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Om omslaget

Hvert år har HF Vinkler et tema. Og hvert år illu-

strerer omslaget temaet.

I år er temaet: »Udvikling – et begreb, flere veje«.

»Er det ikke et lidt mærkeligt billede på omsla-

get?« spørger du.

»Måske mindre mærkeligt end man skulle tro«, 

svarer jeg.

»Hvad har det med temaet udvikling at gøre?«

»Hør her«:

Vi var på studietur til Paris. På turens tredie dag 

nærmede vi os på gåben dagens sidste program-

punkt: Eiffeltårnet. Hundrede meter fra målet blev 

vi i løbet af sekunder slået ud af kurs af en torden-

byge »tres forte«. Alle flygtede i alle retninger. »…

ses i mooorgen«. »Tak foooor….«, lød det imellem 

tordenbragene. Et af lynene slog faktisk ned i tår-

net. Turen op i tårnet for dem, der havde lyst, var 

vasket ud af programmet.

To dage senere talte jeg med en af de studeren-

de, Aycan, og da snakken faldt på oplevelsen ved 

Eiffeltårnet, viste hun mig billedet, der er på omsla-

get. Dagen efter skybruddet var hun på eget initia-

tiv vendt tilbage til Eiffeltårnet, havde taget turen 

til toppen og havde dokumenteret oplevelsen med 

sin telefon.

»Hvad har det med udvikling at gøre?«

Når vi taler om udvikling i forbindelse med ud-

dannelse, er den første forudsætning for et positivt 

resultat, at den studerende er motiveret og tager 

medansvar for processen. Aycans foto er for mig 

udtryk for dette medansvar. Når man bestiger et 

bjerg, vinder man over naturen, men man vinder 

også over sig selv, man udvider sin mentale for-

måen. Oplevelsen af, at verden ligger for ens fødder 

bliver udtalt, når man kigger ned fra bjergets top. 

Følelsen kan også opstå ved at bestige Eiffeltårnet.

Ser man nedad fra et højt punkt, kan man få 

overblik. Retter man blikket op og ser fremad, kan 

man få udsyn. Overblikket giver kortet (hvor er jeg), 

udsynet giver målet (hvor vil jeg hen). Når jeg ved, 

hvor jeg vil hen, kan jeg sætte kursen og starte rej-

sen. Det usædvanlige perspektiv har en drømme-

agtig kvalitet, højden inviterer til at man springer 

og som en anden Peter Pan svæver mod nye hori-

sonter. At starte på en uddannelse er at realisere en 

drøm. 

Hvis vi fastholder rejsen som metafor for uddan-

nelse, kan vi lade fantasien vælge transportform. 

Om vi flyver, sejler eller går er det samme, sålænge 

der er enighed om rejsens mål.

 På Aycans billede er der nogle små svungne sti-

er, der, uanset om man går til højre eller venstre, fø-

rer samme sted hen. »Alle veje fører til Rom«, siger 

man. Det betyder jo, at der er flere måder at nå det 

samme mål. Det kan man som lærer på et hf kursus 

kun synes er helt rigtigt. Hf er en alternativ ung-

domsuddannelse, der optimalt griber tingene an på 

en anderledes måde end det traditionelle gymna-

sium – en anden vej mod det samme mål.

Jeg tror, alle er enige om, at jo bredere viften af 

undervisningstilbud er, og jo større metodefrihed 

der gives til lærerne, jo større mulighed er der for 

den enkelte studerende til at udvikle sin personlig-

hed.

Folkeskolen, gymnasiet og universitetet har op-

levet omfattende reformer igennem mange år. Så 

sent som igår fredag 3. juni 2016 kom en ny i stand. 

Jeg skal ikke her kommentere hverken den sid-

ste eller tidligere reformer. Men jeg vil foreslå, at 

vi, mens vi venter på den næste reform, gør som 

Aycan: kravler til tops og tænker over, om det mål, 

vi rejser mod, er det rigtige. Der mangler efter min 

mening en mere filosofisk debat om målene for ud-

dannelserne.

Med op i udkigstønden på livets skonnert, for nu 

at blive i rejsebilledet, foreslår jeg, du tager Dorthe 

Jørgensens seneste bog: »Nærvær og eftertanke«. 

Dorthe Jørgensen er professor i filosofi og idehi-

storie ved Aarhus Universitet. I bogen, der har un-

dertitlen »Mit pædagogiske testamente« fortæller 

hun, hvordan hun som supplement til sin normale 

undervisning har skabt en ramme for eksperimen-

terende dialogbaseret undervisning. Rammen er in-

spireret af tidligere tiders kulturelle salon. I salonen 

træner de studerende i at »tænke udvidet«. Der er 

ikke tale om teoretiske luftkasteller. Bogen er skre-

vet som en rapportering af gennemført undervis-

ning. Det er ikke kun åndelig føde, der blivet tygget 

på i salonen. At være sammen om at nyde et måltid 

hører med til Dorthe Jørgensens salon-koncept. Jeg 

er overbevist om, at du, når du har læst bogen, rej-

ser dig begejstret op i udkigstønden og råber: »Nyt 

land i sigte.«

Nu hvor vi er i de højere luftlag hævet over poli-

tikernes jordbundne tovtrækkeri, kan vi, på samme 

måde som Dorthe Jørgensen forstår at opdatere tid-

ligere tiders kulturelle adfærd, lade os inspirere af 

fortiden. Samtidig med at Gustave Eiffel fik bygget 

sit tårn til en verdensudstilling, opstod Art Nou-

veau stilen, der med et organisk formsprog hyldede 

naturen. Stilen hed Jugend i Tyskland og Skønvirke 

i Danmark.

Den håndtegnede ornamentik henover 2016 på 

omslaget er en opfordring til, at vi midt i al reform-

iveren tænker over vores forhold til det naturlige og 

vurderer, om der plads til forbedring.

»Hvad har det med udvikling at gøre?«

»Sikkert mere end man skulle tro!«

Peter Bro

Ét er et søkort at forstå,  
et andet skib at føre

LUDVIG HOLBERG
Fortsættes på indersiden af bagsiden



Hf Vinkler 2016
Frederiksberg hf



2

Indhold
 3 Finn Bønsdorff: Forord
 5 Finn Bønsdorff: Udvikling på Frederiksberg hf-kursus, om at finde den rette hylde
 13 Lars Klewe: Hf-studenternes uddannelsesvalg
 20 Marianne Leth Weile: Din fremtid starter her
 25 Kim Ingholt-Gaarde: Snapshot af fire hf’ere i fuld fart
 27  Anders Gudme-Knudsen: Udvikling af et godt skolemiljø på Frederiksberg  

hf-kursus. En rapport om projektet Vores skole
 31 Kim Ingholt-Gaarde: Pædagogikkens hvide kaniner
 34 Mette Nørbjerg Yde og Lise E. Hansen: Det daglige sprogbad
 37 Ask Hejlskov Larsen og Inger Worsøe: De undertrykte ris
 42 Jakob Jensen: Er de kreative fag bare hyggefag?
 46 Thomas Falk Larsen: Pædagogisk halvdag om digital dannelse
 51 Rasmus Sandø Hansen: En odyssé i Paris
 55 Rasmus Skovgaard Jørgensen: Gotiske katedraler og en forbedret  

‘learning atmosphere’
 59 Anne Winding Top: Guirlander af skinker og et boblende pigehjerte 
 65 Anne Dorte Fridberg og Rasmus Skovgaard Jørgensen: Mødet med det  

fremmede og anderledes udvikler
 67 Mikkel Stockfleth Harving: Hvad jeg taler om, når jeg taler om at drikke 
 71 Bartal Hermansen: Solporten
 73 Atle Giöbel og Mikkel Harving: London – en fortælling om øl, Shakespeare  

og James Bond
 77 Anne Kragh Andersen: Målet med sidste års sundhedsuge var at skabe  

grobund for sund udvikling
 81 Kim Ingholt-Gaarde: Udsigt over danskfagets foranderlige have
 85 Kjeld Arne Hansen: Evaluering af NF-pakken 2014/15
 96 Bestyrelsen på Frederiksberg hf-kursus
 97 Personalet
 102 Afgangsklasserne

Redaktion: 
Finn Bønsdorff 

Kim Ingholt-Gaarde

Billedredaktion: 
Jette Falk

Omslagsfoto: 
Aycan Dalan

Omslag: 
Peter Bro 

 
Grafisk design og produktion: 

Eks-Skolens Trykkeri ApS 

Oplag:
1.000 eksemplarer

Sønderjyllands Allé 2
2000 Frederiksberg 
Telefon 38 77 38 00

fhf@frberg-hf.dk 
www.frberg-hf.dk



3

Forord
Kære læsere,

I  mere end 20 år har elever og lærere ved Frederiksberg hf-kursus 

bidraget til skolens årsskrift, som vi har valgt at kalde HF-Vinkler.

Eleverne ser skolen ud fra elevsynspunkter, og de kan være me-

get forskellige. Nogle vælger at vinkle skolens faglige og pædagogi-

ske side, mens andre lægger vægten på sociale og kreative elementer.

I lærergruppen optræder fagenes forskellige vinkler i kombination 

med fælles billeder af skolens undervisningsmæssige dagligdag.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, det politisk/ad-

ministrative system, betragter skolen i forhold til andre skoler af til-

svarende type, som der samarbejdes med.

Alt dette som eksempler på vinkler, der kan anlægges på Frede-

riksberg hf-kursus.

I 2016 har vi valgt at sættes fokus på udviklingsbegrebet. Unge 

mennesker, der udvikler sig i dialog med både lærere og klassekam-

merater. Mange IT-systemer er kommet til siden hf-uddannelsens 

start i 1967, men skolegangen hos os er fortsat del af en social pro-

ces, hvor forventninger og krav afstemmes i det daglige samarbejde. 

Stor tak til alle, der har bidraget til HF-Vinkler 2016.

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
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Udvikling på Frederiksberg  
hf-kursus, om at finde  
den rette hylde
Vi er i midtfirserne. Jeg er ansat i en større interes-

seorganisation og går med jakke og slips hver dag. 

Managementbegreberne fyger ind over landet. Nu 

var udvikling på arbejde sat på dagsordenen. Der 

taltes om jobudvikling, man skulle udvikle sig i job-

bet, og jobberigelse, der skulle tilføres nye og måske 

ukendte elementer til de daglige arbejdsopgaver.

Den arbejdsmæssige kontekst var en anden end 

i dag. Internettet måske opfundet, men på ingen 

måde en del af arbejdslivet. En fuldmægtig startede 

med at skrive en kladde, som så efter følgende ‘blev 

skrevet’ af en kontormedarbejder/sekretær. I de sto-

re ministerier og styrelser var der ‘skrivestuer’, hvor 

alle fik skrevet og herefter rettet notater og indstil-

linger til. Og så frem til historiens pointe. En meget 

dygtig sekretær havde været til samtale med sin 

chef og var blevet delagtiggjort i de nye aspekter 

ved kontorarbejdet. Nu skulle hun (det var normalt 

en kvinde) også udvikle sig. Det signal ville den æl-

dre sekretær ikke finde sig i. Passe sit arbejde, så 

godt hun kunne, ville hun gerne, men udvikle sig. 

Aldrig i livet. Så hun tog sin afsked!

Det morede vi ungfuldmægtige os meget over, 

men på sin vis kan man vel godt forstå den ældre 

medarbejders reaktion. Hun havde arbejdet hårdt 

for at blive dygtig til sit arbejde, og så al den snak 

om udvikling. Arbejdsliv for sig og familieliv for sig.

Problemet er jo bare, at sådan arbejdes der ikke 

mere. De fleste chefer skriver selv, og hvad skulle 

en sådan medarbejder efterfølgende beskæftige 

sig med? Det kan godt være, at det enkelte menne-

ske ikke bryder sig om forandringer eller ændringer 

i arbejdslivet, men det er et grundvilkår, at arbejds-

processer ændrer sig, og det ganske hurtigt.

Men hvad er udviklingsbegrebet for en størrelse?

»Udvikling: Begreb, der inden for visse videnskabs-

grene slet og ret betyder forandring eller ændring, 

mens det i andre betegner en ændring (undertiden 

positiv) mod et nærmere defineret mål; kan også 

betegne teknisk nykonstruktion og i kemien dan-

nelse af stof ved kemisk reaktion.«

AF FINN BØNSDORFF, 
rektor
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Således defineres begrebet i Den Store Danske 

Encyklopædi. Det kan yderligere præciseres, når 

forskellige fagvidenskaber kom mer ind over. Psy-

kologien har sin opfattelse af udvikling, centre ret 

omkring forandring i personlighed og væsen, og 

biologien vægter det evolutionære.

Samfundsvidenskabeligt kunne man spørge på 

følgende måde:

 • Hvor kommer den enkelte elev fra, social bag-

grund, karakterer, m.m?

 • Hvor vil eleven gerne hen?

 • Hvordan er det så gået?

På denne måde knyttes udviklingsbegrebet til 

graden af mål opfyldelse, men målene kan jo være 

mere eller mindre præcise. Nogle ansøgere har et 

klart og velspecificeret sigte med den 2-årige hf-

uddannelse hos os, andre er mindre præcise, øn-

sker noget andet og vil gerne lære, hvad de især er 

gode til og mindre gode til. En udviklingsproces på 

Frederiksberg hf-kursus kan bidrage til afklaring af 

“
Jeg er en pige på 22 år, som 
gerne vil læse til medicin. 

Men før jeg kan det skal jeg 
havde en fuld hf (…)

“
Hej jeg hedder… og Jeg er en kvinde på 22 år og er dansk stats borge jeg gik 
på studenter kursus stx, men jeg fandt ud af at det ikke var noget for mig så 

jeg stoppede fordi jeg blev bedt også om at tag 2 årig hf og Jeg vil virkelig gerne 
være elev på Hf kursus, fordi det er noget ,jeg brænder for af følgende grunde: 
Fordi min søster har gået på skolen, og jeg har hørt mange positive ting om 
skolen. Jeg har blandt andet hørt, at der er et godt fælleskab i klasserne. Jeg 
er en meget hjælpsom og selvstændig person, som trives godt i et fællesskab. 
Derfor er mit fremtidige mål også at arbejde med mennesker og få et job. Jeg 
elsker at læse og har læst meget. Jeg går til fitness, fordi jeg ved det er vigtigt 
at holde mig i form. Jeg egner mig til teamwork, og er god til at samarbejde 
med andre.

“
Jeg er 19 år og bor på 
Frederiksberg, hvor jeg 

lige er flyttet til med en 
roommate efter 18 i Van-
løse. Jeg arbejder i øjeblik-
ket i McDonalds på fuldtid, 
efter jeg i vinters valgte at 
stoppe på mit gymnasium 
Niels Brock. Jeg stoppede 
i 3.G, efter 2,5 år hvor jeg 
fra starten af ar klar over at 
jeg havde valgt det forkerte 
gymnasie. Grunden til at jeg 
blev var nok at jeg havde 
nogle super gode venner i 
klassen. Fordi selve under-
visningen var ikke lige mig, 
jeg har nemlig altid været 
mest til de traditionelle fag 
som man også kender lidt 
fra folkeskolen.

“
Jeg er 23 år gammel, og har før 
gået på gymnasiet, men har ikke 

færdiggjort dette. Jeg føler mig nu 
igen klar til at tage min HF, 0g ønsker 
at gøre det her hos jer. Jeg interes-
serer mig for musik, jeg spiller guitar 
og synger, hvorfor jeg har valgt musik 
som valgfag..

Udpluk fra bemærkninger fra 

ansøgere foråret 2016.



7

ønsker om fremtidig videreuddannelse og beskæf-

tigelse.

På Frederiksberg hf-kursus er elevprofilen ka-

rakteriseret ved store forskelle i alder og social bag-

grund ved skolestart. Vi ser det som en kvalitet, at 

skolens elever har forskellige erfaringer med sig. 

Nogle har brudte gymnasiale forløb bag sig, andre 

har været ude og rejse. For de helt unge direkte fra 

10.klasse er det dog vigtigt, at de kan se en udfor-

dring i at gå i skole med elever, der er en del ældre.

Samfundsforskere har i mange år arbejdet med 

begrebet social arv, i hvilken grad ‘arver’ man sine 

forældres livs- og arbejdsvilkår? Er det determine-

ret fra fødslen, at når begge forældre er ufaglærte, 

så er den sociale prognose, at så bliver barnet lige-

ledes ufaglært, og hvad det indebærer af risiko for 

konjunkturbestemt arbejdsløshed ? 

Mønsterbrydere bryder den sociale arv. Et ungt 

menneske med faglærte forældre, der får en uni-

versitetsuddannelse, kan karakteriseres som møn-

sterbryder. Men er det også udvikling? Jo mere aka-

demisk, jo højere udviklingstrin? Et sæt af værdier 

og normer er der sagt farvel til i forhold til andre, 

der måske statusmæssigt set rangerer højere.  

En sådan proces er sjælden problemløs, og ud-

vikling koblet til uddannelser, hvor noget er fine- 

‘‘
Det afgørende må være, at det enkelte 
menneske finder frem til sin rette hylde, og 

der udvikler sit potentiale.



8

re end noget andet, har jeg det meget svært med.

Det afgørende må være, at det enkelte menne-

ske finder frem til sin rette hylde, og der udvikler sit 

potentiale. En dygtig elektriker kan noget helt an-

det end en dygtig kandidat fra et universitet. Det er 

dog afgørende for den danske opfattelse af uddan-

nelse, at skulle elektrikeren have interesse for at vi-

dereuddanne sig til f.eks. ingeniør, så bør det også 

være en realistisk mulighed i et fremtidigt efterud-

dannelsessystem.

Socioøkonomisk reference 
Karakterer pr. uddannelse, fag, evalueringsform og niveau, Frederiksberg Hf-Kursus, 2015 

Fag Evaluerings-
form

Niveau Eksamens-
karakter 1

Socio- 
økonomisk 
 reference 2

Forskel  
*=signifikant 3

Dansk Mundtlig A 6,9 6,9 0,0

Skriftlig A 5,8 5,8 0,0

Matematik Mundtlig B 6,6 6,1 0,5

C 5,5 5,6 -0,1

Skriftlig B 4,7 5,3 -0,6

C 5,8 5,3 0,5

Engelsk Mundtlig B 8,1 7,5 0,6*

Skriftlig B 6,8 6,2 0,6*

Kultur- og samfundsfaggruppe Mundtlig 7,1 7,0 0,1

Eksamensresultat (inkl. bonus A) 6,8 6,7 0,1

1. Gennemsnitsprøvekarakterer ved eksamen baseret på studenter med registreret afgangska-
rakter for 9. klasse. Kan afvige fra gennemsnitskarakterer baseret på alle studenter. Prøveka-
raktererne er fra studenternes eksamensbeviser. Eksamensresultat (inkl. bonus A) er studen-
tens samlede eksamensresultat på beviset.

2. Et modelberegnet tal der viser, hvordan studenterne på landsplan med samme baggrundsfor-
hold som institutionens studenter har klaret prøverne. Socioøkonomisk refererer til studenter-
nes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sam-
menligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede eksamensresultat.

3. Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er stati-
stisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen markeret med en (*).

Frederiksberg 

hf-kursus løfter på 

eksamensgennemsnit, 

skriftlig dansk, mundt-

lig matematik (B) og 

skriftlig matematik (C).
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Efter hf:

»Første år efter HF, så arbejdede jeg og 

tog Matematik B på KVUC.

Dernæst søgte jeg ind på Psykologi 

på KU og blev optaget i efteråret 2014.

Jeg studerer nu psykologi på 4 se-

mester.«

Hf's betydning:

»Det har betydet alt for mig, da jeg ellers ikke ville have haft mulighed for at 

læse vide re på noget, der interesserer mig. Skolen gjorde det muligt for mig at 

koncentrere mig nok til, at jeg kunne få det gennemsnit jeg behøvede. Jeg er eks-

trem taknemmelig for mange af de dygtige lærere, der er ansat og i det hele ta-

get muligheden for en chance til efter at være droppet ud af gymnasiet.«

 HF-STUDENT 2013

Løfteevne

Det fremgår af tabellen (side 8), at karaktergen-

nemsnittet for den socio økonomiske reference er 

6,7. Det betyder, at når man har indregnet foræl-

drebaggrund, elevernes karakterer fra folkeskolen, 

m.m., så kan der forventes et gennemsnit på 6,7. 

Skolen lander på 6,8. Det er jo ganske pænt. I fa-

get engelsk forventes på mundtligt B-niveau 7,5 og 

skriftligt 6,2. Gennemsnittet for de faktisk opnåede 

karakterer/prøvekarakterer er henholdsvis 8,1 og 

6,8. Der sker et løft, og dette løft er statistisk set 

signifikant.

Lykkedes det for den enkelte elev at komme der, 

hvor ved kommende gerne ville hen?

I 2016 har webmaster lukket op for, at elever fra 

Frederiksberg hf-kursus kan kommentere deres 

skoleforløb, jf. nedenstående.

