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Om omslaget
HF Vinkler har hvert år et tema. I år er temaet  –  at vælge. Labyrinten på omslaget er et 
billede på valget uden nuancer, enten-eller-valget, til højre eller til venstre, det binære: 1 
eller 0, sort eller hvidt?

Labyrinten har været flittigt brugt som figur, dels som reale bygningsværker og dels 
som billede på de valg, man igennem livet bliver stillet overfor, og på den udholdenhed 
som livet også kræver. 

Der findes to typer labyrinter. Den, hvor man flere gange, mens man bevæger sig i laby-
rinten, skal vælge, om man skal gå den ene vej eller den anden vej, og hvor muligheden 
for at ende i en blindgyde, hvis man vælger forkert, er tilstede. Den kalder englænderne 
maze. På dansk kaldes denne type en irgang. Vi har lånt ordet fra tysk, hvor ordet har to 
r’er : irrgang, fordi det kommer af zu irren, at tage fejl.

Den anden type labyrint kræver kun ét valg: at man vælger at gå ind i den. Labyrinten 
kan bugte sig i en grad, så man mister orienteringen, men har man udholdenhed, når man 
frem til målet. Denne type hedder på tysk, engelsk og dansk labyrint.

Om det skal være irgangen, der pryder omslaget, eller labyrinten, der er på side 46, 
der skal være billede på livet som hf-studerende, er måske et spørgsmål om personlige 
erfaringer. 

Begge forudsætter ægte motivation til en start og stamina for at gennemføre. Begge 
kræver, at man vælger.

Den usikkerhed , der hører med til at vælge, kan være frustrerende. Samtidig er det i 
valget, at mulighederne melder sig, at kreativiteten og innovationen starter. „The long 
and winding road that leads to your door“ sang Paul McCartney. Vejen, der snor sig laby-
rintisk med mulighed for valg, fører til oplevelser. Amazing maze.

Peter Bro

Apropos musik: Mange folkeslag har anvendt labyrinten som dansemønster. 
Her er det en baskisk danselabyrint. Prøv selv, gerne i den lysegrønne skov.
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Forord
Kære læsere,

Hf-Vinkler udarbejdes af elever og lærere ved Frederiksberg hf-kursus, og i 2013 har vi 
valgt at sætte fokus på temaet at vælge.

Mange dygtige unge mennesker valgte i 2011 at uddanne sig på Frederiksberg hf-kursus, 
og  i 2013 er de kommet i mål med en hf-eksamen.

Hvad vælges efterfølgende, og kan der præsenteres dokumentation, der viser, hvordan 
hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus klarer sig i det omgivende samfund ?

Herudover har vi valgt at præsentere en mosaik, der skildrer nogle af skoleårets mange 
facetter.

Stor tak til alle, som har bidraget til Hf-Vinkler 2013.

Endelig skal der lyde en varm tak til årets hf´ere for samarbejdet i to år.

I ønskes alle god vind fremover.

Finn Bønsdorff
Rektor



Startpunktet er den hvide station grøn firkant i nederste venstre hjørne, slutpunktet er stationen foroven med rød firkant.  

Ved de hvide stationer skiftes farve i rækkefølgen rød-blå-gul-grøn.
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Af Finn Bønsdorff, 
rektor

At være aktør i en  
globaliseret verden
„Jeg har forsøgt at fremlægge nogle måder, 
hvorpå du kan gå ud i livet, men hverken jeg eller 
nogen anden har ret til at bære dig på skulderen. 
Skal  jeg alligevel slutte af med et sidste råd? Da 
det handler om at vælge, så prøv altid at vælge 
de muligheder, 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, som åbner imod andre, mod nye erfaringer…“

Således afslutter Fernando Savater sin bog Tanker fra en Kan-
nibal (1991). Når man befinder sig i en valgsituation, hvor 
flere alternative valg er mulige, bør man altså træffe et valg, 
der åbner mod fællesskaber, som peger fremad. Og den 
franske filosof Bourdieu ville tale om generaliseret tillid ud 
fra et struktureret skema...

Den stigende globalisering af økonomien har sat den dan-
ske konkurrencekraft under pres. Det klassiske industriar-
bejde, hvor løntung ufaglært arbejdskraft er beskæftiget, 
outsources eller forsvinder. Ikke mindst på den baggrund er 
der fra politisk side meldt ud, at en af løsningerne på denne 
udfordring er uddannelse, ikke statisk forstået, men snarere 
som en kontinuerlig og væsentlig del af arbejdslivet, hvor 
strukturer og processer er under hastig forandring. Det en-
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kelte menneske, den enkelte elev er altså aktør i et globali-
seret system. På den baggrund er det ikke mindst vigtigt, at 
alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Dermed vil 
de være bedre rustede til fremtidens arbejdsmarked. Der er 
formuleret en 95-procentmålsætning. Vi er dog ikke i nær-
heden. Ca. 80 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en 
ungdomsuddannelse, så der er betydelige udfordringer i de 
kommende år.

Frederiksberg hf-kursus spiller en vigtig rolle i den sam-
menhæng. Skolen udbyder 2-årigt hf for de voksne unge, 
gennemsnitsalderen er ca. 21 år.

Hvem vælger at uddanne sig på Frederiksberg hf-kursus?

„Jeg går på hhx nu, men dropper ud da det på ingen måder er mig. 
Så ville gerne gå på Hf, har hørt meget godt om jer, derfor ville jeg 
gerne gå hos jer.“

„Jeg fik mit 9.kl afgangsbevis fra Midtfyns Efterskole 2010. Jeg er 
i gang med AVU kursus på Campus Bornholm VUC. Jeg er inte-
resseret i jeres matematik valgfag på A niveau, samt datalogi, pga. 
min plan på videregående uddannelse som datalog.“

„Jeg er uddannet dyrepasser assistent, men da jeg på nuværende 
tidspunkt ikke ved om jeg har job eller læreplads til sommer, har 
jeg besluttet mig for at tage en HF. Det har jeg valgt, så jeg på 
lang sigt har mulighed for at læse videre på universitetet og blive 
biolog, zoolog, dyrlæge etc. Håber i har plads til en Nordjyde ;)“

„Jeg går på svendeforløb som elektriker på nuværende tidspunkt. 
Jeg er færdig her d.14 Juli. Jeg ønsker mere viden, og ikke at være 
elektriker på nuværende tidspunkt.“
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„Jeg er afbrudt 2.g og vil gerne starte forfra med en HF.“

Ovenstående er bemærkninger, som ansøgere i 2013 har 
fremsendt til skolen i forbindelse med deres ansøgning om 
skolestart august/13. I 2008 deltog Frederiksberg hf-kursus 
sammen med Randers hf og Vuc i et forskningsprojekt i 
CeFu-regi. (Center for Ungdomsforskning, Aarhus Univer-
sitet). På baggrund af forskningsmaterialet kunne der op-
stilles forskellige elevtyper:

For pragmatikeren betyder hf hurtig færdig. Som en ung 
kvinde udtalte  til en af forskerne: „hvorfor vælge en 3-årig 
uddannelse, når jeg kan opnå den samme adgang med bare to år“.

Second chancerne er meget optaget af, at nu skal det lyk-
kes at gennemføre en uddannelse. På Frederiksberg hf-kur-
sus søges vi af elever som har forsøgt sig både i det almene 
og det erhvervsgymnasiale system. En yngre mand har ud-
talt „Det skal ikke gå galt en gang til, det nægter jeg simpelt hen“.

First choicerne er anderledes. Hf er lige noget for mig. 
De er især optaget af uddannelseskulturen, hvor unge med 
forskellig alder- og uddannelsesmæssig baggrund går i den 
samme klasse.

Den sidste gruppe kalder Cefu-forskerne for de fagligt 
usikre. „Jeg har altid været glad for skolen, for vennerne og 
for at være noget. Men jeg var usikker på, om jeg ville kunne 
klare alle lektier og på, om jeg var klog nok.

Men at vælge en uddannelse er ikke det samme som at 
gennemføre. Undervejs er der mange kriser, og mismodet 
står på lur. Hvorfor er der i 2013 mange elever, som har gen-
nemført 2-årigt hf på Frederiksberg hf-kursus?

Lad mig i anledning af Søren Kierkegaards 200 års fød-
selsdag fremhæve et koncentrat fra en tekst af Kierkegaard:
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„At man, naar det i 
sandhed skal lykkes én at 
føre et Menneske hen til 
et bestemt Sted først og 
fremmest maa passe paa at 
finde ham hvor han er og 
begynde der. 

Dette er Hemmelighe-
den i al Hjælpekunst. En-
hver der ikke kan det, han 
er selv i Indbildning, naar 
han mener at kunne hjælpe 

en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg for-
staae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, 
han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mereforstaaen 
ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mereforstaaen gjældende, 
saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i Grunden i stedet 
for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. 

Men al sand Hjælp begynder med Ydmygelser: Hjælperen maa 
først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at 
det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste, men den Taalmo-
digste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at 
have Uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstår.“ 
(Søren Kierkegaard: „Brudstykker af en ligefrem Medde-
lelse“, 1859)

Teksten handler om det Kierkegaard kalder hjælpekunst, 
på moderne dansk kan det måske kaldes vejledning i bre-
dere forstand. Skolens lærere har ydet et fornemt bidrag i 
dagligdagen, de har fundet eleverne på et, fagligt set, ofte 
forskelligt udgangspunkt og derfra ført den enkelte elev til 

Skolens lærere har ydet et fornemt bidrag  

i dagligdagen, de har fundet eleverne på et, 

fagligt set, ofte forskelligt udgangspunkt, og derfra 

ført den enkelte elev til det bestemte sted, nemlig 

eksamen. En anden CeFu-undersøgelse har fremhæ-

vet, at elever på Frederiksberg hf-kursus har sagt om 

deres lærere, at de oplevede at lærerne gerne ville se 

tingene lykkes for eleverne. 
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det bestemte sted, nemlig eksamen. En anden CeFu-under-
søgelse har fremhævet, at elever på Frederiksberg hf-kursus 
har sagt om deres lærere, at de oplevede at lærerne gerne 
ville se tingene lykkes for eleverne.

Frederiksberg hf-kursus har stor erfaring med „hjælpe-
kunst“ i forhold til de forskellige elevtyper, som går på sko-
len. Og der er en fælles forståelse for, at udvikling forudsæt-
ter respekt for den enkelte elevs indledende standpunkt. 

Et tværsnit: Hvad vælger eleverne efterfølgende,  
og hvilke uddannelser optages de på?

41%

16%

43%

Universitets-
uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervsakademi

Det fremgår af figuren, som bygger på tal fra den Koordi-
nerede tilmelding (KOT), at elever fra Frederiksberg hf-
kursus især vælger mellemlange og lange uddannelser. 41 
pct. har søgt og er blevet optaget på universiteterne. Tallene 
indeholder ansøgere fra forskellige ungdomsårgange(2004-
2012(inkl.) og viser, hvilke uddannelser elever, der søgte via 
KOT`en , blev optaget på.

Hvor stor en andel af én hf-årgang vælger videreuddan-
nelse, og hvordan er fordelingen mellem de korte, mellem-
lange og universitetsuddannelserne?
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Seniorforsker Lars Klewe har for Frederiksberg hf-kursus 
fået adgang til materiale fra Danmarks Statistik og under-
søgt hf-årgang 2011. Den seneste tilgængelige. Populationen 
er altså alle de elever, som afsluttede med en samlet hf-ek-
samen i 2011. Se hans egen artikel om hf-årgang 2010  s. 17 i 
hf-vinkler 2013.

Et længdesnit: Hvilke uddannelser vælger  
hf-studenterne årgang 2011?

Tabel 1 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 
2011, der var i gang med en uddannelse umiddelbart efter 
dimissionen og godt et år senere i efteråret 2012. 

Tabel 1

Andel af hf-studenter, der var i gang med en uddannelse i 
efteråret 2011 og godt et år efter i efteråret 2012 fordelt på 
hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenter fra 
resten af landet. Tallene er angivet i procent.

Hf-studenter fra 
Frederiksberg hf

Hf-studenter fra 
resten af landet

Efterår
2011

Efterår 
2012

Efterår 
2011

Efterår 
2012

Ikke under uddannelse 69 48 72 45
Under uddannelse 31 52 28 55
Gymnasiale uddannelser 1 1 0 1
Erhvervsfaglige grundforløb 3 3 3 5
Det merkantile område 1 1 2 2
Teknologi og kommunikation 1 1 0 1
Fra jord til bord 1 1 0 1
Bygge- og anlæg 0 1 0 0
Håndværk og teknik 0 1 0 0
Andet 0 0 2 1
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Erhvervsfaglige praktik-  
og hovedforløb

1 3 3 6

Handel og kontor 1 1 2 3
Grafisk 1 1 0 1
Bygge og anlæg 0 0 0 0
Sundhed 0 1 0 1
Jordbrug og fiskeri 0 1 0 0
Levnedsmiddel og husholdning 0 0 0 1
Andet 0 0 2 1
Korte vidergående  
uddannelser

7 7 4 7

Tekniske uddannelser 2 3 1 1
Formidling og erhvervssprog 2 2 1 1
Samfundsfaglige uddannelser 3 2 2 4
Sundhedsuddannelser 1 0 0 0
Andet 0 0 0 1
Mellemlange vidergående 
uddannelser

9 19 13 27

Pædagogiske uddannelser 5 8 8 15
Tekniske uddannelser 1 3 8 1
Sundhedsuddannelser 3 5 3 6
Levnedsmiddel og ernæring 1 1 0 1
Samfundsvidenskabelige 
uddannelser

1 2 1 3

Andet 0 0 1 1
Bacheloruddannelser 11 20 4 9
Humanistiske uddannelser 5 7 1 2
Samfundsvidenskabelige 
uddannelser

5 8 3 5

Tekniske uddannelser 1 1 0 1
Sundhedsuddannelser 0 2 0 0
Naturvidenskabelige 
uddannelser

1 2 0 1

Kunstnerisk 0 1 0 0
Andet 0 0 1 1

I alT I procEnT 100 100 100 100
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I forhold til resten af landet vælger elever fra Frederiks-
berg hf-kursus i udpræget grad lange videregående uddan-
nelser ved universiteterne. Det er en boglig profil, som har 
været karakteristisk for skolen siden 1990.

Vi har også i flere omgange set på, om videreuddannelse 
gør en forskel, og det gør den. Analysearbejder vedrørende 
beskæftigelsen hos hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus 
viser, at arbejdsløsheden er ca. 3 pct., altså stort set ikke ek-
sisterende !

Den enkelte hf-student er aktør i en globaliseret verden. 
Og et centralt karakteristikon ved det fremtidige studie- og 
arbejdsliv vil nok være, at den enkelte elev har et fortsat fo-
kus på at lære nyt.

Hf-årgang 2013 skal selv  demonstrere, at I har viljen og 
de faglige forudsætninger til at kunne udfordre fremtidens 
arbejdsmarked med succes. Jeg er sikker på, at også I vil 
klare jer pænt.

Kilder:
Lars Klewe: Notat  vedrørende undersøgelse af hf-studenter årgang 2011 fra Fre-
deriksberg hf-kursus.

Maj 2013. Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet.

Fernando Savater:  Tanker fra en kannibal. Gyldendal 1991.

Hf-årgang 2008 ser tilbage. Center for Ungdomsforskning 2008.
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Af Bjarke Jørgensen 
2.C.

Elevtale ved  
translokationen 2012
Kære medstuderende

Husker I hvor mange gange, vi har dagdrømt om det her 
øjeblik midt i undervisningen? Hvor mange gange vi har 
siddet og drømt om, hvad vi ville gøre, hvis hver dag var en 
weekend i juli, og hvor mange gange vores lærere har væk-
ket os med et meget specifikt spørgsmål om det moderne 
gennembrud – tak Birthe, for at holde os i ørene. Denne dag-
drøm er nu ved at være virkelighed, men inden vi kører af 
sted på vogntur for at drikke os fra sans og samling, skal vi 
huske på, hvad det egentlig er, vi efterlader. Det er sandt, 
at vi gennem hele vores kollektive uddannelsesforløb har 
arbejdet som slaver med stile, synopsisøvelser og SSO’er. 
Vores entusiastiske lærere 
har proppet os med viden, 
som pølser bliver proppet 
fulde af fars på en pølsefa-
brik. Men bortset fra den 
til tider uoverkommelige 
hverdag på FHF, så har vi 
jo også haft det rigtig sjovt. 
Jeg husker specifikt en dag, 
hvor dramaholdet berigede os med et Luciaoptog, hvor en 
bundseriøs Nicolai Hansen var iklædt tylskørt, og en lalle-
glad Anders Lorentzen løb rundt og delte pebernødder ud i 
en præstekjole. Tak for at printe det billede fast på min net-

Selvom jeg nødigt vil bagatellisere betydnin-

gen af vores akademiske udfoldelser, så er jeg 

sikker på, at det ikke er dem, jeg vil huske bedst. For 

alt det vi har opnået, kan ikke alene måles i et gen-

nemsnit eller sammenfattes i et eksamensbevis.
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hinde. Vi har holdt caféafte-
ner, hvor vi har drukket, vi 
har holdt skolefester, hvor 
vi osse har drukket.

Selvom jeg nødigt vil ba-
gatellisere betydningen af 
vores akademiske udfol-
delser, så er jeg sikker på, 
at det ikke er dem, jeg vil 
huske bedst. For alt det vi 
har opnået, kan ikke alene 

måles i et gennemsnit eller sammenfattes i et eksamensbe-
vis. For i tillæg til den uddannelse vi har modtaget i klas-
seværelserne, har vi fået en uddannelse i livet fra hinanden. 
Solide, uerstattelige venskaber med vores skolekammerater 
og vores lærere er blevet støbt gennem hårdt arbejde, hen-
givenhed, op- og nedture. Sammen har vi kæmpet os igen-
nem. Indsatsen, både den fælles og den individuelle, er den, 
der har sørget for, at vi er samlet her i dag. Dette er en vig-
tig erfaring at tage med sig, for hvis der er noget, man skal 
kunne i livet, så er det at kunne møde en udfordring. Tage 
kampen op, stå det igennem, gennemføre og fejre.

