hukommelsen og kommer uden tvivl til at blive 
der længe. Dette var altså det første rum – og så til noget 
fuldstændig anderledes. En aften var Separatisterne igen på 
færde. Vi havde den ide, at vi skulle fi nde en anden pub end 
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den, der ellers var et slags midlertidigt stamsted på turen. 
Et mindre sted, som havde mere hygge og mindre partymu-
sik strømmende fra højtalerne. Vi kom langt omkring, men 
hver gang vi fandt et sted, der så nogenlunde ordentligt ud, 
var det fuldstændig proppet. Slukørede vendte vi til sidst 
tilbage til området omkring vores vandrerhjem og tænkte, 
at så blev det vel „O’neill’s“ igen. Men da var det at en af os, 
jeg husker ikke hvem, men foretrækker at tro, det var mig, 
kiggede tilfældigt ned af en lille sidegade. Og her var svaret 
på vores bønner. 

En lille pub, med gul facade og mørke ruder. Da vi gik 
ind, blev forventningerne ikke gjort til skamme. Gennem-
snitsalderen må have været omkring de halvtreds, og der 
var ikke mere end omkring ti personer derinde. To gamle 
gubber spillede pool, mens der kørte en lydløs fodbold-
kamp på en skærm i det ene hjørne af lokalet. Stille og roligt 
satte vi os og tømte det ene glas efter det andet, både med 
og uden kulsyre. Det eneste problem var, at vi ikke igen fi k 
chancen for at besøge det lille åndehul. Men så må man vel 
sige: Næste år i London!       

Hvad London Gemte II

Selve studieturen blev diskuteret, planlagt og booket i ef-
teråret 2009. En arbejdsgruppe blev nedsat, sammen med 
Vibeke fandt vi et billigt hostel i London og fl ybilletter, som 
selv „livsnydere på SU“ kunne betale. Der var sommerfugle 
i maven (og bestemt også øl langt ud på aftenen) for alle vi 
15, der drog af sted en meget kold januar morgen. 

Af Jonathan Harboe Moreira, 2L
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Nogle af os fl øj for første gang, andre for anden, nogle 
var „frequent fl yers“. Der var også London „fi rst-timers“ og 
London „usuals“. Fælles for os var, at vi på grund af den 
omhyggelige planlægning og på baggrund af, hvad vi hav-
de læst om London i engelsktimerne som forberedelse til 
rejsen, var helt enige og bevidste om, hvad der skulle ske, 
og hvordan vi skulle passe på hinanden. Sammenholdet var 
meget stærkt og forventningerne store. De sidste skridt blev 
taget på dansk jord, ind i fl yveren, de første skridt på en-
gelsk jord – og så var vi i  et mørkt og regnfuldt London.

Med røg i lungerne, sodavand i maven, bilos i næsen, 
regndråber på røde kinder, smil og grin i spændte ansigter, 
engelsk på tungen, ventede 
vi på, at et par stykker af os 
checkede ind på vores hostel  
„The London Generator“. Ef-
ter at meget tunge og meget 
lette tasker var blevet smidt 
af, drog vi af sted; 30 fødder, 
der ikke havde nogen idé 
om, hvor hårdt livsenergi og nysgerrighed efter oplevelser 
kan være for elevfødder på studietur.

Dagene var programlagt fra 9 til 16 på nær lørdag, hvor 
dagen sluttede kl. 13, så vi alle kunne dyrke selvet i Lon-
dons shoppinggader og forstadsmarkeder, eller dyrke det 
foretrukne erhverv i London – pubcrawling. Alle vidste 
hver dag, hvad vi skulle lave, og det gav os en ro, så vi men-
talt kunne forberede os enten på det sjove – eller på manges 
skrækscenarium: kirkelige ceremonier. Omkring kl. 16-17 
blev vi „sat fri“ og aftalte aftenens middag i „Europas New 
York“, London. Byen var stor, og middagene lange. Der var 

 Studieture er kendt for at byde på nye 
 sider af folk, og det var en oplevelse at leve 
fi re dage 24-7 med medstuderende, man ellers 
kun ser under formelle former på skolen.
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meget at snakke om, for vi havde alle suget til os af oplevel-
ser. Når vi endelig kom hjem til vores hostel, ventede lange 
nattetimer med mange øl. 