Efter hf:

»Jeg er ved at afslutte mit jurastudie på KU. Jeg 

har et studiejob og fremtidig fuldtids stilling på 

et advokatkontor.«

Hf's betydning:

»Den har givet adgang til universitetet. Derudover har HF været sjovt 

og behageligt. Stor ros skal ud til lærerne.«

 HF-STUDENT 2010
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Efter hf:

»Efter ikke rigtig at kunne finde ud af hvad jeg skulle, 

valgte jeg til sidst at tage springet og søgte ind på stats-

kundskab på Københavns universitet, det var lidt af et 

spring for en gammel autolakerer som mig, men det var 

det rigtige er jeg sikker på nu er jeg endelig igang med 

det der altid har været min interesse.«

Hf’s betydning:

»Hf har betydet at det ikke var for sent at skifte retning, selv 

om jeg var kommet lidt op i alderen i forhold til gennemsnits 

alderen i studieverdenen. Jeg tænker tit på hvor heldig jeg er 

at bo i et land hvor det er muligt at gøre det som jeg har kunne 

fordi der findes denne type af uddannelsesinstitutioner.«

 HF-STUDENT 2013

Efter hf:

»Taget social og sundhedshjælper uddan ne lsen, startede der-

efter på social og sund hedsassistent udd. Og starter nu på 

syge plejersken.« 

Hf's betydning:

»Venskaber, god viden, en idé om hvilken retning jeg 

skulle gå samt noget at falde tilbage på.«

  HF-STUDENT 2012
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Mange af vores elever har fundet en hylde i uddan-

nelsessystemet, hvor de trives, men det er vigtigt at 

holde for øje, at job og beskæftigelsesområder ikke 

er statiske størrelser, som man én gang for alle er 

uddannet til at bestride.

Fælles for ovenstående hf-studenter og de kom-

mende årgange vil være, at de kommer til at arbejde 

i jobs og kontekster, som ikke er opfundet endnu, og 

som ingen kender, men hf-uddannelsen er stærk, 

fordi den er almen, og eleverne lærer at lære. De ud-

vikler sig og tilpasses derved vilkårene på arbejds-

markedet.

Jeg er sikker på, at også hf-årgang 2016 vil kun-

ne udfordre fremtidens globale arbejdsmarked med 

succes og være i stand til at justere i forhold krav og 

kompetencer.



Friluftstur til Helgeåen12
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Hf-studenternes 
 uddannelsesvalg
Om målgrupperne for de gymnasiale ungdomsuddannelser

De fire ungdomsgymnasiale uddannelser har på 

flere måder for skellige målgrupper. De har blandt 

andet forskellige målgrupper, hvad angår køn. På 

stx og på de 2-årige hf-kurser er der en klar over-

vægt af kvinder, mens der på hhx er en nogenlun-

de ligelig fordeling af kvinder og mænd. På htx deri-

mod er der en massiv overvægt af mænd. 

Aldersmæssigt er der også tale om forskellige 

målgrupper. På stx er næsten alle eleverne 15-16 år, 

når de starter i gymnasiet. Det gælder også de fle-

ste af eleverne på hhx og htx, men der er her også 

en del af eleverne, der er lidt ældre. Aldersmæssigt 

er det især eleverne på de 2-årige hf-kurser, der ad-

skiller sig fra de øvrige gymnasiale uddannelser. På 

de 2-årige hf-kurser er det således kun omkring en 

tredjedel af eleverne, der er 15-16 år, når de starter 

på hf-uddannelsen, men andelen af ’ældre’ elever, 

der er 18 år eller derover, udgør mere end en tred-

jedel af hf-eleverne. I det hele taget er der en langt 

større spredning i hf-elevernes alder sammenlignet 

med eleverne på de øvrige gymnasiale uddannelser 

(se for eksempel Klewe 2009).

Der er store forskelle på elevgrundlaget på de 

fire gymnasiale uddannelser, hvad angår forældre-

nes uddannelsesmæssige baggrund. Blandt stx-

eleverne er der flere, der har forældre med en lang 

eller en mellemlang videregående uddannelse sam-

menlignet med eleverne på de øvrige gymnasiale 

uddannelser. Især blandt eleverne på hhx er der 

mange, hvor forældrenes højeste uddannelse er en 

erhvervsuddannelse, men det gælder også mange 

af hf-eleverne (se for eksempel Danmarks Statistik 

2009 og Klewe 2007A). Disse forskelle på eleverne 

på de forskellige gymnasiale uddannelser har væ-

ret stabile over tid.

Mange af hf-eleverne har været ude af skolesy-

stemet i nogle år, før de beslutter sig for at tage 

en hf-eksamen, eller de har været andre steder i 

uddannelsessystemet. Når man ser på andelen af 

AF LARS KLEWE,
næstformand i bestyrel-
sen, fhv. seniorforsker ved 
Institut for uddannelse 
og pædagogik, Aarhus 
Universitet
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kursister med tidligere afbrudte ungdomsuddan-

nelsesforsøg bag sig, så ligger hf væsentligt højere 

end de øvrige gymnasiale uddannelser. En under-

søgelse af optaget i 2002 viser, at omkring 20% af 

hf-eleverne ved optaget havde afbrudt en anden 

gymnasial uddannelse, mens det samme kun gjaldt 

5% af hhx-eleverne, 1% af htx-eleverne og under 

1% af stx-eleverne. (Se for eksempel Klewe 2009). 

DEA har for optaget i 2010 andre tal. Mens 9,3% 

af hf-eleverne kom med en afbrudt ungdomsud-

dannelse bag sig, da de startede på hf i 2010, så 

gælder det samme kun for 5,6%, 6, 5% og 5,9% af 

eleverne, da de startede på henholdsvis stx, hhx og 

htx i 2010 (DEA 2015). Hvad der ligger bag denne 

forskel, vides ikke, men det er muligt, at der i løbet 

af otte år er sket en ændring på dette område. Un-

der alle omstændigheder viser DEA’s tal ligeledes, 

at det især er på hf-kurserne, at man finder mange 

med en afbrudt gymnasial uddannelse bag sig (DEA 

2015). 

Det er nok i lyset af denne anderledes baggrund 

blandt hf-eleverne, at man skal se mange hf-ele-

vers motiv for at vælge hf og ikke gymnasiet. I en 

spørgeskemaundersøgelse gennemført i forbin-

delse med Undervisningsministeriets evaluering af 

forsøg med hf i 2001, viste det sig, at langt de hyp-

pigste begrundelser for at vælge hf var, at uddan-

nelsen kun tager to år, og at eleverne på hf er ældre 

eller mere modne end eleverne i gymnasiet (under-

visningsministeriet, del 1, 2001).

Det kan også nævnes, at meget peger i retning 

af, at der især på hf-uddannelsen er mange af ele-

verne, der har personlige problemer med i bagagen. 

Danmarks Statistik har i en spørgeskemaundersø-

gelse bedt en række gymnasiale uddannelsesin-

stitutioner om at angive de hyppigste årsager til 

frafald fra den gymnasiale uddannelse. Her angav 

55% af hf-kurserne, at den hyppigste årsag til fra-

fald blandt deres elever var personlige problemer 

(fx problemer i familien, psykiske problemer eller 

misbrugsproblemer). De tilsvarende procenttal er 

for stx, hhx og htx henholdsvis 29%, 44% og 45%. 

(Se for eksempel DEA 2015, Ozmec, N, M. & Hansen 

N, M. 2010).) Dette forhold har ikke haft en frem-

trædende plads i diskussionerne om hf-uddannel-

sen og er forskningsmæssigt dårligt belyst.

Kort om frafaldet fra hf-uddannelsen og efter 
hf-uddannelsen

Elevprofilen på hf-uddannelsen er nok en af forkla-

ringerne på et relativt stort frafald fra hf-uddannel-

sen. Der er dog frafald fra alle de gymnasiale ud-

dannelser, dog mindst fra stx. Fra 2003 til 2006 er 

frafaldet blandt hf-elever og elever på htx nogen-

lunde det samme, mens det på hhx er lidt mindre. 

For eksempel er frafaldet for 2003 ifølge Danmarks 

statistik størst på hf (35%) og næststørst på htx 

(29%). For 2004 er frafaldet størst på hf (29%) 

og htx (29%). For 2005 var frafaldet størst på htx 

(35%) fulgt af hf (29%). Og endelig var frafaldet 

for 2006 størst på htx (34%) fulgt af hf med 33%) 

(Danmarks Statistik 2009, Del 2). 

DEA har ligeledes opgjort frafaldet fra de fire 

gymnasiale uddannelser for 2010-optaget. Her var 

frafaldet: hf (20,4%), stx (15,6%), htx (21,9%) og 

htx (23,2%) (DEA 2015).
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Det er også relevant at sige lidt om frafaldet af hf-

studenter på de videregående uddannelser. Der er 

færre stx-studenter og htx-studenter, der falder 

fra de uddannelser, de begynder på efter dimis-

sionen sammenlignet med hf. Frafaldet er stort set 

det samme blandt hf-studenter og hhx-studenter. 

Frafalds procenterne efter et år på de videregåen-

de uddannelser for de studenter, der blev færdige 

i 2008, er efter en opgørelse foretaget af DEA på 

14%, 16%, 20% og 20% for henholdsvis stx, htx, 

hhx og hf (DEA, 2014).

Et relativt stort frafald fra en gymnasial uddan-

nelse eller frafald fra de videregående uddannelser 

er altså ikke noget, der kun kendetegner hf-uddan-

nelsen.

Hvilke uddannelser vælger hf-studenterne?

Hf-elevernes valg af uddannelse efter dimissionen 

er igennem det seneste årti belyst gennem en ræk-

ke undersøgelser foretaget ved hjælp af udtræk fra 

Danmarks Statistik. Disse undersøgelser vedrører 

uddannelsesvalgene blandt dimittenderne årgang 

2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 og 2013 

(Klewe 2009, 2011, 2013 A, 2013B, 2014 og 2015). 

Disse undersøgelser viser, at hf-elevernes valg 

af videregående uddannelser er temmelig stabil. Et 

godt eksempel på hf-elevernes valg af uddannel-

se kan være den seneste undersøgelse af årgang 

2007, fordi det for denne årgang er gjort op, hvor 

mange der har gennemført en given uddannelse 

seks år efter dimissionen (Klewe, 2015) samt hvor 

mange, der på dette tidspunkt er i gang med en gi-

ven uddannelse.

Blandt hf-studenterne årgang 2007 havde 45% 

af hf-studenterne gennem ført en videregående ud-

dannelse i 2013. 

I 2013 har kun få hf-studenter gen nem ført en 

kort videregående ud dan nelse, mens langt de fle-

ste af de hf-studenter, der har fuldført en videregå-

ende ud dannelse, har gennemført en mellem lang 

videregående uddannelse eller en akademisk ud-

dannelse.

Langt de fleste (29% havde gennem ført en mel-

lemlang videregående uddan nelse, 6% en kort vi-

deregående ud  dan  nelse, og 9% har gennemført en 

bache lor uddannelse eller en lang videre gående ud-

dannelse).

Med hensyn til de mellemlange vi de re  gående 

uddannelser har hf-studenterne især gennem-

ført mellemlange pædago giske uddannelser og 

sundheds uddannelser. Det drejer sig typisk om læ-

rer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelser.

Med hensyn til akademiske uddannelser drejer 

det sig især om samfundsvidenskabelige uddan-

nelser eller humanistiske/teologiske uddannelser.

‘‘
Disse undersøgelser viser, at hf-elevernes valg af vi-
deregående uddannelser er temmelig stabil. Et godt 

eksempel på hf-elevernes valg af uddannelse kan være den 
seneste undersøgelse af årgang 2007, fordi det for denne 
årgang er gjort op, hvor mange der har gennemført en given 
uddannelse seks år efter dimissionen (Klewe, 2015) samt 
hvor mange, der på dette tidspunkt er i gang med en given 
uddannelse. 
Blandt hf-studenterne årgang 2007 havde 45% af hf-stu-
denterne gennemført en videregående uddannelse i 2013.
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Valgene af disse typer mellemlange og lange vi-

deregående uddannelser har været ret stabile over 

tid og ligner i høj grad de uddannelsesvalg, som 

sproglige studenter i sin tid foretrak (se for eksem-

pel Klewe, 2007A).

Som nævnt blev det også undersøgt, hvor man-

ge af hf-studenterne der var i gang med en given 

uddannelse i 2013. Hvis man ser på den uddannel-

sesmæssig status for hf-studenterne årgang 2007 i 

2013 – altså seks år efter dimensionen – ser status 

med hensyn til de videregående uddannelser såle-

des ud for hf-studenterne:

 • 8% af hf-studenterne fra resten af landet er i 

efteråret 2013 i gang med eller har gennemført 

en kort videregående uddannelse

 • 47% af hf-studenterne er i efteråret 2013 i 

gang med eller har gennemført en mellemlang 

videregående uddannelse

 • 14% af hf-studenterne er i efteråret 2013 i 

gang med eller har gennemført en bachelorud-

dannelse

 • 10% af hf-studenterne er i efteråret 2013 i 

gang med eller har gennemført en lang videre-

gående uddannelse.1

I en anden undersøgelse er hf-studenterne fulgt 

over en endnu længere årrække (Klewe 2007A). 

Her er det for eksempel for 1980-årgangen af hf-

studenter, sproglige studenter og mate matiske stu-

denter i hele landet undersøgt, hvilke uddannelser 

studenterne har gennemført 25 år efter dimissio-

nen i 2005.

En sammenligning af hf-studenterne, de sprog-

lige studenter og de matematiske studenter viser 

her, at der ikke er de store forskelle på, hvor mange 

der kommer videre i uddannelsessystemet. Ser man 

for eksempel på, hvor mange af studenterne fra år-

gang 1980, der 25 år efter i 2005 har gennemført 

en uddannelse ud over en gymnasial uddannelse, 

så drejer det sig for hf-studenternes vedkommende 

om 83%, for de sproglige studenter om 86% og for 

de matematiske studenter om 87%. 

Ser man dernæst på, hvor mange af henholdsvis 

hf-studen terne, sproglige studenter og matema-

tiske studenter fra den samme årgang, der senere 

gennemfører enten en mellemlang videregående 

uddannelse eller en akademisk uddannelse, så gæl-

der det 59% af hf-studenterne, 58% af de sproglige 

studenter og 63% af de matematiske studenter.

Der er dog ingen tvivl om, at der gennem tiden 

og den dag i dag stadig er flere af hf-studenterne, 

der vælger mellemlange videregående uddannelser 

og færre, der vælger lange videre gående uddannel-

ser, når man sammenligner dem med studen terne 

fra det almene 3-årige gymnasium. Det er nok ge-

nerelt den største forskel på hf-studenternes ud-

dannelsesvalg sammen lignet med studenterne fra 

det 3-årige almene gymnasium.

I den samme undersøgelse af 1980-årgangen af 

hf-studen terne, de sproglige studenter og matema-

1 Der kan dog være store variationer i uddannelsesvalgene blandt 
hf-studenter fra forskellige hf-kurser. For eksempel var 27% af 
hf-studenterne (årgang (2007) fra Frederiksberg hf-kursus i gang 
med eller havde gennemført en bacheloruddannelse, mens 24% 
var i gang med eller havde gennemført en lang videregående 
uddannelse (Klewe, 2015).
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tiske studenter er der i øvrigt foretaget en opgørel-

se af indkomstforholdene blandt studenterne 24 år 

efter dimissionen i 2004. Denne opgørelse viser, at 

de matematiske studenter havde højere indkomster 

sammenlignet med de sproglige studenter og hf-

studenterne, men der var ikke særlig stor forskel på 

indkomstforholdene blandt de sproglige studenter 

og hf-studenterne. 

Det hænger formentlig sammen med, at beskæf-

tigelses forholdene blandt de sproglige studenter og 

hf-studenter i høj grad ligner hinanden i 2004. For 

både hf-studenter og sproglige studenter gælder, at 

omkring hver tolvte var beskæftiget med undervis-

ning i folkeskole (der er i alle tilfælde tale om lærere). 

Herudover spreder både hf-studenter og sproglige 

studenter sig over en lang række beskæftigelser, 

hvor der procentvis optræder nogenlunde lige man-

ge hf-studenter og sproglige studenter. For de ma-

tematiske studenter ser billedet anderledes ud, idet 

der er brancher, hvor man især finder matematiske 

studenter. Det gælder for eksempel på ingeniørom-

rådet og IT-området, og det gælder for eksempel er-

hvervet som læge, tandlæge elle farmaceut. Så her 

ligger forklaringen på de beskrevne forskelle i ind-

komstforhold. 

Til sidst en kommentar til en nylig gennemført 

undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. 

Det hævdes i rapporten: »En uddannelse (hf-ud-

dannelsen: min anmærkning), der også føder ind til 

erhvervsuddannelsessystemet, idet 23 % af hf-stu-

denterne fra 2011 der begyndte på en uddannelse 

efter hf, valgte at begynde på en erhvervsuddannel-

se efter hf« (Danmarks Evalueringsinstitut, 2015).

Dette resultat stemmer dårligt overens med re-

sultaterne fra en lang række andre undersøgelser. 

For eksempel er det for hf-studenterne årgang 

2010 gjort op, hvor mange af hf-studenterne, der 

går i gang med en erhvervsuddannelse efter hf-

eksamen (Klewe, 2013)2. I efteråret 2010 var 3% i 

gang med fag på indgang til erhvervsuddannelse 

og 3% var i gang med et erhvervsfagligt praktik- og 

hovedforløb, altså i alt 6%. Dette niveau for ande-

len, der begynder på en erhvervsuddannelse stem-

mer bedre overens med en lang række opgørelser 

af, hvor mange hf-studenter, der går i gang med en 

erhvervsuddannelse (se for eksempel Klewe, 2014 

og 2015)3. Fremstillingen af resultaterne i rappor-

ten gør det svært at se, hvordan Danmarks Evalu-

eringsinstitut er nået frem til procenttallet 23%.
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Din fremtid starter her

Den sidste torsdag i november er en ekstra rar dag 

at være lærer. På denne aften er der café for sko-

lens tidligere elever, og det er en stor glæde at tale 

med alle de unge, der er lykkedes med deres for-

skellige drømme på den ene eller den anden led. 

Det var også tilfældet i år, hvor særligt én samtale 

stod tilbage, da aftenen var forbi. Sisse, Kristine og 

Sofie blev hf-studenter på FHF i 2012. Jeg var både 

underviser og studievejleder i klassen og havde 

været på studietur med dem, så jeg lærte dem ret 

godt at kende, mens de gik her. Sofie vidste fra sin 

første dag på skolen, at hun ville læse medicin. Sis-

ses interesser lå primært inden for det humanisti-

ske fakultet, mens Kristine gerne ville arbejde med 

dyr, og fælles for alle tre piger var, at de havde 

mange samtaler på vejledningen om deres fremtid, 

mens de gik på skolen.

Livet består af en uendelig række af valg, hvoraf 

nogle er mere afgørende end andre. Der findes valg, 

som uden videre fortaber sig i tågerne, og der fin-

des valg, som man vil huske, når man sidder på ple-

jehjemmet. Sådan et valg er valget om uddannelse. 

Det har afgørende betydning for ens liv, at man 

træffer et (rigtigt) valg af uddannelse, selv om det 

perspektiv kan være meget abstrakt, når man er 19 

år. Selvfølgelig kan der være plads til fornuftige om-

valg, men det at vælge en kompetencegivende gym-

nasial uddannelse som hf er en solid byggesten i det 

hus, der skal danne fundamentet for et menings-

fyldt voksenliv, hvor man kan forsørge sig selv og 

forhåbentlig være glad og tilpas, mens man gør det. 

Det vidste de tre piger godt, mens de gik her på sko-

len, men man kan jo alligevel godt miste fodfæstet 

lidt en gang imellem, og så er det vigtigt at være på 

en uddannelsesinstitution, hvor man kan få hjælp til 

at fastholde sit uddannelsesvalg, og hvor man kan 

vokse i det valg. 

Vi laver mange undersøgelser på FHF om ele-

vernes trivsel, om deres baggrunde, om deres vi-

dere uddannelsesvalg, om undervisningsmiljøet og 

mange andre forhold, der er med til at kvalitetssikre 

uddannelsen. Herudover kan man dog også få en 

helt uformel, men meget vigtig viden om uddannel-

sens kvaliteter, når man sidder i en af de velkendte 

blå sofaer i den lige så velkendte aula og taler med 

tidligere elever hvert år i slutningen af november. 