Kære medstuderende, vi modtager i dag vores eksamens-
beviser, se jer omkring. Se på jeres lærere og på jeres kam-
merater, og I vil indse, hvad I virkelig har fået ud af at gå 
her. 

Tillykke til jer alle og tak for 2 dejlige år.

Sammen har vi kæmpet os igennem. Indsat-

sen, både den fælles og den individuelle, er 

den, der har sørget for, at vi er samlet her i dag. Dette 

er en vigtig erfaring at tage med sig, for hvis der 

er noget, man skal kunne i livet, så er det at kunne 

møde en udfordring. Tage kampen op, stå det igen-

nem, gennemføre, og fejre.
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Af Lars Klewe 
Institut for  
uddannelse og 
pædagogik,  
Aarhus Universitet
Oktober 2012

Notat vedrørende  
undersøgelse af  
hf-studenter årgang 
2010 fra Frederiksberg 
hf-kursus
Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Uni-
versitet har på foranledning af Frederiksberg hf-kursus ud-
arbejdet et notat vedrørende hf-studenterne årgang 2010 fra 
henholdsvis Frederiksberg hf og hf-studenterne fra resten 
af landet. Notatet er udarbejdet på baggrund af oplysnin-
ger om hf-studenterne, som er leveret af Danmarks Statistik. 
Oplysningerne vedrører hf-studenternes uddannelsesvalg 
(på 4-cifret niveau) umiddelbart efter dimissionen (efter-
året 2010) og godt ét år efter dimissionen (efteråret 2011).  
Desuden har Danmarks statistik leveret oplysninger om ar-
bejdsmarkedsplaceringen for de hf-studenter, der ikke var 
i gang med en uddannelse umiddelbart efter hf-eksamen i 
efteråret 2010 og ét år senere i efteråret 2011.

Hvilke uddannelser vælger hf-studenterne årgang 2010 ?

Tabel 1 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 
2010, der var i gang med en uddannelse umiddelbart efter 
dimissionen og godt et år senere i efteråret 2011. 
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Frederiksberg hf resten af landet
2010 2011 2010 2011

Ikke under uddannelse 74 49 74 45

Under uddannelse 26 51 26 55
Gymnasiale uddannelser 0 0 0 1
Fag på indgang til erhvervsuddannelse 1 3 3 4

Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb 0 4 3 5

Korte videregående uddannelser 5 4 3 6

Mellemlange videregående uddannelser 8 15 12 29

Bacheloruddannelser 12 25 4 11

Efteråret

Teknologi og kommunikation 0 0 0 1
Det merkantile område 0 1 1 2
Fra jord til bord 0 1 1 1
Andet 0 0 1 1

Handel og kontor 0 2 1 2
Bygge og anlæg 0 1 0 0
Sundhedsuddannelser 0 0 0 1
Andet 0 1 1 1

Tekniske uddannelser 1 1 1 1
Formidling og erhvervssprog 0 0 0 1
Samfundsfaglige uddannelser 2 2 1 3
Sundhedsuddannelser 1 0 0 0
Andet 0 1 1 0

Pædagogiske uddannelser 3 7 7 16
Tekniske uddannelser 1 2 0 1
Sundhedsuddannelser 2 3 4 8
Levnedsmiddel og ernæring 0 1 0 1
Samfundsvidenskabelige uddannelser 5 8 2 5
Andet 0 0 1 1

Humanistiske uddannelser 3 9 1 4
Samfundsvidenskabelige uddannelser 5 8 2 5
Tekniske uddannelser 2 4 0 1
Sundhedsuddannelser 1 2 0 0
Naturvidenskabelige uddannelser 0 1 0 1
Andet 1 0 0 1
I alt i procent 100 100 100 100
n 206 206 3.482 3.482
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Tabel 1

Andel af hf-studenter, der var i gang med en uddannelse i 
efteråret 2010 og godt et år efter i efteråret 2011 fordelt på hf-
studenter fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenter fra re-
sten af landet. Tallene er angivet i procent. Blandt hf-studen-
terne fra såvel Frederiksberg hf-kursus som fra hf-kurserne 
i resten af landet er godt en fjerdedel under uddannelse i 
efteråret 2010. I efteråret 2011 er 51% og 55% af hf-studenter-
ne fra henholdsvis Frederiksberg hf-kursus og hf-kurserne i 
resten af landet under uddannelse. Denne mindre forskel på 
hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-kurserne i 
resten af landet er ikke statistisk signifikant.1

Mange hf-studenter begynder ikke på en uddannelse 
umiddelbart efter deres hf-eksamen. Det er imidlertid ikke 
noget, som kun kendetegner hf-studenter, men ses også på 
de øvrige gymnasiale uddannelser. For eksempel var kun 
henholdsvis 17% 36%, 32% og 27% af studenterne årgang 
2007 på stx, hhx, htx og 2-årig hf under uddannelse fire må-
neder efter dimissionen.2

Det ses videre af tabel 1, at de foretrukne uddannelser 
blandt de hf-studenter fra såvel Frederiksberg hf som de 
2-årige hf-kurser i resten af landet, der er under uddannelse 
på de forskellige tidspunkter, helt klart er de mellemlange 
videregående uddannelser og bacheloruddannelserne. I ef-
teråret 2011 er 40% af hf-studenterne fra såvel Frederiksberg 
hf-kursus som hf-kurserne i resten af landet i gang med en-
ten en mellemlang videregående uddannelse eller en bache-
loruddannelse. 

Her hører ligheden dog op, idet markant flere af hf-studen-
terne fra Frederiksberg hf-kursus (25%) end af hf-studenter-
ne fra hf-kurserne i resten af landet i efteråret 2011 er i gang 
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med en bacheloruddannelse (11%)3. Omvendt er der mar-
kant flere af hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet 
(29%), der i efteråret 2011 er i gang med en mellemlang vide-
regående uddannelse sammenlignet med hf-studenterne fra 
Frederiksberg hf-kursus (15%)4.

Kun få hf-studenter fra såvel Frederiksberg hf som hf-
kurserne i resten af landet vælger at gå i gang med en er-
hvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse.

Forskellen på hf-
studenterne fra Fre-
deriksberg hf-kur-
sus sammenlignet 
med hf-studenterne 
fra hf-kurserne i re-
sten af landet, hvad 
angår valget af hen-

holdsvis mellemlange videregående uddannelser og bache-
loruddannelser, er efterhånden veldokumenteret i en lang 
række undersøgelser, som er gennemført siden 1990’erne.5 
En undersøgelse fra 2007 viste endvidere, at 23% af hf-stu-
denterne årgang 1990 fra Frederiksberg hf-kursus femten år 
senere i 2005 havde fuldført en lang videregående uddan-
nelse. Til sammenligning gjaldt det samme kun 10% af hf-
studenterne fra hf-kurserne i resten af landet6.

Senere undersøgelser af årgangene 2006, 2007, 2008 og 
2009 har ligeledes vist, at markant flere af hf-studenterne 
fra Frederiksberg hf-kursus end af hf-studenterne fra hf-
kurserne i resten af landet vælger bacheloruddannelser7. 

Resultaterne fra de mange undersøgelser viser således, at 
Frederiksberg hf-kursus i hvert fald i de sidste godt 20 år 
har været vejen til en akademisk uddannelse for mange af 

Resultaterne fra de mange undersøgelser viser 

således, at Frederiksberg hf-kursus i hvert fald i de 

sidste godt 20 år har været vejen til en akademisk uddannel-

se for mange af dets elever – og i betydeligt højere grad end 

det ses blandt hf-elever fra hf-kurserne i resten af landet.
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dets elever – og i betydeligt højere grad end det ses blandt 
hf-elever fra hf-kurserne i resten af landet.

Færre af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus væl-
ger, som det er fremgået, mellemlange videregående uddan-
nelser sammenlignet med hf-studenterne fra hf-kurserne i 
resten af landet. Ser man på, hvilke mellemlange videregå-
ende uddannelser hf-eleverne vælger, ses det således, at der 
blandt hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus er færre, 
som vælger pædagogiske uddannelser (typisk uddannelser 
til folkeskolelærer og pædagog)8 og sundhedsuddannelser 
(for eksempel uddannelsen til sygeplejerske, fysioterapeut 
eller radiograf)9.

Hvis man ser på bacheloruddannelserne, så er der større 
andele af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus end af 
hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet, som vælger 
humanistiske uddannelser (uddannelser inden for humani-
ora)10, samfundsvidenskabelige uddannelser (for eksempel 
psykolog, sociologi og antropologi)11 og tekniske uddannel-
ser (omfatter civilingeniøruddannelserne)12. 

Hvad er hf-studenterne årgang 2009 i gang med efter 
dimissionen, hvis de ikke er i gang med en uddannelse?

I tabel 2 er vist arbejdsmarkedsplaceringen for de hf-studen-
ter årgang 2010, som ikke var under uddannelse i henholds-
vis efteråret 2010 og efteråret 2011.

Tabel 2

Arbejdsmarkedsplacering pr. november 2010 og pr. novem-
ber 2011 fordelt på hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus 
og hf-studenter fra hf-kurserne i resten af landet. Tallene er 
angivet i procent.
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Der er ingen væsentlige forskelle på arbejdsmarkedspla-
ceringen blandt hf-studenterne fra henholdsvis Frederiks-
berg hf-kursus og hf-kurserne i resten af landet i efteråret 
2010 og et år efter i efteråret 2011.

Den største andel af hf-studenter, der ikke var under ud-
dannelse i henholdsvis efteråret 2010 og efteråret 2011, er på 
disse tidspunkter i beskæftigelse. Relativt få af hf-studenter-
ne fra såvel Frederiksberg hf-kursus som fra hf-kurserne i 
resten af landet er på de to tidspunkter registreret som enten 
’ledige, eller ’uden for arbejdsstyrken’. Det vil sige, at rela-
tivt få modtog overførselsindkomster på disse tidspunkter. 

Derimod er relativt mange på de to tidspunkter registre-
rede som ’øvrige uden for arbejdsstyrken’ eller som ’ledige’. 
Det er her værd at bemærke, at personer placeret i katego-
rien ’øvrige udenfor arbejdsstyrken’ eller i kategorien ’uop-
lyst’ er personer, som ikke modtager nogen form for over-
førselsindkomster.

Hf-studenter fra 
Frederiksberg hf-kursus

Hf-studenter fra hf-
kurser i resten af landet

Nov. 2010 Nov. 2011 Nov. 2010 Nov. 2011
Under uddan-
nelse

26 51 26 55

Ikke under ud-
dannelse

74 49 74 45

I alt i procent 100 100 100 100

Hf-studenter fra 
Frederiksberg hf-kursus

Hf-studenter fra hf-
kurser i resten af landet

Nov. 2010 Nov. 2011 Nov. 2010 Nov. 2011
Under 
uddannelse

26 51 26 55

Ikke under 
uddannelse

74 49 74 45

Beskæftigede 53 35 51 30

Ledige 2 0 2 1

Udenfor 
arbejdsstyrken13

6 6 7 6

Øvrige uden for 
arbejdsstyrken14

11 6 14 7

Uoplyst15 2 1 2 1
I alt i procent 100 100 100 100
n 206 206 3.482 3.482
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noter
1 Chi-kvadrat test for kontingenstabeller.

2  Klewe, L. (2011). Uddannelsesbaggrunden for de studerende ved de mellem-
lange videregående uddannelser i 2008 – og hvad laver studenterne i deres 
første år efter studentereksamen? Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
og Københavns VUC.

3 p = 0.000

4 p = 0.000

5  Allerup, P., Klewe, L. og Skov, P. (1999). Elever fra Frederiksberg HF – en 
undersøgelse af ’93’ årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut., Allerup, P., 
Klewe, L. og Skov, P. (2000). Elever fra Frederiksberg HF – en undersøgelse af 
’95’ årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut og Klewe, L. (2001). Elever på 
Frederiksberg HF – dimittender, afbrydere og ikke-mødte fra årgang 1997. 

6  Klewe, L. (2007). Højere forberedelseseksamen i 40 år – hvordan er det gået 
hf-eleverne? Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kur-
sus.

7  Klewe, L. Tre notater udarbejdet til Frederiksberg hf-kursus i 2009, 2010 og 
2011.

8  p = 0.001

9  p = 0.009

10  p = 0.000

11  p = 0.025

12  p = 0.000

13  Personer udenfor arbejdsstyrken omfatter personer, der for eksempel er un-
der aktivering, revalidering, førtidspension eller barsel.

14  Øvrige uden for arbejdsstyrken dækker over personer, om hvem Danmarks 
Statistik har registreret, at de befinder sig i landet, men om hvem Danmarks 
Statistik ikke har andre oplysninger. Det vil sige, at disse personer ikke 
findes i registreringer over arbejdsmarkedsplacering. Det kan dreje sig om 
hjemmegående husmødre/husfædre, ’skjulte’ ledige, dvs. personer, der op-
fylder kriterierne for ledighed, men som ikke er registrerede som ledige efter 
endt uddannelse. Det kan også dække over personer, der på opgørelsestids-
punktet lever af sort arbejde.

15 Uoplyst betyder her, at personen er rejst og har taget ophold i udlandet.
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Situider. Nynarcissister. 
Zappere
Begreberne om nutidens unge og de valg, de står 
overfor, er mange. Men hvad siger de unge selv? 
Vinkler har talt med tre FHF’ere fra årgang 2010 
om deres valg af uddannelse.

„Det gælder om at mærke efter, hvor man er glad“

Ann-Sofie Carlsen Abild er 21 år, bosat i Hellerup og i gang 
med sit tredje semester på Københavns Pædagogseminari-
um. Hun har aldrig været i tvivl om, hvad det var hun ville 
være, og drømmer om en dag at starte sin egen institution 
for udviklingshæmmede børn.

Jeg møder Ann-Sofie på en café en mandag aften i marts. 
Mørket ligger tungt over byen. En kold, skarp vind får en til 
at skutte sig, og det er svært at tro på, at foråret venter lige 
om næste gadehjørne. Men det gælder om at bevare håbet 
og sin indre glød, fortæller hun mig, da vi har talt lidt sam-
men. Det gælder om at give sin kreativitet og glæde lys og 
luft, så de kan spire og gro. Som hun siger, „det gælder om 
at mærke efter, hvor man er glad“. Det var derfor, Ann-Sofie 
valgte at gå et år på Holbæk kunstskole, efter hun i 2010 
blev student på Frederiksberg hf-kursus. „Jeg maler i fritiden. 
Når man maler, så kan man bare folde sig helt ud, og det er vig-
tigt“, siger hun med et lys i øjnene, der et øjeblik får en til at 
glemme mørket udenfor.

Af Kim Ingholt, 
lektor i dansk og 
filosofi

Mikkel Pforr-Weiss, 2v, har valgt at bruge noget af sin fritid på at forskønne 

det fysiske miljø på FHF. Han har malet et stort vægmaleri ved musiklokalet.



26

Mavefornemmelsen var også med til at bestemme Ann-
Sofies valg af uddannelse. Efter skoletid arbejdede hun som 
babysitter. „Det var sjovt“, fortæller hun. „Det var bare det, jeg 
kunne, og lige siden da, har jeg altid vidst, jeg ville være pæda-
gog“. Først gik hun imidlertid på Frederiksberg hf-kursus. 
„Jeg læste hf, fordi det er godt at have en almenviden og noget at 
falde tilbage på“. Men hun lærte også noget, hun kan bruge 
direkte i arbejdet som pædagog. „Det var rigtig fedt, at vi var 
så forskellige. Jeg er blevet mere åben overfor forskelligheder efter 

Det var rigtig fedt, at vi var så forskellige. Jeg er 

blevet mere åben overfor forskelligheder efter at 

have gået på hf. Jeg er mindre fordomsfuld og har fået en 

større viden om mig selv, og det gør det nemmere at arbejde 

med mennesker. Det gælder om ikke at putte mennesker i 

kasser, men om at se dem som hele mennesker.
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„Så kan vi jo tale om løgstrup bagefter“

For Mark-Lukas Oldenburg Nielsen, 23 år, bosat på Frede-
riksberg og psykologistuderende på Københavns Universi-
tet var mødet med andre unge med forskellig baggrund og 
erfaringer med til at bestemme hans valg af uddannelse.

„Du skyder bare løs“, siger han,“og så kan vi jo tale om Løg-
strup bagefter“. Servitricen balancerer vores bestillinger ned 
på bordet foran os, og vi sidder et øjeblik stille og ser på ka-
gerne, vi har bestilt. Brownies, sprøde udenpå og med den 
dybe sødme, som god chokolade giver, indeni. Vi er fulde af 
forventning. Det var også sådan, Mark-Lukas havde det, da 
han blev hf-student på Frederiksberg hf-kursus i juni 2010. 
„Verden lå lige for mine fødder“, husker han, mens vi tager en 
bid af vores brownies og går i gang med samtalen. Hans 
ansigt lyser op, mens han tænker tilbage. „Det var virkelig 
en stor oplevelse at blive færdig“, siger han og uddyber, „før 
jeg kom på Frederiksberg hf-kursus, vidste jeg ikke rigtigt, hvor 
jeg var på vej hen. Men på hf er der mulighed for at danne sig sin 
egen mening om tingene og finde sin egen vej, fordi der ikke er 
årskarakterer. Det gør, at der ikke er så stort pres på en som i gym-

at have gået på hf. Jeg er mindre fordomsfuld og har fået en større 
viden om mig selv, og det gør det nemmere at arbejde med men-
nesker. Det gælder om ikke at putte mennesker i kasser, men om at 
se dem som hele mennesker“. Netop den erfaring brugte hun 
også, da hun var i praktik på et værested for psykisk syge. 
Bag diagnosen gemmer der sig nemlig altid et menneske.