Til fredagens program var vi hjemme fra Danmark blevet 
delt op i tre grupper, der hver havde til opgave at undersøge 
tre forskellige bydele i London, efter at morgenens besøg på 
The Shakespeare Globe Theatre var afsluttet. Bydelene var 
henholdsvis, det nye „Docklands“, det sorte kvarter „Brix-
ton“, og posh-Chelsea. Min gruppe var Chelsea, og vi star-
tede med at fi nde lokal mad på et meget spændende food 
market lige ved Themsen. Her fandt både sukkersyge, ve-
getarer, altædende og æstetikerne lige, hvad vi alle havde 
lyst til. Med røde, hvide, sorte og blå fi sk, vin, pølser, kød, 
øl, brød, kager, chokolade, grønsager og frugt i alle farver, 
udgjorde dette en symfoni af sanseindtryk. Derefter var vi 
klar til at gå den meget lang tur, jeg havde planlagt til min 
lille gruppe, da jeg før havde været i London. Dagen endte 
på en pub, hvor de fl este af os ikke kunne gå længere af ud-
mattelse. Men vi fandt alligevel kræfterne til at komme ud 
og spise i byen og til at feste videre hjemme på vores hostel 
med unge i alle aldre fra alle hjørner af verden. Vi morede os 
med karaoke, fi k grint til sent på natten og fi k endnu et godt 
minde. Studieture er kendt for at byde på nye sider af folk, 
og det var en oplevelse at leve fi re dage 24-7 med medstude-
rende, man ellers kun ser under formelle former på skolen.

Resten af turen bød på lige så mange oplevelser. Mange 
billeder blev skudt, fi lmet og genset. Øl blev drukket, fi sh-
and-chips tygget, kroppen danset, tømmermænd repareret, 
digte læst op, håret gennemblæst af vinden, brok og kær-
lighed udtrykt. Vibeke og engelskholdet var vidner til både 
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sure miner og glade stunder, da 2HF engelsk A-niveau ram-
te London i januar med stor stil.

    Sidst på turen følte mange af os os hjemme i London. 
Vi havde i den grad moret os, mærket at vi havde levet, 
og til vores overraskelse oplevet, at skoledage både kunne 
være normale og kreative. Vi havde nydt hinandens sam-
vær i byen, der lærte os manérer og sprog. Mandag aften 
landede vi igen i København, og alle gik hvert til sit efter 
en utrolig begivenhedsrig studietur, der bestemt aldrig vil 
blive glemt. 

Jeg tror ikke, at jeg kun taler for mig selv, når jeg siger 
tak til skolen og alle de meget forskellige elever, der støber 
dette samvær, der er svært at fi nde på andre skoler. Sidst, 
men ikke mindst, tak til vores lærer Vibeke, der gjorde turen 
mulig og sørgede for, at 
vi oplevede London, som 
man skal. Uden alle, der 
var med på turen, og uden 
skolen kunne studierejsen 
aldrig have ladet sig gøre. 
Med et åbent sind kan alle 
på FHF andet år få samme 
oplevelser. For alle os, der 
var med, startede 2010 
med et brag, og rejsen var 
med til at gøre FHF til en 
stor oplevelse.
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D-klassen havde 
’Duenden’
Med Jan Andreasen, Hans Kargaard 
og 2D på studietur til Valencia

Når man som undertegnede nærmer sig den for tiden så 
omdiskuterede pensions- og efterlønsalder, og eleverne i 
en klasse alligevel af uransagelige grunde gerne vil have en 
med på en studietur, så stiller jeg følgende krav: Der skal 
fl yves, jeg skal ikke bo sammen med eleverne på et discount 
youth hostel, og det skal ikke være i Prag, hvor man skal 
køre slalom mellem overrislede gymnasieelever eller i Buda-
pest i februar med fi re dage med isslag. Og Berlin – den lig-
ger jo lige um die Ecke. Og London – by the way, den er sgu for 
dyr! Nej, vi skal sydpå og have en D-vitaminindsprøjtning. 
Min favoritdestination er Spanien, hvilket passer fi nt med, at 
spansk har taget førertrøjen som det mest populære 2. frem-
medsprog i gymnasieskolen. Og for læsere af dette tidsskrift, 
som kunne have ideer om at arrangere en studietur til syd-
ligere himmelstrøg, så bliver det altså ikke voldsomt dyrere 
end de populære østeuropæiske destinationer. 

D-klassen kom af sted til Valencia – „the best kept secret in 
the world“ for et samlet beløb per elev på ca. 2000 kr. for fl y 
+ logi (fem overnatninger), og så er prisniveauet på disse 
kanter af Spanien til at have med at gøre.