Jeg vil selvfølgelig mest af alt gerne høre, om de har 

det godt, og om de er kommet i gang med videre ud-

dannelse eller arbejde, men herudover spørger jeg 

altid, hvad de har taget med sig fra FHF. De svarer 

AF MARIANNE LETH 
WEILE,
studievejleder og lektor i 
historie og religion



alle det samme, og det gælder for dem alle, at de 

nu kan se en tydelig struktur og mening, som må-

ske ikke var helt så synlig, da de gik her. Det, der nu 

giver mening for de tidligere elever, er fællesskab, 

understøttende læringsmiljøer og studiekompe-

tencer. Det er virkelig en fornøjelse at tale med de 

tidligere elever og opleve den modenhed og reflek-

sion, som følger med det at være blevet (lidt) ældre, 

men som også er en konsekvens af den erfaring, 

der følger med at have gennemført en ungdomsud-

dannelse. Når man erfarer, at man er i stand til at 

gennemføre en uddannelse, som kan være udfor-

drende undervejs, opnår man en oplevelse af ‘me-

string’. Den erfaring er meget tydeligt til stede, når 

de tidligere elever fortæller om alt det, de mestrer 

på deres nuværende uddannelser og arbejdsplad-

ser. Sofie kunne således fortælle om sine medicin-

studier, og hvordan hun stædigt havde kæmpet for 

at komme ind, og hvor glad, hun var for, at det 

var lykkedes. Sisse læste jura og talte med stor 

selvtillid om studieliv og eksaminer, og Kri-

stine havde netop fået sit første faste job som 

folkeskolelærer, og hun og jeg kunne nu sidde 

og tale om klasseledelse og pædagogiske ud-

fordringer. De var stolte, kompetente og fulde 

af selvtillid. Og de var kommet tilbage til deres 

gamle skole for at fortælle om deres liv og for 

at sige tak for de to år, de gik på skolen, og alt 

det, de havde fået med fra FHF. 

Efter en aften med gode samtaler med pi-

ger som Sisse, Sofie, Kristine og mange andre 

lige så søde og kompetente tidligere elever, 

er det altid lidt anderledes at gå på arbejde 

dagen efter. Man får på sin vis stillet skarpt 

på de elever, der møder én i klasseværelset. 

De kommer jo også til at sidde og fortælle om 

deres liv i de blå sofaer en dag, men det kan 

forekomme meget langt væk for dem, når der 
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‘‘
Livet består af en uendelig række af valg, hvoraf 
nogle er mere afgørende end andre. Der findes 

valg, som uden videre fortaber sig i tågerne, og der findes 
valg, som man vil huske, når man sidder på plejehjemmet. 
Sådan et valg er valget om uddannelse. Det har afgørende 
betydning for ens liv, at man træffer et (rigtigt) valg af ud-
dannelse, selv om det perspektiv kan være meget abstrakt, 
når man er 19 år.



22

venter en lang dag med historie, dansk, psykologi, 

samfundsfag og biologi. Og hvor eftermiddagen 

måske byder på et krævende fritidsjob, der er i hård 

konkurrence med alle de bøger, der skal læses inden 

den store eksamensopgave i december, og hvor det 

kan synes komplet meningsløst at sidde med alle de 

mærkelige opgaver, lærerne finder på i løbet af sko-

ledagen. Hovedet kan være fyldt af så mange an-

dre ting, og teksterne er måske lidt svære. Og 

bliver man nogensinde færdig med sin uddan-

nelse og hvis ja, hvad pokker skal man så bag-

efter? Lige der ville jeg ønske, de kunne have 

samtalen med pigerne fra aftenen før. Og jeg 

ville også ønske, at de unge, der står overfor at 

skulle vælge, om de skal gå på hf, kunne have 

den samtale. 

I dette skoleår har vi derfor kastet os ud i 

et projekt med reklame- og kommunikations-

bureauet Founthouse, som har filmet samta-

ler med fire af vores tidligere elever: Kristine, 

Christian, Asmat og Ida. Eleverne mødte på 

skolen til en filmet samtale i begyndelsen af 

januar i år, og efterfølgende blev de også fil-

met på deres studier og arbejdspladser. Kri-

stine er en af pigerne fra aftenen for tidligere 

elever. Hun fortæller i videoen, at hun var lidt træt 

af at gå i skole og tog et sabbatår efter folkeskolen. 

Hun vidste godt, at det var nødvendigt med en ung-

domsuddannelse, og da hun følte sig for gammel 

til gymnasiet efter sit sabbatår og gerne ville 

være lidt hurtigere færdig, valgte hun hf. Hun 

fortæller, at hun ikke rigtigt vidste, hvad hun 

skulle efter sin ungdomsuddannelse, og hvor 

vigtigt det var for hende, at hun fik vejledning 

undervejs og dermed blev afklaret omkring sit 

karrierevalg. I vejledningsverdenen definerer 

man ‘karriere vejledning’ bredt, således forstået 

at ens hele livsbane i og for sig er en karriere. 

Det kan både lyde lidt langhåret og lidt som 

‘new public management’, men den fornuftige 

humle i det er, at man dårligt kan skille tinge-

‘‘
Når man som vejleder, lærer, tutor eller mentor har 
en (professionel) samtale med en elev, er det nød-

vendigt at tænke hele det unge menneske med ind i drøf-
telserne om videre uddannelse og arbejde. Så viser der sig 
måske nogle nye muligheder, som det skete for Kristine. Hun 
fandt ud af, at hun ville være folkeskolelærer – et arbejde, 
hun aldrig tidligere havde forestillet sig, kunne være muligt.
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ne ad. Når man som vejleder, lærer, tutor eller 

mentor har en (professionel) samtale med en 

elev, er det nødvendigt at tænke hele det unge 

menneske med ind i drøftelserne om videre 

uddannelse og arbejde. Så viser der sig måske 

nogle nye muligheder, som det skete for Kristi-

ne. Hun fandt ud af, at hun ville være folkeskole-

lærer – et arbejde, hun aldrig tidligere havde 

forestillet sig, kunne være muligt. Det valg, 

tænker jeg, sprang ud af på den ene side 

vejledningssamtaler og på den anden side 

den modnings- og mestringsproces, hun 

gennemgik i mødet med alle de fag, lærere, 

opgaver, klassekammerater, oplevelser og 

eksaminer, som de to år på skolen bød på. 

Man gennemfører en uddannelse, når man 

oplever, man kan, og når man kan se et mål 

med uddannelsen. Begge dele var til stede 

for Kristine og det viste sig efterfølgende, at 

den erfaring satte hende i stand til at gen-

nemføre sin efterfølgende uddannelse på 

normeret tid – uden sabbatår – og hun fik 

oven i købet arbejde lige efter endt uddan-

nelse.

De tre andre tidligere elever er alle i gang 

med universitets uddannelser og derfor 

endnu ikke færdige. Christian er stud. cand. 

merc. på CBS og fortæller om vigtigheden i at få 

støtte, når man har brug for det. Han fortæller, 

at man godt kan føle sig presset, mens man læ-

ser hf, men at det var en enorm hjælp at vide, 

at man altid kunne få støtte fra sin vejleder og 

sine lærere, når man havde behov for det. Asmat 

læser statskundskab på Københavns Univer-

sitet og lægger til gengæld særlig vægt på den 

frihed, der også er på FHF. Han fortæller, at det 

betød meget for ham, at man så at sige kunne få 

lov at være voksen i en ung alder. At det på en 

måde var op til én selv, hvor stor en arbejdsind-

sats man ville lægge i sine studier, og at netop 

dette gav en følelse af ansvar. Ida er stud. cand. 

scient., ligeledes på Københavns Universitet, og 

har været glad for, at skolen ikke var for stor. 

På Frederiksberg hf-kursus har vi mellem 10-

11 klasser på hver årgang. Det giver selvfølge-

lig mange elever i huset, men i sammenligning 
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med nogle af de store gymnasier og VUC-centre, 

er det en forholdsvis lille skole. Dette har for Ida 

betydet, at hun har oplevet sammenhold på tværs af 

klasserne og lærere, der var engagerede i eleverne. 

Hun fortæller også om fredagscaféer, fester og stu-

dieture og kommer dermed ind på andre væsentlige 

aspekter i forhold til gennemførelse. Det går lidt i 

tråd med Asmats oplevelse af ansvar, da en række 

forhold rundt om undervisningen også har be-

tydning for elevernes trivsel på skolen. Og da 

trivsel vel sagtens er den vigtigste forudsæt-

ning for læring, er det afgørende, at man ople-

ver, man hører til. Ikke kun i undervisningen, 

men i hele skolens liv. Skolen er summen af ele-

ver og personale og alle de aktiviteter, der bin-

der os sammen inde i den store røde bygning. 

Og hvis man som elev er repræsentant for FHF 

ude i den store verden på en studietur eller står 

for en fredagscafé eller danser tæt med en sød 

dreng fra 2.B til gallafesten, ja, så oplever man, 

at her hører man til. Så slæber man sig hen i den 

gamle bygning hver mandag – også i den lange 

og mørke november. Og så gennemfører man 

sin uddannelse. Og hvis man har haft medejer-

skab på denne uddannelse, så får man det sik-

kert også på den næste. Man lærer, at man har ret til 

en plads i verden. 

Denne ret og den mestring og det mål, der føl-

ger med en uddan nelse på Frederiksberg hf-kursus, 

håber vi, står tydeligt frem f or både fremtidige og 

nutidige elever, når man hører det fortalt af så fine 

ambassadører som Kristine, Christian, Asmat og 

Ida. Deres fremtid startede her. 
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Snapshot af  
fire hf’ere i fuld fart

I Lars Klewes artikel ‘Hf-studenternes uddannel-

sesvalg’ i dette års udgave af Vinkler kan du læse 

om, hvad statistikken siger om eleverne på Frede-

riksberg hf-kursus. Men bag tallene gemmer sig 

mennesker af kød og blod. Hvem de er, og hvilke 

drømme de har, får du et indblik i de følgende fire 

lyninterviews.

Benny E. Lervig, elev i 2.B på Frederiksberg hf-
kursus

Småt er ikke altid godt. For Benny E. Lervig, 27 år 

og elev i 2.B på Frederiksberg hf-kursus blev det 

nødvendigt at flytte med familien fra Færøerne 

til Danmark for at få flere uddannelsesmuligheder. 

Benny voksede op i Strendur, en times kørsel fra 

Tórshavn, hvor alle kender alle. Han uddannede sig 

på handelsskolen på Kambsdal og fik efterfølgende 

læreplads som sælger i en radio- og tv-forretning. 

Efter at have arbejdet som sælger fik Benny lyst 

til at videreuddanne sig inden for markedsføring 

og kommunikation, og han besluttede sig derfor 

for at tage en hf-uddannelse på Frederiksberg hf-

kursus. Det var ikke let at flytte fra Færøerne til 

København. Men Benny oplevede, at han fik meget 

hjælp til at falde til af sin studievejleder og tutor på 

Frederiksberg hf-kursus. Benny vil gerne bruge sin 

hf-eksamen til at læse markedsføring og kommu-

nikation på CBS.

Ditte Gyldendal Amby, elev i 2.B på Frederiksberg 
hf-kursus

Fra Århus til København og fra København til Lon-

don. Sådan forestiller Ditte Gyl den dal Amby, 19 år 

og elev i 2.B på Fre de riks berg hf-kursus, sig sin 

rejse gennem uddannelsesverdenen. Hun flyttede 

fra Århus, hvor hun først gik på en beklæd nings-

håndværkeruddannelse og senere År hus Akademi, 

til København. Ditte oplevede, at der blev taget godt 

mod hende på Frederiksberg-kursus, og at lærerne 

var gode til at ryste klassen sammen, som da klas-

sen f.eks. var ude og spille banko. Hun holder især 

af de kreative fag, og de ekskursioner, der bliver ar-

rangeret af lærerne. Hendes mål er at blive optaget 

på kunst- og designskolen Central St. Martins i Lon-

don, når hun har fået sin uddannelse.

AF KIM INGHOLT- 
GAARDE,
lektor i dansk og filosofi



26 Mick GoldenbaumDitte Gyldendal Amby Monique H.F. JakobsenBenny E. Lervig

Mick Goldenbaum, 26 år og elev i 2.D på 
Frederiksberg hf-kursus

Oplevelser af fattigdom og krig har mærket Mick 

Goldenbaum, 26 år og elev i 2.D på Frederiksberg 

hf-kursus, for livet, men også givet ham lyst til at 

blive journalist. Som 19-årig var Mick udsendt som 

soldat i Afghanistan. Her oplevede han kammera-

ter komme slemt tilskade og fattige børn løbe efter 

soldaterne, mens de tiggede om vand. Oplevelserne 

sidder stadig i ham, men nu vil han tage en hf-ek-

samen, så han kan læse journalistik og kommuni-

kation og være med til at præge samfundet. Mick 

sætter især pris på det gode sociale sammenhold 

i hans klasse og på undervisningen i samfundsfag 

og religion.

Monique H.F. Jakobsen, 17 år og elev i 2.D på 
Frederiksberg-hf-kursus

At lære sig selv at kende gennem møder med an-

dre. Det kunne være overskriften for Monique H.F. 

Jakobsen, 17 år og elev i 2.D. Monique tog 10. klasse 

på Bindernes efterskole i Rødby. Her krævedes der, 

at man engagerede sig i det sociale liv på skolen. 

Det var til tider hårdt. Men hun lærte mange men-

nesker at kende og derigennem også sig selv.  Netop 

det at være i et miljø, hvor man møder mange for-

skellige mennesker, og hvor der er plads til forskel-

lighed, er også en af de ting, Monique sætter pris på 

ved Frederiksberg hf-kursus. Hun er især glad for 

psykologi, hvor eleverne lærer om, hvad der former 

os som mennesker. Når hun har taget sin hf-eksa-

men, vil Monique gerne læse sociologi. 
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Udvikling af et godt skolemiljø 
på Frederiksberg hf-kursus. 
En rapport om projektet Vores skole

I foråret 2015 blev projektet Vores skole stablet på 

benene. Intentionen med projektet var at skabe 

et bedre skolemiljø, skabe flere sociale relationer 

blandt kursisterne og prøve at etablere en fælles 

FHF-ånd. 

En undersøgelse af kursisternes trivsel fra 20111 

viste, at lidt over 1/3 af kursisterne udtrykte util-

fredshed i bedømmelsen af skolens sociale miljø, 

og ca. 40 % af kursisterne udtrykte utilfredshed i 

bedømmelsen af det sociale sammenhold i klassen. 

Undersøgelsen viste, at 35 % af kursisterne ikke 

mente, at de havde god kontakt med kursister fra 

andre klasser, og 30 % af kursisterne angav, at de 

ikke mente, at skolen lavede gode arrangementer 

uden for skoletiden. Konklusionen på undersøgel-

sen var, at langt de fleste trives godt på FHF, men at 

ca. 20 % af kursisterne trives mindre godt:

En bedre trivsel vil kunne bidrage til at skabe en 

bedre arbejdsmoral og en højere gennemførsels-

procent.2

En tilsvarende undersøgelse i efteråret 2015 af 

kursisternes trivsel påviste ligeledes, at det psyki-

ske undervisningsmiljø kan forbedres:

Sammenfattende på det psykiske undervis-

ningsmiljø kan siges:

 • Det er ikke tilfredsstillende at 12 % melder ud 

om mangel på indbyrdes respekt

 • Det er ikke tilfredsstillende at 20 % melder ud 

om manglende arbejdsro i timerne

 • Det er bekymrende at 10 % ikke mener at kursi-

sterne støtter hinanden fagligt og socialt

 • Knap 20 % melder at der er ringe samarbejde når 

det gælder lektier og gruppearbejde³

Derfor var der stor tilslutning til projektet og mu-

1 Hansen, Kjeld Arne: Trivsel på FHF, Vinkler 2011

2 Hansen, Kjeld Arne: Trivsel på FHF, Vinkler 2011

3 Hansen, Kjeld Arne: Undervisnings-Miljø-Vurdering, UMV 
Frederiksberg HF november 2015

AF ANDERS GUDME-
KNUDSEN,
lektor i idræt og biologi

Mick Goldenbaum
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ligheden for at kunne få tid til at arbejde med til-

tag, som kan forbedre kursisternes trivsel. I pro-

jektet deltog følgende lærere: Anne Winding Top, 

Emil Sonne, Niklas Holm-Rasmussen, Mikkel Bloch 

Schousboe, Peter Bro, Johan Aage Smith, Marianne 

Leth Weile og Anders Gudme-Knudsen.

Vigtigheden af kursisternes trivsel kan ikke un-

dervurderes. Bl.a. har psykolog Ulla Dyrløv, der har 

skrevet bogen Det professionelle kram – en guide til 

fagfolk som arbejder med børn og unge, udtalt til 

Folkeskolen.dk:

Det handler om at være der som menneske. Børn 

i trivsel vil gerne lære, for det vil mennesker i 

trivsel. Så hvis man sørger for, at trivslen i skolen 

er i orden, så kommer fagligheden automatisk. For 

så bliver der plads til matematikken og stavningen 

i hjernen.4

Ligeledes konkluderer Dorte Ågård på baggrund 

af casestudier i en htx-klasse og en hf-klasse i sin 

ph.d.-afhandling fra Center for Undervisningsud-

vikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet:

Hvis gymnasieelever skal være mere motiverede 

i undervisningen, skal lærerne arbejde for, at de 

trives i skolen.5

Dorte Ågård udtaler også: »Gymnasielærere har i 

dag en selv forståelse som faglærere. Det bliver ikke 

anset som en selvfølgelig del af lærerrollen at tage 

sig af elevers trivsel og at arbejde med den gode 

kontakt. Det bør der ændres på.«6

I projektgruppen havde vi et ønske om at række 

ud over den daglige faglighed og skabe fælles ak-

tiviteter på tværs af klasserne, så under kyndig 

ledelse af Anne Winding Top og Johan Aage Smith 

blev morgensamlingen genskabt med information 

fra ledelsen, information fra diverse elevudvalg, 

elevunderholdning og ikke mindst den populære 

‘Johans brevkasse’. Desuden arrangerede gruppen 

følgende tiltag:

 • I forbindelse med Sundhedsugen i Frederiks-

berg Kommune blev der i uge 37 serveret mor-

genmad på skolen for alle kursister.

 • I november var alle 2. hf’erne i Grand bio og se 

to dokumentarfilm i forbindelse med CPH:DOX:  

Citizen Khodorkovski og A German Youth. Den 

ene film handlede om venstre-radikalisme i 

Tyskland, og den anden film handlede om et 

nutidigt opgør med en totalitær bevægelse – 

Putins Rusland.

 • Der var SSO-café i starten af oktober, hvor 2. 

hf’erne havde mulighed for at få en snak med de 

forskellige faglærere omkring deres valg af SSO, 

‘‘
Det handler om at være der som menneske. Børn i 
trivsel vil gerne lære, for det vil mennesker i trivsel. 

Så hvis man sørger for, at trivslen i skolen er i orden, så 
kommer fagligheden automatisk. For så bliver der plads til 
matematikken og stavningen i hjernen.

4  https://www.folkeskolen.dk/564376/psykolog-trivsel-er-
vigtigst--saa-kommer-laering-automatisk

5 http://tdm.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/laererrollen-i-
gymnasiet-skal-revurderes/

6 http://tdm.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/laererrollen-i-
gymnasiet-skal-revurderes/
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og i opgaveugen blev der etableret en SSO-café, 

hvor kursisterne kunne få hjælp og vejledning 

til deres opgaveskrivning.

 • Vi arrangerede juleafslutning med sang, optræ-

den og julequiz.

 • I januar blev der holdt et fællesarrangement for 

alle kursisterne i aulaen, hvor skuespilleren og 

historiefortælleren Aske Ebbesen holdt et un-

derholdende oplæg om sin egen tid på FHF og 

ungdomskulturen.

 • I februar deltog 20 kursister i en futsal-turne-

ring i Valbyhallen.

 • Som optakt til gallafesten i april var der i hele 

uge 14 mulighed for at finpudse de fem ture i 

Les Lanciers, og ikke et øje var tørt da en træ-

net lærerkvadrille dansede tre ture i aulaen i et 

spisefrikvarter.

 • I forbindelse med Frederiksbergs Aprilfestival 

viste teatret C:ntact forestillingen Tæt på en 

tirsdag for alle 1. hf’erne. En forestilling om at 

være ung i Danmark, en historie om seksua litet, 

racisme, generationskløfter og psykisk sårbar-

hed.

Desuden har vi holdt møder med elevrådet, hvor 

der også er et udtalt ønske om flere faste traditio-

ner på Frederiksberg hf, og håbet er, at kursisterne 

fremadrettet kan bidrage til flere sociale arrange-

menter på skolen.

Etableringen af et bedre skolemiljø er en langva-

rig proces, og det vil tage tid at forbedre det sociale 

miljø på en skole, hvor mange kursister har mange 

interesser og forpligtelser uden for skoletiden, men 

vi håber, at mange af de tiltag, vi har igangsat i sko-

leårets løb, kan fortsætte, og bidrage til en bedre 

skole, hvor flere kursister trives og har det godt 

med hinanden.



30 Skuespiller og historiefortæller Aske Ebbesen
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Pædagogikkens hvide kaniner

Når tryllekunstneren i cirkus trækker den ene hvide 

kanin efter den anden op af hatten, ser vi måbende 

til. Hatten er tom. Tryllekunstneren har selv vist os 

den, vendt bunden i vejret på den, og alligevel kom-

mer kaninerne op af den, uden at vi forstår hvordan. 

På samme måde er det med undervisning. Vi 

ved, at der kommer noget ud af det, nemlig læring, 

men vi ved som oftest meget lidt om hvordan. At af-

sløre pædagogikkens tricks var i skoleåret 2015-16 

emne for en studiegruppe bestående af lærere fra 

dansk-, matematik-, fransk-, naturfaggruppen og 

kultur- og samfundsfaggruppen på Frederiksberg 

hf-kursus med fokus på begrebet synlig læring. 