Da vi skilles foran café’en er det stadig koldt og mørkt, 
men jeg går alligevel derfra lidt lettere. Jeg er blevet mindet 
om noget, jeg næsten havde glemt. Det gælder om at mærke 
efter, hvor man er glad.
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nasiet. Og det at gennemføre noget gav mig en god følelse. Jeg følte 
virkelig, jeg kunne noget. Jeg følte mig integreret i samfundet“.

Vi er ved at være halvvejs gennem vores brownies og ny-
der nu hver bid i bevidstheden om, at det snart er den sidste. 
Mark-Lukas taler, som jeg husker ham fra filosofiundervis-
ningen. Han tøver lidt og er omhyggelig med at vælge sine 
ord, da jeg spørger, hvorfor valget lige faldt på psykologi: 
„Jeg begyndte at læse psykologi, fordi jeg på Frederiksberg hf-kur-
sus opdagede, at jeg godt kunne lide at snakke om dybe ting med 
andre mennesker. Jeg synes, jeg var god til at fornemme, hvordan 
andre mennesker har det, og jeg tænkte, at jeg kunne bruge den 
evne til at hjælpe andre“. Mark-Lukas skal snart i gang med sit 
bachelor projekt på psykologi studiet. Der er stadig lang vej 
til, han kan kalde sig psykolog, men han er allerede i gang 

Før jeg kom på Frederiksberg hf-kursus, vidste jeg 

ikke rigtigt, hvor jeg var på vej hen. Men på hf er 

der mulighed for at danne sig sin egen mening om tingene 

og finde sin egen vej, fordi der ikke er årskarakterer. Det gør, 

at der ikke er så stort pres på en som i gymnasiet. Og det at 

gennemføre noget gav mig en god følelse. Jeg følte virkelig, 

jeg kunne noget. Jeg følte mig integreret i samfundet.
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„Jeg er ikke religiøs, men …“

For Adam G.M. Kalkrup er det lysten, der driver værket. 
For hvis man beskæftiger sig med noget, der interesserer en, 
er der en mening med ens liv.

Adam G.M. Kalkrup er i dag 24 år og bosat på Frederiks-
berg. Han læser litteraturvidenskab og har for nylig skrevet 
bacheloropgave om forfatteren Robert Walser. Da jeg spør-
ger, hvad der har ligget til grund for hans valg af uddannel-
se, kigger han lidt ud af vinduet, før han svarer. „Jeg vælger 
af interesse“, siger han lidt tøvende, „når jeg interesserer mig 
for noget og arbejder med det, bliver jeg glad. Jeg er ikke religiøs, 
men det giver mit liv en form for mening“.

Ideen til at læse litteraturvidenskab fik Adam, mens han 
gik på Frederiksberg hf-kursus. Efter at være endt i et død-
vande med sine planer om at studere violin på konserva-
toriet var det en stor inspiration for ham at komme i gang 
med at læse bøger og skrive opgaver. Det var også under 
arbejdet med en opgave, nemlig Den Større Skriftlige Op-
gave, at tanken om at læse litteraturvidenskab „poppede op“. 
Men Adam nævner også studievejlederne og lærerne som 
inspirationskilder.

med at arbejde med at hjælpe andre. Ved siden af studierne 
arbejder han nemlig på et fritidshjem for adfærdsvanskelige 
børn. Her er han med til at give børn, som kommer fra hjem 
med f.eks. misbrugsproblemer, en bedre barndom. 

Der er ikke flere spørgsmål tilbage på min notesblok. På 
tallerknerne ligger et par krummer af de fantastiske brow-
nies tilbage. Samtalen er slut, men det er som om, der er 
noget, vi ikke har fået snakket om. Løgstrup selvfølgelig, vi 
mangler jo at tale om Løgstrup.
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Adam bliver aldrig træt af at fordybe sig og læse. Men 
overgangen fra hf til universitetet var alligevel ikke helt let. 
„På Frederiksberg hf-kursus blev man holdt meget i hånden“, si-
ger han. „Jeg har skullet vænne mig til kulturen på universite-
tet og til at have færre timer. Det er vigtigt at lave læsegrupper 
og snakke med de andre på studiet.“ Da jeg spørger til, hvilke 
fremtidsmuligheder, han ser for sig selv i en tid med stigen-
de arbejdsløshed, siger han uden tøven „Det er ikke min stil 
at lægge langsigtede planer. Det er hæmmende at være bange for 
fremtiden. Jeg skal nok finde på noget“.

„Jeg vælger af interesse“, siger han 

lidt tøvende, „når jeg interesserer 

mig for noget og arbejder med det, bliver jeg 

glad. Jeg er ikke religiøs, men det giver mit 

liv en form for mening“.
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Af Marianne Leth 
Weile, studievejleder 
og lektor i historie 
og religion og Hans 
Kargaard, studie-
vejleder og lektor i 
dansk

Katte ville  
vælge Whiskas
Causerende betragtninger over en studietur  
med U-klassen

Før i tiden – bemærk at vi ikke taler om ’de gode, gamle 
dage’ – var proceduren i forbindelse med valg af destination 
for studieturen en meget langsommelig og kompliceret af-
fære. Men efter at tidspunktet for studieturene er blevet lagt 
fast i „rejseuge“ 43, har økonomien sat naturlige grænser 
for, hvor turen går hen. I år var halvdelen af skolens 2.års 
klasser således i Berlin, for eleverne kan sjældent nå at rejse 
penge til destinationer som Rom, Firenze, Athen og Madrid 
for slet ikke at nævne Europas varmeste og smukkeste by, 
Sevilla. For Berlin er billig, Berlin stinker af historie- som 
Rifbjerg engang har sagt -  Berlin er hot, og Berlin ligger jo 
lige i vores baghave.

Så også 2.U tog til Berlin med historie- og religionslæ-
rer Marianne Weile som eksperten udi den tyske metropol 
eskorteret af dansklærer Hans Kargaard som kassemester 
og det tynde øl. Helt i tråd med at artiklerne i dette skrift – 
vel ikke mindst i anledning af Søren Kierkegaards højt eks-
ponerede 200 års fødselsdag – skal vinkles på valget i eksi-
stensfilosofisk betydning, dukkede der hurtigt inden afrejse 
nogle spørgsmål op, som krævede elevernes – om ikke lige 
frem eksistentielle – så dog modne overvejelser. For hvor-
dan kommer jeg til Berlin, tænker eleven? Skal jeg vælge fly, 
bus, privatbil, eller skal jeg blaffe derned? Skal jeg bo på et 
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billigt hostel eller vælge mere komfort på et hotel eller i en 
lejlighed. For der var frit valg på alle hylder, bare eleverne 
møder op til rette tid og rette sted til arrangementerne på 
studieturen. Og naturligvis valgte eleverne på bedste sen-
modernistisk, individualistisk vis en vifte af løsninger på 
dette problem, men alle nåede dog frem til aftalt tid. 

Fremme i Berlin måtte eleverne så fortsætte den endeløse 
række af senmoderne valg. Skal jeg i aften på tekno eller på 
tequila eller nøjes med ’eine nice Tasse Tee zu Hause på ho-
stel Generator? Det sidste nok en relativt hypotetisk valgmu-
lighed. Skal jeg vælge McDonalds eller Curry Wurst? Godt 
nok havde dansklæreren hjemmefra advaret mod madkul-
tur-imperialistisk- etnocentrisk adfærd i form af besøg på 
diverse amerikanske kæder og lovet klækkelige bøder, hvis 
han „pågreb“ eleverne på Starbucks eller lignende globale 
restaurationskæder, men det havde vist ingen effekt?
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Skal jeg tage til KZ-lejr 
Sachsenshausen i stilet-
ter og håbe på medli-
denhed over vabler og 
ømme fødder, eller må 
jeg tage til takke med 
flade sutter og tab af 
personality? Jo, valg-
mulighederne er legio, 
og den sen- eller post-
moderne tankegang om 
valgidentiteten har vo-
res elever jo taget til sig. De elsker det frie valg og insisterer 
på den fri vilje, men ender nu alligevel ofte i noget der lig-
ner en deterministisk position, når tingene ikke lige går som 
planlagt, for så er arsenalet af mere eller mindre interessante 
undskyldninger og bortforklaringer usædvanligt stort. Så 
hedder den ikke længere „vil man, så kan man“- og det har 
vi da fuld forståelse for! 

Naturligvis foretager vores elever også valg, som ikke 
kun drejer sig om forbrug og profil, men så tungt et valg 
som deres jævnaldrende, den 19-årige Conrad Schumann 
traf, da han forcerede pigtråden i Bernauer Strasse i det del-
te Berlin for at søge friheden i Vesten d. 15. august 1961, har 
de heldigvis været forskånet for. Flugtøjeblikket blev forevi-
get og har opnået nærmest kultstatus i rækken af billeder af 
Murens historie. 

Han havde fået den tvivlsomme ære at blive sendt fra 
Sachsen til Berlin for at gøre tjeneste, da DDR havde brug for 
forstærkninger i forbindelse med opførelsen af Muren. Con-
rad blev sendt til Bernauer Strasse, og et enormt billede af 
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det øjeblik, han springer, 
pryder derfor en husgavl 
i gaden.

På mange måder er 
DDR-tiden ved at blive 
visket ud i Berlin. Byen 
er i konstant forandring, 
og i den proces museali-
seres DDR, og man kan 
måske ligefrem hævde, 
at der finder en vis tivo-
lisering af fortiden sted. 
Ved Bernauer Strasse 
har historikerne imid-
lertid fundet en fin ba-

lance mellem historieformidling og interaktivt byrum og 
erindringssted, og et besøg i området kan ikke andet end 
sætte tanker i gang. I „Dokumentationszentrum der Berli-
ner Mauer“ kan man fra udkigstårnet kigge ind over Muren 
til det stykke af ingenmandsland, der blev kaldt „dødsstri-
ben“, og indenfor kan man supplere med film, der viser for-
tvivlede menneskers flugt fra det DDR, der var ved at blive 
lukket fra omverdenen. Før 1989 havde Muren to navne: I 
vest hed den blot Muren, mens den i øst hed „antifaschi-
stischer Schutzwall“, antifascistisk beskyttelsesmur. Muren 
var egentlig ikke en mur i begyndelsen, men derimod en be-
vægelig spærremekanisme. Den 13. august 1961 iværksatte 
DDR imidlertid opførelsen af en mere permanent løsning, 
og til det formål havde styret kaldt ekstra politimandskab 
til Berlin. Conrad Schumann befandt sig derfor på denne 
augustdag i 1961 midt i verdenshistoriens øje, og hans lille 
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historie favner således på ikonografisk vis den store histo-
rie. 

Man kan derfor selvfølgelig ikke komme udenom hver-
ken Muren eller Conrad på en studietur til Berlin. På stu-
dieturens første dag havde u’erne tålmodigt fundet sig i 
et program, der begyndte 
om morgenen i Kastrup 
og sluttede i en kold krigs-
bunker kl. 20 samme aften. 
Læg hertil en solid byvan-
dring midt på dagen. Ele-
verne var ikke desto min-
dre klar til mere af byen og 
historien på turens anden 
dag, hvor vi begyndte i 
Bernauer Strasse og endte 
i det tidligere Stasifæng-
sel i Hohenschönhausen 
– selvfølgelig med en lille 
byvandring omkring frokost. Byen viste sig fra sin bedste 
side med høj oktobersol, og selv om eleverne var lidt maste, 
er der ingen tvivl om, at netop Conrads historie var en af 
de historier i historien, som de huskede efter hjemkomsten. 

Fotografiet af Conrad Schumann blev taget af fotografen 
Peter Leibing. Han havde sammen med franske panservog-
ne og det vestberlinske politi taget opstilling på vestsiden 
for at følge med i udviklingen den dag i august. Nervøsitet 
og undren gennemstrømmede tilskuerne, og folk begyndte 
at råbe til de østtyske politifolk, at de ville have en forkla-
ring. En af de unge østtyske politimænd fangede fotogra-
fens opmærksomhed. Manden virkede urolig og var flere 

Naturligvis foretager vores elever også valg, 
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gange henne og sparke lidt til pigtråden. Leibing havde en 
fornemmelse af at noget ville ske, og i et tilbageblik mindes 
han, at han „… havde ham i sigtekornet i mindst en time. Hele 
tiden havde jeg følelsen: Han springer. Det var som en refleks. 
Jeg har lært det til derby. Der skal man fotografere hesten, når de 
springer. Og så kom han. Jeg trykkede på udløseren, og så var det 
hele forbi“1. Billedet viser Conrad i det øjeblik, han som en 
Ikaros svæver mod solen. Han har stålhjelm på og militær-
støvler og maskinpistol. Med den højre hånd strækker han 
pistolens bærerem ud til siden, så den danner en trekant, 
næsten som en vinge, mens den venstre hånd holdes ud til 
siden for at holde balancen. I springet faldt maskinpistolen 
af, og Conrad kunne på alle måder befriet springe ind i den 
franske sektor. 

Når Conrad i eftertiden har fået tilnavnet „den preussi-
ske Ikaros“, skyldes det, at han ligesom den græske tragiske 
sagnfigur måske også kom for tæt på solen. Myten fortæller, 
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at Ikaros og faderen på flugt fra kong Minos’ labyrint på 
Kreta fløj på vinger lavet af voks og fjer. Ikaros’ fader ad-
varede Ikaros om ikke at flyve for lavt, så ville han ramme 
havet, eller for højt, så ville han ramme solen. Den sikre kurs 
var derimod lige i midten, men i sit overmod kastede Ikaros 
sig så højt op mod solen, at voksen på vingerne smeltede, og 
han styrtede i den sikre død. Conrads spring rummer måske 
i sig en fatal himmelstræben. Efter de dramatiske begiven-
heder i august 1961 rejste han til Bayern, hvor han giftede 
sig og fik en søn. Han arbejdede hele sit liv som maskinme-
ster hos Audi og vovede selv ikke efter Murens fald at rejse 
tilbage til Østtyskland og den familie, han lod tilbage. I en 
alder af 56 år hængte Conrad Schumann sig i sin frugthave 
i Bayern.

For nu at blive i det muntre hjørne så fastslår den eksi-
stentialistiske filosof og forfatter Camus i sin indledning til 
Sisyfos-myten: „Der findes kun ét virkeligt alvorligt filosofisk 
problem: Selvmordet. At afgøre om livet er værd at leve eller ej, er 
at besvare filosofiens grundspørgsmål. Alt det øvrige, om verden 
har tre dimensioner, om ånden kan inddeles i ni eller tolv katego-
rier, kommer i anden række. Det er legeværk: Først må det væsent-
lige spørgsmål besvares“. 

Det tyske sprog har taget højde for dette ved at have to 
udtryk for at begå selvmord: den Freitod erwählen eller den 
Selbstmord begehen. Spørgsmålet bliver, hvor vi i henhold 
til den tyske skelnen skal vælge – undskyld – placere Con-
rads sidste gerning?

noter
1  Harris, Henriette: Berlin Berlin. Skæbner, steder og historier. Gyldendal  

2009, s. 135.



I denne labyrint skal man orientere sig i både det underliggende netværk af stier og i de forbindelser, der dannes af broer.  

Labyrinten bliver 3-dimensional.
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Udflugt til Le Corbusiers Villa Savoye 

Berlin valgte os
Om et mærkeligt sammentræf og en lærers 
oplevelse af sin første studietur

Som afrunding på min første time som historieunderviser 
sidst i august 2012 viste jeg 2.Q nogle billeder fra Rigsdagen 
i Berlin. Det var billeder af forsiden af bygningen, hvorpå 
der står „Dem Deutschen Volke“, og så et billede af et kunst-
værk inden i bygningen hvor en tekst er plantet i en have. 
„Der Bevölkerung“ står der. Henover fremvisningen søgte 
jeg at forklare forskellen på, om en parlamentsbygning var 
tilegnet et bestemt eller ubestemt flertal. Flere af mine til-
hørere synes at være helt opslugt af min undervisning, og 
jeg kunne ikke få det til at passe, eftersom det som sagt var 
min første gang på den anden side af katederet, siden jeg 
blev færdiguddannet i juli. Forklaringen på den velvillige 
stilhed i klassen kom da også frem, da Patrick udbrød: „ øhh 
vi har lige valgt at tage på studietur til Berlin om halvanden 
måned“.

Det var altså, som om der var noget, der passede sam-
men mellem 2.Q, Berlin og så mig, og der gik da heller ikke 
længe, inden jeg fik den opgave tildelt at rejse med klassen 
til dette passende sted i Tyskland. Alt vedrørende rejsen, det 
faglige program undtaget, var arrangeret af klassen selv, og 
jeg blev inviteret til at rejse med i bussen, som skulle afgå en 
søndag morgen i oktober kl. 06.30, sammen med to andre 
klasser i de tidlige morgentimer. Den pågældende søndag 
blev det mig klart, at nogle ikke havde sovet det meste af 
natten. De så frem til en ca. 8 timer lang bustur, hvor der 

Af Rasmus H. 
Rasmussen, årsvikar 
i historie
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kunne hviles, mens andre var beredte på at gøre køreturen 
til en festlig lejlighed. Jeg havde heller ikke selv sovet meget 
grundet de mange overvejelser omkring, hvordan en stu-
dietur skulle gribes an, og ikke mindst, hvordan jeg skulle 
forholde mig til klassen på sådan en tur. En brokkede sig 
med et smil over at jeg, som den eneste lærer, var taget med 
i bussen, da det forhindrede bussen i at forvandle sig til en 
kørende ølstue. 