 

Af Hans Kargaard, 
studievejleder, 
lektor i dansk
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Nu er temaet for dette års HF-vinkler jo fællesskab, og 
der skal jo også bruges penge på en studietur til entréer og 
transport. Skolen giver et symbolsk beløb, som ikke dæk-
ker alle studieaktiviteterne, så eleverne skulle supplere med 
300 kr. per næse til fælleskassen. Og her kommer et af mine 
argumenter for studieturens relevans ind: eleverne på FHF 
bygger ikke hele deres identitet op på at være studerende 
på Sønderjyllands Alle 2 – så fantastisk er der heller ikke 
herude i Vanloese Light – de fl este har et socialt netværk, in-
den de starter her på skolen, så derfor er et fælles projekt 
som aftalen/snakken om og realiseringen af en studietur en 
utrolig vigtig ting for klassens „sammenhængskraft“ – per-
doname!

Fredagen før afrejsen søndag 28. februar afholdt klas-
sen fredagscafé – det var en heldig dato, SU’en var inde på 
kontoen, og karaktererne for SSO’en offentliggjort. Det var 
en stor succes med servering ved bordene af rulleskøjtende 
chicas, og så var der også servicering af de elever, der havde 
fået en dårlig karakter. Til lejligheden var der nemlig blevet 
opført en „grædemur“, hvor frustrationerne kunne få frit 
afl øb.

Det imponerende arrangement gav et fi nt overskud, så 
fælleskassen kunne også dække afslutningsmiddagen den 
sidste aften i Valencia. 

Egentlig skulle turen være gået til Sevilla, men pga. sko-
lens målrettede indsats for større fremmøde, blev klassen 
først studietursberettiget i november måned, og så var fl y-
billetterne til Sevilla steget så meget, at elevernes budget for 
turen ikke kunne bære det.

Men Valencia, som er Spaniens tredjestørste by, har lige 
så meget at byde på, selv om den ikke er så glansbilledag-
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tig smuk som Sevilla og heller ikke kan prale af den samme 
kulturelle arv fra den mauriske epoke, som man fi nder i An-
dalusiens hovedstad. 

En væsentlig detalje skal lige indsparkes her: Valencia er 
som Barcelona en tosproget by, og der skiltes på både spansk 
og valenciansk, hvilket godt kan være lidt forvirrende, men 
der er ikke den modvilje mod castellansk talende turister, 
som man af og til kan opleve i Barcelona. Vejret i Valencia er 
lidt svingende i februar/marts, og det var næsten ikke til at 
tro på vejrudsigten, der 
lovede fem dage med sol 
og 20 graders varme. Den 
holdt heller ikke stik, 
men vi var utroligt heldi-
ge alligevel. Den regn, vi 
fi k, faldt om natten, eller 
når vi var indendørs på 
museer o.l., og da vi om 
torsdagen besøgte det 
pittoreske havnekvarter 
med America Cup-ud-
stillingen og den tre kilo-
meter lange bystrand Malvarrosa, var det i t-shirts og korte 
rør, som matchede de 24 grader denne dag. Og søndagen 
efter vi var landet i Kastrup, blev det snestorm. Så vejrgu-
derne var med os, tør man vist godt sige …

Men hvad laver man så i Valencia? Studieturen var tvær-
faglig dansk/historie/samfundsfag, og mon ikke elevernes 
bedste time i deres toårige forløb var historie- og samfunds-
fagslærer Jan Andreasens glimrende oplæg om Spaniens 
og specielt Valencias historie, som blev afholdt i strålende 

 Eleverne på FHF bygger ikke hele deres 
 identitet op på at være studerende på Sønder-
jyllands Alle 2 – så fantastisk er der heller ikke her-
ude i Vanloese Light – de fl este har et socialt netværk, 
inden de starter her på skolen, så derfor er et fælles 
projekt som aftalen/snakken om og realiseringen af en 
studietur en utrolig vigtig ting for klassens ’
sammenhængskraft’ – perdoname!
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solskin på terrassen på elevernes youth hostel i latinerkvar-
teret Carmen med spektakulær udsigt til den nærliggende 
katedral. 

Det samfundsfaglige indhold var koncentreret om so-
ciologisk empiriske undersøgelser af valencianske univer-
sitetsstuderendes livsforhold/vaner og deres politiske og 
moralske holdninger. 

Elevernes rapporter fra disse feltstudier blev afholdt i læ-
rernes lejlighed, og de meget seriøse fremlæggelser udført 
med stor meta-faglig bevidsthed blev honoreret med cava 
og chips (fra fælleskassen!). Danskfaget bød på billedana-
lytiske opgaver på IVAM, som er et meget anbefalelsesvær-
digt museum for moderne kunst og arkitekturstudier i Va-
lencias største attraktion, Cite des Arts et des Sciences, som er 
et mega futuristisk kompleks, tegnet af den verdensberømte 
arkitekt Santiago Calatrava. Et byggeri, som – efter min ringe 
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mening – i den grad giver Utzons operahus baghjul (og det 
blev så den sidste sportsjournalistiske metafor). Komplekset 
ligger i en park, som blev etableret i Turia-fl odens tidligere 
leje, da Valencia i 1957 blev ramt af en voldsom oversvøm-
melse. Floden er nu lagt syd om byen.