Et sisyfosarbejde

Synlig læring er i dag et modeord inden for både 

folkeskolen og de gymnasiale uddannelser i Dan-

mark. Begrebet synlig læring stammer fra den 

newzealandske professor John Hattie, som i 2009 

udgav bogen Visible learning. Det, som bogen i før-

ste omgang synliggjorde, var behovet for at sætte 

klare mål for elevernes læring og – ikke mindst – at 

udvikle metoder til at evaluere disse. I bogen Synlig 

læring og læringens anatomi, som John Hattie ud-

gav sammen med læringsforskeren Gregory Yates 

i 2014, udfolder forfatterne en anden facet af syn-

lighedsbegrebet. I bogen sætter de nemlig fokus på 

de usynlige kognitive processer, der ligger bag læ-

ring. Det, der kendetegner al læring, er, at det er en 

besværlig og langsommelig proces, som kræver tid, 

klare mål, hyppig evaluering og – hvis man skal blive 

rigtig god – succes undervejs i forløbet. For at opnå 

virkelig ekspertise skal man ifølge Hattie og Yates 

regne med at sætte ca. 10.000 timer af til at nå sit 

mål.1 Når man går i gang med at lære noget nyt, kan 

man imidlertid få hjælp af den viden, man allerede 

har tilegnet sig. Det er lettere at tilegne sig ny vi-

den, hvis man kan udnytte den positive transfer, 

der ligger i at sætte den nye viden i relation til en 

allerede eksisterende viden. Omvendt kan en ind-

lært fejlfuld viden skabe en negativ transfer, som 

kan besværliggøre indlæringen af den nye viden. 

AF KIM INGHOLT- 
GAARDE,
lektor i dansk og filosofi

1 Hattie, John, Gregory, Yates: Synlig læring og læringens anatomi, 
Dafolo, 2014, s.161.
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Det, der kendetegner al læring, er, at det er en 
besværlig og langsommelig proces, som kræver tid, 

klare mål, hyppig evaluering og – hvis man skal blive rigtig 
god – succes undervejs i forløbet.
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Man kan også hente hjælp til indlæringen af nyt 

materiale fra hjerneforskningen. Som Hattie og Ya-

tes skriver, så viser laboratoriestudier, at vores hjer-

ner lærer godt, når de modtager multimodale input, 

dvs. input fra en kombination af forskellige medier.2 

Lykkes læring, er det selvsagt en personlig tilfreds-

stillelse. Men det er en af Hattie og Yates pointer, at 

vejen dertil for det meste ikke er fornøjelig og – som 

Sisyfos’ arbejde med stenen – hårdt.3 Derfor har vi 

som mennesker også en indre modstand mod at gå 

i gang med at lære.

Willinghams tese

Modviljen mod at lære dannede udgangspunkt for 

Daniel Willing hams bog fra 2009 med titlen Why 

don’t Students like School?  Willingham tager ud-

gangspunkt i en situation, som mange lærere vil 

kunne genkende. Man forbereder sig grundigt til 

en time, varierer sine arbejdsformer, laver en pro-

gression og vælger materiale, der er på det helt rig-

tige faglige niveau, og som samtidig er spændende 

og måske endda sjovt, og alligevel virker eleverne 

umotiverede. Willinghams svar på elevernes mang-

lende motivation er neurologisk. »Hjernen er ikke 

designet til tænkning,« skriver han.4 For at forstå 

dette udsagn er man nødt til at se på den kognitive 

psykologis skelnen mellem hjernens to systemer. 

Det ene system er et ubevidst system, som står for 

erhvervelse af betingede reaktioner som f.eks. hold-

ninger og følelser. Dette system arbejder hurtigt. 

Når vi f.eks. cykler gennem byen på vej til arbejde, 

er det dette system, der, uden at vi lægger mærke 

til det, træffer beslutninger på splitsekunder om 

kørslen, som gør, at vi når sikkert frem.5 Det andet 

system derimod er langsomt og energikrævende og 

står for refleksiv tænkning. Det er dette andet sy-

stem, som vi som lærere beder eleverne bruge, når 

vi underviser. Men fordi det er energikrævende og 

også forbundet med en usikkerhed om, hvorvidt vi 

kan løse det problem, vi bliver stillet, har vi fra natu-

rens side en tøven over for at investere den energi, 

der kræves. Denne tøven kan udvikle sig til en di-

rekte modvilje, hvis den videnskløft, vi står overfor 

ikke er en kløft, men en afgrund. Når vi står over 

for en videnskløft, overvejer vi ifølge den kognitive 

psykologi nøje, om vi er i stand til at slå bro over den 

ved hjælp af de midler, vi har til rådighed, og – ikke 

mindst – om det er vigtigt for os at gøre det. Hvis vi 

vurderer, at de midler vi har til rådighed ikke slår til, 

og at det desuden ikke er relevant for os, så er der 

tale om vidensafgrund, som de fleste mennesker 

vælger ikke at forsøge at sætte over. Den kognitive 

psykologi rammer dermed en pæl igennem opfat-

telsen af, at mennesker af natur er nysgerrige og 

interesserede i at lære nyt. Spørgsmålet er, hvad vi 

som lærere stiller op med den viden. En vigtig del af 

løsningen på problemet, som Willinghams tese af-

dækker er, at vi sørger for, at de opgaver, vi stiller 

eleverne ikke er vidensafgrunde, men kun kløfter, 

samt at vi som lærere giver eleverne de fornødne 

værktøjer til at løse opgaverne. En anden og ligeså 

2 Ibid. s.163.

3 Ibid. s.168.

4 Ibid. s.31.

5 Ibid. s.375.
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vigtig del består i, at vi etablerer den tillid mellem 

lærer og elev, som giver eleven troen på, at springet 

ud i det ukendte ikke er et fald, men ender med fast 

grund under fødderne.

Blinkeffekten

For en lærer er de første ti sekunder, han eller hun 

møder en ny klasse, af stor betydning for, om der 

opstår et tillidsfuldt forhold mellem lærer og 

elever. Fænomenet, som er beskrevet af 

videnskabsskribenten Malcolm Glad-

well, kaldes blinkeffekten, og består 

i, at elever inden for bare ti sekunder 

foretager en evaluering af læreren. 

Det, der er med til at bestemme ele-

vernes opfattelse af læreren, er lære-

rens kropsholdning, ansigtsudtryk og 

graden af øjenkontakt med eleverne. En af-

slappet kropsholdning, smil og øjenkontakt, samt et 

opmuntrende tonefald er med til at skabe et posi-

tivt indtryk af læreren.6 I det videre undervisnings-

forløb, er det desuden lærerens evne til at behandle 

eleverne retfærdigt og med respekt og værdighed, 

som er afgørende for, om der etableres en tillidsfuld 

relation.7 Hvis det lykkes, er chancen for, at elever-

ne vover sig ud i det ukendte, og læring finder sted 

stor. Det, der er helt afgørende for, om undervisnin-

gen er en succes – tricket – er på den måde ligesom 

tryllekunstnerens trick med kaninerne i hatten, 

usynligt og delvis ubevidst. Men ved at beskæftige 

sig med synlig læring har man som lærer mulighed 

for at blive bevidst om, hvad der er for faktorer, som 

bestemmer, om der finder læring sted.
6 Ibid. s.57.

7 Ibid.
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Det daglige sprogbad

I slutningen af februar måned 2016 var den fran-

ske rapper Maître Gims ‘Ugens Uundgåelige’ på P3 

med sangen ‘Est-ce que tu m’aimes?’ (på dansk: 

Elsker du mig?). Det er ikke ofte, der spilles fransk 

musik på de danske radiokanaler, men det er til min 

store begejstring, når det sker – og den begejstring 

deler jeg med mine franskelever. 

Når man er i gang med at lære et (nyt) sprog, er 

det vigtigt med et ’sprogbad’ – at man ’bades’ i spro-

get ved at læse, lytte, skrive, tale og endda gerne 

synge på det pågældende sprog. Franskelever ople-

ver ikke et fransk ’sprogbad’ i det danske samfund. 

Som franskelev i Danmark må man selv opsøge det 

franske sprog og den franske kultur. 

Det manglende sprogbad – sammenlignet med 

det engelske sprogbad, som elever udsættes for 

hver dag i samfundet – har betydning for undervis-

ningen i andet fremmedsprog – uanset om det er 

fransk, spansk eller tysk. Eleverne må ’bades’ i un-

dervisningstimerne, og der skal blandt andet være 

fokus på glose træning – manglende ordforråd er 

oftest det, der hæmmer den mundtlige kommuni-

kation – og (sam)talefærdigheden. 

I dette skoleår har min kollega og spansklærer, 

Lise, og undertegnede haft mundtlighed i 2. frem-

medsprog som indsats område – i praksis har vi  

fokuseret på glosetræning og mundtlig sprog-

færdighed i spansk- og franskundervisningen. Til 

træning af ordforråd har vi især anvendt den web-

baserede tjeneste Quizlet og elektroniske kryds og 

tværs’er. I Quizlet kan læreren oprette elektroniske 

‘flashcards’ med fx franske eller spanske gloser ‘på 

den ene side af kortet’ og den danske oversættelse 

‘på den anden side’. Disse gloser kan eleven arbejde 

med på forskellige måder, fx som glosekort, der kan 

vendes både fra fransk eller spansk til dansk eller 

vice versa, i et spil, hvor gloserne skal matches to og 

to samt i en test, der genereres automatisk ud fra 

hele sættet af flashcards. 

Kryds og tværs har vi afprøvet både i program-

met Eclipse Crossword (fungerer på pc, men ikke 

på Mac) samt på den webbaserede tjeneste Lear-

ningApps, hvor der i øvrigt også er mange andre 

opgavetyper. Både flashcards i Quizlet samt kryds  

og tværs giver eleverne mulighed for at arbejde 

med centra le gloser fra en tekst. Gentagelse af glo-

ser i forskellige sammen hænge er nødvendig for 

gloseindlæringen og dermed for ud videlsen af ele-

vernes ordforråd. 

Til træning af elevernes mundtlige sprogfærdig-

AF METTE NØRGÅRD 
YDE,
lektor, idræt/fransk,

OG LISE E. HANSEN,
lektor, tysk/spansk
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hed har vi bedt eleverne om at anvende et lydop-

tagelsesprogram fx Screencast-o-matic, Vocaroo 

eller lydoptagelser på deres egen mobil til at indtale 

oplæsning af en tekst, besvare arbejdsspørgsmål og 

lave en billedbeskrivelse. 

Vores indsatsområde har været ordforråd og 

mundtlig sprog færdighed. Begge dele er relevante 

kompetencer for at lære et sprog. Og fremmedsprog 

er vigtige jævnfør rapporten fra arbejdsgruppen for 

uddannelse i fremmedsprog, der har titlen ‘Sprog er 

nøglen til verden’1. Også 2. fremmedsprog er vigtig, 

idet ‘engelsk (ikke) gør det alene‘ og ‘der er brug for 

kompetencer i flere sprog’2. Som forfatterne bag rap-

porten selv skriver det, er sprog ‘nøglen til at for-

stå andre kulturer og dermed nøglen til at kunne 

agere i verden og opnå indflydelse’3.  

1 »Sprog er nøglen til verden. Anbefalinger fra arbejdsgruppen 
for uddannelse i fremmedsprog« Juni 2011. Kilde: http://ufm.dk/
publikationer/2011/filer-2011/sprog_er_noeglen_til_verden.pdf

2 Begge citater er fra »Sprog er nøglen til verden. Anbefalinger fra 
arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog« Juni 2011. Side 
7. Kilde: http://ufm.dk/publikationer/2011/filer-2011/sprog_er_
noeglen_til_verden.pdf

3 Ibid. side 7. 
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De undertrykte ris
Om et forsøg med at styrke den skriftlige dimension i undervisningen.

Vi er omgivet med ting: Computere, briller, borde, 

servietter, kaffekopper… De er en så naturlig del 

af vores hverdag, at vi nemt glemmer dem. I stedet 

koncentrerer vi os om 'vigtigere' emner som 'natu-

ren', 'miljøet', 'tolerance', 'folketingsvalg' osv. Men 

ting er ikke bare ting.

De er også kulturer. En cigar f.eks. hører til en 

kultur, hvor de rygende tager sig tid og lugter af røg 

og whisky. Cigarer ryges bedst i stuer med tunge 

mørke møbler og masser af bøger med gulnede si-

der, der lugter af de mennesker, som de har boet 

med.

Modsat hører mobiltelefoner til en kultur, hvor 

man ikke taler med hinanden, men hele tiden skri-

ver til – ikke bare dem, man kender – men også en 

hel masse, man ikke kender, om sådan noget som 

f.eks. sko, bukser og mad, man synes betyder så 

meget, men som også hele tiden bliver skiftet ud.

Ting er ikke bare ting!, som sagt. De har deres 

egne verdener. Og hver verden har sit sprog.

Vores sprog, det, som vi hver for sig taler og skri-

ver, er påvirket af de ting, som vi omgiver os med, 

og det liv, vi lever blandt disse, og i en senmoderne 

verden, hvor alt optræder som mærkelige vægtløse 

genstande, der flagrer forbi på vores elektroniske 

devices’ skærme, kan det være svært at holde styr 

på det hele.

I et forsøg på i hvert fald at holde styr på sproget 

har undertegnede søgt om og fået ekstra timer til 

på forskellig vis at styrke den skriftlige dimension i 

undervisningen, primært i forbindelse med 1.Q, idet 

vi som dansklærere og læsevejledere kan spore en 

tydelig tendens til, at kursisterne får sværere og 

sværere ved at holde ordene fast.

Og tingenes kultur? Hvad med dem? De har også 

noget at gøre med dette projekt, for skriften er også:

En ting, der får os til at holde fast i ordene

Skrivning har sin historie, og historien er selv en 

skrift: I år tu sin der har skriften fastholdt historiens 

flygtige begivenheder og fået os til at huske forti-

dens begivenheder. Men også på et individuelt plan 

hjælper den os alle til at huske. Vi husker gennem 

systematiseringen af vores erindringer og tanker, 

som enhver skrivning nødvendigvis må indebære. 

I skriften etablerer vi et før og senere, et 'nu' og et 

AF ASK HEJLSKOV 
LARSEN,
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filosofi og læsevej-
leder, og 
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vejleder
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'dengang', kontraster mellem rigtigt og forkert, mig 

og ikke mig osv.

Skrivning er et erkendelsesredskab, og der er in-

gen grund til at begrænse skrivning til dansk. Ved 

at bruge skrivning i f.eks. historie får kursisterne 

mulighed for at få hold på stoffet. Den skrivende er 

tvunget til at engagere sig og få form på det lærte, 

og det afsløres hurtigt, hvis man har 'puttet sig' i ti-

merne og ikke rigtig hørt efter.

Skoleåret for 1.Q begyndte med en tur med histo-

rielæreren på Nationalmuseet for at se ud stil lingen 

'De hvide busser'. Em  net er en oplagt introduktion 

til historiefaget, da holocaust-proble ma tikken og 

historien om de hvide busser tydeligt markerer 

værdien af, at vi husker fortiden og lærer af den. Ef-

terfølgende blev klassen sat til at skrive en anmel-

delse af udstillingen. Skrivningen fore gik på klas-

sen, og Inger Worsøe og pæ da gogikumkandidat 

Belinda Granhøj Chri stensen var tilstede for at lede 

alle uden om skrivningens mange faldgruber og 

skær. En af grundtankerne bag under tegnedes pro-

jekt er nemlig, at skrivning ikke er en naturlig pro-

ces. Skrivning sker ikke af sig selv. Skrivning er en 

kultur, man gradvis skal føres ind i.

Skrivningens kultur

Under gennemførelsen af den tilsyne ladende simp-

le fysiske handling at skrive udfører den skrivende 

en kompleks mængde af forskelligartede mentale 

handlinger, der skal indøves over lang tid, og denne 

indøvning er ikke bare en individuel sag: Som skri-

bent skal man udover at ordne tankerne i række-

følge overveje, hvad andre tænker, stille sig selv 

spørgsmål undervejs, være selvkritisk – man skal 

på én gang huske, hvad man vil sige, og tænke på, 

hvordan andre opfatter det, man siger, og i den pro-

ces giver mange op og siger:

»Det med at skrive er ikke lige mig.«

Og dermed taber de ikke bare evnen til at skrive, 

men også evnen til på en afbalanceret måde at fun-

gere i et senmoderne samfund, for det er netop det, 

som skrivningen også træner: Evnen til at holde 

fast i sig selv sammen med andre. Modsat kan træ-

ningen kun ske i en eller anden form for fællesskab. 

Et sådant har undertegnede forsøgt at føre 1.Q 

ind i ved at skrive hyppigt i klassen og at stilladsere 

skrivningen af hver eneste stil i dansk og historie-

opgaven ekstra grundigt. Inden vi er gået i gang, er 

de tekster, der skal skrives om, blevet gennemarbej-

det i fællesskab. Derefter er skrivningen blevet delt 

op i faser: Først skrives redegørelserne, analyserne, 

karak teristikkerne, fortolkningen, og hvad der el-

lers hører til opgavens hoveddel. Derefter vælges 

en overskrift, og så skrives indledning og afslutning. 

I hver eneste fase foreslår læreren såkaldte nøgle-

formuleringer som f.eks. 'I denne forbindelse..' 'Digtet 

… af … handler om …' osv.,  der hjælper med at orga-

nisere stoffet. Under vejs i processen gøres mest mu-

‘‘
Skrivning har sin historie, og historien er selv 
en skrift: I årtusinder har skriften fastholdt 

historiens flygtige begivenheder og fået os til at huske 
fortidens begivenheder. Men også på et individuelt plan 
hjælper den os alle til at huske. Vi husker gennem syste-
matiseringen af vores erindringer og tanker, som enhver 
skrivning nødvendigvis må indebære. I skriften etablerer 
vi et før og senere, et 'nu' og et 'dengang', kontraster 
mellem rigtigt og forkert, mig og ikke mig osv.
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ligt i fællesskab. Alle i 1.Q er således løbende blevet 

bedt om at fortælle klassen, hvilke citater de vælger 

at tage udgangspunkt i, hvad de vil skrive, og hvorfor 

de gør det på den ene måde og ikke på den anden.

Og det er ikke engang nok

Enhver dansklærer vil vide, at almindelig stilladse-

ring ikke altid er nok. Derfor har undertegnede øn-

sket at bruge ekstra ressourcer på at assistere den 

enkeltes skrivning. I såvel opgaverne i historie som 

under stilskrivningen i dansk har vi valgt at følge 

de skrivende sætning for sætning. Dvs. vi har både 

hjulpet med at komme i gang og at få hold på hele 

afsnit, at finde på overgange og fastholde den røde 

tråd osv. Hjælpen har impliceret at stille spørgsmål 

til hver enkelt kursist. Spørgsmålene har været i stil 

med: Hvorfor skriver du det? Hvad bygger du den 

påstand på? Hvad synes du er vigtigst? Hvorfor det? 

– Hvorefter spørgsmålene efterfølges af: Skriv det! 

Desuden har vi optrådt som hver elevs almene læ-

ser: Vi har f.eks. om nødvendigt insisteret på, at vi 

ikke forstår, hvad eleven siger og bedt ham eller hen-

de om at forklare sig så tydeligt, at selv – en matema-

tiklærer – eller vedkommendes mor kan forstå det!

Almindeligvis er en sådan individuel vejledning 

en helt uoverkommelig sag for dansklæreren, for 

hvordan skal han/hun kunne nå at følge hver ene-

ste af hver elevs sætninger? I forbindelse med 1.Q 

har vi dels flere gange kunnet være to lærere til-

stede på én gang, når der skulle skrives. Dels har vi 

løbende tilbudt individuel ekstraundervisning til de 

elever, der har sværest ved det. Tilbuddet minder 

om det, som vi almindeligvis til byder i læsevejled-

ningen, men denne gang har det omfattet en langt 

større kreds end sædvanlig. I 1.Q har i alt 8 i kort el-

ler i længere tid benyttet sig af det tilbud. 

Som dansklærere er det vores erfaring, at langt 

flere elever har brug for hjælp til at komme ind i 

skrivekulturen, danne sætninger og forbinde sæt-

ningerne til hele afsnit og få styr på endelser og 

stavning, end læsevejledningen almindeligvis har 

kapacitet til at rumme.

Små skriveopgaver 

Men tilbage til skrivningen som erkenderedskab: I 

forbindelse med den generelle målsætning om at 

styrke skriftligheden har 1.Q ikke kun brugt ekstra 

tid i den almindelige stilskrivning, men klassen har 

også løbende skulle skrive små skriveopgaver, som 

vel at mærke er blevet rettet og bearbejdet, hvad 

dansklæreren under normale omstændigheder ikke 

har tid til, og en af sådanne opgaver har netop dre-

jet sig om ting:

Undervejs i arbejdet med oplysningstiden og 

Europas møde med det fremmede i 1700-tallet blev 

hver kursist  bedt om at finde en ting, som på en el-

ler anden måde hører til en kultur, som er værd at 

undre sig over, og her valgte kursisterne militærets 

patroner, Pakistans dekorerede busser, Vietnams 

store runde hatte, vægte i fitness-centret, mobilen, 

kunst…  – og ris!