Vi nåede via færgen og Rostock frem til Rutebilstationen 
i Vestberlin om eftermiddagen, og efter en køretur ind igen-
nem det store centrum nåede vi vores vandrehjem, place-

ret kort bag Alexander 
Platz og Fernsehturm. 
Vi havde aftalt at mødes 
efter udpakning og af-
tensmad til en gåtur fra 
Alexander Platz ned af 
Karl-liebknecht-strasse 
og Unter den Linden 
med Rigsdagen som 
vendepunkt og så til-
bage igen. I mine over-
vejelser over, hvordan 

jeg skulle opføre mig overfor klassen på studieturen, havde 
jeg forestillet mig at tale med store bogstaver i bussen. For 
således med formaninger og trusler at sikre en hvis disci-
plin. Dette var gjort ud fra den anskuelse, at det ville være 
bedre at være streng i begyndelse og så „bløde“ op senere. 
Denne plan var allerede slået fejl, i stedet fandt jeg mig i en 
ny situation hvor jeg, efter at alle var mødt til aftenturen, 
stille opfordrede til deltagelse i det faglige program og om 

Det var min egen fornemmelse, da jeg spadse-

rede tilbage mod vores vandrehjem, at det næ-

sten ikke kunne have været et tilfælde at vi var taget 

til Berlin. At byen på forskellige måder havde draget 

os. Om det så var den forholdsvis billige transport, 

det gode øl, den enorme historie eller ren tilfældighed, 

så var en tur til Berlin et ligetil og ukompliceret valg.
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at overholde mødetidspunkter.  Om det var min nye pæda-
gogiske taktik, en del af en større harmoni eller noget tredje 
ved jeg ikke. Men det skulle vise sig, at der på resten af turen 
ikke var en finger at sætte på klassens engagement og delta-
gelse i vores fælles undersøgelse af Berlin. 

Nuvel, mørket var faldet på, og vi påbegyndte gåturen, 
og hurtigt blev det os klart at der var noget særligt på færde. 
Der var varmt årstiden taget i betragtning, og byen sum-
mede af liv på gadeplan, og flere af de flotte bygninger i cen-
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trum lå badet i lys. Forklaringen på den særlige stemning 
var, at byen fejrede sin 775 års fødselsdag. Først gik vi igen-
nem en lille park med det røde rådhus på vores venstre side, 
og Fernsehturm på højre side. Herefter gik vi ned mod Kate-
dralen og den gamle slotsplads for via Unter den Linden at 
komme på ret kurs mod Brandenburger Tor og Rigsdagen. 
Efterhånden som vi passerede, for europæisk kulturhisto-
rie meget centrale bygninger, så som Humboldt universitet, 
voksede menneskemængden. Gammelt blev afløst af nyt, 
og nu blev bygninger på hver side af os, via projektorer, le-
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vende med dynamiske billeder. Også Brandenburger Tor lå 
badet i lys og projektioner, og her kulminerede menneske-
mængden også. Ude på den anden side af „flaskehalsen“ 
blev der igen god plads, og efter et mandetal gik vi til højre 
og nåede Rigsdagen. Med sikkerhedstjekket overstået kun-
ne vi på forsiden af parlamentsbygningen se den indskrift, 
som vi i vores første time sammen havde talt om i klassen. 
Efter dette gensyn foretog vi en opstigning til kuplen og et 
flot syn over byen. Også her var et gensyn med den anden 
tekst omgivet af en have i en stor skakt. Gåturen nærmede 
sig sin formålsmæssige afslutning. Forude ventede endnu 
fire spændende dage i Berlin, og vi skiltes i godt humør. Det 
var min egen fornemmelse, da jeg spadserede tilbage mod 
vores vandrehjem, at det næsten ikke kunne have været 
et tilfælde at vi var taget til Berlin. At byen på forskellige 
måder havde draget os. Om det så var den forholdsvis bil-
lige transport, det gode øl, den enorme historie eller ren til-
fældighed, så var en tur til Berlin et ligetil og ukompliceret 
valg. Hovedstæder har det måske generelt med at tiltrække 
folk både bevidst og ubevidst, men jeg synes, at Berlin har 
en særlig stor tiltrækningskraft, som det er let at falde for. 
Man kan selvfølgelig ikke meningsfyldt sige, at en by kan 
vælge nogen eller noget, den kan dog øve indflydelse på 
potentielle gæster. Måske var vi på afstand bukket under for 
byens enorme tiltrækningskraft, og på den måde lå grunden 
til vores besøg mere i Berlin, end hos os selv. Hermed var 
vores valg af rejsedestination måske frataget os, eller givet 
os på forhånd. 
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Af 2.R

Fotocollage fra 2.R’s 
studietur til Berlin
På deres studietur valgte 2.R at se på udvalgte 
historiske beretninger fra koncentrationslejren 
Sachsenhausen, Stasifængslet i det gamle 
Østberlin og tillige belyse det moderne Tysklands 
valg af demokrati som styreform. 

Elever på vej mod toppenSachsenhausen
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Lektor Birthe Rossel med 2.R, foran Bundestag, det tyske parlament Demokratikuplen oven på Bundestag

Sachsenhausen, to timer i tog fra BerlinFængselscelle i Stasifængslet



Arkitekten Hans H. Koch (1873-1922) konstruerede denne labyrint til Faaborgs kunstmuseum, 

hvor den kan ses som mosaikgulv.
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Af Anne Kragh 
Andersen,  
socialrådgiver

Tilbud om social- 
rådgivning som en del 
af en ny fastholdelses-
politik på FHF
I starten af skoleåret tiltrådte jeg stillingen som socialrådgi-
ver på FHF med sommerfugle i maven. Hvad bød jobbet på 
af udfordringer? Hvordan ville jeg passe ind fagligt og so-
cialt? Det viste sig hurtigt, at skolen summede af glade unge 
mennesker, der ligesom jeg også havde første „arbejdsdag“, 
alle havde travlt med at komme på plads og springe ud i no-
get nyt. Fire søde og hjælpsomme studievejledere delte de-
res kontorplads med mig, og efter ca. 15 minutter bød min 
første arbejdsopgave sig til: En elev var blevet overvældet af 
sine ADHD symptomer og havde brug for hjælp. Så var jeg 
„in action“ på FHF og har været det siden.

For der er behov for en socialrådgiver! Desværre oplever 
rigtig mange af de unge at skulle gennemleve svære sociale 
problemstillinger, imens de er under uddannelse. Eleverne 
henvender sig overraskende ofte med vidt forskellige so-
cialfaglige spørgsmål, der vedrører livet uden for skolen. 
Problemer som stofmisbrug, bolig, økonomi og familie-
mistrivsel, dødsfald i nære relationer, sygdom, forældres 
skilsmisse og omsorgssvigt er blot nogle af de udfordringer, 
som unge kan blive ramt af. For nogle elever er det nødven-
digt med længerevarende, støttende samtaleforløb ugent-
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ligt, for andre er der behov for hurtig rådgivning i forhold 
til presserende socialpraktiske problemer. Andre igen har 
behov for telefonvækning, at få arrangeret netværksmøder 
eller at blive hjulpet med studieplanlægning.

Nu er skoleåret ved at rinde ud, og jeg ser frem til at op-
leve de 2.års elever, som jeg har haft kontakt med, blive 
studenter. Det er en stor glæde at opleve, når det lykkes at 
fjerne de unges barriere i forhold til at gennemføre deres 
studie. Jeg oplever at eleverne, trods deres problemer, har 
ressourcer og en vilje og gør, hvad de kan for at leve op til 
deres forældres og egne forventninger. De er ikke bange for 
at opsøge hjælp, de vil gerne have løst deres problemer og 
gennemføre studiet.

Derfor er det fantastisk at FHF som organisation arbejder 
helhedsorienteret med at støtte de unge igennem deres ud-
dannelse med hjælp fra tutorer, studievejledere, mentorer 
og nu også en socialrådgiver. Elevernes problemer giver sig 
til kende ved højt fravær, og det er muligt at igangsætte et 
beredskab imellem de forskellige støttepersoner, som kan 
arbejde opsøgende og forsøge at fjerne de barrierer, som 
holder eleverne væk fra undervisningen. Det kan skyldes 
dårlig trivsel på skolen såvel som udenfor skolen, så det er 
vigtigt at have mulighed for at sætte ind begge steder. Jeg 
oplever, at eleverne føler, at skolen gør, hvad den kan for 
at støtte dem, og at muligheden for selv at vælge, hvem de 
ønsker at betro sig til, er meget vigtig.

Hvad kan en socialrådgiver på FHF tilbyde eleverne?

Jeg har nu mit eget kontor i studievejledningen, hvor de unge 
er meget velkomne. Formålet er, at de unge kan komme og tale 
med en støtteperson, som står lidt udenfor skolen, som tilby-
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der socialfaglig rådgivning, og som har mulighed for at tage 
med som støtte ud af huset. Tilbuddet illustreres meget godt 
gennem beskrivelsen af denne arbejdsdag fra februar: Tidligt 
om morgen: Morgenvækning af elev. Jeg møder ind, en anden 
elev søger udeboende SU, selvom denne er under 20 år, der 
skal være særlige sociale årsager hertil, og det er mig, der be-
dømmer, om det er tilfældet, og om kriterierne opfyldes. Det 
er tilfældet her, og samtalen udvikler sig til en længere støt-
tende samtale. Næste elev 
har et spørgsmål vedr. ude-
boende SU, ved samme lej-
lighed taler vi om elevens 
høje fravær. Ved frokosttid 
gør lærerteamet mig op-
mærksom på endnu en elev 
med højt fravær. Jeg ringer 
opsøgende, men telefo-
nen bliver ikke taget. Efter 
frokost er der et akut pro-
blem, som skal løses: En elev mangler penge til indskud, som 
kan medføre boligmangel. Vi drøfter dennes muligheder og 
finder frem til, at den eneste løsning er at ansøge om en enkel-
tydelse ved henvendelse hos socialforvaltningen. Jeg finder 
skema og hjælper med at få udskrevet skatteoplysninger, og 
da det er tæt på lukketid, kører jeg eleven til stedet. Herefter 
er der lidt tid til at kigge på nogle små opgaver, men ikke ret 
længe, da jeg får et elevopkald, som kræver, at vi hurtigt får fat 
i dennes sagsbehandler fra børne-familieteamet. Det lykkes, 
og efterfølgende er det på tide at vende hjemad.

Dagen kunne have set meget anderledes ud, da hver dag 
er forskellig. Nogle dage får jeg ikke så mange elevhenven-
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delser og har tid til at arbejde på diverse opgaver, blive op-
dateret fagligt og sørge for, at jeg har fingeren på pulsen i 
forhold til de unge.

Blokeringer

Mange unge oplever problemstillinger, som de føler, er 
uoverkommelige og umulige at vride sig ud af, fordi de ikke 
har nogen til at hjælpe sig. Ofte gemmer de sig derhjemme 
og ved ikke, hvad de skal stille op. En elev der ikke har be-
talt husleje i måneder og er ved at miste sin bolig, ved må-
ske slet ikke, at der er muligheder for at låne penge, få hjælp 
fra en advokat eller lave en aftale med boligselskabet. Men 
da dette er en situation, som jeg har beskæftiget mig med 
flere gange, er der god chance for at jeg kan finde en løsning 
sammen med den unge.

Det er ikke alle unge, der har en god kontakt til deres for-
ældre, og som kan søge råd hos dem. De har brug for en, 
som kan klare nogle af de ting, som forældre normalt vareta-
ger. De har brug for en, som anerkender deres problem, som 
tror på, at eleven evner at gennemføre uddannelsen, og som 
gerne tager eleven med til svære møder uden for skolen. Og 
forhåbentligt får brudt de barrierer, som fastlåser eleven.

Alvoren i de problemstillinger, som jeg møder på FHF, har 
ikke overrasket mig. I mit tidligere job har jeg mødt unge i 
kontanthjælpssystemet med de samme problemstillinger, 
blot efter at de er droppet ud af deres ungdomsuddannelse.
Desværre har jeg erfaret, at de bliver hængende på kontant-
hjælp, og at vejen tilbage til uddannelse bliver længere og 
længere. Derfor er det ekstremt vigtigt at gøre et ihærdigt 
forsøg på at forhindre, at de dropper ud.  
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Introtur
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Gør tilbuddet en forskel?

Da formålet med denne indsats er at mindske antallet af 
frafaldstruede elever, bliver det naturligvis meget interes-
sant at se effekten af arbejdet de kommende år. Men det er 
også min opfattelse at en socialrådgiver på ungdomsuddan-
nelser kan have en anden effekt, som man måske ikke lige 
kan måle. I de cases hvor jeg har været involveret, og hvor 
eleven alligevel er stoppet i sit uddannelsesforløb, har af-
brydelsen været mere velovervejet og afslutningen blevet 
håndteret på en bedre måde, set i forhold til hvilke mulig-
heder eleven efterfølgende har udenfor skolen. Når man får 
afsluttet et uddannelses- forløb ordentligt, er det også nem-
mere at genoptage i fremtiden.

næste skoleår

Jeg synes, at min funktion her på skolen er faldet på plads. 
Skolen har taget godt imod mig, og jeg er blevet fint inte-
greret imellem kontor, studievejledere, lærere og eksterne 
samarbejdspartnere. Men der er masser af tiltag, som kan 
effektivisere min del af indsatsen imod elevfrafald. Her vil 
jeg beskrive nogle af de projekter, jeg fortsat vil beskæftige 
mig med det kommende skoleår.

rusmiddelpolitik

I år har jeg, i samarbejde med to forebyggelseskonsulenter fra 
Frederiksbergs kommunes sundhedscenter, arbejdet på at få 
udarbejdet en fælles rusmiddelpolitik gældende for FHF. Vi 
har i den forbindelse besøgt tre klasser for at få inddraget 
deres perspektiver herpå. Det var spændende, at de unge 
faktisk gav udtryk for, at de godt kunne se et formål med en 
sådan politik. De efterspurgte, at skolen gjorde opmærksom 
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på skolens regler vedr. brug af rusmidler. De efterspurgte 
også en person, som de kunne søge hjælp hos, hvis de selv 
eller nogen af deres studiekammerater oplever problemer 
relateret til misbrug. For at kunne imødekomme denne ef-
terspørgsel, vil jeg bygge videre på min erfaring indenfor 
behandling af stofmisbrug ved at deltage i et efteruddan-
nelsesforløb omhandlende pædagogisk arbejde med unge 
og stofmisbrug. Det er forebyggelseskonsulenternes og min 
egen vurdering, at det vil gavne elever med misbrug, hvis 
vi kan imødegå denne problemstilling „in house“, da unge 
sjældent opsøger misbrugsbehandling ude i byen.

Unge og sorg

En anden problematik, som jeg er blevet præsenteret for, er, 
at unge bliver meget sårbare, når de oplever at miste i lø-
bet af deres uddannelsesforløb. Jeg har deltaget i en række 
fyraftensmøder omhandlende unge og sorg arrangeret af 
„Projekt Unfair“, og det bør overvejes, om der skal laves en 
sorg-beredskabsplan i fremtiden. Det håber jeg at få tid til at 
arbejde med i løbet af næste skoleår.

netværk

I samarbejde med en kursistmedarbejder fra Nordsjællands 
VUC og HF er jeg ved at oprette et netværk for andre i lig-
nende stillinger, da dette efter min opfattelse kunne være en 
god måde at forbedre indsatsen, få nye værktøjer og dele 
erfaringer.

Hvad fremtiden ellers byder på, er svært at vide, men det 
har været et spændende og udfordrende første halv år.
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Ekskursion til Ørestad med faget design.
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Af Peter Johannes 
Larsen, lektor  
i dansk og historie

Indsatsteori som  
didaktisk redskab
Kursisterne på Frederiksberg HF-kursus har forskellige 
baggrunde, forudsætninger og formål med at gå på hf. Den 
enkelte lærer på skolen må derfor tage højde for kursister-
nes forskellige motivationelle og kognitive forudsætninger, 
for forskellen i deres nærmeste udviklingszone, i sin plan-
lægning af undervisningen.

Kursisterne er i udgangspunktet motiverede, men nogle 
kursister mangler eller mister overskuddet til læring. De 
ved ikke hvad de skal gøre for at lære. Nye undervisnings-
former og et fokus på at stilladsere kursisternes lærings-
processer ved at opbygge de nødvendige mentale skemaer 
for forståelse kan bidrage til at give/fastholde kursisternes 
overskud. Dette har nemlig ikke alene en inkluderende, 
men også en motiverende effekt. Der sker en intensistetsfor-
øgelse i læringsprocesserne for alle kursisterne uanset deres 
forskellighed.

Frederiksberg HF-kursus vil ikke alene danne og ud-
danne; kurset vil også at læringsprocesserne skal være me-
ningsfyldte: Vi vil gerne have engagerede, lærevillige og 
kursister, vi vil gerne hæve kursisternes karaktergennem-
snit, vi vil gerne have at flere består deres eksamen, og at 
kursisterne udnytter mangfoldigheden til at skabe stærke 
og givende fællesskaber.

Målene er altså klare, men  det svære er sjældent at sætte 
sig mål, det svære er at opnå målene, at vide hvilke veje man 
skal tage for at realisere målene. 
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Hver eneste dag tænker vi over hvordan vi bedst mu-
ligt kan realisere disse mål; denne artikels emne et bud på 
hvordan de nås. Mange af skolens lærere deltager i dette 
og næste skoleår i et udviklingsprojekt med fokus på ind-
satsteori.

En indsatsteori er ikke en teori i videnskabelig forstand. 
Det er en ide om hvordan virkeligheden hænger sammen. 