Valencia har som havneby noget mere kant end fx Sevilla. 
Den illegale indvandring fra Afrika og Latinamerika sætter 
sit præg på dele af bybilledet med store grupper af hjem-
løse, og vi havde da også forventet det næsten obligatoriske 
studieturs-tyveri, men der var ingen uheldige episoder. Da 
tre tøser fra D-klassen spurgte om vej hjem klokken tre om 
natten efter besøg på flamenco-baren El Duende, fi k de dog at 
vide, at de nok burde tage en taxa!

Besøget på dette meget autentico spillested var en fanta-
stisk afslutning på en studietur, hvor D-klassen brillerede 
med entusiasme, fagligt engagement, disciplin og fælles-
skabsfølelse. D-klassen havde el duende, dynamisk flow, mo-
mentum og udstråling.

PS: Sydspanierne er jo 
nogle festaber, men det 
kan nok ikke anbefa-
les at besøge Valencia 
de sidste uger af marts, 
hvor der afholdes en 
stor verdslig fest – fal-
las – hvor man fejrer 
sommerens komme med 
processioner og fyrvær-
keri i gaderne. Det er 
vist for vildt… for en 
studietur…

PPS: Det bedste materiale 
om Valencias historie, se-
værdigheder, kultur m.m 
er – tro det eller ej – Fa-
milien Sørensens hjem-
meside: www.aerenlund.
dk/valencia
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Forfatterbesøg på 
Frederiksberg hf-kursus
Forfatteren Jens Blendstrup læste 
den 25. februar op for en fyldt aula 
på Frederiksberg hf-kursus. Han 
indledte med følgende tekst skrevet 
specielt til Frederiksberg hf-kursus

Ulejlighedsdigt til Frederiksberg hf-kursus
Af Jens Blendstrup

Hvad så?

Hvad så hvad?

Du ser frisk ud.

Det gør du ikke.

Nej, jeg har også været tidligt oppe.

Hvornår plejer du da at stå op?

Hen under aften

Er du en slags bjørn?

Hvad mener du?

Sover du i en hule?

Nej, nej, jeg sover bare i en mindre dansk provinsby.

Ok, er det langt væk?

Af Jens Blendstrup
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Korsør

Så er det defor, du ligner en aboriginal. Ligger det ikke i Austra-
lien?

Nej,det er faktisk ikke så langt væk, men det er klart, at hvis 
du bor i København, så er det jo relativt meget længere væk 
end f.eks. Frederiksberg HF.

Jo.

Kender du noget til Frederiksberg HF?

Ja, jeg går her ligesom.

Ok, det tænkte jeg nok … eftersom du sidder her. Inde i 
rummet.

Hvad med dig?

Jeg går her også.

Det tror jeg ikke på.

Hvorfor ikke det?

Fordi…

Fordi hvad?

Altså ikke noget, bortset fra at du ser alt for gammel ud til at gå på 
Frederiksberg HF.

Ja ok, så går jeg her ikke ligefrem, men det er tæt på. Jeg skal 
læse op derude.

Er det dig,der er syg i hovedet? Og som sender os de mest mærke-
lige tekster, som vores lærere absolut skal sidde og terpe os i, så man 
bagefter føler sig højgravid og fuld af kvalme og sådan existentielt 
overmoden. Som om man er den her tomat, der har ligget badet i et 
lyshav for at blive rød på rekordtid og kunstigt modnet.
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Narh, jeg synes så, det var et meget repræsentativt udvalg. 
Digtere er faktisk bare  mennesker, der tilfældigvis bruger 
rigtig megen tid på at sætte ord sammen.

Hvorfor prøver du så at ligne en eller anden fængslet imam, der 
har skjult flere hundrede tusinde kroner i en gammel dame, i en 
kombi med et eller andet jakkesæt fra Sudan Mission?

Fordi det er også vigtigt at være smart.

Det der er altså ikke smart.

Nej,men når man sidder så meget hjemme, så er det vigtigt 
at kunne tage en slags uniform på, når man skal ud at møde 
sine læsere.