Alle skulle derefter skriftligt give en begrundel-

se for deres valg og forsøge at beskrive den kultur, 

som tingen tilhører. Øvelsen skulle skabe en be-

vidsthed om, at kulturer ikke kun er noget, de an-

dre har; vi er omgivet af kulturer; det fremmede har 
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ligeledes ikke kun noget at gøre med ghettoer, de 

varme lande og den slags; det er overalt og en del 

af vores hverdag. 

Andre øvelser har haft karakter af små øvelser 

med kreativ skrivning, idet klassen har skullet skri-

ve videre på historier eller selv digte en. Sådanne 

kreative øvelser træner faglige begreber som for-

tæller, synsvinkel osv. på en anden, mere legende, 

måde. Samtidig tvinger den kreative proces kursi-

sterne til at identificere sig med personer, som de 

ikke ellers ville identificere sig med – eller til at hu-

ske og forestille sig ting og således at indgå i denne 

mentale proces, som står helt centralt i dansk og 

alle øvrige humanistiske fag:

Den personlige dannelse, der kan beskrives som 

den para doksale proces, hvor man gradvist bliver 

bevidst om sig selv – i tæt sammenhæng med, at 

man genkender sig selv i det, der ikke er en selv.

Og hvad har vi så fået ud af alt dette? 

Klassen er som sagt en 1. års klasse, og der kan der-

for stadig ske meget, før vi når til vejs ende, men 

vores skøn er, at klassen generelt er lidt flinkere til 

at aflevere end mange andre klasser, og at kvali-

tetsniveauet er lidt højere, men det er selvfølgelig 

svært at sige noget sikkert om, hvorvidt det skyl-

des vores ekstra indsats, eller at klassen hører til de 

mere motiverede.

I alle klasser er problemet jo desuden, at alle ikke 

afleverer, og ingen undervisning kan lykkes, hvis 

eleverne ikke deltager. Hvordan kan man forbedre 

en stil, der ikke eksisterer? 

Men projektet har givet os mulighed for at få fat 

i hver eneste i 1.Q og hjælpe alle, der har mere el-

ler mindre svært ved at skrive. Hvis nogen ikke har 

benyttet sig af denne mulighed, skyldes det ikke 

manglende assistance fra lærernes side.

Tingene og sproget

Skriftens værdi kan ikke undervurderes. Den kan 

gøre os til bedre samfundsborgere. Den nøjes ikke 

bare med at formidle tanker, men bliver selv en kil-

de til dem.

I forbindelse med føromtalte opgave med tinge-

ne undrede en kursist sig over en pose ris på en lidt 

anden måde, end man normalt gør. Vedkommende 

skrev følgende:

'En af de underlig ting ved rismarker er alt det 

vand. Når jeg står med min pose ris, virker det mær-

keligt, at de ris kommer fra sådan nogle underlige 

marker. Jeg kan ikke se logikken i det. Når jeg fore-

stiller mig en rismark, ser jeg fattige, slidte og un-

dertrykte mennesker. De her mennesker bor, arbej-

der og lever i undertrykkelse. Så står jeg her med 

min pose ris af under trykkelse. Hvordan kan jeg 

spise de her ris? De undertrykte ris.'

Man kan nu og da undre sig over forskellen mel-

lem det helt abstrakte som undertrykkelse og det 

helt nære som en pose ris. Alle taler om undertryk-

kelse i den tredje verden, men hvad har det at gøre 

med os – i vores hverdag? Intet? I ovenstående tekst 

fastholdes forundringen!

Eksemplet demonstrerer, at skrivning ikke bare 

er et spørgsmål om at kunne stave og skrive kor-

rekt, men også om at tænke og at engagere sig i 

verden.
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Er de kreative fag  
bare hyggefag?

For at tage en fuld hf-eksamen skal man have et så-

kaldt kreativt fag på C-niveau, og på Frederiksberg 

hf-kursus kan man vælge mellem de tre fag design, 

billedkunst og musik. På en række andre kurser kan 

man også vælge mediefag og på enkelte dans. 

I de sidste års reformer i gymnasieskolen er det 

ofte de kunst neriske fag, der har oplevet store æn-

dringer. Før reformen i 2005 var det obligatorisk at 

have både billedkunst og musik på C-niveau i gym-

nasiet, nu skal man kun have ét kunstnerisk fag. 

Samtidig er mediefag kommet ind som et nyt tilbud 

på mange skoler; det har betydet en nedgang for 

valg af billedkunst og musik på godt 60%, og for mu-

siks vedkommende er antallet, der vælger faget, støt 

faldet i årene efter reformen (Studenternes fagvalg 

2005-2013).

På hf-uddannelsen blev de kunstneriske fag 

faktisk opgraderet med reformen i 2005, timetallet 

steg fra to til tre timer om ugen, og der blev indført 

eksamen, men i regeringens oplæg til hf-reform fra 

april 2016 foreslås det, at man ikke længere skal 

have et obligatorisk praktisk/musisk fag (og heller 

ikke idræt). I stedet kan de kunstneriske fag indgå i 

en fagpakke, for eksempel en, der er rettet mod læ-

rer/pædagog-uddannelsen, eller i en kunstnerisk 

fagpakke rettet mod for eksempel Designskolen.

Så de praktisk/musiske fag ses som mindre vig-

tige for udvik ling af kompetencer i de mange tiltag 

til at reformere skole syste met end før. Hvad er de 

kreative fag egentlig for en størrelse, hvad kende-

tegner dem, hvilke kom petencer udvikler man, og 

kan de bruges til noget i videre uddan nelse og i er-

hvervslivet? Ud over at kunstneriske fag ofte angi-

ves af elever som en vigtig afveksling i skoledagen 

og også af forskere som vigtig for fastholdelse af 

elev-typer med en såkaldt boheme agtig strategi 

over for skolen, så giver disse fag også nogle gene-

relle kompetencer. Desuden giver fagene dannel-

sesmæssige ressourcer som for eksempel et skud 

kulturel kapital til kursister fra gymnasiefremmede 

hjem, så de ikke står uden for kunstens verden.

Hvilke kompetencer det er, forsøges skitseret i 

det følgende. Her tager jeg til dels udgangspunkt i 

mit eget fag, musikfaget, men mange forhold gæl-

der sikkert også generelt for de andre kreative fag.

De kunstneriske fag har ligesom andre fag en 

AF JAKOB JENSEN,
lektor i musik
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teoretisk del, hvor man tilegner sig analysemeto-

der og kunst/musikhistorie, og derudover har de 

en praktisk dimension: I design og billedkunst skal 

man udarbejde en portfolio med for eksempel teg-

ninger, designløsningsforslag og andre projekter, og 

i musik skal man lave sammenspil. Typisk arbejder 

man i de praktiske fag projekt orienteret ud fra en 

stillet eller selvudviklet opgave, og man beskæfti-

ger sig med hele processen fra idéudvikling til det 

færdige resultat.

I rapporten Kompetencer fra kreative fag i gym-

nasieskolen – hvad er kompetencerne, og bruges de? 

er det undersøgt, hvilke kompetencer man opnår i 

de praktiske og procesorienterede dele af de kunst-

neriske fag, og i hvor høj grad de bliver anvendt i 

kursisternes videre uddannelses- og arbejdsvalg. 

Undersøgelsen beskæftiger sig med elever, der 

har profileret sig på drama, billedkunst, mediefag 

og musik på fire københavnske gymnasier, Aure-

høj, Ingrid Jespersen, Sankt Annæ og Nørre G. Disse 

skoler har et samarbejde ved navn KULT, hvor der 

er fællesprojekter som Billednat med workshops 

med undervisere fra kunstverdenen, en filmfe-

stival og et årligt træf i Vega for musikgrupper. 

Under søgelsen, der er et pilotprojekt, bygger på 

udsagn fra nuværende og tidligere elever, arbejds-

giverrepræsentanter samt af en stati stisk analyse. 

Undersøgelsen finder fire hovedkompetencer: sam -

arbejde, disciplin, evnen til at performe og evnen 

til at se nye muligheder, som eleverne erhverver 

sig fra de kreative fag, og som de i høj grad bygger 

videre på i deres efterfølgende uddannelses- og ar-

bejdsmarkedskarriere.

Samarbejdskompetencen kommer ikke over-

raskende for alvor i spil, når man arbejder med et 

fælles projekt, hvor et produkt skal leveres til en 

bestemt deadline, for eksempel en koncert, en fore-

stilling eller en udstilling. I performancefag som 

drama og musik kunne man godt forestille sig, at 

man i disse senmoderne x-factor-tider var foku-

seret på at iscenesætte og realisere sig selv og sit 

unikke talent, men i hvert fald i musikundervisnin-

gen ser man typisk en proces i musikudøvelsen, 

hvor fokus flyttes fra en selv mod løsningen af op-

gaven, mod realisering af det musikalske produkt. 

Nogle husker måske som i en fjern fortid en smule 

fra folkeskolens musikundervisning, men for man-

ge er det reelt et helt ukendt og nyt fag, som man 

skal finde sine ben i. Andre på et hold har derimod 

spillet i band i mange år som fritidsinteresse. I sam-

menspillet ser man, at der sker en høj grad af læring 

gennem samarbejde i form af uformel læring, hvor 

de øvede viser begynderne de elementære ting, de 

har brug for. Det er en proces, der i faglitteraturen 

betegnes som situeret læring, hvor man lærer fær-

digheder i en sammenhæng, hvor de skal anvendes, 

og hvor størstedelen af læringen sker fra 'oldtimers' 

‘‘
Ud over at kunstneriske fag ofte angives af elever 
som en vigtig afveksling i skoledagen og også 

af forskere som vigtig for fastholdelse af elev-typer med 
en såkaldt bohemeagtig strategi over for skolen, så giver 
disse fag også nogle generelle kompetencer. Desuden giver 
fagene dannelsesmæssige ressourcer som for eksempel 
et skud kulturel kapital til kursister fra gymnasiefremmede 
hjem, så de ikke står uden for kunstens verden.
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til 'newcomers' – som da The Beatles havde brug for 

at lære, hvordan man tog en H-dur-akkord på gui-

tar og George Harrison og Paul McCartney derfor 

tog bussen til den anden ende af Liverpool for at 

opsøge en mand, som, rygterne sagde, kunne spille 

akkorden. De vendte derefter stolt hjem og kunne 

lære resten af orkesteret, hvordan man spillede 

denne famøse akkord.

Når et musiksammenspil overhovedet kan fun-

gere på trods af niveauforskelle, er det fordi der 

findes musikinstrumenter, som har temmelig enkle 

roller – i hvert fald inden for størstedelen af de sid-

ste 70 års rock/pop-musik. Er man begynder, kan 

man godt blive bassist og lære beliggenheden af 

de 4-8 forskellige toner, der typisk er i et nummer, 

og spille dem i det rigtige mønster. De mere øvede 

kan tage mere solistiske roller og have til opgave at 

udvikle musikstykket ved at indføre forspil, finde 

på nye afsnit eller ligefrem komponere selv, og i 

øvrigt lede gruppen. Når samarbejdet og den ufor-

melle læring kommer op i gear, kan grupperne for 

det meste styre sig selv. Der er selvfølgelig grænser 

for, hvor store niveauforskelle, der kan være, for at 

samarbejdet kan fungere.

Perfomancedelen er måske noget af det speciel-

le ved fagene drama, dans og musik. En del elever 

har evnen til at performe i blodet, og det gælder 

nok i højere grad, hvis man er vokset op i den krea-

tive klasse, men noget af det, der kan gøre en mu-

siklærer lykkelig, er når stille og generte kursister 

fra gymnasiefremmede hjem efter lang tids løben 

rundt om den varme grød rent faktisk stiller sig op 

Mange afholder sig måske fra at vælge musik på C-niveau, fordi de 

tror, at man skal kunne spille tenorhornstemmen til en Wagneropera. 

Men mindre kan gøre det – den kursist, der ikke har kunne lære at 

spille de tre toner D, G og A på en bas er ikke fundet endnu. Og med 

disse tre toner kan man spille mange numre, for eksempel »Evil 

Ways«, »Smooth Operator«, »Never Played the Bass« og »Shackles«.  

På billedet ser man, hvordan man tager tonen  g – her vist på en guitar, 

som man kan bruge som øveinstrument, idet de fire dybeste strenge 

på en guitar er de samme som på en bas.
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og fremfører et musikstykke for andre og bagefter 

omtaler det som en vigtig begivenhed i deres liv.

For at vende tilbage til undersøgelsen af KULT-

gymnasierne, så fandt den, at en næsten dobbelt så 

stor andel af eleverne i de kreativt profilerede gym-

nasier vælger en kreativ uddannelse end gennem-

snitligt i gymnasieskolerne, og en tilsvarende stor 

andel får kreative jobfunktioner efter gymnasiet. 

De arbejdsgivere, der blev interviewet i undersøgel-

sen, gav udtryk for en vis efterspørgsel efter den 

type af kompetencer, som de kreative elever har. 

Undersøgelsen siger som sådan ikke, at man ikke 

kan opnå samme kompetencer i andre fag; for ek-

sempel udvikles evnen til at samarbejde og se nye 

muligheder i en række andre fag, og det er i hvert 

fald centralt i det nye fag innovation. Undersøgel-

sen ser heller ikke en transfereffekt fra kreative fag 

til andre fag, for eksempel at man skulle blive bedre 

til matematik af at spille musik eller blive mere in-

telligent af at høre Mozart (hvilket i øvrigt også 

understøttes af forskningen på området). Men un-

dersøgelsen giver omvendt et vist belæg for, at der 

i visse sektorer er brug for de særlige kompetencer, 

de kreative fag giver.
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Pædagogisk halvdag  
om digital dannelse

Hvad dækker begreber som Deepface og Web 2.0 

over? Dette og meget mere blev lærerkollegiet gjort 

noget klogere på, da Frederiksberg hf-kursus af-

holdt pædagogisk halvdag om digital dannelse.

Torsdag d. 17. september 2015 besøgte Jakob 

Brøndum Pedersen fra Center for digitaldannelse 

Frederiksberg hf-kursus for at holde et oplæg om 

digital dannelse. Det kom der en meget inspireren-

de og udbytterig dag ud af. 

Jacob Brøndum Pedersen er en af Danmarks fø-

rende eksperter i spændingsfeltet mellem digital 

dannelse, netetik, digitale normer og virtuelle fæl-

lesskaber. Og han fremstod på dagen som en yderst 

kompetent og vidende ambassadør for sit felt. 

Digital dannelse + digitale færdigheder = digital 
kompetent

Præmissen for dagen var, at digital dannelse er vig-

tig for at kunne deltage i fremtidens samfund (og 

sågar fremtidens de mo krati). På samme måde som 

man er nødt til at lære en lang ræk ke uskrevne reg-

ler for, hvordan man bør opføre sig i den virkelige 

verden, således gælder det også for den virtuelle 

og digitale verden (dvs. primært når vi færdes på 

nettet). Her har det også konsekvenser, når man 

træder ved siden af normerne, da informationer om 

ens internetfærden, fx de billeder man Deler, eller 

de sider man søger på, bliver lagret, så det i princip-

pet altid vil være til at finde, hvis man har den rigti-

ge knowhow. Det er altså ikke ubetinget en god ide 

at uploade fjollede og kompromitterende bille der på 

nettet, da de vil være at finde på nettet længe efter, 

man selv har glemt alt om dem. 

Bekymringen er, at børn og unge mennesker 

bliver kastet ind i den digi tale verden uden at være 

klædt på til dette – og der er ikke en Emma Gad til at 

trække linjerne klart op for, hvad der er acceptabel 

og uacceptabel adfærd. Som Brøndum siger, »vi har 

haft mere end 2000 år til at opbygge en normdan-

nelse i vores samfund. Vi har haft sociale medier i 

10-15 år… Om 50 år vil anarkiet på nettet være helt 

hen i vejret.«

Eksempelvis er det i stigende grad blevet almin-

delig praksis at arbejdsgivere googler en ansøger og 

tjekker ens digitale fodspor. Det indtryk, arbejdsgi-

ver sidder tilbage med, kan have markant indflydel-

se på ens ansættelsesmuligheder.

AF THOMAS FALK 
LARSEN,
lektor i historie, religion 
og filosofi
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Et andet eksempel, som overraskede en del i læ-

rerkollegiet, er programmet Deepface (der af Jacob 

Brøndum Pedersen blev betegnet som Facebook-

grundlægger Mark Zuckerbergs våde drøm). Deep-

face er en ny ansigtsgenkendelsesteknologi. Den 

min dre omstridte side af teknologien har hjulpet 

til med at kort lægge de menneskelige sprog, sprog-

stammer, strukturer, sætnings konstruktioner m.v. 

Dette vil den formodentlig fortsætte med at gøre 

med stadig stigende detaljeringsgrad.

Den mere kontroversielle side af teknologien ek-

semplificeres ved Facebooks store interesse i den. Det 

er ifølge Jacob Brøndum Pedersen formentlig Face-

books intention på linje med kort læggelsen af spro-

get at kortlægge den menneskelige fysiognomi. Det 

vil sige at programmet kan indsamle data om men-

neskers præferencer, handlingsmønstre, købsmøn-

stre, socia le netværk, normer, menneskelige og po-

litiske holdninger, der i kombination med f.eks. køn, 

ansigtstræk og race baggrund skaber en unik  viden 

om os alle sammen. Dette med kommerciel brug 

som det primære motiv. 

Men mulighederne for misbrug er mange. Helt 

konkret er det muligt for programmet at sam men-

ligne billeder af to ansigter og bestemme med en 

sikkerhed på helt op til 97 procent, om der er tale 

om det samme menneske. Og dette uanset om det 

ene billede er af personen som nyfødt og det andet 

som voksen. Det vil altså være muligt at indsamle 

en unik viden om det enkelte menneske. Døren står 

på vid gab for at videreformidle denne information 

enten til kommerciel eller politisk brug.

Og hvorfor, spurgte Jacob Brøndum Pedersen re-

torisk, er det egentlig, at programmer som fx Google 

og Facebook er gratis? Ja, en god fingerregel er, at 

hvis noget er gratis, så er det, fordi vi betaler med vo-

res liv – vi er produktet. Og så rejser det blot spørgs-

målet om, hvor meget er vi værd? Det er eksempler 

som disse, der understreger nødvendigheden af, at 

kursisterne (og forså vidt os alle sammen) bliver di-

gitalt dannede og dermed bliver digital kompetente.

Fra Web 1.0 til Web 2.0

En anden af de helt store udfordringer ved lærer-

gerningen i disse år er at forholde sig til brugen af 

digitale medier (så som smartphones, tablets og 

mobiltelefoner – men også internettet i al alminde-

lighed) i undervisningen.

En af de seneste års vigtigste udvikling inden for 

digitale medier er springet fra Web 1.0 til Web 2.0. 

Overordnet handler Web 2.0 om at skabe relationer 

mellem mennesker i cyberspace. Forskerne Dohn 

og Johnsen definerer begrebet på følgende måde: 

»Betegnelsen 'web 2.0' anvendes typisk om 

websites og webmedierende aktiviteter, der er 

kendetegnet ved en høj grad af bruger-til-bruger-

Facebook-

grundlægger 

Mark Zuckerberg 

og Deepface.



indholdsproduktion og –interaktion. Termen skal 

ses i relation til betegnelsen 'web 1.0', og den skal 

påpege, at man inden for de seneste år er begyndt 

at strukturere, anvende og udvikle information og 

viden på WWW [World Wide Web]«.1  Det klassi-

ske Web 1.0 har fokus på informationssøgning og 

envejskommunikation, hvor brugerens interaktivi-

tet med websiden udelukkende går på at navigere 

rundt på siden og bruge de features, der nu engang 

er programmeret på siden – det være sig under-

mapper, film og lydklip, links osv. Dette er stadig 

den måde, internettet mest bliver brugt på. 

I løbet af de seneste 5-10 år er Web 2.0 kommet 

mere og mere på banen. Nogle af de meste kendte 

og populære eksempler på Web 2.0 værktøjer er 

Google Docs, Facebook, Twitter, Instagram, You-

Tube, og ikke mindst Wikipedia. Der er en række 

fordele ved at bruge web 2.0 værktøjer. Brugeren 

er ikke længere blot informationssøger, men bidra-

ger med skabelsen af viden og deling af informati-

on. Det bliver en platform for interaktivitet mellem 

mange brugere imellem. Med andre ord handler det 

om kom munikation, vidensdeling og produktion 

mellem aktive brugere.

Det overordnede postulatet fra tilhængere af 

Web 2.0-redskaber til uddannelsesbrug er, at det 

rummer et stort potentiale til at skabe bedre under-

visning og læring bl.a. fordi brugeren spiller en mere 
1  Dohn, N.B. og Johnsen, L.: E-læring på web 2.0, Frederiksberg: 
Samfundslitteratur. 2009, s.13.
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aktiv rolle ved at være medproducent af indholdet 

på websiden. Målet er altså at få kursisterne til at 

arbejde sammen om bl.a. vidensdeling og i sidste 

ende skabe en refleksion over det indhold, de arbej-

der med. Eleverne bliver med andre ord hinandens 

lærere i stedet for blot at lægge al ansvar for læring 

over på læreren, og det skulle i bedste fald give kur-

sisterne en øget motivation og engagement.