En måde at visualisere 
sammenhængen mellem 
aktiviteter, trin på vejen, 
resultater og virkninger på 
længere sigt. Bag enhver 
indsats ligger nogle fore-
stillinger om hvorfor vi tror 
en indsats virker, og hvor-
for den er velegnet til at nå 
bestemte mål. Indsatsteori-
en beskriver indsatsen som 
et procesforløb: Først sker 
der det ene, så sker der det 

andet, så sker der det tredje. Samtidig systematiserer den 
sammenhænge og grundlag for at følge op og vurdere ind-
satsen

Der er på Frederiksberg Hf-kursus tre grupper der ar-
bejder med indsatsteori – en gruppe arbejder med hvor-
dan mundtlighed kan anvendes til at skabe en intensitets-
forøgelse i læringsprocesserne, en anden arbejder med it, 
den tredje arbejder med forskellige former for lektier. De 
tre grupper bidrager til at skabe den didaktiske rationali-
tet der kendetegner skolen som professionel organisation. 
Den enkelte lærer søger at tilrettelægge undervisningen på 

Frederiksberg HF-kursus vil ikke alene danne 

og uddanne; kurset vil også at læringspro-

cesserne skal være meningsfyldte: Vi vil gerne have 

engagerede, lærevillige og kursister, vi vil gerne hæve 

kursisternes karaktergennemsnit, vi vil gerne have at 

flere består deres eksamen, og at kursisterne udnytter 

mangfoldigheden til at skabe stærke og givende fæl-

lesskaber.
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en måde, så læringen bliver målrettet for hver enkelt kur-
sist. Det der foregår i timerne, er ikke beskæftigelse og tids-
fordriv, men handlinger. Både før, under og efter timerne 
reflekterer læreren over sammenhængen mellem mål og 
aktivitet. En didaktisk refleksivitet er altså en forudsætning 
for vellykkede læringsprocesser; at kursisterne ser relevan-
sen af lektier, arbejdsopgaver og – former en anden. Det er 
derfor centralt at lærer bevidstgør kursisterne om formålene 
med de handlinger der sker i læringsrummet – hvad enten 
det er hjemme hvor der læses og arbejdes med lektier eller i 
timerne på skolen.

Den store fordel ved at arbejde med indsatsteori er at man 
som lærer undervejs i en læringsproces kan evaluere om 
målene nås. Et eksempel: Nogle kursister laver ikke lektier 
pga. manglende lektielæsningskompetence, og for at nå de 
mål som læreplanen definerer, så er det nødvendigt. Udfor-
dringen og målet er dermed klart: Lektierne læses ikke, må-
let er at det skal de. 

Derfor sondrer læreren dels mellem forberedelses-, efter-
bearbejdnings- eller udarbejdningslektier, dels mellem en 
personlig lektie, en klasseopdelt lektie eller en skriftlig lek-
tie. Dette medfører for det første en skærpelse af lærerens 
og kursisternes fokus på hvad lektien skal anvendes til, for 
det andet fører det til en undervisningsdifferentiering som 
tilgodeser den enkelte kursist zone for nærmeste udvikling. 
Kursisterne sættes i stand til at realisere deres fulde poten-
tiale.

Konkret kan dette fx ske ved at læreren sikrer sig at kursi-
sterne har den tilstrækkelige forhåndsviden, dvs. at læreren 
inden hjemmelektien giver kursisterne det faglige overblik 
som er nødvendigt for at kursisten vil opleve lektien som 



58

meningsfuld. Dette kan dels ske ved at læreren udpeger 
tekstens formål og struktur, dels ved at læreren gennemgår 
centrale faglige begreber.

Læreren har altså opstillet en indsatsteori der lyder som 
følger: For at kursisterne skal blive i stand til at læse hjem-
melektien, må man give dem de nødvendige forudsæt-
ninger. Udpegningen af tekstens formål og struktur samt 
gennemgangen af  centrale faglige begreber er den valgte 
indsats som læreren tror virker. I de efterfølgende timer er 
det nemt at observere om indsatsen rent faktisk har virket, 
for er der flere der har læst, og som er aktive i timen?

Læreren mener altså at  problematikken ikke skyldes 
manglende motivation, men forskelle i videns-  og kompe-
tenceniveau – de kognitive forudsætninger. Indsatsen gik 
derfor på at opbygge kompenserende skemaer. Viser det sig 
at kursisterne fortsat ikke læser, må læreren på et tidspunkt 
genoverveje sin indsats(teori). Var de forskellige trin på ve-
jen mod de umiddelbare og endelig mål ikke de rigtige? El-
ler var det indsatsteorien der var forkert? Indsatsteoriens 
fokus på resultater og virkninger, på en løbende evaluering 
af indsatsen bidrager dermed i høj grad til at læringsproces-
serne opleves som meningsfyldte af lærer og kursister. Og 
dermed til en bedre skole fordi rationaliteten i undervisnin-
gen øges.

Samtidig bidrager arbejdet med den didaktiske hand-
lingsrationalitet til det kollegiale fællesskab på Frederiks-
berg HF-kursus. Læreren arbejder nemlig tæt sammen sine 
kolleger for at sikre en kompetent handlingsrefleksion. 
Foreløbig har de tre grupper været til workshop hos Pernille 
Hjermov på Danmarks Evalueringsinstitut for at få betin-
gelserne for handlingsrefleksionen.
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For at sikre denne arbejder den enkelte lærer tæt sammen 
med en anden lærer om de konkrete indsatser, dels mødes 
alle de deltagende lærere i deres egen aktionsgruppe og 
med de to øvrige. Ikke alene for at sikre erfaringsudveks-
ling, men også for at udarbejde kataloger af forskellige øvel-
ser, således at videndelingen fører til at lærerne kan se og 
anvende øvelser som andre kolleger har udarbejdet. Det  
tætte samarbejde styrker den dialogiske åbenhed, og at den 
enkelte lærer tør gå ind i ukendt territorium og nye proble-
mer med den usikkerhed som det medfører.

I begyndelsen af næste skoleår vil der være et opstarts-
møde for at skyde arbejdet i gang, og de aktionerende lære-
res erfaringer vil blive videndelt med de øvrige lærere på en 
pædagogisk dag i december.

Det nye begreb indsatsteori betyder at den enkelte lærer 
ser på læringsprocesserne på en ny måde, og dermed er 
han/hun i stand til at analysere sin undervisning på en ny 
måde. Og denne øgede refleksivitet betyder at den enkelte 
lærer mere kvalificeret kan træffe de didaktiske valg som 
sikrer at målene nås, at alle kursister, trods forskelle i de-
res motivationelle og kognitive forudsætninger vil opleve 
en intensitetsforøgelse i deres læringsprocesser og samtidig 
opleve dem som meningsfulde og motiverende.
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Rækværket på Pont Neuf i Paris er tæt besat med hængelåse med indgraverede navne. Symboler på at vælge hinanden.
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Af Kim Ingholt, 
lektor i dansk  
og filosofi

At have et andet  
menneskes liv  
i sine hænder
Et efteruddannelsesforløb på Frederiksberg  
hf-kursus om tutorsamtaler med Lene Poulsen  
og Lis Boysen fra UCC.
En eftermiddag i slutningen af december, hvor julestemnin-
gen så småt var ved at indfinde sig hos lærerne på Frede-
riksberg hf-kursus, var lærerværelset ramme om årets sidste 
pædagogiske halvdag. FHF’s lærerkor indledte eftermid-
dagen med smukt at synge White Christmas. Et hurtigt kig 
ud af vinduet afslørede imidlertid, at himlen mest mindede 
om en karklud, nogen havde glemt at vride op. At ideal og 
virkelighed kan være langt fra hinanden, var også udgangs-
punktet for det efteruddannelsesforløb om tutorsamtalen, 
den pædagogiske halvdag markerede afslutningen på. For 
hvordan kan man med en samtale være med til at motivere 
elever, der bare ikke orker endnu en dag med ligninger, en-
gelske oversættelser og mærkelige danske digte?

Bliv på egen banehalvdel

For at svare på det spørgsmål havde lærerne på Frederiks-
berg hf-kursus fået hjælp af Lene Boysen og Lis Poulsen fra 
UCC. På en pædagogisk halvdag holdt de først sammen et 
foredrag om, hvordan man kan bruge tutorsamtalen som et 
redskab til at motivere kursisterne og dermed fastholde dem 
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i deres uddannelsesforløb. De betonede, at udgangspunktet 
for tutorsamtalen er, at kursisten selv har den viden, der 
skal til for at løse et givet problem og dermed give kursi-
sten et bedre uddannelsesforløb. Som tutor skal man der-
for blive på sin egen banehalvdel. I stedet for at give gode 
råd skal man benytte en spørgeteknik, der får kursisten til 
at afdække og indkredse sin problemstilling og derefter selv 
formulere forslag til løsninger.

lampefeber

Efter det indledende foredrag var det lærernes tur til at 
omsætte teori i praksis. I deres teams optog de samtaler 
med kursister og gav derefter hinanden supervision med 
udgangspunkt i udvalgte fokuspunkter. Efter supervisio-
nen evaluerede de deltagende lærere samtalen med en af 
foredragsholderne. Flere af lærerne var både betænkelige 

og nervøse ved at skulle fil-
mes, men da først lampe-
feberen var forsvundet, 
havde mange af lærerne en 
positiv oplevelse af super-
visionen. Peter Johannes 
Larsen, lektor i dansk og 
historie, var en af de lærere, 
der deltog i supervisions-

forløbet. I hans team havde de spørgeteknik og kropssprog 
som fokuspunkter. Da han som afslutning på en tutorsam-
tale, der indtil da havde bevæget sig i et dødvande, spurgte: 
„ Har du ellers noget, du vil tale om?“, oplevede han, at kur-
sistens kropssprog pludselig forandrede sig, og at samtalen 
begyndte at handle om problemstillinger, der var væsent-

De betonede, at udgangspunktet for tutor-

samtalen er, at kursisten selv har den viden, 

der skal til for at løse et givet problem og dermed give 

kursisten et bedre uddannelsesforløb. Som tutor skal 

man derfor blive på sin egen banehalvdel.
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lige for kursisten. „Jeg tror, kursisten oplevede“, fortæller han, 
„at hun ikke skulle præstere noget. Det fik hende til at slappe af og 
tage ansvar for samtalen. Hele forløbet har givet mig redskaber og 
et reflektionsrum, som gør, at samtalerne er blevet bedre, fordi de 
er gået fra at være institutionaliserede til at tage udgangspunkt i 
elevens situation“.

Tomm og løgstrup

På den sidste pædagogiske halvdag sammenfattede Lene 
Poulsen og Lis Boysen Peter Johannes Larsen og de øvri-
ge læreres erfaringer fra hele efteruddannelsesforløbet. Da 
mange lærere efterspurgte ideer til, hvordan man konkret 
udformer spørgsmål, der får kursister til at formulere løs-
ninger på deres problemer, fandt foredragsholderne Karl 
Tomm1 frem fra værktøjskassen. Tomm skelner mellem li-
neære, cirkulære, refleksive og strategiske spørgsmål. Li-
neære spørgsmål er situationsdefinerende og –beskrivende. 
Hvis en kursist har et højt skriftligt fravær i dansk, kan tu-
toren f.eks. spørge til, hvor mange skriftlige opgaver kur-
sisten mangler at aflevere. Begrænsningen ved denne type 
spørgsmål er, at de ikke gør hverken tutoren eller kursisten 
klogere på, hvad årsagen er til det skriftlige fravær. Det gør 
derimod de cirkulære spørgsmål, som udforsker sammen-
hænge, relationer, forskelle og virkninger af handlinger. Det 
er f.eks. et cirkulært spørgsmål, hvis man spørger samme 
kursist, om han eller hun også har svært ved at aflevere 
skriftlige opgaver i andre fag, og, hvis ikke, hvad grunden 
så er. Cirkulære spørgsmål gør altså tutor og kursist klogere 
på årsagen til et givet problem, men anviser ingen løsninger. 
Derfor skal de suppleres af de refleksive og strategiske, som 
er rettet mod, hvad kursisten selv mener, han eller hun kan 



64

gøre for at få afleveret sine skriftlige opgaver i dansk. Ved 
at tage udgangspunkt i, at kursisten selv sidder inde med 
løsningen på sit eget problem og anvende disse spørgsmål 
kan tutoren opfylde den etiske fordring, som den danske 
filosofi K.E. Løgstrup hævder udspringer af, at den enkelte 
altid har noget af den andens liv i sin hånd i en samtale.

noter
1  Karl Tomm: canadisk professor i psykiatri
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Af Bo Vinther Dyrby, 
adjunkt i engelsk og 
historie

Når valget ikke eksisterer
Om en studietur med 2.T til et sted hvor valgets 
privilegium ophører

Valgfrihed som en byrde

Livet er en endeløs række valg. Hver dag står du op og 
vælger dit liv på ny. Man kommer ikke udenom Giddens 
og senmodernitet. Både fordi det er omdrejningspunkt for 
mini-sso’en, og fordi det fylder en god del i kultur- og sam-
fundspakken, men selvfølgelig primært fordi senmoderni-
tet er og bliver elevernes dagligdag.

Skulle man forundres over, at en dagligdag præget af 
valgmuligheder kan udgøre en byrde, kan man med fordel 
læse novellen The Red Line. Her bryder personerne en for en 
sammen i mødet med en verden, som hele tiden forandrer 
sig og stiller nye krav. En verden der afkræver valg.

Og valgene er afgørende på dette tidspunkt i elevernes 
liv, hvor karriere, kærlighed og politisk ståsted skal afgø-
res. Hvem har kræfter til at forholde sig reflekterende og 
ansvarligt til deres omverden? Måske er det ikke så mærke-
ligt, at man som lærer kæmper med Facebook, Quiz Battle og 
For Lækker til Love om elevernes tid. De kræver ikke så meget 
af eleven og giver dem et nemt tilgængeligt helle, hvor val-
gene bliver holdt på afstand. Valgfrihed? Vor herre bevares!

Berlin og fraværet af valg

Jeg skal ikke benægte, at jeg var betænkelig ved at tage på 
studietur. Hvor stor en indsats ville det kræve at få det prak-
tiske på plads, og ville det faglige udbytte alligevel drukne i 
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øl? På den anden side var, og er, jeg glad for T-klassen, hvor 
der også var kommet mange nye elever til, og jeg undte 
dem gerne en studietur til at kunne samle dem socialt. Ikke 
mindst havde jeg et personligt motiv i, at jeg gerne ville ud 
og opleve verden. Og, i modsætning til store dele af elever-
ne, meget gerne Berlin.

Berlin er en by, hvor friheden til at vælge selv har levet et 
turbulent liv. Valgfrihed, i form af demokrati, fik Tyskland 
for første gang med Weimarrepublikkens indførsel i 1918. 
Selve Weimarrepublikken var dog ikke tyskernes eget valg, 
men et valg der blev dem påduttet af sejrherrerne fra Første 
Verdenskrig. Demokratiet var ikke synderligt populært, og 
der gik da heller ikke mere end 15 år, før tyskerne benyt-
tede sig af deres valgret til at afskaffe demokratiet igen. Med 
valget af Hitler i 1933 blev Berlin centrum for nazisternes 
Tredje Rige. Tyskerne, der stemte på Hitler, kendte selvføl-
gelig ikke til den totalitære stat, der skulle følge, men de gav 
deres godkendelse af ideen om føreren og om samfundet 
som en organisme, hvor alle kender deres plads og forstår at 
indordne sig. Efterfølgende, i den Kolde Krig, blev kontra-
sten mellem valgfrihed og manglen på valg kun tydeligere. 
Det socialistiske DDR blev simpelthen nødt til at slå en mur 
op om Vestberlin i 1961 for at holde på de stædige personer, 
som ikke ville anerkende værdien i at lade sig diktere et livs-
syn. Det var en verden uden valg, som t’erne skulle opleve.

T’ernes valg

Om mandagen blev T-klassen for alvor stillet overfor en 
verden uden valg, da vi besøgte Stasifængslet Hohenschön-
hausen. For mit vedkommende var dette studieturens høj-
depunkt. Ikke fordi besøget var interessant. På ingen måde. 
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Menashe Kadishman’s installation Fallen Leaves på Det Jødiske Museum i Berlin.
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Slet ikke. Guiden fremstod træt og uengageret, hans stemme 
var dræbende monoton, og der kom fra guidens side aldrig 
rigtig liv i de kolde, grå vægge, som ellers har været vidne 
til så meget. Næh, det givende var t’ernes valg.

Forinden havde t-erne været på en lang historisk byvan-
dring. Helle og jeg havde nok undervurderet distancen, 
og vi var alle trætte og ømme i fødderne. Vejen til fængs-
let krydsede vores hotel, og i en blanding af sjov og alvor 
faldt der bemærkninger om at desertere. Vi ankom dog til 
Hohenschönhausen, hvor vi påbegyndte vores halvanden 
times rundvisning.

Højdepunktet indtræffer nær afslutningen af rundvisnin-
gen. Monoton stemme. Halvanden time. I et splitsekund 
krakelerer min læreridentitet. Jeg falder i søvn. Simpelthen. 
Øjeblikket efter er jeg vågen igen. Jeg kigger rundt for at 
se, om jeg er blevet bemærket. Synet, der rammer mig, er 
elever, der har det ligesom mig. De kæmper. De har valgt at 
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kæmpe. De viser respekt overfor det menneske, som viser 
os rundt. De har valgt at vise respekt. De har sanset, at Ho-
henschönhausen gemmer en væsentlig fortælling, og de gør 
en indsats for at absorbere den.

Oplevelsen gentager sig onsdag i koncentrationslejren 
Sachsenhausen. Her blev de mennesker, som ikke kunne 
indordne sig under nazisternes verdens- og menneskesyn, 
gemt af vejen. En af de første historier, vi hørte, var hvordan 
fanger blev marcheret ud på gårdspladsen i vinterkulden. 
Her skulle fangerne stå indtil udmattelse og kulde havde 
gået sin gang imellem dem og havde gjort plads til fremti-
dige fanger. Dernæst besøgte vi de barakker, hvor fangerne 
blev stuvet sammen under umenneskelige forhold. Her 
blev historien nærværende for eleverne, og selvom det er 
en grufuld historie, så var det givende for en ung lærer at 
se, hvordan eleverne blev fanget. De gik på opdagelse, stil-
lede spørgsmål, delte observationer og nogle måtte tage en 
pause for at kapere de stærke indtryk. 