Jo, men derfor behøver du vel ikke ligne en eller anden fejlcastet nar 
fra Olsen Banden. Hedder du Hallandsen?

Nej,jeg gør ikke.Jeg kan bare godt li´at se sådan ud. Det må 
du da om nogen vide?

Hvorfor skulle jeg vide det?

Fordi…du går på Frederiksberg HF, og derfor har prøvet, 
hvad det vil sige at være i tvivl om din fremtid og derfor 
måske – er droppet ud af gymnasiet, og muligvis også har 
røget en masse fede, før du blev samlet op af det her dejlige 
sted, hvor der bl.a. er en meget sød lærer, der hedder Anne 
Dorte, som jeg har snakket med på mail.

Ved du hvad. Jeg tror ikke, du ved særlig meget om HF, og hvad 
det vil sige.

Jo, det gør jeg. For ved du hvad, min storebror Niels, som nu 
er maskinmester på Avedøreværket, og som hader, at jeg næv-
ner ham i forbindelse med mit band, der hedder Frodegrup-
pen40, som han er med i på klaver – han gik faktisk på HF.



110

Efter han var droppet ud af gymnasiet?

Ja, hvordan kunne du vide det? Det var lige det, der skete. 
Han havde bare ikke lysten. Han røvkedede sig i timerne. 
Og det hele endte med, at han bare gik rundt og drak bajere 
med en, der hed HØ-nissen ude i Hadsten, mens han fi k 
den ene rykker efter den anden fra gymnasiet, som han bare 
ikke gad åbne. Fordi han var ung og sløv og lang og tynd og 
gik i de her ekstremt stramme elastik cowboybukser med 
hvide tennissko, der var ekstremt moderne der i 80’erne

Røg han ikke også hash?

Jo og så dansede han altid til Madness, på sådan en stenet 
men superhurtig måde – men så blev han jo reddet og kom 
på ret kurs! Og nu

Er han medlem af Dansk Folkeparti og bider negle?
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Nej, han er da ikke!

Ok men så er han medlem af Danmarks pt. mest syge band, som 
du er forsanger i.

Ja men inden det kom han videre i livet. Alt sammen kun 
p.gr.a. HF Enkeltfag inde i Århus. 2 års turbo lærdom. Oven-
på 3 års turbo stilstand. Som virkede fordi – der var plads 
til folk, der var lidt mere skæve og kantede og … oprørske, 
hvilket jo er en super kvalitet som menneske i livet som så-
dan. Bare ikke for regeringen.

Sig mig engang, er du en eller anden vækkelsesprædikant fra den 
der frikirkemenighed Evangelist, for så kan jeg godt sige dig, at så 
gider jeg ikke høre mere på dig. Jeg går på HF, ok, og det er det. Jeg 
går ikke hjem med en eller anden lysende glorie, bare fordi jeg har 
haft kultur og samfundsfag i 3 kvarter.

Nej, men det er også stort. Du bryder også den sociale arv, 
og så er du plus minus 22.

Hvor ved du det fra?

Det er bare noget, jeg ved…Jeg ved også, at du måske kom-
mer fra et splittet hjem.

Ved du hvad. Lige nu mistænker jeg dig bare meget meget kraftigt 
for at have taget skæg på for at skjule, at du i virkeligheden er hende 
der, der købte Ungdomshuset.

Er det Ruth Evers, du tænker på?

Ja, du har også den samme pande.

Altså hold nu op. det eneste jeg bare siger er, at jeg glæder 
mig til at læse op for dig og de andre 400 elever, der sidder 
der og stirrer på mig i en sal en sjappet torsdag i februar, 
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hvor verden ligner sig selv, og regeringsrokaden så småt har 
afl øst Haiti, og mennesker kommer og går i livets svingdør.

Så gør det for helvede, så vi kan komme videre i vores liv.

Ja – ja, undskyld.

Det er ok. Det er rigtigt nok, Frederiksberg HF er et rimeligt rum-
meligt sted.

Ja og I har både foto og drama og samfundsfag og fredags-
café og en revy! Og morgensang og nogle gange synger I 
ikke Jutlandia men tager fat på nogle helt andre sange som 
f.eks. Grundtvigs dejlige „Er lyset for de lærde blot“.

Altså så hold dog kæft! Det lyder som om du citerer en eller anden 
klam hjemmeside mand!

Det gør jeg også. Jeg har googlet jer. Så jeg vidste I var fl inke, 
før jeg kom.

Hvem troede du da, vi var?

En slags trolde.

Trolde?