Andre fordele ved web 2.0 skulle være, at det 

åbner op for en anderledes måde at give lærerfeed-

back på. Det åbner ligeledes op for nye måder at un-

dervisningsdifferentiere på.

Der er inden for forskningen i brug af digitale 

medier i under visningen delte meninger om, hvor-

vidt det gavner læringen eller hæmmer den. Man 

kan rolig sige, at den diskrepans ligeledes er at finde 

på lærerværelset på Frederiksberg hf-kursus.

Forældres og læreres rolle

Afslutningsvis kom vi også omkring, hvilken rolle 

forældre og lærere har i forhold til digital dannelse. 

En af Jacob Brøndum Pedersens klare opfordringer 

er, at man som forældre bestræber sig på at danne 

en relation både til børns offline-liv og online-liv. At 

interessere sig for hvordan børnene og unge men-

nesker færdes på internettet.  At vise interesse for 

hvad de laver, hvorfor, og hvilket udbytte de får ud 

af det. 

Og hvad er så lærernes rolle i alt dette? Jo, vi skal 

om ikke omfavne den digitale verden, så i det mind-

ste forstå den, argu menterede Jacob Brøndum Pe-

dersen for. For forstår vi den ikke, så mister vi også 

gradvis muligheden for at relatere til en stor del af 

kursisternes livsverden. Denne opfordring er her-

med givet videre.
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En odyssé i Paris

»Qui contemple les profondeurs de Paris est saisi 

de vertige.  

Rien n’est plus fantastique. Rien n’est plus tragique.  

Rien n’est plus sublime.« 

(Den der betragter dybderne i Paris gribes med svim-

melhed.  

Intet er mere fantastisk. Intet er mere tragisk. 

Intet er mere sublimt.) 

VICTOR HUGO

Lysets by, kærlighedens by, byernes by. Kært barn 

har mange navne, og alle sammen er de her fuldt 

berettiget, for at tillægge Paris ét bestemt prædikat 

er umuligt. Det er en enorm og levende metropol, 

hvor de storslåede avenuer og mange historiske 

bygninger fortæller om hver sin kunstart og ikke 

mindst en storhed, hvis mage ikke er set lige mange 

andre steder i verden. Dog er det i de små gader, i de 

mindre bydele, at man finder ind i hjertet af Paris’ 

egentlige sjæl. Det er her man oplever sammenhol-

det og solidariteten borgerne imellem. Hvad enten 

det er kunstmaleren fra de stejle gader i Montmar-

tre, der i sin søgen efter ly for regnen bevæger sig 

ind på den lokale café for at nyde et glas rødvin og 

en venskabelig snak med personalet, eller om det 

er moderen fra arbejderkvarteret, der kommer et 

fremmed barn til undsætning efter et voldsomt 

styrt på løbehjul ned af en spejlglat og regnvåd sti 

i Parc de Belleville. Ej heller skal hunden glemmes. 

På et restaurantbesøg sidder denne pænt og nyder 

et måltid på gulvet ved siden af sin ejer. I Paris er 

der plads til alle. En sætning den største kirkegård 

i Paris, Père-Lachaise, kan bevidne om. Her ligger 

der elskede, kulturelle personligheder begravet fra 

hele verden: Oscar Wilde, Jim Morrison og Frédéric 

Chopin bare for at nævne nogle få. Men ligeså fred-

fyldt og idyllisk som Paris kan tage sig ud, ligeså 

kaotiske kan byens trafikkerede avenuer opføre sig. 

Oppe fra byens berømte triumfbue, be liggende på 

Stjernepladsen, illustreres dette på fornemmeste 

vis. Dette er stedet, hvor 12 af byens store avenuer 

mødes i ét stort knudepunkt. En rundkørsel af en 

anden verden. Lur mig om ikke dette er stedet, hvor 

byens mange taxachauffører har fået deres ilddåb. 

Ved nærmere øjekast aner man dog en mening med 

galskaben, og det går op for én, at der er system i 

den kaotiske trafik. De mange biler i Paris kræver 

simpelthen, at man kører der, hvor der er plads for, 

at trafikken holdes flydende, men man skal da ikke 

holde sig tilbage med signalhornet af den grund…

AF RASMUS SANDØ 
HANSEN,
elev i 2.K
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I Versailles var vi på udflugt til byens berømte 

slot, der i fordums tid bl.a. var berygtet for en vældig 

omgang hor, en svær grad af narcissisme og et fri-

sind der tillod at opføre dristige teaterstykker som 

Molières ‘Tartuffe’. Et stykke der i sin samtid var 

bandlyst af selveste ærkebiskoppen. Men på trods 

af de overdådige indretninger, den imponerende 

spejlsal og en mildest talt grundig guide, der spyt-

tede anekdoter ud og droppede navne og årstal som 

gjaldt det hendes liv, så var det dog den melankol-

ske stemning som haven bar præg af der vakte en 

uventet interesse. Havens vintergrå udseende stod 

i dyb kontrast til den ellers så eksponerede farve-

rige sommerversion af ditto. Det viste sig decideret 

uhyggeligt at bevæge sig ind i de menneskeforladte 

labyrinter bestående af enorme buskadser. Som i en 

gyserfilm var alle havens statuer dækket til af mør-

ke plastikpresenninger med stramt bundne reb om 

halsen. Som ansigtsløse genfærd fra fortiden stod 

de tavst og vogtede over Solkongens ejendom, og 

tanken strejfede én, om Belphégor fra Louvre mon 

havde fundet nye gange at spøge på.

Har man sagt Paris, så har man også sagt Eif-

fel. Men bedst som vi spankulerer ned igennem de 

velhavende gader i jagten på 'Jernkvinden', da be-

gynder de truende, grå skyer at tromle frem på den 

blå himmel. Da vi er få minutter fra vores mål, ram-

mes vi af et uvejr, der viser sig at være ligeså vold-

somt, som Paris er smuk. På rekordtid forsvinder det 

mægtige tårn i en tåge af regndråber, og det er nu 

alle mand for sig selv. Folk løber i hvilken som helst 

retning, der kan indgyde håb om bare en smule ly. 

Ved et enkelt glimt mod toppen af det godt og vel 

nu usynlige tårn lyder et gigantisk tordenbrag, og 

et lyn slår ned i øverste etage. Da Moder Natur til-

‘‘
Indtrykket er, at i Paris er der plads til alle. En sæt-
ning den store, gotiske kirkegård i Montparnasse 

kan bevidne om. Her ligger der elskede, kulturelle personlig-
heder begravet fra hele verden: Oscar Wilde, Jim Morrison og 
Frédéric Chopin bare for at nævne nogle få.
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med herefter vælger at kaste et iskoldt snevejr i ho-

vedet på os, da kigger vi fortabte og gennemblødte 

på hinanden og beslutter os for, at dagens program 

er slut. 4 årstider var, hvad der ramte os på godt en 

enkelt time, en tilfældig eftermiddag i Paris. For-

nuftigt nok blev de fleste elever hjemme på hotellet 

denne aften og fik varmen tilbage i deres kroppe. 

Men modsat det kolde og våde vejr vi blev ofre for, 

så skiftede aftenvejret til klart og mildt. Tilbage til 

Eiffeltårnet. Nu var det igen muligt at komme op. 

Uvejret må have skræmt turisterne væk, for eta-

gerne i tårnet var fuldkommen menneskeforladte. 

Som i en drøm stod man alene på toppen af verden 

og spejdede ud over et hav af gadelys, der bølgede 

sig så langt øjet rækker. Som en spejlvendt stjerne-

nat lyste hver enkelt lille lampe byen op i en larmen-

de stilhed, imens skibene på Seinen lydløst fremad 

flød, som svævede de igennem Mælkevejen. 



54 Paris. Musée d'Orsay
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Gotiske katedraler  
og en forbedret  
'learning atmosphere'

Den første april tog A-niveauholdet i engelsk 1.VX 

til Edinburgh på en studietur, der havde til formål 

dels at være en kulturel og historisk pendant til for-

løbet om Skotland, dels at være en appetitvækker 

til et kommende forløb om Shakespeares Macbeth, 

der finder sted i Skotland, men måske vigtigst af 

alt at være noget fælles, der kan samle den sam-

menbragte klasse. Eller som Isabella, Sarah og Sille 

formulerer det:

»Det er altid spøjst at være en sammenslået 

klasse, da man skal finde grænserne hos og danne 

et bånd til nogle, man kun har ét fag med. Det, at vi 

kom til Edinburgh, sammenrystede os godt og grun-

digt. Da vi boede op og ned af hinanden på ét væ-

relse, fik vi mange skønne og sjove stunder sammen. 

Engelsk bliver hyggeligere og hyggeligere for hver 

gang.«

Kursisternes første udfordring var at tjekke ind 

på deres hostel, hvilket gik forrygende. Flere kursi-

ster gjorde som Oliver opmærksom på den afslap-

pede og venlige stemning, som de følte, at de ople-

vede i Edinburgh:

»Det bedste ved Skotland var de venlige menne-

sker og det gode miljø. På intet tidspunkt følte man 

sig truet eller ubehageligt til mode. De siger tak, når 

man holder døren, og undskyld, når man ramler ind i 

hinanden. Det kunne vi godt lære noget af.«

Dag 2 skulle kursisterne selv vælge noget, som 

de gerne ville fremlægge om, så turen ikke blot 

bestod af støvede læreroplæg. Overraskende nok 

valgte de fleste grupper historiske seværdigheder. 

AF RASMUS  
SKOVGAARD  
JØRGENSEN,
lektor i engelsk og filosofi

‘‘
Det er altid spøjst at være en sammenslået klasse, 
da man skal finde grænserne hos og danne et bånd 

til nogle, man kun har ét fag med. Det, at vi kom til Edin-
burgh, sammenrystede os godt og grundigt. Da vi boede op 
og ned af hinanden på ét værelse, fik vi mange skønne og 
sjove stunder sammen. Engelsk bliver hyggeligere og hyg-
geligere for hver gang.
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En gruppe bestående af Anna, Maria, Marie og Zara 

havde valgt Saint Giles’ Cathedral:

»På turen i Skotland besøgte vores gruppe Saint 

Giles’ Cathedral, som faktisk kun har være katedral i 

to korte perioder i 1600-tallet. Det er stadig en fun-

gerende presbyteriansk kirke, som har en menighed 

på ca. 300 familier. Der er mange mindesmærker for 

faldne soldater både fra langt tilbage og fra 2. ver-

denskrig. Det er en utrolig flot kirke fyldt med far-

vede glasvinduer og udsmykkede lofter.«

En god ting ved Edinburgh er byens relativt yd-

myge størrelse i forhold til, hvor mange ting der er 

at se og give sig til. Elisa nævner, at hun blev beta-

get af byen ved første øjekast:

»Arkitekturen i Edinburgh var en mine yndlings-

dele ved turen. Byen er overvejende præget af en 

gotisk og majestætisk stil, som med det samme op-

sluger ens interesse og koncentration. Idet vi begav 

os ud fra Waverley Station, som ligger i centrum af 

Edinburgh, og mod vandrerhjemmet, som var vores 

første stop på turen, blev jeg øjeblikkeligt betaget af 

bybilledet. De store detaljerede bygninger, som går 

ind under georgiansk arkitektur er i et overvældende 

flertal i forhold til det nye betonbyggeri, hvilket giver 

byen sin helt egen charme og stemning.«

Dag 3 var vi tidligt på færde, da vi skulle med tog 

til Dundee og derfra med bus til Glamis Castle, hvor 

Macbeth primært udspiller sig. Også her var der po-

sitive tilkendegivelser fra kursisterne, om end nogle 

vist havde lidt svært ved at forstå guidens dialekt. 

Her illustreret ved Benjamins input:

»Jeg var helt vild med landskabet i Skotland. Da 

vi var ude ved Glamis Castle og gå rundt, var der en 

masse smukke omgivelser, og det var fedt at være 

en del af det. Jeg fik taget en hel masse billeder, som 

jeg bliver glad af at kigge på den dag i dag. Men det 

var ikke kun ved Glamis Castle, det var også i byen 

oppe på klippen Arthur’s Seat. Det var jo helt vildt, 

at der var sådan nogle smukke, naturlige landskaber 

lige ved byen.«

Det skotske engelsk kan nemlig være svært at 

forstå. Især hvis man kun har været udsat for ame-

rikansk eller i nogen grad britisk engelsk. Nu er det 

dog så heldigt med sprog, at man kan tilegne sig 

det, hvis man gør en indsats. Det opdagede Patrick 

blandt andre:

»Den ting, jeg syntes, var bedst, var nok at snak-

ke engelsk med personer, som havde en svær accent, 

og at man lærte at forstå, hvad de sagde med tiden.«

Foruden at være hjemrejsedag så stod dag 4 

på lidt politisk input fra studenterorganisationen 

på Edinburgh University. Sjovt nok var vores fore-

dragsholder en englænder, som var flyttet til Edin-

burgh for at studere. Det blev til en fin udveksling af 

erfaringer krydret med information om det skotske 

samfund. Alt i alt var det var en enormt hyggelig og 

udbytterig tur, men jeg vil lade Ellie konkludere:

»Det, jeg syntes, var fedest ved vores studietur 

til Skotland, var, at 1.x og 1.v fik mulighed til at lære 

hinanden bedre at kende, hvilket har forbedret vores 

learning atmosphere i undervisningen. Ud over det 

var det også rart at kunne opleve en anden kultur 

sammen med klassen, og Skotland er virkelig smukt, 

selvom det regnede det mest af tiden.«
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Guirlander af skinker  
og et boblende pigehjerte 

»Jeg skred altid, for Spanien var ved at gaa mig i 

Blodet. Med lange, rolige Skridt bevægede jeg mig 

gennem Verden, et søvnigt, selvoptaget Smil laa 

bestandig om mine Læber, og en uanet Melankoli, 

som i flere Aar havde ligget godt skjult, var brudt 

frem. Jeg smilte nedladende til alle Foreteelser.« 

TOM KRISTENSEN: EN KAVALER I SPANIEN

I efteråret tog 2.N på tur til Cataloniens hovedstad, 

Barcelona, for at sanse, opleve og indfange noget 

af den by, poeter, romantikere og kommunister 

gennem tiden har ladet sig opsluge af. Et af turens 

mål var at udvikle den kreative skrivning: at iagt-

tage og sanse – og få det ned på papiret. Så med 

Tom Kristensens ord i blodet og udstyret med sort 

notesblok og blyant gik klassen på opdagelse gen-

nem byens berygtede og myteomspændte kvar-

terer. Her følger to af rejsebeskrivelserne – begge 

med inspi ration fra oven. I den første i form af dryp-

pende grisefedt fra de ophængte serranoskinker på 

frokostrestauranten Pan Xampa ñe ria ved havnen, 

og i den anden fra himlen: Den berømte cata lon ske 

arkitekt Antoni Gaudís (1852-1926) mesterværk af 

en kirke, Sagrada Família.

Skinkerne i loftet 

Den kølige atmosfære rammer én som en blid og 

beroligende sommerbrise. Det er som at træde ind 

i en anden verden. Udenfor er der roligt, varmt og 

lyst. Her slapper øjnene af i den dunk le belysning, 

kroppen køler ned, og hjernen vågner op fra den 

hyp no tiserende tilstand, varmen har bragt den i. 

Jeg står ved siden af to mænd. De er iført hvide 

overalls og en hvid hat. De er beskidte. Selv deres 

AF ANNE WINDING TOP,
lektor i dansk

AF CECILLIE  
CHRISTENSEN, 
2.N
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tænder er beskidte. Sorte og lidt forslået. De står og 

snakker begejstret med hinanden, men jeg kan ikke 

forstå hvad de siger. De griner begge højlydt, og jeg 

kan ikke lade være med at smile. Den ene af de to 

mænd sætter tænderne i sin sandwich. Han tager 

en alt for stor bid, og en del af det, der skulle have 

været i munden, ender i stedet på gulvet og bliver 

en del af stedet. Det ligner blodpølse. Jeg betragter 

ham intenst, hvorfor ved jeg ikke. Men han har fan-

get min opmærksomhed, måske fordi han falder så 

godt ind i omgivelserne, at han er essensen af ste-

det, eller måske er det bare, fordi jeg er sulten. 

Jeg får en albue i hovedet og bliver hylet ud af 

min stirren. En dame kigger ulykkeligt på mig og 

undskylder på spansk: »Oh, perdone señorita!«. Jeg 

smiler til hende og ryster tilgivende på hovedet, 

men hun har allerede vendt sig om og er i gang med 

at bestille sin frokost. Min mave vrider sig af sult, 

og jeg giver mig i kast med at forstå menukortet. 

Eller rettere sagt de kæmpestore gule skilte med 

et tætskrevet udvalg af gud ved hvad. Mit spanske 

rækker ikke, og jeg giver hurtigt op. I stedet retter 

jeg min opmærksomhed mod de store tørre skinker, 

der hænger fra loftet. De hænger på rad og række, 

ligesom en juleguirlande. Min mund løber for alvor 

i vand, og jeg får julelys i øjnene. Jeg kigger på Se-

bastian, vi går i klasse sammen og er hurtigt enige 

om at bestille lidt tapas til deling. Jeg får ham til at 

bestille, da min højde ikke gør det muligt at se over 

disken. 

Igennem larmen, de store armbevægelser og de 

smaskende munde, rækker Sebastian mig et lille 

glas lyserød cava. Mit pige hjerte hopper af glæde, 

og jeg tager forsigtigt en tår. Alle boblerne kilder i 

min mund, og den søde, halvbitre smag stiller min 

tørst på den bedst tænkelige måde. Resten af glas-

set ryger hurtigt ned, og de mange bobler på én 

gang gør lidt ondt i maven. Første tallerken er med 
‘‘

Igennem larmen, de store armbevægelser og de 
smaskende munde, rækker Sebastian mig et lille 

glas lyserød cava. Mit pigehjerte hopper af glæde, og jeg 
tager forsigtigt en tår. Alle boblerne kilder i min mund, og 
den søde, halvbitre smag stiller min tørst på den bedst 
tænkelige måde.
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ost, en sød, tør og let knasende ost. Anden tallerken 

er fyldt med skinke, den bedste fra loftet. Den glin-

ser af sved på tallerkenen, smelter i min mund og 

fylder den helt op med kærlighed. Den allerbedste 

slags kærlighed i verden. Den man kan stole på og 

aldrig bliver træt af. Den der kan købes for penge, 

mange penge, uden at komme på kant med loven. 

Og den man heller ikke er ked af at dele med andre. 

Kun lidt. Den tredje tallerken: De er lange og grønne, 

ligner en chili, men han siger, at det ikke er en chili. 

Jeg tager en stor bid, for jeg er sulten. Den er syltet 

og saftig. Og det er en chili. Sebastian redder mig 

med endnu et glas lyserød cava, som ryger ligeså 

hurtigt ned som det andet. Den fjerde og sidste tal-

lerken er en anelse mere fredelig og fed. Kartoffel-

croquetter. Små gyldenbrune kugler drysset med 

salt. Jeg tager en hel en  i munden, og den kan lige 

være der. Under den sprøde, friturestegte skorpe 

er midten blød, let og fed på den fede måde. Kon-

sistensen beroliger min brændende mund, og jeg 

vover mig ud i endnu en bid syltet chili. Mere cava. 

Bobler i maven. 

Vi træder ud i den virkelige verden igen, og var-

men slår ned over en som en tung dyne. Gaderne er 

tomme og står som stor kontrast til det propfyldte 

frokoststed med skinkerne i loftet. Vi begiver os vi-

dere ned ad gaden, mætte, halvfulde og stadigvæk 

i Barcelona. 

Stemninger og lys fra oven

Mængderne af besøgende mennesker syner ikke 

af meget i La Sagrada Familia. De fylder så lidt 

ved siden af. Så overvældende og prægtig at den 

aldrig kunne drukne i menneskemængder – uan-

set mængdens størrelse. Mennesker summer. I det 

store perspektiv er det en imponeret, respektfuld 

summen. Men i den lille gruppe omkring mig er det 

en diset stemning. Som dæmpet af en træt tåge af 

manglende søvn og energi. Energien er brugt op i 

løbet af natten, og der er ikke blevet ladet op på pu-

den under dynen, hvad der måske ellers nok kunne 

have været behov for. Det er en tung og stædig 

stemning, der umiddelbart ikke lader sig bryde af 

gamle kulturelle turistmagneter. 

Et overrumplende rum

Det meste kø og kaos er forceret, audioguiden er 

placeret over ørene og klar til på ny at fortælle 

om La Sagrada Familia. Den disede stemning lader 

sig stadig ikke bryde igennem. Først da guiden i 

AF MARIE PILGAARD,
2.N



62

ørerne tillader os at træde over dørtærsklen til den 

overrumplende, imponerende kirke, bryder noget 

udefinerbart igen nem stemningen. En støjende ro 

rammer ansigtet. De utal lige turisters summen fyl-

der på ingen måde det enorme, himmel stræbende 

kirkerum. Rummet dæmper al småsnak og impo-

nerede udbrud. Rummet rummer – og gør lyden 

til ro. En enestående rummelighed, som passer til 

dette rum, der netop skal kunne rumme det hele: 

Glæden større end alle andre, sorgen der kan synes 

uendelig, og kærligheden som binder os sammen. 