Det rigtige valg

Det mest skræmmende ved Nazismens historie er måske, at 
diktaturet etableres gennem en demokratisk proces. Der er 
ikke tale om en fjendtlig invasion eller om et militærkup – 
men om en befolkning der er trætte af demokratiet og efter-
spørger enklere systemer. Den historiske rejse t’erne foretog 
viste konsekvenserne af fraværet af valg. Det gjorde indtryk 
på t’erne, de fik indsigt i hvad der menes med at gøre dem 
reflekterende og ansvarlige, og de valgte at tage det på sig. 
Valgfrihed er måske en byrde, men det er også frihed, og 
valgets byrde er at foretrække.
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Af Jesper Skovby, 
2.Z

Med 2.Z på besøg  
i Stasifængslet Berlin-
Hohenschönhausen 
Om et uhyggeligt indblik i Stasis metoder 

At vælge er årets hovedtema i Vinkler. Et tema, som vi i nu-
tidens samfund betragter som frit og individuelt, og som 
giver os mulighed for at jonglere mellem flere valgmulig-
heder på samme tid. At jonglere betyder flere bolde i luften 
på én gang, men hvad hvis vi kun havde en enkelt bold. Et 
valg, en sandhed og en fremtid. Ikke et spørgsmål om en-
ten-eller, men et spørgsmål om hvor hårdt din spændetrøje 
skal spændes. For blot 24 år siden, ikke langt fra alderen på 
den gennemsnitlige FHF-student, fik indbyggerne i Berlin 
for første gang muligheden for at træffe samme valg, som 
vi hver især betragter som selvfølgelige i dag. I næsten 45 
år led det østtyske folk, og især indbyggere i Berlin, under 
det diktatoriske og iskolde „jerntæppe“. Med Stalin som Big 
Brother satte den sovjetiske stormagt en radikal dagsorden, 
der ikke kunne diskuteres. George Orwells skrækscenarie 
fra 1984 var nu en realitet, og ondskabens banalitet var en 
kendsgerning, en psykologisk terror der bandt et folk på 
mund og hånd. 

I efteråret var 2.Z på studietur i Berlin, hvor den ondskab, 
vi i dag fejer ind under gulvtæppet, kom direkte til syne. 
Mindesmærket Berlin-Hohenschönhausen ligger i den idyl-
liske sidegade Genslerstrasse. Bygningerne blev fra 30´erne 
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anvendt som storkøkken, og under den sovjetiske besættel-
se fra 1945 indrettede NKVD en koncentrationslejr i bygnin-

gen. Den kunne huse mere 
end 20.000 politiske fanger, 
og andre som var uønsket 
af kommunisterne. I 1951 
blev fængslet overtaget af 
den østtyske efterretnings-
tjeneste Stasi, og frem til 
murens fald i 1989 torture-
rede man her sine politiske 
modstandere på forskellig 
vis. Rundviserne i dette 
museum er sædvanligvis 

tidligere indsatte, men i vores tilfælde havde vi fået en pen-
sioneret skolelærer fra Danmark. Trods hans baggrund kun-
ne han give os et levende indblik i de traumatiske forhold 
de politiske fanger levede under under Stasi. I modsætning 
til mange andre museer bliver man her opfordret til at tage 
billeder. 

Vi startede med at høre om de anonymiserede biler, som 
efter flere timeres kørertur rundt i Berlin på må og få bragte 
de desorienterede helt ind i fængslet, hvor de blev modtaget 
med stærke projektører og højtråbende fangevogtere uden 
at ane, hvor de var.

I kælderen så vi vandtorturkammeret, hvor guiden fortal-
te, at man lod fangen hænge med hovedet ned ad, alt imens 
der kom dråber i nakken på ham. Efter to dage havde de 
konstante dråber ikke bare lavet hul i huden, men helt ind 
igennem kraniet. En uhyggelig form for tortur, og man fik 
hurtigt følelsen af, at hver dråbe måtte føles som et ham-

Det er en dyster og tung følelse, man får på 

rundturen rundt i fængslet. Desuden gjorde 

guiden os opmærksom på, at lignende ting foregår i 

andre totalitære regimer rundt om i verden. Vi gik 

alle derfra med medfølelse for de indsatte fangers 

skæbne, men også med en tanke om hvor privilege-

rede vi er i vores verden.
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merslag. En anden form for vandtortur var at stå flere dage 
i vand på et specielt designet gulv, så huden faldt af, når 
der gik betændelse i sårene. Her kunne man desuden kun 
drikke det vand, hvori man efterlod sin afføring. 

Det „lille hul“ var et meget lille rum, hvori fangerne blev 
anbragt i en uges tid, og hvor man hverken kunne stå eller 
sidde. Her havde man glemt en fange i længere tid, hvilket 
smadrede hans nerveceller og gjorde ham lam. De politiske 
fanger oplevede at blive bedøvet for derefter at vågne op i et 
bælgmørkt og lydisoleret lokale, så fangen skulle tro, at han 
var blevet levende begravet. Til de høje fanger var der in-
stalleret små senge i cellerne, så de næste morgen ville have 
kramper i benene. Når fangerne ikke kunne stå op, blev de 
tæsket, indtil de rejste sig. 

Stasi straffede de mere hårdføre fanger ved at lade dem 
tro, at deres familiemedlemmer også blev torteret. Ved at 
efterligne stemmer på de forskellige familiemedlemmer, 
der så blev „torteret“ i et rum ved siden af, bukkede selv de 
stærkeste indsatte under. Under opholdet i Stasifængslet, så 
de indsatte aldrig hinanden. Det hele var koordineret såle-
des.

Fængslet blev lukket efter kommunistregimets fald i 1989. 
Bygningerne blev fredet i 1992, og museet blev åbnet i 1994.

Det er en dyster og tung følelse, man får på rundturen 
rundt i fængslet. Desuden gjorde guiden os opmærksom på, 
at lignende ting foregår i andre totalitære regimer rundt om 
i verden. Vi gik alle derfra med medfølelse for de indsatte 
fangers skæbne, men også med en tanke om hvor privilege-
rede vi er i vores verden. 
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Totalitarismen fremelskede ikke onde 

mennesker, som udelukkende accepterede deres 

egen autoritet. Totalitarismen fremelskede fuldstændig 

overflødige mennesker. Mennesker som anså deres 

egen flygtige værdi for ene og alene at bestå deri, 

at man gjorde, hvad der blev sagt – dvs. i at man 

reagerede – men ikke i at man agerede.
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Af Thomas Falk 
Larsen, årsvikar  
i religion og Martin 
Garval, årsvikar  
i historie

Valgets dialektik 
Om de eksistentielle overvejelser, der fulgte  
i kølvandet på en studietur med 2.Y

2.Y’s studietur havde netop taget hul på sin trejde dag, da 
vi via tog begav os nord for Berlin med koncentrationslejren 
Sachsenhausen som destination. Sachsenhausen blev anlagt 
i 1935 og fremstår i dag som symbol på det nazistiske styres 
grusomheder. På trods af stedets historik fremstår det i dag 
som et gedänkstätte, der giver anledning til refleksion og ef-
tertænksomhed.  

Men hvad var det egentlig, der foregik på dette sted? Og 
hvordan kunne det ske? Et bud på et svar finder vi hos den 
tysk/jødiske filosof Hannah Arendt (1906-75), der selv blev 
offer for nazisternes jødeforfølgelser og måtte immigrere 
til USA under Hitlers regime. Arendt tager udgangspunkt 
i retsagen mod en af nazismens største forbrydere Adolf 
Eichmann. Eichmann var ansvarlig for omkring 40.000 jø-
ders død i gaskamrene gennem nazisternes Endlösung.

Arendts begreb om det ondes banalitet er et absolut sekula-
riseret ondskabsbegreb. Pointen er her, at der ikke ligger en 
dybere tanke bag handlingerne, men at de skal forstås som 
et resultat af totalitarismen.

Ifølge Arendt kunne Eichmann netop ikke karakteriseres 
som et individ, der var drevet af den unikke ondskab, han 
ønskede at påføre verden. Det skyldes netop, at det system, 
han opererede indenfor, hverken anderkendte det unikke 
eller det individuelle. Totalitarismen fremelskede ikke onde 
mennesker, som udelukkende accepterede deres egen auto-
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ritet. Totalitarismen fremelskede fuldstændig overflødige 
mennesker. Mennesker som anså deres egen flygtige værdi 
for ene og alene at bestå deri, at man gjorde, hvad der blev 
sagt – dvs. i at man reagerede – men ikke i at man agerede. 

I Arendts analyse led Eichmann af en fejlagtig fortolkning 
af Kants kategoriske imperativ. For Kant går imperativet ud 
på, at det er mennesket selv, der er lovgiver, og skal handle 
således, at det valgte handlingsprincip kunne være en al-
mengyldig lov. Men Eichmann vendte princippet på hove-
det og gjorde det til en pligt at adlyde foreliggende lov. Heri 
lå et valg om at gøre (den misforståede opfattelse af) Kants 
moralprincipper til almen lov. 

Men man kunne også betragte Eichmanns handlinger 
som et udslag af det bekvemme; „Jeg gjorde, jo blot min 
pligt“ – dermed forholder Eichmann sig jo netop ikke til det 
moralske i sin handling. 

Hermed bliver Arendts beskrivelse af Eichmann relevant 
for vores forståelse af baggrunden for etableringen af Sach-
senhausen og i dybere forstand for vores ageren i tilværel-
sen. Hvor Eichmann kan siges at have valgt – omend ure-
flekteret – hvad der var bekvemt for ham, står den tyske 
præst Martin Niemüller som repræsentant for det reflekte-
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rede valg. Han valgte aktivt at sætte sig op mod det nazisti-
ske totalitære regime. Som resultat heraf blev han interneret 
af Gestapo i 1937 og året efter anbragt netop i Sachsenhau-
sen, hvor han var fanget indtil lejrens befrielse i 1945. 

I modsætning til de næsten 6 mio. ofre, der omkom i de 
øvrige nazistiske KZ- og udryddelseslejre, overleverede 
Niemüller sit fangenskab og viede resten af sit liv til aktiv 
kamp i den tyske fredsbevægelse i efterkrigstiden. Mest 
markant står dog Niemüllers digt „Først kom de for at…“, 
der minder efterfølgende generationer om det nødvendige i 
at træffe aktive, reflekterede valg:

„Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede 
ikke, jeg var jo ikke kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene,  
protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var 
jo ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo 
ikke jøde.
Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.“



En forvirrende irgang.
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Af Peter Falk Holm, 
2.Ø

Dublin. En lukket by med 
en åben befolkning
Om en studietur til Irlands kriseramte hovedstad 
og et forsøg på at finde et æg

Klokken er lidt i fem om morgen, da en snes dvaske og 
søvnmanglende elever samles i Kastrup lufthavn. Blandin-
gen af forventningen til turen samt lufthavnens obligatori-
ske Starbucks-kaffe samarbejder for at holde øjnene åbne på 
hver enkelt zombie. Kun lærerne virker upåvirket og friske, 
som var det en almindelig mandag morgen ti minutter før 
skolestart. Resten af ventetiden og opholdet i lufthavnen 
svømmer sammen. Jeg vågner 15 minutter, før flyet lander, 
lige i det det sænker sig selv igennem grå skyer, og Dub-
lins tinder kommer frem under os. Stille sjatpisregnstråler 
sprøjter mod ruden. Ved siden af mig sidder en stor, tyk og 
sorthåret irer. Jeg skimter lidt over hans skulder og ud i reg-
nen, og for at bryde stilheden slår jeg det åbenlyse fast: „It’s 
raining, I see“. Han er så stereotyp med sin ternede skjorte 
og sixpence, at jeg nærmeste forventer, at han vil svare i 
sang. Han smiler høfligt, men det gemmes hurtigt væk af 
et træt og opgivende blik. Ordene sukkes fra hans mund, 
nærmest som om formuleringen af en sætning ligger ham 
ligeså naturlig som det at trække vejret: „It’s always raining 
in Ireland“.

Vi splittes op i mindre grupper i lufthavnen med aftaler 
om at mødes igen på hotellet. Dublin er kun på størrelse 
med Aarhus, hvis ikke mindre, så turen tager knap 15 mi-
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nutter. Vores taxachauffør har så tyk en accent og er stop-
pet til randen med så mange røverhistorier, at man næsten 
skulle tro, han var hyret af et turistcenter. „Did you know, 
that God invented the whisky, so the Irish wouldn’t rule the 
world?“. Han affyrer klicheer som en finskytte, der bruger 
mundlort som ammunition. Men vi er trætte og befinder os 
i et nyt land, så alt ædes råt fra hånden og mødes med smil 
og latter. Det opmuntrer ham kun til at fortsætte sine semi-
chauvinistiske og selv-racistiske jokes. Da én i taxaen spør-
ger, hvor man kan smage den bedste stuvning, er hans svar 
køligt: „We’ve got our own recipe for Irish stew: Get some 
meat, some potatoes, and a lot of Guinness Stout. Drink all 
of the stout. Forget about the stew.“ Et lille lys tændes i mit 
øje, da vi ankommer til vores hostel. Det ligger i samme byg-
ning som Jameson Whiskey. Min dag syntes at blive mere 
overkommelig. Efter et par timers pause skal vi se byen. Ir-
land er fattigt. Ikke at nogen af os ikke vidste det, men hvert 
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tredje hus er forladt, smadret og med skodder for vinduet 
og indhyllet i graffiti. De små gader er mildest talt rå, og 
kun den slags mennesker befærder dem: Jakkesættene, som 
skynder sig fra møde til møde med stressknuder, der sid-
der strammere end deres slips. Og de tandløse joggingsæt 
på bistand, som står udenfor de offentlige bygninger for at 
få til endnu en måneds husleje. En lukket by med en åben 
befolkning. For selvom turismen står stille, og både barer 
og butikker lukker, samt en studentertrivsel, der nok skulle 
sy munden sammen på samtlige danske gymnasieelever, så 
holder alle sig stadig oppe. Som legenderne fortæller om det 
irske folk, samles de i aftentimerne på deres lokale. Og over 
fadøllens skum eksisterer hverken regninger, glubske ban-
ker eller kønssygdomme. Det er her, de finder fred. En mere 
positiv form for nationalisme skal man lede længe efter. 

De næste par dage går med rundture om dagen og pubbe-
søg om aftenen. Den irske republik, som knap er hundrede 
år gammel, har en historie ved næsten hvert et gadehjørne 
og bag hver en dør. Men det er først onsdag aften, at det går 
løs for os. Vi har ikke fri den aften. Den pædagogiske pas-
ningsordning, som skolen har stillet til rådighed, har arran-
geret noget aftensjov. Vi samles og går i gennem de dunkle 
gader til en lille lokal pub ikke langt fra, hvor vi bor. „Kings 
inn“. Autenticiteten her fejler ikke en skid. Barindehaveren 
er en gammel mand med et bredt smil, og det formodentlige 
faste inventars blikke er klisteret til kampen på storskær-
men. Pasningsordningen har gjort sig det behageligt ved et 
bord med en kande øl. Vi bliver opdelt i små grupper og 
får uddelegeret opgaver af den yderste tilfældighed. Lav en 
musikvideo, find et våbenskjold, tag et billede sammen med 
en irer, find et æg. Listen bliver ved, men det sidste kan jeg 
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ikke få ud af hovedet. Jeg kender på daværende tidspunkt 
lidt til den dublinianske høflighed efter mørkets frembrud, 
men i Københavnstrup er unge mennesker på æggejagt et 
sjældent syn, der nok ikke ligefrem velkommes med et smil. 
Hvo intet vover, intet vinder. Vi kommer forbi et lille ræk-
kehus. Nogle unge knægte og tøser på omkring 16 år står og 
hvæser i deres smøger. Deres accent er så syngende, at jeg 
må dy mig for ikke at spørge, om de kan synge „ On Raglan 
Road“ Jeg må blive et med det irske, for denne mission skal 
lykkes. Jeg bider selv filteret af en mine egne cancerpinde 
og nærmer mig. Jeg forklarer dem min situation, men „egg“ 
udtales „eja“ på irsk, og det tager dem overraskende lang 
tid at forstå, at det er hønens ufødte barn, jeg er på jagt efter. 
„Ma’by me nanny has one,“ udbryder den ene. „Great! Can 
we have it?“ Dette kommer bag på dem. Ikke at jeg ville 
have et æg, men at jeg vil have hans bedstemors æg. „But 
it’s me nanny’s egg“. Den unge mand er forvirret, men læ-
ner sig stadig ind af døren og råber noget på gælisk. En vred 
og arrig stemme svarer igen. Han vender sig med et und-
skyldende og skamfuldt blik. „She says no“. En af pigerne 
er dog hurtig til at forklare os, at der ligger et kollegium ikke 
langt derfra. Vi finder hurtigt en fyr, som åbner i jogging-
bukser. En tæt og tung røg af ulovlig tobak står ud af døren, 
og hans øjne er lige så røde som bumserne i hans pande. Til 
trods for (eller måske på grund af?) hvor skæve drengene er, 
fatter de situationen og henter uden videre et æg i bytte for 
en cola og en smøg. Missionen er fuldført. Vi har med succes 
interageret med det irske folk og forsætter på pubben. Skik 
følge, eller land fly, og morgenerne efter går vi ligeså tøm-
mermændsramte som resten af befolkningen.



85

Af Rikke Mardahl 
Petersen, 2.X

Med 2.X i Amsterdam
Om at blive konfronteret med virkeligheden og 
nødvendigheden af at vælge

Hver dag træffer vi utallige valg. Alt lige fra tøj til dagens 
aftensmad bliver valgt med større eller mindre omhu. Det 
at vælge er derfor en central del af vores liv, specielt for os 
som studerende. Vores studietur til Amsterdam er et godt 
eksempel på dette. Enkelte valgte turen fra grundet økono-
mi, andre var utilfredse med destinationen og valgte derfor 
at blive hjemme. De fleste valgte heldigvis turen til, hvilket 
gjorde det til en helt fantastisk oplevelse. 