Ja, sådan nogle ret tilgroede HF trolde, som boede på en 
slags HF borg og ikke gad åbne vindebroen op, fordi I var 
for sløve og uarbejdsdygtige,og bare sad og gramsede på 
hinanden i en uendelighed, mens jeres stakkels lærere for-
gæves kontaktede jer med enstavelsesord på sms for at få jer 
til at komme ind til timen i akvarelmaling.

Du er godt nok langt ude – må jeg give dig et råd på falderebet?

Ja endelig. Det ville jeg blive frygtelig glad for.

Så skulle du tage at melde dig til HF. Det er aldrig for sent at lære 
noget nyt, og jeg er sikker på, du kunne blive en god – pølsemand.
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Men jeg er jo forfatter.

Ja, men det er jo ikke just Hanne Vibeke Holst.

Hvad er det så? Altså måske sådan Carl Mar Møller møder 
Ib Michael som gammel.

Er det godt?

Døm selv.
Tak fordi jeg måtte komme.
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Kære Danmark …
I efteråret 2009 havde jeg et møde med professor Birgitte 
Simonsen fra Center for Ungdomsforskning (Cefu). Mødet 
tog udgangspunkt i følgende statements:

„Jeg har haft for meget fravær, fordi min onkel er død“
 (fra en advarselssamtale)

„Over 90 pct. i min klasse er skilsmissebørn“
 (kilde: en studievejleder)

„Jeg har det dårligt og går til psykolog“
 (en elevsamtale)

„ Lad være med at smide mig ud, skolen er det sidste, jeg 
har“

 (en elev taler med rektor)

„Jeg er fl yttet fra min kæreste og har ikke noget sted at bo“
 (advarselssamtale med rektor)

Kan vi komme ind bag ved disse problemer?

Cefu iværksatte et ungdomssociologisk projekt, der både 
omfattede en spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende 
dybdeinterview af udvalgte elever. En grundlæggende pro-
blemstilling var at få belyst, i hvilket omfang sociale hæn-
delser, herunder graden af tryghed i opvæksten i de unges 

Af Finn Bønsdorff,
rektor
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liv, påvirkede deres muligheder for at gennemføre den to-
årige hf-uddannelse på Frederiksberg hf-kursus.

Men hvorfor interesserer en hf-rektor sig for den slags, 
der hører privatlivet til?

Det er der fl ere grunde til. Unicé har for undervisningsmi-
nisteriet gennemført en analyse, hvis præmisser dog virker 
uklare, men hvor den fremstillede konklusion er klokkeklar. 
Man har nemlig „fundet ud af,“ at  når  eleverne på Frede-
riksberg hf-kursus i høj grad kommer fra boglige og akade-
miske hjem, så burde der være 10 pct fl ere, som gennemførte 
en hf-eksamen hos os. Denne tænkning har tilsyneladende 
også ramt er bredt fl ertal i Folketinget. Det fremgår nemlig af 
Globaliseringsaftalen, at midler til vejledning fremover skal 
fordeles efter elevernes sociale baggrund. Det fremgår ikke 
af aftalen, om børn af ufaglærte forældre udløser fl ere penge 
end børn af veluddannede forældre. Det er ligeledes uklart, 
om det politisk er handlet af, hvem der skal have hvor meget 
og hvorfor. Det bliver en spændende proces at følge.

Men analytisk virker projektet helt ved siden af den virke-
lighed, som forskere, der har beskæftiget sig med  frafalds-
analyser, har fundet frem til. Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) har for nogen tid siden offentliggjort en analyse  kal-
det „Effektevaluering af frafald på merkantile grundforløb“.

Der kan peges på følgende konklusioner:
–  elever, der har været socialt udsatte i barndommen, har 

en markant større risiko for frafald
–  elever, der  har været anbragt uden for hjemmet, er også i 

højere grad frafaldstruet
– det samme gælder for unge med en kriminel baggrund.
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Med hensyn til forældrene konkluderer EVA følgende:
”Hvis forældrene har en højere uddannelse end en er-
hvervsuddannelse, f.eks en universitetsuddannelse eller en 
mellemlang uddannelse, så er der lige stå stor risiko for at 
eleven dropper ud, som når begge forældre er ufaglærte”.

På Frederiksberg hf-kursus, hvor mange af eleverne  har 
forældre med en universitetsuddannelse, kan vi nikke gen-
kendende til EVA’s konklusioner. En veluddannet social 
baggrund er på ingen måde en garanti for et vellykket for-
løb på hf.

Hvad har Cefu så fundet ud af?