Den skal rumme hverdagen og højtiderne. I dette 

rum er pladsen der. Til alle. De åbne og syngende 

hjerter og de stumme og sørgende. 

Loftet, som giver fornemmelsen af at stå under 

trækroner i en skov, imponerer og bryder gennem 

træthedens dis, der tidligere lå så tungt. Et farve-

løst landskab af forgrenende stammer over rækker-

ne af bænke, alle vendt mod alteret for enden, giver 

en fornemmelse af, at der findes noget større end 

os selv. Det er et imponerende værk, der gemmer 

på århundreders arbejde, og som endvidere besid-

der den næsten sjældne evne til at kunne trænge 

gennem træthedens tågede mure hos en flok unge 

mennesker.

Gud og Gaudí

Siden sidste halvdel af 1800-tallet, oplyser audi-

oguiden i min øregang, har man lagt sten for at 

skabe denne turistmagnet, ja nok den største i det 

nordlige Spanien. Arbejdet med kirken har væ-

ret i gang i over 200 år – og er stadig ikke færdig. 

Audioguiden fortæller om arkitekten bag skabel-

sen, Antoni Gaudís, inspira tions kilder og tanker om 

detaljerne. Hvordan naturen og bib lens fortællin-

ger er repræsenteret og smeltet sammen i byg ge  -

teknikker og imponerende, detaljerede udformnin-

ger i den sandfarvede sten, det hele er konstrueret 

af. Og om overvejelserne bag lysindfaldet i kirken, 

der hverken må være for skarpt eller for svagt, da 

begge dele blænder. Gaudí dedikerede mere end 40 

år til byggeriet og sov de sidste år i selve kirken. 

»Min klient har ikke travlt,« lød det fra Gaudí med 

reference til Gud. Byggeriet er stadig ikke færdigt.

Gennem mosaikruderne i kirke rum mets sider 

i den ene ende kastes lyset ind og præger stem-

ningen. Farvemosaikken sender varme og glæde, 

mens der i den anden ende, på den anden side af 

den tværgående gang, som laver rummets form 

til et kors, er en melankolsk og koldere stemning 

uden farver, kun med lys. I begge ender er en Jesus-

figur i centrum, men det er Jesus i to vidt forskellige 

kunstneriske fortolkninger. Fra en klassisk fortolk-

ning, som man kan finde den i de fleste kate draler, 

‘‘
Først da guiden i ørerne tillader os at træde over 
dørtærsklen til den overrumplende, imponerende 

kirke, bryder noget udefinerbart igennem stemningen. En 
støjende ro rammer ansigtet. De utallige turisters summen 
fylder på ingen måde det enorme, himmelstræbende kirke-
rum. Rummet dæmper al småsnak og imponerede udbrud. 
Rummet rummer – og gør lyden til ro. En enestående rum-
melighed, som passer til dette rum, der netop skal kunne 
rumme det hele: Glæden større end alle andre, sorgen der 
kan synes uendelig, og kærligheden som binder os sammen.



63

til en moderne, ny fortolkning, i sort, kantet jern, 

der til en vis grad kan vir ke malplaceret og upas-

sende, på nogen måske endda provokerende. Den 

får som minimum folk til at undre sig. 

Over dørtrinnet ved udgangen, modsat den side 

hvor vi kom ind, vender støjen fra gaden og de utal-

lige turister tilbage. Den imponerede stemning i 

det store perspektiv er som uændret gennem den 

netop tilbagelagte tur gennem det vidunderlige 

værk bag os. Stemningen i den lille gruppe omkring 

mig har dog ændret sig. Disen af tåget træthed og 

manglende energi har fortaget sig i en grad, der er 

mærkbar. Den forsvandt, som vi kom gennem kir-

kerummet, og blev erstattet af en imponeret stem-

ning med respekt for arkitektur og håndværk gen-

nem flere generationer.
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Mødet med det fremmede  
og anderledes udvikler

Studieturen er et godt sted at udvikle klassens 

sammenhold. Nye dynamikker opstår, og klasse-

kammerater, man tidligere ikke har haft øje for, 

dukker måske frem fra den irske tåge og viser sig 

på en helt ny og givende måde. 

Den første erkendelse, der ramte klassen, var 

dog Ryanairs pris udvikling. For når en kursist be-

stiller en billet, så bliver det dyrere for den næste. 

Det til trods kom alle eleverne i 2.L dog af sted en 

råkold mandag i oktober.

Dublin byder på mange forskellige oplevelser til 

trods for sin ringe størrelse, hvis man sammenlig-

ner med andre hovedstæder i Europa, men det før-

ste, der slog os alle, var, at solen skinnede, og at det 

var varmere end i København til trods for de mange 

formaninger om at huske regntøj og varme sko. Vo-

res fokus var på Påskeoprøret i 1916, Kartoffelkri-

sen i 1840erne og irsk kultur, som både indebærer 

whisky og pubbesøg. 

Tirsdag gik vi i oprørernes fodspor ved først at 

besøge the General Post Office, der fungerede som 

oprørernes hovedkvarter, hvorefter vi var forbi Four 

Courts, hvor de hårdeste kampe blev udkæmpet (og 

hvor vi var heldige at se en dommer iført paryk og 

hele molevitten), og til sidst besøgte vi Kilmainham 

Gaol, hvor oprørslederne blev henrettet efter deres 

korte oprør, der kun varede en lille uge.

Midt på ugen ændrede vi fokus til nogle me-

re bløde værdier. Onsdag stod først og frem mest i 

whiskyens tegn. Vi blev vist rundt på Jameson’s Di-

stillery af en yderst veloplagt guide, og det var en 

flok nysgerrige og inte res serede kursister, der både 

lærte om og smagte på whisky. Nogle kursister ud-

viklede uden tvivl deres repertoire, mens andre blot 

blev bekræftet i, at whisky ikke er noget for dem.

Lærere og foredragsholdere kan oplyse og infor-

mere, men man lærer nu engang mest om den ir-

ske kultur og identitet ved at tale med irere. Derfor 

var anden halvdel af onsdagen centreret omkring 

det livlige miljø på Trinity College, hvor FHF’erne 

anta stede tilfældigt udvalgte kursister for at høre, 

hvordan emi gration, jobmuligheder, uddannelse og 

AF ANNE DORTE 
 FRIDBERG,
lektor i engelsk  
og dansk

OG RASMUS  
SKOVGAARD  
JØRGENSEN,
lektor i engelsk  
og filosofi
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andet påvirker de unge i Irland. Flere af grupperne 

havde stort held med både at møde og tale med ind-

fødte, men også med at udvikle egne evner til uden 

tøven at indgå i en social kontekst på et fremmed 

sprog. Andre rendte ind i en overivrig college-be-

tjent, der næppe har lov at bestemme mange andre 

steder i sit liv. All hail the petty dictators!

Torsdag besøgte vi Jeanie Johnston Tall Ship, 

som er en kopi af et skib, der fragtede irske emi-

granter til USA blandt andet under kartoffelpesten. 

Igen var vi heldige at få en guide, der syn tes at 

være personligt engageret i rundvisningen, og især 

de me re personrelaterede anekdoter vagte glæde. 

Men ingen tur til Dublin uden en tur på en irsk pub. 

Til manges glæde spillede Irland hjemmekamp mod 

Tyskland om at komme til EM i fodbold, så alle kur-

sister kunne opleve ægte irsk glæde og patriotisme, 

da Irland mod alle odds kom foran og vandt over 

Tyskland. At de efterfølgende lavede pubben om til 

en karaokebar viser jo blot, at Irland vil samme vej 

som andre hovedstæder. Bare lige nogle år efter at 

det har været smart hos os.

De 18 kursister virkede alle glade og positive 

over at opleve, at Dublin sagtens kan kaste positive 

oplevelser af sig, hvis man går til byen med åbent 

sind. Vi kan i hvert fald sige, at mødet med det an-

derledes og fremmede udvikler.

‘‘
Flere af grupperne havde stort held med både at 
møde og tale med indfødte, men også med at ud-

vikle egne evner til uden tøven at indgå i en social kontekst 
på et fremmed sprog.
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Hvad jeg taler om,  
når jeg taler om at drikke 

Der stod hele to hf-klasser fra Frederiksberg hf-

kursus i den catalanske bjergidyl. Den ene var 

trættere end den anden, men der var en glædes-

summen. Rifbjerg skrev i sit essay om vin: 

»Det er der alt sammen, og det er der igen og 

igen, annonceret af proppens blide svup og ophæld-

ningens melodiske kluk-kluk, aromaens ophidselse 

og den lette beruselse, der indfinder sig i det rette 

tid, dvs. når der er fuld overensstemmelse mellem 

kulissen og de optrædende.« Og ja, netop dét havde 

tryllebundet os. Vinen havde bragt os sammen og 

havde i den proces forstærket alle vores sanser, og 

endorfiner sprøjtede rundt i os. Ekstase.

Det fortæller jeg i hvert fald mig selv, når jeg 

tænker tilbage på det, og det er det vigtigste. Geni-

et ser jo den større sammenhæng, Oehlenschläger? 

Nå, nok om mig.

Efter nogle dage i det hektiske Barcelona var det 

skønt og  næsten nødvendigt med et afbræk. Med 

bus drog vi mod de catalanske vinmarker, hvor vi 

alle langsomt vænnede os til det lavere og roligere 

tempo, som en isterning der smelter i en dagligstue. 

Vi nærmede os vores første besøg: Albet i Noya. 

Døsige stod vi i den store indkørsel og ventede på 

instrukser. Luften var klar og næsten alpinsk.  Jeg 

havde set frem til dette øjeblik lang tid, før jeg over-

hovedet var landet i Barcelona. Uden det skal være 

alt for selvsmagende og nostalgisk vil jeg bare sige, 

at jeg er glad for vin. Vin har lidt den samme effekt, 

som jazz har i mit hovede. Folk er i bedre humør, 

afslappede, og det er som en dyne af sepia lys bli-

ver trukket over ens hovede. Som Adam Price siger 

i Spise med Price: »det er så meget sjovere med!«. 

Kort efter dukkede der en ung kvinde op. Hun 

skulle stå for rundvisningen, som gik fra haven til 

opbevaring i vinkælderen og til sidst lokalet, hvor 

vi skulle smage deres vine. Udmærket. Vi fulgte 

hende gennem en lille have og så en smal passage. 

Vingårdens veteran, en gammel hund, travede nys-

AF MIKKEL STOCK-
FLETH HARVING,
2.E

‘‘
Da vi var kommet gennem passagen, blev vi mødt 
af et smukt syn. Fuglesang, sol og en fantastisk 

udsigt over de  skønne vinmarker. Jeg var målløs. Det var alt, 
hvad man kunne have drømt om. De flotte marker strakte 
sig langt ud i horisonten.
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gerrigt med. Da vi var kommet gennem passagen, 

blev vi mødt af et smukt syn. Fuglesang, sol og en 

fantastisk udsigt over de  skønne vinmarker. Jeg var 

målløs. Det var alt, hvad man kunne have drømt om. 

De flotte marker strakte sig langt ud i horisonten. 

Vi kunne have stået der i timevis, men der var jo 

et program, til min store frustration. Vi gik fra so-

lens varme og luftens sødme til den fugtige, kolde 

og mystiske vinkælder. Der var flere hundrede tøn-

der af den spanske vin. Hun forklarede hvordan 

opbevaringen foregik, og hvad der var vigtigt for 

den helt rigtige gæring. Vi hørte om det sjove be-

greb: Toasting af tønderne. Man kunne få bestemte 

smagsnuancer frem ved at brænde indersiden af 

tønderne. For nogle af vinene var tønderne neutra-

le og vice versa. Da vi kom ud fra kælderen og op til 

overfladen, vidste vi, at der kun var en ting tilbage 

på programmet, nemlig vinsmagningen.

Vi blev alle samlet i et hyggeligt lokale. Der var 

nydeligt op stillede glas til os samt en lille snack i 

form af grissini. Dagens menu stod på hvidvin, rød-

vin og cava til dessert. Min gode kammeret og jeg 

satte os ned. Der blev kort fortalt om vinen, og så 

gik det endelig løs: Jeg løftede glasset, gav mig hen 

til den flotte gule farve, duftede, prøvede at identi-

ficere alle nuancer, uden held, og til sidst at smage 

på den. Det var som en kold brise på en varm som-

merdag, frisk og med klare toner af frugt. Vinen ud-

viklede sig i mundhulen med hver slurk, der var som 

at møde en gammel ven. For hver slurk viste vinen 

flere sandheder om sig selv, og jeg var opsat på at 

finde alle disse. Hurtigt blev glasset tomt. Med den 

unge kvindes anvisninger og tips og tricks blev det 

en oplevelse. Langsomt blev koncentration og in-

tensitet udskiftet med smil og glade bemærkninger, 

der var jo ingen spytkander! Jeg var endda så begej-

stret, at jeg måtte købe en flaske hvid med hjem.

Så gik turen til Freixenet. Nu ændrede det hele 

lidt karakter. Denne gang blev vi mødt af en ny Fer-

‘‘
Der blev kort fortalt om vinen, og 
så gik det endelig løs: Jeg løftede 

glasset, gav mig hen til den flotte gule farve, 
duftede, prøvede at identificere alle nuan-
cer, uden held, og til sidst at smage på den. 
Det var som en kold brise på en varm som-
merdag, frisk og med klare toner af frugt. 
Vinen udviklede sig i mundhulen med hver 
slurk, der var som at møde en gammel ven. 
For hver slurk viste vinen flere sandheder 
om sig selv, og jeg var opsat på at finde alle 
disse. Hurtigt blev glasset tomt.
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rari, ikke familiehunden. Kvinden, der viste os rundt 

var velartikuleret og præcis, men der var en for-

nemmelse af påtaget interesse frem for passion. De 

fangede mig med reklamefilmen for firmaet, hvor 

Pierce Brosnan optrådte. Freixenet var nu mit nye 

yndlingsprodukt. Mængden af penge i den store 

cava industri var klar. Det startede ganske fornuf-

tigt ud med nogle lidt sterile foredrag om Cavaens 

historie. Den sidste del af rundvisingen var dog en 

kende bombastisk og lidt surrealistisk. Vi blev sat i 

små tog à la Tivoli, og så kørte vi ellers afsted. Det 

var sjovt at se, hvor alle de flasker vi har drukket 

til nytårsaften stammer fra, men det var lidt svært 

at få sjælen med. I hvert fald for mig. Men impone-

rende var det.

Nu hvor jeg er hjemme igen har jeg både haft tid 

og lyst til kontemplere vinturen. Jeg kan sige at vi-

nen, ganske rigtigt, på en eller anden måde havde 

en effekt på os alle. Den bragte os sammen, fysisk, 

men også psykisk. Jeg havde en fantastisk ople velse 

med mine lærere og mine klassekammerater, vi blev 

en enhed.  Vi blev harmonisk flettet sammen, og 

hvad var det der bandt os sammen? Rifbjerg havde 

fat i noget!

Vi er et af de lande, der drikker mest alkohol i 

verden, og i sær de leshed vin. Nu ved jeg i hvertfald 

hvorfor Danmark er det gla deste land i verden.
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Solporten
En turists erindring fra Puerto del Sol

Solen skinner på de høje bygninger, der omrin-

ger Puerto Del Sol som et fort. Det er formiddag, 

og byen er så småt begyndt at få øjne. Flere og 

flere mennesker går op fra og ned i den centrale 

Metrostation Sol i hjertet af Madrid, på vej til ar-

bejde og skole. Stille og roligt åbner butikkerne 

uden den hast, vi kender i Danmark. Vi er meget 

punktlige. 

Sidder man ved springvandet midt på pladsen 

med udsigt over pladsen og det gamle postkontor 

Casa de Correos – der er en stor og imponerende 

bygning med den storslåede, røde facade og nu 

sæde for region Madrids styrelse med vagter 

udenfor – er  det med til at understrege, at det er 

en storby, man er kommet til. Følelsen af storby 

får man på Puerto del Sol, hvor der er travlt på alle 

tidspunkter af døgnet. Her ligger caféer på hvert 

hjørne og masser af butikker og natklubber, hvor 

mange først åbner kl. 01:00. Det viser, hvor sent 

spanierne går ud i Madrid. 

Duften af nykværnet kaffe og bagværk fylder 

ens næsebor og blander sig med lugte af cigaret og 

bilos. Følelsen af storby, frihed og lykke får man, 

mens man sidder og ser på turisterne, som står i 

kø for at tage billeder foran seværdighederne på 

pladsen. Gamle mænd er klædt ud som både Peter 

Plys, minions og ryttere for at se sjove ud og på den 

måde tjene til dagen og vejen.

AF BARTAL HERMANSEN,
elev i 2.F

‘‘
Duften af nykværnet kaffe og bagværk fylder ens 
næsebor og blander sig med lugte af cigaret og 

bilos. Følelsen af storby, frihed og lykke får man, mens man 
sidder og ser på turisterne, som står i kø for at tage billeder 
foran seværdighederne på pladsen.

Casa de Correos
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 Mod sydsiden på pladsen, som i daglig tale bli-

ver kaldt Sol, har vi rytterstatuen af Carlos III (kon-

ge 1759-1788) som et symbol på den indsats, han 

gjorde for byen. Den blev rejst i 1992. Carlos III blev 

også kaldt for ‘borgmesteren af Madrid’ på grund af 

den kærlighed, han havde til Madrid.

Uden for Casa de Correos ligger en ikke særlig 

velholdt sten i fortovet. Det er den sten, alle afstan-

de i Spanien måles fra. Et for folk i Madrid magtfuldt 

symbol på, at Madrid er Spaniens centrum.

Min fod på midten af stenen som er Spaniens 
Centrum

På nordsiden af pladsen ses Madrids vartegn. En 20 

tons tung bronzestatue af en bjørn, som spiser af et 

jordbærtræ. Den symboliserer den rigdom af både 

dyr og planter, som findes i Madrids omgivelser. 

Der er ofte kø foran bjørnen af kinesere med selfie-

stang eller skoleklasser, som er på tur i Madrid. Alle 

kommer forbi Puerto del Sol.

Som turist i hjertet af Madrid er der meget, du 

kan opleve på pladsen. Om det er kulinarisk mad, 

arkitektur eller bare det at stene med en lokal, sam-

menklappet skinkesandwich og Sangria, så er det 

bare at bestille rejsen og komme af sted til Madrid 

og Puerto del sol.

Her ses Madrids varemærke

Min fod på midten af stenen som er Spaniens Centrum.
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London – en fortælling om øl, 
Shakespeare og James Bond

Syv elever fra Anne Dorte Fridbergs sødeste en-

gelskhold rejste til London tidligt i april 2016 med 

glade forventninger og oplagte sind. De næste 

par dage skulle give os en indsigt i engelsk kultur, 

kunst, musik og mad. Denne artikel består af to 

tætte venners indtryk af turens i alt fire dage.

Vi begynder på en fredag…

Selvom vi alle på engelskholdet er forholdsvis 

nørdede når det kommer til engelsk litteratur og 

Shakespeare, så kan utallige museumsture stadig 

være en smule hårdt. Programmet stod på det enor-

me og overvældende Tate Modern, det legendariske 

teater The Globe og så lige en ‘pint of Guinness’. 

Vi besøgte The Globe først. Et pænt og appetitligt 

sted. Vi kom alle ind og travede lidt rundt og læste 

på museumstavlerne. Freden blev dog afbrudt af en 

klokke som signalerede at det var tid til at samle os, 

så vi kunne blive vist rundt.  Vi unge studerende 

frygtede en rundvisning som ville være så infor-

mationsrig og tør som en talsmand for kristende-

mokraterne. Men til vores store overraskelse blev 

vi overrumplet af den eksplosive og karismatiske 

guide som ville få selv Lady Gaga og Nina Hagen til 

at skælve. Denne kvinde var en kulmination af alle 

verdens største personligheder og farver.

Hun havde det hele – humor, bombastisk make-

up, inddragelse af publikum og en evne til at få det 

mest banale til at blive spændende. Vi blev verbalt 

revet rundt i det genskabte Globe teater, og hele op-

levelsen var rent faktisk sjov og spændende. Det 

var dog ikke alle der delte den samme entusiasme 

i vores lille gruppe. Uforståeligt. Efter den vilde og 

drænende oplevelse var vi alle enige om at få en 

lille frokost hvor vi kunne drukne vores typiske en-

gelske måltid i colemans sennep og eddike, for man 

skal jo være lidt kulturel. Og hvis det endelig skal 

handle om mad må vi skamløst anbefale den lille 

ydmyge indiske restaurant ved navn Khushbu. Ma-

den var fantastisk. Det eneste problem var at nogle 

at os havde lidt for meget mod på at spise de rå chi-

lier. Kan ikke anbefales.