Før vi tog af sted, var der også vigtige valg at træffe. Hvor 
skulle vi hen? Hvilke lærere kunne komme med? Hvad 
skulle vi overhovedet lave dernede? De fleste andre klasser 
på vores årgang valgte Berlin, så i den kontekst kan vores 
valg af destination ses som en smule utraditionelt. Der var 
flere grunde til, at valget faldt på Amsterdam. Både mulig-
hederne for studierelevante ekskursioner, såsom vores be-
søg på Van Gogh-udstillingen spillede en signifikant rolle, 
men det var i ligeså høj grad mulighederne for fritidsaktivi-
teter der tiltrak os ved netop denne destination. Nogle væl-
ger måske at tage på studietur for at feste og have det sjovt, 
men det var langt fra det eneste, vi lavede. Tømmermæn-
dene til trods var vi fuldtallige ved mønstring hver morgen. 
Og hvem siger forresten, at man ikke lærer noget, bare fordi 
klokken er blevet 16, og lærerne ikke længere er med på tur?  

I de sene aftentimer var de fleste af os en tur forbi Red 
Light District. I den forbindelse lærer man utrolig meget om 
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sig selv. Det er nemt at sidde hjemme i lille Danmark og 
tale om, hvorvidt prostitution skal lovliggøres, men ligeså 
snart man får det smidt i hovedet midt på gaden, nærmest 
samtidigt med man leder efter et sted at spise aftensmad, er 
det pludselig en anden historie. Det samme gælder for den 
åbenlyse hashkultur. Man bliver nærmest nødt til at tage 
stilling til, hvorvidt man er for eller imod, når man bliver 
konfronteret med realiteterne.

En ting, vi i hvert fald alle kunne blive enige om, var val-
get af lærere. Allerede første dag, da vi opdagede, at Van 
Gogh-museet var lukket, gik Jan og Kirsten i gang med at 
undersøge alternativer, hvilket resulterede i, at tidsplanen 
kun skred en smule. Turen i sig selv var både sjov og fuld 
af hyggelige stunder, men på sin vis understregede den 
også sammenholdet i klassen, hvilket heldigvis var stærkt 
fra start af. En veludført studietur som denne kan kun be-
tegnes som en succes og er bestemt en anbefalelsesværdig 
oplevelse.
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Af Anne Dorte  
Fridberg, lektor  
i engelsk og dansk

Med brask og bram  
i Barcelona
Om et møde med en by der længes

Barcelona. Den største og vigtigste by i Catalonien, Spani-
ens nordøstligste region. Mange, især catalanerne selv, ville 
uden tøven kalde byen for Cataloniens hovedstad, men 
så er vi allerede ved kernen i den catalanske folkesjæl, og 
det venter vi lige med et øjeblik. Til Barcelona drog vi, ca. 
50 ansatte ved FHF, i slutningen af september 2012 for i et 
par dage at samle inspiration til et nyt skoleår, suge til os af 
skønhed og sanseindtryk, diskutere pædagogiske tiltag og 
tværfaglige sammenhænge – og ikke mindst, forhåbentlig, 
få lidt sensommersol på næsen. Og solen så vi da også – ind 
imellem heldagsregn og byger. 

Et af højdepunkterne på turen var et besøg i den catalan-
ske arkitekt Antoni Gaudi’s (1852-1926) katedral Temple 
Expiatori de la Sagrada Familia – i daglig tale bare La Sa-
grada Familia. Byggeriet af denne smukke og meget spe-
cielle kirke, der, som navnet antyder, er en hyldest til den 
hellige familie, Jomfru Maria, Josef og Jesus, blev påbegyndt 
i 1882, men er langt fra slut. Først omkring 2020 forventes 
den færdig. Kirken er på mange måder kontroversiel. Med 
sin yderst særprægede arkitektur ligner den noget fra en 
science fiction-film. Kirken er byens vartegn, ikke mindst 
på grund af sine foreløbig 10 spir, der rager 107 meter op 
i luften. Når kirken engang står færdig, vil den have ikke 
mindre end 18 spir, som repræsenterer de 12 apostle, de 4 
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evangelister, Jomfru Maria og Jesus. Jesusspiret bliver med 
sine 170 meter det højeste. Kirkens byggestil er en forunder-
lig blanding af gotik og art nouveau – ikke en plet er bar, 
ikke en detalje er tilfældig. Religiøse figurer og relieffer, tal 
og symboler, ornamentik og snoninger – der er underhold-
ning for øjet i længere, end man kan holde ud at bøje nakken 
tilbage og se op på herlighederne. Måske kunne man her 
føle sig en smule inspireret af Tom Kristensen, den danske 
forfatter, der i sine rejseskildringer „En kavaler i Spanien“ 
beskriver sit møde med katedralen således: 

„Barcelonas Katedral skulle jeg naturligvis se; 
jeg havde fået at vide, at den lå i en labyrint af 
smågyder og var svær at finde. Straks var det 
som om at varmen i en sfære af hede dunster 
lagde sig uden om hele vanskeligheden, og det 
blev en klimatisk affære. Når jeg tænkte på kate-
dralen, kunne jeg dårligt ånde. Så gik jeg hellere 
ned på en fortovsrestaurant på Plaza de Cataluña, 
drak vermouth, åd oliven og fik mine støvler 
pudsede. Det kølede altid i sjælen og så kunne 
det jo ske, at sjælen pludselig kunne interessere 
sig for noget og kunne skubbe til det. Der kunne 
måske blive et skred ud af det.“1

Den svimlende fornemmelse, man kan få ved at betragte (el-
ler som Kristensen her gør det, nøjes med at tænke på) dette 
storslåede og forunderlige byggeri, delte vi nok med Tom 
Kristensen. Om nogen af os derefter gik ned på Plaza de 
Cataluña og fik pudset sko, tvivler jeg på. Men så var der så 
meget andet at tage sig til.



89

Barcelona er en så stor, 
mangfoldig og fanta-
stisk by, at man umuligt 
kan nå at indtage den på 
et par dage. Ej heller for-
stå dens kompleksitet. 
Men et af de helt centra-
le aspekter ved den, som 
man mærker, hvor man 
end færdes i byen, og 
som man må vide bare 
lidt om for at forstå den catalanske folkesjæl, er ønsket om, 
trangen til, driften mod løsrivelse fra Spanien. I 1979 blev 
Catalonien en selvstyrende region og har ligesom Baskerlan-
det og Galicien en privilegeret position i forhold til de øvrige 
regioner. Fra 2006 har Catalonien kunnet kalde sig en nation, 
selv om en kendelse for nylig har fastslået, at betegnelsen 
’nation’ ikke er juridisk gyldig da ‘forfatningen kun kender 
til en nation, Spanien’2. Men på trods af stadigt bedre selvsty-
reordninger, som blandt andet betyder, at områder som kul-
tur, miljø og transport varetages af det catalonske selvstyre, 
er Catalonien, når det gælder områder som uddannelse, so-
cialvæsen og retsvæsen stadig underlagt spansk suveræni-
tet. Dette gør, at der er en udpræget modvilje mod alt spansk 
i Barcelona, og spørger man en indbygger i Barcelona, om 
hun er spanier, vil svaret med stor sandsynlighed være nej. 
Hun er catalaner. Under Francos diktatur var det catalanske 
sprog totalt forbudt, men siden regimets ophør har sproget 
vundet stor udbredelse og er et af de mest synlige beviser på 
ønsket om selvstændighed. Catalansk er nu det altdomine-
rende sprog i al undervisning fra børnehaver til universite-



ter, og det tales på alle offentlige kontorer. Faktisk undervises 
der ikke mere i spansk i de catalanske skoler, hvilket har ført 
til en del stridigheder blandt folk, der ikke nødvendigvis er 
imod, at man lærer catalansk, men som samtidig ser det som 
en naturlig ting også at lære spansk. Catalansk adskiller sig 
en del fra spansk, hvilket kan volde vanskeligheder for folk, 
der ikke taler det, men selve det, at det adskiller sig, passer jo 
fint til ønsket om frigørelse. Et meget synligt bevis på at ca-
talanerne distancerer sig fra Spanien ses på offentlige skilte, 
fx i metroen. Her står informationerne først på catalansk, så 
på engelsk, og først som det tredje sprog kommer spansk. 
Oprør, der ses! På samme måde figurerer det catalanske flag 
med de smalle gule og røde striber overalt, ligesom fodbold-
klubben Barca har gudestatus. Der er ingen tvivl om, at cata-
lanerne har truffet et klart valg. 

Blandingen mellem skøn arkitektur, hyggelige stræder, 
masser af kultur, venlige indbyggere og en meget interes-
sant historie gør Barcelona til en enestående by. Vores tur 
derned var en lille lomme væk fra hverdagen på FHF - en 
lærerig og spændende, solbeskinnet og regnvåd tur i godt 
selskab. 

noter
1 Tom Kristensen: En Kavaler i Spanien (1926), Vinten 1984, s. 57

2  http://politiken.dk/udland/ECE1014935/tusindvis-demonstrerede-for- 
catalansk-selvstyre/

Arkitekten bag La Sagrada Familia, Antoni Gaudi blev 1o. Juni 1926 kørt over 

af en sporvogn. Han efterlod sig ikke færdige tegninger. De arkitekter, der overtog 

arbejdet, kom på en svær opgave, og i mange år så det ikke ud til at ville lykkes.  

I dag kan man se, at arkitekterne har fundet ind til Gaudis særegne formsprog og 

opdateret det. Kirken vil blive en katedral af guddommelige dimensioner.
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Af Jette Falk, lektor 
i billedkunst og 
design

Er blå den  
varmeste farve?
I sensommeren, kort tid efter at vi var begyndt at tale om 
muligheden for at tage til Paris, var der en elev der med-
delte, at han ikke ønskede at tage med. Man kan selvføl-
gelig godt vælge ikke at tage med på en studietur, og det 
var derfor ikke hans fravalg der undrede mig, men derimod 
begrundelsen: Han havde allerede været i Paris én gang og 
så ikke nogen grund til at rejse til dertil igen. Lettere overra-
sket stod jeg derfor tilbage med spørgsmålene: Hvor mange 
ansigter har Paris? Hvornår er man færdig med at opleve 
Paris? Er Paris nogensinde den samme?

Måske er det samlede indtryk af en rejse i virkeligheden 
sammensat af ganske få stærke øjeblikke som aldrig genta-
ges eller opleves på helt den samme måde. Ikke to studietu-
re er ens. De store seværdigheder ses sjældent i det samme 
lys, og ens egen tilstedeværelse er ligeledes vekslende. Der-
for tror jeg heller ikke at man nogensinde bliver færdig med 
at opleve Paris – eller andre fantastiske steder for den sags 
skyld.

Claude Monet, som er en af de vigtigste repræsentanter 
for Impressionismen og friluftsmaleriet, havde i en årrække, 
i lighed med sine samtidige kolleger fundet inspiration på 
sine rejser. Men på et tidspunkt synes han at nå frem til den 
erkendelse at han ikke længere havde brug for at rejse og 
se forskellige ting, men bare at komme tættere på enkelte 
motiver. Monet tilbragte derefter mange timer, dage, må-
ske endda år, i sin egen have og malede billedserier af det 
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samme motiv i skiftende belysning og på skiftende tider af 
dagen. På lærredet fastholdt han enestående øjeblikke, for-
gængelige indtryk, farver og stemninger. 

Resultatet af de mange års arbejde er de store åkendema-
lerier, der kan ses, eller rettere kontempleres, i Orangeriet i 
Paris. Når kontemplere er et mere passende udtryk, er det 
fordi at maleriet ikke som sådan indeholder motiver eller 

en fortælling, men deri-
mod flygtige øjeblikke 
og stemninger. Maleri-
erne skal ikke ses, men 
derimod sanses. Monet 
fordybede sig i farven 
og havde en helt per-
sonlig farveklang. På 
malerierne er virkelig-
heden opløst i  mange 
små farveelementer: 
Blå, hvid, rød og endnu 
flere farver og nuancer 
findes i billederne. Det 

er den blå farve der fylder mest, og det er den farve man 
bedst kan fordybe sig i. Blå er ikke den varmeste farve, men 
man sidder tilbage med en ganske varm følelse da Monet 
gennem sine malerier formidler både nærvær og tilstede-
værelse.

Måske er det samlede indtryk af en rejse i 

virkeligheden sammensat af ganske få stærke 

øjeblikke som aldrig gentages eller opleves på helt 

den samme måde. Ikke to studieture er ens. De store 

seværdigheder ses sjældent i det samme lys, og ens 

egen tilstedeværelse er ligeledes vekslende. Derfor 

tror jeg heller ikke at man nogensinde bliver færdig 

med at opleve Paris – eller andre fantastiske steder 

for den sags skyld.
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Start ved indgangen forneden og skift hele vejen mellem varm og kold farve.

Det er ikke tilladt at gå baglæns.
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Af Kjeld Arne  
Hansen: studievejle-
der, lektor i historie 
og samfundsfag

Evaluering af skriftlige 
arbejder og udvalgte 
miljøforhold på FHF
Kommissoriet for årets evaluering var skriftlige arbejder og 
udvalgte miljøforhold, og det var „the same Procedure as 
every year, James“: Alle kursister fik udleveret et spørgeske-
ma til besvarelse. Skemaerne blev efterfølgende indsendt til 
analysefirmaet Norstat Danmark til tastning og returneret i 
form af en webrapport. 

Ud af 21 klasser blev der returneret 15 sæt svarende til 224 
individuelle besvarelser. Der mangler således 6 klasser i un-
dersøgelsen. 4 blev afleveret for sent i forhold til deadline, 
og 2 blev slet ikke afleveret. Da der var afsat 14 dage til be-
svarelse, kan det undre, men meget apropos handler under-
søgelsen blandt andet om aflevering af skriftlige arbejder.

Det skriftlige arbejde udregnes i kursisttid. Udover den 
samlede uddannelsestid på mindst 1625 klokketimer er der 
afsat en kursisttid på 360-460 timer over hele uddannelses-
forløbet til den enkelte kursists skriftlige arbejde. Kursister-
ne skal på forhånd gøres bekendt med kursisttiden for den 
enkelte opgave. Dette er bestemmelserne i hf-bekendtgø-
relsen. Registreringen af det skriftlige arbejde sker lige som 
den fysiske tilstedeværelse i Lectio.

Koordination og tid

Der er i det mindste to forudsætninger, som må være i or-
den, hvis kursisternes afleveringer skal optimeres. Det vil 
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Spørgsmål 2: I hvilken grad er du tilfreds med lærernes koordinering  
af afleveringsfrister for opgaver? Krydset med 1: Klassetrin

Signifikansniveau 
95% cvb 

Lodret procent 
I alt 1.hf 2.hf Ubesvaret

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.
Meget tilfreds 11 5% 9 7% 1 1% 1 100%

Tilfreds 131 58% 81 59% 50 59% 0 %

Utilfreds 49 22% 23 17% 26 31% 0 %

Meget utilfreds 9 4% 4 3% 5 6% 0 %

Ved ikke 7 3% 6 4% 1 1% 0 %

Ubesvaret 17 8% 15 11% 2 2% 0 %
I alt 224 100% 138 100% 85 100% 1 100%

være rimeligt, at der er en høj grad af koordinering/spred-
ning af opgaverne, og det vil være rimeligt, at der afsættes 
tilstrækkelig tid til de enkelte opgaver.

Med hensyn til det første forhold viser undersøgelsen en 
overvejende tilfredshed med koordineringen fra lærerside, 
idet 63% er tilfredse. Det samlede billede fordelt på klas-
setrin er:

Tilfredsheden med koordinationen er størst på 1.år. Det er 
interessant, eftersom der er afleveringer i alle obligatoriske 
fag bortset fra idræt. På 2.år er der for flertallets vedkom-
mende kun afleveringer i dansk og engelsk i de obligatori-
ske fag. Dertil kommer naturligvis den store skriftlige op-
gave og eksamensprojektet i kultfagene. Når tilfredsheden 
er mindre på 2. år, og hele 37% er utilfredse, kan det skyldes 
valgfagenes indvirkning. Alt andet lige vil det være en god 
ide at tage koordinationen på især 2.år op til drøftelse.
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Spørgsmål 3: I hvilken grad mener du, at der afsættes tilstrækkelig tid til 
besvarelse af de enkelte opgaver? Krydset med 1: Klassetrin

Signifikansniveau 
95% 

Lodret procent 
I alt 1.hf 2.hf Ubesvaret

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.
I høj grad 29 13% 24 17% 4 5% 1 100%

I nogen grad 162 72% 91 66% 71 84% 0 %

I ringe grad 26 12% 18 13% 8 9% 0 %

Slet ikke 0 % 0 % 0 % 0 %

Ved ikke 2 1% 2 1% 0 % 0 %

Ubesvaret 5 2% 3 2% 2 2% 0 %
I alt 224 100% 138 100% 85 100% 1 100%

Den anden forudsætning for optimering af afleveringer 
var den afsatte tid til de enkelte opgaver. Besvarelsen på 
dette spørgsmål var:

Det store flertal placerer sig på „i nogen grad“, og det må 
vel siges at være tilfredsstillende. 

lærerbedømmelse og faglig progression

Non scholae, sed vitae discimus (vi lærer ikke for skolen, 
men for livet) er mejslet ind i mange skolers mure og har 
sikkert fremstået som en tvivlsom påstand i mange elevers 
hoveder, når de måtte bøje samme og blev straffet for en 
manglende blækrapport. Det smukke (fejl-) citat af Seneca er 
dog meningsfuldt. På Hf afleverer man ikke for termins- el-
ler årskarakterens skyld, men som led i den faglige progres-
sion og forberedelse til den eksamen, der giver grundlag for 
et voksenliv direkte eller via et videre studie. Kort sagt og 
mere prosarisk afleveres skriftlige arbejder til bedømmelse 
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som led i dygtiggørelsen. Derfor er evalueringen afgørende 
vigtig.