Udgangspunktet er, at forældrene til eleverne på Frederiks-
berg hf-kursus i forhold til resten af Danmark er særdeles 
veluddannede, men
–  56 pct. af elevernes forældre er fraskilte og bor ikke læn-

gere sammen
–  over 40 pct. af skolens elever har været i kontakt med psy-

kolog eller det psykiatriske system, før de begyndte på hf 
hos os. Der er en overvægt af  elever, hvor  forældrene er 
skilt, som har kontaktet en psykolog

–  16 pct. af eleverne er/har været i behandling i det psykia-
triske system, mens de går på Frederiksberg hf-kursus

–  nogle af vores elever, ca. 15-20 pct. har mistet „sociale 
kompetencer“ på grund af utryghed i opvæksten.    

            
Problemerne i familien og skilsmissehistorier fylder meget i 
kursisternes fortælling om opvæksten.
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„Nu har jeg det fi nt med min mor, vi skal bare ikke ses for meget.“

”Når jeg besøger min far, så sidder vi og spiser sammen og høfl ig-
hedssnakker uden nogensinde at have noget til fælles. Det ved vi 
godt begge to, at han ikke synes, det er fedt, sådan som jeg lever, 
og jeg synes ikke, det er fedt, sådan som han lever. Det er også fi nt 
nok. vi passer hver vores.“

”Min far har ingen social forståelse overhovedet. Han har ikke så-
dan taget sig af os. Han var ligeglad og mente bare, at børn skal 
have lov til at passe sig selv. Min mor var meget syg, og der skete 
de sindssygeste ting i vores liv, og det var bare sådan, at hvis der 
var noget i vejen, hvis vi var kede af det, så skulle vi bare tage os 
sammen.“

”Jeg har længe haft angst og depression og sådan nogle ting. Jeg 
har haft det i rigtig mange år. På et tidspunkt havde der været så-
dan nogle ting med familie, som fi k det til at blive værre, så derfor 
fl yttede jeg hjemmefra.“  

Cefu anfører ligeledes, at forekomsten af sociale hændel-
ser i hjemmet, skilsmisse blandt forældrene eller oplevelse 
af tryghed i barndommen  ikke  er relateret til forældrene 
uddannelsesmæssige baggrund. Ikke mindst derfor bør det 
give anledning til undren, at Folketinget vil fordele vejled-
ningsmidler efter  kriteriet social baggrund. Det er sociale 
hændelser i de unges liv, der spiller ind, og de „fordeles“ 
tilsyneladende bredt og uden hensyn til uddannelsesniveau.

Lærerne og vejlederne på Frederiksberg hf-kursus gør et 
stort og udmærket stykke arbejde. Der gennemføres mange 
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vanskelige elevsamtaler, hvor der søges lagt en plan sam-
men med den unge hf-studerende. Og det kan næppe un-
dre, at det koster penge. Vi har  også mulighed for at anvise 
til psykologbehandling, hvor skolen betaler de indledende 
samtaler. Et samarbejde vi har haft i årevis.

Den nydanske politiske diskurs omfatter begreber som  
forskning og uddannelser i verdensklasse, og generende 
problemer strammes der op omkring. Hvor skal skolen 
stramme op? Vi kan jo ikke levere en „alternativ“ barndom 
og opvækst til vores elever! Men vi møder dem, hvor de 
er, skaber dialog, samarbejde og fællesskab. Med udgangs-
punkt i fagene, der konstituerer en samlet  hf-eksamen. De 
skal jo også videreuddannes og i beskæftigelse. 

Denne artikel skal ikke opfattes som et  jammerskrift, der 
hævder, at alt går under, hvis vi ikke får fl ere ressourcer. Vi 
kan også bære vores del af fremtidige besparelser, men kære 
Danmark, uddannelsespolitiske aktører, politikere og em-
bedsmænd. Gør det nu forsigtigt. Pas på den danske ung-
dom. Pas på fremtiden!

Kilder: 
Kursistbaggrunde på Frederiksberg hf 
 Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet,  
 maj 2010. 

Effektevaluering af frafald på merkantile grundforløb
 Danmarks  Evalueringsinstitut, 2009.
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Bestyrelsen for Frederiksberg hf-kursus
Med virkning fra den 1. januar 2007 er Frederiksberg hf-kursus blevet en statslig 
selvejende institution under den offentlige forvaltning. Kursus ledes af en be-
styrelse, og det fremgår af skolens vedtægter, hvilke organisationer der er ud-
pegningsberettigede til skolebestyrelsen. Det drejer sig om følgende: AE-Rådet, 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet, Københavns Uni-
versitet og Frederiksberg Kommune.