Som det fremgår nedenfor, blev kursisterne spurgt, i hvil-
ket omfang lærerkommentarer og bedømmelser er anven-
delige for den videre faglige udvikling.

Spørgsmål 6: Hvor meget tid anvender du i snit pr. uge til opgavebesvarelser?
Krydset med 1: Klassetrin

Lodret procent I alt 1.hf 2.hf Ubesvaret
Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

1 til 5 timer 141 63% 81 59% 59 69% 1 100%

5 til 10 timer 62 28% 42 30% 20 24% 0 %

Over 10 timer 9 4% 7 5% 2 2% 0 %

Ubesvaret 12 5% 8 6% 4 5% 0 %
I alt 224 100% 138 100% 85 100% 1 100%

Spørgsmål 4: Er lærerkommentarer-bedømmelser af dine besvarelser 
anvendelige for din videre faglige udvikling? Krydset med 1: Klassetrin

Signifikansniveau 
95% 

Lodret procent 
I alt 1.hf 2.hf Ubesvaret

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.
I høj grad 53 24% 32 23% 21 25% 0 %

I nogen grad 131 58% 83 60% 48 56% 0 %

I ringe grad 21 9% 13 9% 7 8% 1 100%

Slet ikke 8 4% 1 1% 7 8% 0 %

Ved ikke 6 3% 5 4% 1 1% 0 %

Ubesvaret 5 2% 4 3% 1 1% 0 %
I alt 224 100% 138 100% 85 100% 1 100%

Umiddelbart ser billedet ganske fint ud. Et stort flertal på 
82 % uden større udsving mellem 1. og 2. år kan  bruge kom-
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mentarerne. Alligevel må antallet af de, som svarer negativt, 
bekymre. Uden at falde tilbage i den indledende lyrik er det 
ikke tilfredsstillende, at 13 % svarer, at de kun i ringe grad 
eller slet ikke kan bruge lærerkommentarerne i den videre 
faglige udvikling. Bekymringen bliver ikke mindre, når tal-
let er på hele 16 % på 2.året. 

Tid til skriftlige opgaver

Hvis man antager, at skoleåret er på 33 undervisningsuger, 
og inddrager HF-bekendtgørelsens krav om skriftlig arbej-
de svarende til 360-460 timer over uddannelsens 2.år, kan 
opgavebyrden opgøres til 4 til 7 timer pr uge. Det kan i det 
mindste antydningsvis siges, at kursisterne lever op til be-
kendtgørelsen.

Brugen af lectio

Lectio bruges blandt meget andet til registrering af skrift-
lige afleveringer opregnet i kursisttid. Det er også på dette 
grundlag, eventuelle sanktioner udstikkes, hvis der kon-
stateres store mangler. Forud for dette skoleår blev det be-
sluttet, at alle lærere noterer afleveringer i Lectio, således at 
tallene er fuldt troværdige. Undersøgelsen viser, at Lectio 
endvidere i stort omfang anvendes som afleveringsmedie. 
69 % bruger således Lectio, når de afleverer. Af kommenta-
rer fremgår det, at ikke alle lærere ønsker dette, og at det i 
enkelte fag ikke er tilladt.

Miljø-faktorer

Undersøgelsen beskæftigede sig også med undervisnings-
miljøet. Der er naturligvis derfor ikke tale om en fuldt dæk-
kende miljøundersøgelse, men blot nogle centrale nedslag. 
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Det kan konstateres, at:

»  87 % er tilfredse med undervisningen, medens 5 % er 
utilfredse

»  79 % er tilfredse med klassen, medens 14 % er utilfredse
»  93 % er tilfredse med skolen, medens 4 % er utilfredse

Alt i alt kan det siges, at der er en udbredt tilfredshed på de 
nævnte punkter. Det må dog bemærkes, at der er ganske 
mange, som ikke er tilfredse med deres klasse. I kursisternes 
kommentarer hertil er der anført to årsager: „Meget unge og 
forstyrrende“ og „For meget fravær og for lidt deltagelse“.

At der er 4 %, der ikke er tilfredse med at gå på FHF, er na-

Spørgsmål  
Hvor tilfreds er du alt i alt med at gå på FHF?

Spørgsmål  
Hvor tilfreds er du alt i alt med din klasse?

Spørgsmål 
Hvor tilfreds er du alt 
i alt med undervisningen?

Meget tilfreds 14% 33% 36%

Tilfreds 73% 46% 57%

Utilfreds 4% 10% 2%

Meget utilfreds 1% 4% 2%

Ved ikke 1% 2% 1%

Ubesvaret 5% 4% 2%

I alt 100% 100% 100%

Gennemsnit 3,08 3,16 3,31

Usikkerhed (95%) 0,07 0,11 0,08

Spredning 0,50 0,78 0,61

Der blev stillet tre spørgsmål, og besvarelserne var i kort form:
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turligvis 4 % for mange, men alligevel acceptabelt set i lyset 
af den negative omtale skolen fik i Metro Expres.

Med denne lidt blandede buket vil jeg ønske alle en god 
sommer og al held og lykke til årets hf-studenter og gode 
kolleger. Horas non numero nisi serenas (tæl kun de lyse 
timer).



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, 
Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Frederiksberg Kommune.

Skolebestyrelsen er i juni 2013 sammensat således:

Formand for skolebestyrelsen
Institutbestyrer
Kristian Madsen-Østerbye 
Københavns Universitet

Seniorforsker Lars Klewe 
Institut for uddannelse  
og pædagogik 
Aarhus Universitet

Sekretariatsleder, LOF
Per Paludan Hansen 
Frederiksberg Kommune

Konsulent  
Aino Vedel
LO Storkøbenhavn 
AE-Rådet

Lektor Mogens Jensen 
Lærerrepræsentant

Alexander Gjerding (2.Ø)
Elevrådet



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

Bo Vinther Dyrby 
adjunkt, engelsk/historie

Jette Falk
lektor, billedk./design

Anne Dorte Fridberg
lektor, dansk/engelsk

Berit Baklid 
lektor, engelsk

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

Peter Bro
lektor, billedk./design

Finn Bønsdorff
rektor, samf./fransk

Merete Buhl
lektor, engelsk

Lars Bronee 
adjunkt, mat./idræt

Ketzban Caliskan
rengøringsassistent

Torben Christensen
årsvikar, biologi

Daniel Christensen
vicerektor, rel./fy./data

René Dobrosielski
ass. skolebetjent

Personalet

Manisha de M. Nørgård
lektor, matematik/rel.

Nicolette V. Brun-Hansen
lektor, dansk/historie

Bente Christensen
lektor, engelsk

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



Lone Nøhr Hansen
lektor, hist./idræt

Kim Ingholt
lektor, dansk/filosofi

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

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

Martin Garval 
årsvikar, historie

Anders Gudme-Knudsen
lektor, biologi/idræt

Ole Skov Hansen
lektor, fysik/mat.

Niklas Holm-Rasmussen 
adjunkt, geo/historie

Rasmus Herman Rasmussen 
årsvikar, historie

Rawand Jalal
vikar, engelsk/religion

Maria Bro Hassenfeldt
lektor, religion/psyk.

Susanne Hansen
lektor, datalogi/mat.

Jakob Jensen
lektor, musik

Carsten Jakobsen
lektor, kemi

Julie Wessel Iversen
adjunkt, biologi/kemi

Mogens S. Jensen  
lektor, dansk/samf

Mette Vedø Jeppesen
sekretær

Ella Joensen
vikar, idræt

Kasper Huss Jønsson
årsvikar, matematik

Dorthe Margrethe 
Jørgensen, vikar, matematik



Rasmus Skovgaard 
Jørgensen, adjunkt, engelsk 

Hans Kargaard, st.vejl.,
lektor, dansk

Hanne Kristensen
sekretær

Annemarie Krarup
lektor, musik/idræt/psyk.

Mette Kierulff-Mortensen
sekretær

Otto Leholt
lektor, geografi/historie

Thomas Falk Larsen 
årsvikar, religion

Ask Hejlskov Larsen
lektor, dansk/filosofi

Mette N. Yde Nielsen
lektor, idræt/fransk

Kirsten Bruhn Møller
lektor, biologi/geografi

Micheal Martina
årsvikar, spansk

Julie Müller
årsvikar, geografi

Anders Lundsgaard
insp., lektor, fys./kemi

Emil Kousgaard 
researchkonsulent

Niels Kristian Kragh
årsvikar, religion/samf.

Anne Y. Krag Andersen
socialrådgiver

Ole Emil Rasmussen
lektor, dansk/psyk

Peter Johannes Larsen
lektor, dansk/historie

Lena Østergaard Malchau, 
årsvikar, idræt

Birthe Rossel
lektor, dansk/historie



Christina Simonsen
lektor, engelsk

Lotte Stuhr
lektor, dansk/billedk.

Eddie Unglaub
boginsp., lektor, tysk

Kirsten Seitzmayer
lektor, engelsk

Mikkel Bloch Schousboe
lektor, samf./historie

Helle Schiellerup
lektor, engelsk

Lars Stjernholm 
skolebetjent

Emil Sonne
lektor, idræt/samf.

Johan Smith
lektor, matematik

Trine Vandborg
lektor, design/spansk

Peter Braams Valore
lektor, dansk/tysk/drama

Henrik Thostrup
lønmedarbejder

Tomas Thøfner
årsvikar, dansk 

Inger Worsøe
lektor, dansk/historie

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

Anne Winding Top 
vikar, dansk

Charlotte Tørngren
årsvikar, kemi

Sevgi Tireli 
rengøringsassistent

Hans Zwisler
lektor, kemi



Afgangsklasserne

Abdinasir Ahmed 
Hussein

Karina Merrild

Syrine Boudiche

Christina Damm 
Hamann

Ranya Aboutaha

Sandra Damkjer 
Gulliksen

Amira Said 
Alhamodt

Lasse Emil Lund 
Paugan

Tora Olsen

Amalie Glindemann 
Rasmussen

Andreas Strange 
Nielsen

Christian Amby Kira Oline Hedemark 
Bay-Clausen

Mahmoud Abou 
El Zalaf

Ahmed Faraf

Anja Bruun

Manja Christine 
Kofoed Jensen

Maria Søderberg 
Philipsen

Mushrek Duraid 
Abduljabbar

Amalie W. 
Berensen

Bjartur Vestergaard 
Hjaltalin

Nathalie Alma 
Gonzal Hansen

Nina Foldager 
Jepsen

Anna Bové

Christian Hye 
Wamberg

Philip Hales

2P

2Q



Mikkel Karlsen

Nicoline Sjolte

Zina Muhaiman 
Rashid

Mathias Bøtcher 
Nielsen

Julie Perthou Mina Holst Eltong

Uyen Nha Dang 
Nguyen

Patrick Tufvesson

Ludvig Alexander 
Abildtrup

Maria Laursen

Noor Othman 
Alomari

Patrick Lind Hansen

Anne Sofie Roslind 
Fog

Charlotte Amalie 
Buchard Køhnke

Dario Zikic

Maya Evie Zilvia 
Sommer

Oliver Friedrich 
Thomas

Padcharapon Anna 
Homchan

Enver Ilazi

Mette Gøttsche 
Petersen

Rushna Nayab 
Naeem

Izabella Nyerup 
Johansen

Sigrid Bjørkmann 
Jepsen

Henrik Drøscher 
Hansen

Trine Würtz Zedeler

Lars Emil Henriksen

Christina Evers 
Jensen

Christina 
Christiansen

Frederik Rasmussen Gehad Ali Abou 
Al-Zolof

Hanne Winfeld 
York Fraas

Irem DoganArmin Cavdar

Josefine Hilden

2R



Ricki Clausen

Sarah Breilev Vinter

Sangeetha T. Singh

Julie Vedel Sonne June Juul Nielsen Kenneth HannibalJosephine 
Detlefsen

Elisa BertramCecilie Lee Dupont

Oliver Bisp Nielsen

Rolf Bjarke 
Høymann Olsen

Rasmus Reinholt 
Larsen

Ingrid Germana 
Lima Sampaio

Stephie Sørensen

Lasse Andersen Marie Lorenzen

Nanna Yong 
Gruber

Mikkel Pihl 
Andersen

Julie Bjørnø Kåg

Mia Dolleris 
Gabrielsen

Morten B. Hansen

Bjarke Stanley 
Nielsen

Nicolai Lodahl 
Jakobsen

Christian Dich

Michaela Ejby Juel

Philip Bastian 
Pedersen

Gitte Selch

Nynne Natalie 
Guldager

2T

Michael Hjort

Aron Baldrian 
Helfred Fischer



Morten Kristensen

Caroline Sander 
Randrup

Kiera Sally Jessen

Susanne Lopez 
Rasmussen

Naja Ashley

Dennis Maleki

Natasha Mustar 
Nørholm

Denize Bech 
Nielsen

Ida Skalkhøj 
Bangslund

Nathalie Broberg 
Jørgensen

Jens Damsgaard 
Kristiansen

Niklas Baggestrøm 
Koch

Johan Emil Rütz

Rebecca Nordahl 
Larsen

Jonas Kvisgaard

Sabrina Hersom

Amalie Lyhne 
Jonsen

Abla Moualla Anna Olivia Ullner 
Ruben

Annette Magano 
STELLA Krog

Dorte Bjerregaard 
Lassen

Justin Damian Foy

Mads Skjødt

Mark Risgaard 
Nielsen

Yannick Brot 
Christensen

2U
Sofiya Jacobsen Trine Frost 

Johansen
Svend Rossing 
Madsen

Trine Lykke Hansen



Glen Douglas-
Pedersen

Nanna Rasmussen

Dolly Itidal Akkawi

Mikkel Pforr-Weiss

Joel Lohse 
Andersen

Patrick Alexander 
Kempf

Anna Klarskov 
Gylstorff

Julie Philipp

Perihan Pelin 
Coskun

Asbjørn Bram 
Barritt

Livia Nanna Foged

Sabrina Julie 
Andersen

Hannah Harvey

Martin Clinch

Salisa Christensen Tessa Artemis 
Paavel

Christine Bøgedal 
Damgaard

Emilie Hauger 
Møller

Helene 
Engelsmann

Michael Rønnov 
Kirkelund

Thea Helene 
Martoft

Caroline Trust

Julie THERESE 
Linnet

Katrine Lisa I. 
Danneborg

Mahdi Mansour

Maiken Klinge

Anika Daniella 
Rasmussen

Christian B. 
Adelsten

Daniel Emanuel 
Bennedsen

Cristina 
Drachmann Uva

2V

2X



Luong Long Hoang Maria Therese 
Wung-Song

Nanna Rosa K. 
Jürgensen

Daniel Devrim 
Yildirim

Mia Skjold Bosse

Benjamin 
Mathiesen

Nathalie Conrad 
Olsen

Floribert Irakoze

Pernille Lotte 
Lyager

Jonas Visby Pape

René Leroy 
Christiansen

Kristina Løwe 
Serup Hansen

Signe Frederiksen

Sune Mikkelsen

Iben Vilster Rehling Jógvan Páll 
Kristiansen

2Y

Josephine Maj 
Heldt Hamø

Maria Ølsgård Mathias Emil Broe 
Nielsen

Nicoline Tanzer Rikke Mardahl 
Petersen

Salah Ibrahim

Johannes Raben

Lucas Randall Hau

Tomas Lemmike 
Petersen

Thomas Prirat 
Taytanee

Simone Amanda 
Rifbjerg Munkholt

Simon Zelotes Enø 
Arentzen

Louise Juul Jensen

Casper Vejdiksen Charlotte Buchhave 
Jørgensen

Josefine Nøbølle 
Daniel

Karina Sørensen Kristoffer Haulrig 
Andersen



Martin Fugleholm

Tajs Mogensen

Marie Bonnerup 
Simony

Signe Rohardt 
Lund

Mina Erbas

Caroline Faurby

Marc Jens 
Bendstrup

Rakel Ósk 
Gylfadóttir

Nadia Aicha 
Nielsen

Caspar Skou 
Dencker

Martin Ferré Ahle

Sara Lindberg 
Wivelsted

Rikke Rejmers 
Tobiasen

Clara Emilie 
Bøgelund Kølander

Michelle L.B. 
Paulsen

Daniel Peters

Nicklas Birkehøj List

Sarah Bøndergaard 
Berggren

Sarah Mansi 
Mutane

2Z

Mohammed Raza 
ul Mus Riaz

Sophia Dybdahl

Christoffer 
Randrup

Mia Marie 
Jørgensen

Michael Floridon

Nathalie Bendstrup

Camilla Dovbenko

Jesper Skovby

Peder Damgaard 
Steppat

Andreas Kjær 
Kristensen

Emma Kimi Alsing 
Nielsen

Nicolai Holm 
Hansen

Victor Loui Otto 
Hansen

Mona Barghooth



Ida Bernskov

Laura Sophie 
Spanner Elmholt

Sebastian Prentow 
Lebech

Emma Kristine 
Larsen

Kjartan Munk 
Wettergren

Peter Quistorff 
Lumsden

Alexander Reumert 
Gjerding

Jelena Bikic Tøsse

Marcus Markman 
Ormstrup

Vincent Valdez

Ivan Dan 
Augustesen

Louise Duarte 
Jørgensen

Troels E. Jacobsen

2Ø

Camilla Rigas 
Hansen

Jonas Carl 
Pedersen

Michelle H. F. 
Torres Pantoja

Danni Ambus

Katrina Torita

Morten Møller

Emily Jo Troelstrup

Kristine S. 
Christensen

Peter Falk Holm



Prøv selv at løse labyrinten



Prøv selv at løse labyrinten



Prøv selv at løse labyrinten