Skolebestyrelsen er i juni 2010 sammensat således:

Formand for skolebestyrelsen
Institutbestyrer
Kristian Madsen-Østerbye
Københavns Universitet

Seniorforsker Lars Klewe
Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole

Receptionschef
Susanne Toft
Frederiksberg Kommune

Lektor Mogens Jensen
Personalerepræsentant

Formand for 
LO-Storkøbenhavn
Peter Kay Mortensen
AE-Rådet

Semi Seven, 2E
Elevrådet



Mohammed Ali Allan
årsvikar, kemi

Berit Baklid 
lektor, engelsk

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

Jonas K. Andersen

Peter Bro
lektor, billedk./design

Finn Bønsdorff
rektor, samf./fransk

Merete Buhl
lektor, engelsk

Nicolette V. Brun-Hansen
lektor, dansk/historie

Lars Bronee
vikar, mat./idræt

Ketzban Caliskan
rengøringsassistent

Hanne Clausen
sekretær

Torben Christensen
lektor, biologi

Daniel Christensen
vicerektor, rel./fy./data

Bente Christensen
lektor, engelsk

René Cordua
adjunkt, rel./historie

Manisha de M. Nørgård
adjunkt, matematik/rel.

René Dobrosielski
ass. skolebetjent

Personalet



Vibeke Fenger-Petersen
lektor, eng./rel./psyk.

Jette Falk
lektor, billedk./design

Anne Dorte Fridberg
lektor, dansk/engelsk

Lone Nøhr Hansen
lektor, hist./idræt

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

Kjeld Arne Hansen
st.vejl., lektor hist./samf.

Anders Gudme-Knudsen
lektor, biologi/idræt

Ole Skov Hansen
lektor, fysik/mat.

Therese Holter, insp.,
lektor, biologi/geografi

Niklas Holm-Rasmussen
årsvikar, geografi

Maria Bro Hassenfeldt
lektor, religion/psyk.

Susanne Hansen
lektor, datalogi/mat.

Kim Ingholt
adjunkt, dansk/filosofi

Jakob Jensen
udd.still., musik

Jeanette Holst Jakobsen
vikar, billedkunst

Carsten Jakobsen
lektor, kemi

Mogens S. Jensen,
lektor, dansk/samf.

Julie A. Jørgensen
lektor, matematik

Mette Vedø Jeppesen
sekretær

Hans Kargaard, st.vejl.,
lektor, dansk



Hanne Kristensen
sekretær

Annemarie Krarup
lektor, musik/idræt/psyk.

Mette Kierulff-Mortensen
sekretær

Rolv Kvisgaard
lektor, matematik

Annette Theresa Leiding
vikar, engelsk

Otto Leholt
lektor, geografi/historie

Peter Johannes Larsen
lektor, dansk/historie

Ask Hejlskov Larsen
lektor, dansk/filosofi

Johanne Lund
årsvikar, idræt

Mette N. Yde Nielsen
lektor, idræt/fransk

Morten H. Nielsen
årsvikar, idræt

Kirsten Bruhn Møller
lektor, biologi/geografi

Anders Lundsgaard
insp., lektor, fys./kemi

Henrik Bo Pedersen
årsvikar, idræt

Ole Emil Rasmussen
lektor, dansk/psyk

Pernille Frøsig Poulsen
vikar, design

Sammuel Njekal
rengøringsassistent

Birthe Rossel
lektor, dansk/historie

Huriye Koken
rengøringsassistent

Emil Kousgaard
researchkonsulent



Kirsten Seitzmayer
lektor, engelsk

Mikkel Bloch Schousboe
lektor, samf./historie

Helle Schiellerup
lektor, engelsk

Lone Sand
lektor, musik/spansk

Christina Simonsen
udd.still., engelsk

Lars Stjernholm
skolebetjent

Emil Sonne
lektor, idræt/samf.

Johan Smith
lektor, matematik

Bodil W. Smith, st.vejl.,
lektor, historie/samf.

Lotte Stuhr
lektor, dansk/billedk.

Trine Vandborg
adjunkt, design/spansk

Peter Braams Valore
lektor, dansk/tysk/drama

Eddie Unglaub
boginsp., lektor, tysk

Henrik Thostrup
lønmedarbejder

Lotte Vejlsgaard
vikar, dansk

Hans Zwisler
lektor, kemi

Inger Worsøe
lektor, dansk/historie

Jakob W-Zarrehparvar
årsvikar, biologi

Marianne Leth Weile
lektor, historie/rel.

Sevgi Tireli
rengøringsassistent
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Hansen

Anton Marcher 
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Hansen
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Der gives intet 
indeni og udenpå, 
thi det indre er 
også det ydre.
Goethe
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