Vi havde heldigvis stadig flere dage foran os til at 

leve os ind i den skønne by London. Det der blandt 

andet lå forude var kærlige dørmænd, kunst, vin, 

AF ATLE GIÖBEL OG MIKKEL STOCKFLETH HARVING,
2.E
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håbet om at møde Hugh Grant ved Notting Hill og 

sidst men ikke mindst et visit til Secret Intelligence 

Service, Englands efterretningstjeneste.

Efter tre dejlige kulturrige dage kunne vi næ-

sten tjekke alle disse aktiviteter af. Vi havde fyldt 

vores sjæle med kunst og vores maver med mad og 

drikke, og selvom Hugh Grant ikke var i sigte holdt 

vi hovedet højt. Så mange Guinness fadøl og en 

fedtbombe af en omgang fish and chips havde fået 

kroppen til at længes efter, i et desperat behov for 

motion og stenalderkost, at vende hjem til Fitness 

World og Torvehallerne i Danmark – og så alligevel 

ikke. Der manglede noget.

Det var den sidste dag, og uret var sat tilpas tid-

ligt så der var tid til at pakke, gøre rent og vinke 

farvel til den lækre lejlighed der, trods lidt hårde 

madrasser, havde givet os ly, varme og en kæm-

pe terrasse. Det var en søndag, solrig og varm og 

spændingen dirrede blandt os inkarnerede Bond-

fans i gruppen. Dagsordenen stod nemlig bl.a. på et 

visit til Englands Secret Intelligence Service, i gamle 

dage kendt som MI6. Som vi spadserede fra West-

minster Station, forbi Big Ben og Houses of Parlia-

ment, over Westminster Bridge var det svært ikke 

at have hele den legendariske 007-serie i tankerne 

som vi nærmede os destinationen. Vi rettede på 

vores slips og ladede vores Walter PPK, og glædede 

os til at fortælle om vores drengedrøms hovedkvar-

ter, dens fængslende fortid og urokkelige udvikling 

gennem årtierne. Beretningen om SIS var en histo-

risk rejse der skulle tage os igennem Første Ver-

denskrig, Mellemkrigstiden, Anden Verdenskrig og 
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sidst men ikke mindst Den kolde krig – perioder der 

har testet og udviklet den bri ti ske efterretningstje-

nestes erfaringer og kompetencer, med konflik ter 

der for vores vedkommende rummede nogle af de 

mest spæn dende og nervepirrende begivenheder 

i vor senmoderne tid. Derfor blev tålmodigheden 

også sat på prøve, da vi var ivrige efter at fortælle 

allerede før vi var ankommet. 

Efter en gåtur på ca. 20 minutter ankom vi ende-

lig til den berømte bygning, der mest af alt lignede et 

frygtindgydende, uigennemtrængeligt fort. Tålmo-

digheden havde bestået, og med passion og fokus 

kunne vi langt om længe fortælle historien om SIS. 

Efter en lærerig fremlæggelse gik turen tilbage 

mod Londons centrum, og på vej over broen kunne 

man pludselig forstå hovedkvarterets skala. Beta-

get af bygningens Facade tog vi et utal af billeder 

inden vi gik videre. 

Vi skulle med flyet samme dag, men havde sta-

dig tid tilovers, og den tid skulle selvfølgelig bru-

ges på at besøge selveste Elizabeth II. Kaffetrangen 

trængte sig på, så et pitstop ved Starbucks var nød-

vendigt. Med koffein skudt ind i krop og sjæl, var vi 

hyperaktivt forventningsfulde på at møde dronnin-

gen af England. Til vores skuffelse mødte vi hende 

aldrig, men måtte nøjes med Buckingham Palace og 

et par hårdføre royale gardere. Gruppen der skulle 

fremlægge gjorde til gengæld et fantastisk stykke 

arbejde, så vi endte dagen med et stort smil på læ-

ben. Glade og tilfredse brugte vi de sidste timer af 

dagen til at shoppe og til at klemme en sidste Guin-

ness ned. Næste stop var lufthavnen.
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Målet med sidste års 
 sundhedsuge var at skabe 
 grobund for sund udvikling

I anledning af Frederiksbergs Sundhedsuge blev 

der i efteråret for tredje år i træk arrangeret en 

Sundhedsevent på skolen af FHF’s socialrådgiver 

og rusmiddelkonsulent, men som noget nyt blev 

konceptet udvidet til en sundhedsuge.

Skolen havde igennem hele ugen fokus på sund-

hed og tilbød de unge sund morgenmad. Elevrådet 

havde som opgave at forsøge at få de unge til at 

kvitte cigaretterne og satte fokus på emnet ved at 

reklamere for FOR COOL TIL RØG-kampagnen, som 

afbilleder danske musikidoler poserende med cool 

slikkepinde i stedet for cigaretter. Elevrådet uddelte 

slikkepinde, og unge poserede foran fotografen li-

gesom på plakaterne. Det var en stor succes og en 

sjov måde at skabe dialog omkring rygning.

På selve eventdagen blev aktører fra hele byen 

inviteret ud på skolen for at reklamere for deres til-

bud til unge. Rigtigt mange deltog, da Sundhedse-

venten er en oplagt mulighed for at møde de travle 

unge der, hvor de har deres daglige gang. Tilbudde-

ne var meget forskellige og omfattede alt fra kom-

munale sundhedsplejesker, rusmiddelkonsulenter 

og rygestopkonsulenter til private organisationer 

som Dialog mod Vold, Headspace, LOKK, Kræftens 

Bekæmpelse og Bedre Psykiatri Ungdom.

Der var flere imponerende indslag, som virke-

ligt satte dialogen i gang. Der blev f.eks. opstillet en 

campingvogn og uddelt en gangs tatoveringer. An-

dre aktører afholdt fine work shops, der op lyste kur-

sisterne og udford rede deres viden om blandt andet 

kærestevold og unges forbrug af euforiserende 

stoffer. Derudover blev der afholdt kon kurrencer, 

meditationskursus, tilbudt blodtryksmåling og me-

get andet.

Et af de helt store emner på eventen var ryg ning, 

og elevrådets flotte indsats op til eventen gjorde det 

ekstra interessant for de un ge at få foretaget kul-

iltemåling af Kræftens Bekæm pelse og deltage i 

skolens konkurrence, hvor de kunne aflevere deres 

sidste cigaretter til destruering mod at få mulighed 

AF ANNE KRAGH 
 ANDERSEN,
socialrådgiver og  
rusmiddelkonsulent hos 
Frederiksberg hf-kursus
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for at vinde en klassefest. Som opfølgning på dette 

emne kunne kursisterne del tage i et rygestopkur-

sus, som blev afholdt på skolen efter eventdagen. 

Det gælder om at fastholde de unges motivation for 

at kvitte cigaretterne, imens de er inspireret.

Det gælder naturligvis også de mange andre 

sunde opfordringer på eventen. Når motivationen 

til et sundere liv pludseligt spirer blandt kursister-

ne, bør der følges op, hvad end det gælder kost, 

motion, mental sundhed eller rusmidler. Sundheds-

eventen er ikke tænkt som en enkeltstående årlig 

begivenhed, men derimod som noget, der skaber 

grobund for en forandring til et sundere liv. Håbet 

er derfor, at næste års Sundhedsevent vil rumme 

flere opfølgningstilbud.

Kursisternes tilbagemeldinger efter eventen 

har været utroligt positive, og aktørerne var glade 

for den store interesse for deres tilbud. Specielt er 

organisationerne begejstrede for at få mulighed 

for at møde FHF’s unge tilflyttere, der ikke kender 

byens mange gratis tilbud, og give dem den rette 

rådgivning, hvis de mistrives, oplever kærestevold, 

er pårørende til en psykisk syg, har brug for viden 

om prævention, vil stoppe med at ryge, eller har et 

over orbrug af rusmidler. Efter eventen burde ingen 

være i tvivl om, hvor de skal henvende sig med de-

res sundhedsproblemer.

Og hvis der alligevel opstår tvivl, er kursisterne 

oplyst om, at de kan opsøge skolens socialrådgiver 

som kender og samarbejde med de forskellige til-

bud.

‘‘
På selve eventdagen blev aktører fra hele byen 
inviteret ud på skolen for at reklamere for deres 

tilbud til unge. Rigtigt mange deltog, da Sundhedseventen 
er en oplagt mulighed for at møde de travle unge der, hvor 
de har deres daglige gang. Tilbuddene var meget forskel-
lige og omfattede alt fra kommunale sundhedsplejesker, 
rus middelkonsulenter og rygestop konsulenter til private 
organisationer som Dialog mod Vold, Headspace, LOKK, 
Kræftens Bekæmpelse og Bedre Psykiatri Ungdom.
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Udsigt over danskfagets 
 foranderlige have
Et interview med Ole Emil Rasmussen, lektor i dansk og psykologi

Han virker afslappet, da jeg træder ind i caféen, 

hvor vi har aftalt at mødes. Klokken er halv tre, og 

uden for vinduerne haster folk forbi. Selv har han 

brugt dagen på at reparere småting ved huset. En 

dobbeltdør til altanen skal males, dog først slibes, 

det tager alt sammen tid, så den kan lukkes op ud 

til altanen med udsigt over – og her forlader vi de 

hjemlige sysler – ikke haven, men derimod halv-

treds års undervisning på hf i dansk. Så længe har 

Ole Emil Rasmussen, 71 år og cand. mag. i dansk og 

psykologi, nemlig undervist, før han fornylig gik på 

pension. I dette interview slår vi dørene op for et 

kig ud over de forandringer, faget har gennemgået. 

Vi begynder i 1966.

En ny ‘færdselsåre’ i uddannelseslandskabet

 I 1966 var man fra politisk hold nået til en erken-

delse af, at det var nødvendigt at gøre noget for at 

få et højere udgangsniveau på landets lærersemi-

narier. Løsningen på problemet blev en ny toårig 

uddannelse, der var åben nedadtil i den forstand, at 

det ikke krævede en særlig eksamen at blive opta-

get på uddannelsen, og åben opadtil for så vidt som 

den ikke kun skulle give adgang til lærerseminari-

erne, men også til andre videregående uddannelser. 

Man havde som daværende undervisningsminister 

K.B. Andersen skrev ikke råd til at lade være med at 

gøre brug af ‘betydelige intelligens- og modenheds-

reserver’.1 Uddannelsen fik navnet Højere Forbere-

delseseksamen og blev stadfæstet ved lov i 1966. 

Efter føl gende fik professor Højgård Jensen fra Kø-

ben havns Universitet til opgave at lede et Studie-

plansudvalg. Udvalget afleverede i januar 1967 Be-

tænkningen om hf, og senere samme år opstod de 

første hf-kurser – 11 på seminarier, 4 på gymnasier 

og endelig Statens hf-kursus i København med Ej-

vind Jensen som rektor. Skolerne fik flere ansøgere, 

end de kunne optage, og med hf-uddannelsen var 

der, som Poul Hartling udtrykte det, grundlagt en 

ny ‘færdselsåre’ i uddannelseslandskabet.2

AF KIM INGHOLT- 
GAARDE,
lektor i dansk og filosofi
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Slumstormere og strikkende feminister

Ole Emil Rasmussen var med fra starten. Allerede 

mens han endnu var studerende, begyndte han at 

undervise på Statens hf-kursus. Tiden var præget 

af ungdomsoprørets alternative bo- og samlivsfor-

mer og opgør med autoriteter. Som en reaktion på 

manglen på boliger i 1960’erne flyttede unge ind 

i forladte, saneringsmodne huse. Det første hus, 

slumstormene tog i anvendelse, var Sofiegården 

i Sofiegade på Christianshavn i København, hvor 

de udråbte republikken Sofiegården.3 De antiauto-

ritære tendenser i tiden kom lærerne på den nye 

hf-uddannelse også til at mærke. Flere af slumstor-

merne var nemlig elever på Statens hf-kursus, hvor 

de satte deres tydelige præg på undervisningen. 

Forholdet mellem lærer og elev ændrede sig f.eks. 

markant i disse år, husker Ole Emil Rasmussen. Ele-

ver og lærere var ikke længere Des, men blev dus. 

Det var en forandring, der forårsagede store seis-

mografiske udsving i grunden under lærer og elev-

forholdet, men forslaget om at droppe den høflige 

tiltaleform blev mødt med stående klapsalver på 

lærerværelset på Statens hf-kursus. Slumstormer-

ne fik også indflydelse på pensum. Flere af dem var 

feminister, og de insisterede på at læse kvindelige 

forfattere. Men eftersom undervisningen på uni-

versitetet endnu ikke omfattede kvindelitteratur, 

blev de bedt om selv at finde de værker, de ville 

læse. Det gjorde de også, for de var meget motive-

rede elever. Når man stod foran de strikkende fe-

minister med de markante holdninger, mindes Ole 

Emil Rasmussen, kunne man ikke desto mindre 

godt en gang imellem føle, man stod på guillotinen, 

og at det kun var ens hoved, de ventede på, ville 

ryge.

Kafka på taget og den marxistiske bølge

Republikken Sofiegården var kun det første af en 

række huse, der blev indtaget. Slumstormerne blev 

til bz’ere, og de besatte huse på Nørrebro og andre 

steder i København og grundlagde i 1971 Fristaden 

Christiania. På Statens hf-kursus var bz’erne også 

at finde blandt eleverne. De var, som billedet over-

for viser, engagerede, og flere besatte huse om nat-

ten, mens de passede deres skolegang om dagen. 

Der var generelt et højt politisk engagement 

blandt eleverne. Stærke politiske holdninger kende-

tegnede også en anden del af periodens elevgrup-

pe. Denne gruppe bestod af unge med tilknytning 

til miljøet omkring Tvind og den rejsende højskole 

og chilenske flygtninge med tilknytning til Mir-be-

vægelsen. De marxistisk orienterede elever var ikke 

gode til dansk, konstaterer Ole Emil Rasmussen, 

men det hjalp dem til eksamen, at man dengang 

1 http://www.uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/a-1968-k-b-
andersen.pdf

2 Ibid.

3 http://www.dr.dk/skole/Historie/1960erne/Oproer/Aktioner/
Husbesaettelser.htm

‘‘
Når man stod foran de strikkende feminister med 
de markante holdninger, mindes Ole Emil Rasmus-

sen, kunne man ikke desto mindre godt en gang imellem 
føle, man stod på guillotinen, og at det kun var ens hoved, 
de ventede på, ville ryge.
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også skulle vurdere elevernes modenhed. Eksamen 

var på dette tidspunkt stadig præget af den histo-

riske læsning, hvor der skulle læses mange ældre 

forfattere. Desuden skulle eleverne lave en gram-

matisk analyse af en sætning til eksamen. Både den 

historiske læsning og de grammatiske analyser blev 

imidlertid udfordret, da elevgruppen ændrede sig i 

slutningen af 1970’erne.

Et tragisk dødsfald? 

Problemerne med læreplanens fokus på den histo-

riske læsning begyndte, da daværende undervis-

ningsminister Ritt Bjerregård i 1975 indførte hel-

hedsskolen, hvor fokus skiftede fra undervisning 

i litteratur til undervisning i kommunikation. Det 

medførte, at elevernes faglige forudsætninger for 

at læse f.eks. St. St. Blicher, Johs. V. Jensen og folke-

viser blev dårligere. Ole Emil Rasmussen hører dog 

ikke til dem, der begræder den historiske læsnings 

død. Han mener, at 2005-reformens bredere tekst-

begreb og en inddeling af faget i litteratur, sprog og 

medier var en god afslutning på halvtreds år udvik-

ling af faget. Men der er ingen grund til at stoppe 

her. Opgiv drømmen om den historiske læsning, er 

hans budskab, og samtænk i stedet fagets tre stof-

områder. Vores verden er narrativt struktureret, og 

danskfaget skal være det sted, hvor man forholder 

sig kritisk undersøgende til sin tids fortællinger. For 

selv om Ole Emil Rasmussen nu kan kalde sig tid-

ligere lektor, har han stadig visioner for sit fag, og 

han fortsætter med at gøre det, han har gjort i over 

halvtreds år, nemlig at læse, tænke og skrive. Enga-

gementet er uforandret.

En falsk modsætning?

Ole Emil Rasmussen mener selv, at en af de ting, 

der har gjort, at han har bevaret ‘gnisten’ som un-

derviser er, at han har haft tid til at engagere sig 

i udviklingen af faget som bla. for mand for Dansk-

lærerforeningen og forfatter til adskillige under vis-

ningsbøger. Mange kolleger kender sikkert Temaer 

i dansk litteratur 1955-1970, som Ole Emil Ras-

mussen udgav i 1971 sammen med Jens Pedersen, 

og Billeder i bevægelse. En grundbog om film og tv. 

Så måske var de travle mennesker på gaden uden 

for caféen i indledningen og tilværelsen som pen-

sioneret lektor en falsk modsætning. Mens jeg luk-

ker dørene til dette interview, føler jeg mig i hvert 

fald overbevist om, at han stadig er derude, Ole Emil 

Rasmussen, i mylderet, i gang med at gøre det, han 

har gjort i over 50 år, nemlig læse, tænke og skrive. 



84 Året der gik.
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Evaluering af NF-pakken 
2014/15

Den naturvidenskabelige faggruppe (NF) på FHF 

blev evalueret første gang i 2006. Da havde den 

første NF-årgang efter reformen netop afsluttet 

undervisningen og var på vej til eksamen. 

Når faggruppen atter evalueres, skyldes det 

et ønske fra fag gruppens lærere foranlediget af 

2015-eksamenens lidt pauvre resultat hvor hele 32 

% ikke bestod NF-eksamen. Evalueringen har der-

for fokus på NF-årgang 2014/2015 (det nuværende 

2.hf). 

I det omfang det har været muligt, vil årgan-

gens besvarelser blive sammenholdt med den før-

ste årgangs besvarelser (benævnt: 2005/2006). 

Endvidere vil besvarelser fra det nuværende 1.hf 

(NF-årgang 2015/2016) indgå som en pejling på de 

aktuelle tilstande.

I den efterfølgende statistik vil der altså indgå 

tre NF-årgan ge: det nuværende 1.hf (2015/2016), 

det nuværende 2.hf (2014/ 2015) og den gamle NF-

årgang fra 2005/2006.

Spørgsmålene, der indgår i undersøgelsen, er ud-

arbejdet i sam råd med tovholderne i NF-gruppen. 

Besvarelserne blev be handlet af Norstat Danmark.

Vi stillede som også i den første NF-evaluering 

indledningsvis spørgsmål til kursisternes kendskab 

til de tre fag i NF. Formålet med dette spørgsmål er 

at måle, hvor fortrolige de nye kursister er med de 

tre fag. Fortroligheden var ikke stor, da vi evaluere-

de NF første gang. Over halvdelen meldte om et kun 

ringe kendskab til geografi og kemi, medens ca. 40 

% meldte et ringe kendskab til biologi (se højre ko-

lonne nedenfor).  Som det fremgår nedenfor, ser det 

med undtagelse af kemi noget bedre ud her små 10 

år efter. Det skal dog understreges, at besvarelser-

ne afspejler kursisternes erindring om kendskabet, 

og besvarelserne er derfor ikke nødvendigvis det 

samme som en egentlig faglig screening.

Hvor stort var kendskabet til fagene før start?

Tabel 1 viser som nævnt et tydeligt fald i andelen af 

ringe. Dette fald kan hænge sammen med en oppriori-

tering af geografifaget i grundskolen. Samme mønster 

kan aflæses af biologitabellen (tabel 2) nedenfor:

AF KJELD ARNE HANSEN,
studievejleder, lektor i 
samfundsfag og historie



86

Stadig med det forbehold at det handler om kursi-

sternes erindring om kendskabet ved starten sy-

nes besvarelsen af kendskab til kemi (tabel 3) dog 

klart at være afvigende fra de to første tabeller om 

kendskab.

Andelen af ‘ringe’ er konstant fra målingen for 

knap 10 år siden og til NF-årgang 2014/2015. Det 

nuværende 1.hf (NF-årgang 2015/2016) synes at 

have et noget mindre antal ‘ringe’. Dette skyldes, at 

relativt flere har valgt kategorien ‘nogenlunde’.

Med den usikkerhed der må være ved en sådan 

baguddateret tilkendegivelse, kan det anføres, at 

det faglige indgangsniveau varierer mellem de tre 

fag, og at kemi står svagest.

Forventninger til de tre fag

Et er erindring om kendskab, noget andet er må-

ske forventninger. Vi kan glædes og skuffes alt ef-

ter, hvor store forventninger vi havde. Når vi stil-

ler spørgsmål til kursisternes forventninger, er det 

ikke for at måle skuffelser eller glæde, men mere 

for at få et fingerpeg om de nye kursisters motiva-

tion. Har man meget store forventninger til faget, 

kan det vel antages, at man også er meget motive-

ret/parat. Har man meget små forventninger, kan 

det vel modsat antages, at der er en modvilje, der 

skal overvindes.

Besvarelsen af spørgsmålet ses i tabel 4.

I tabellen er den primære undersøgelsesårgang 

sammenholdt med det nuværende 1.hf (NF-årgang 

2015/16). Medens en lille tredjedel havde store for-

ventninger til geografi og biologi, var flertallets 

forventninger (60-61 %) beskedne. Gruppen med 

Tabel 1: Kendskab til de 

tre fag in den starten på 

hf: GEOGRAFI

2015 

/2016 

%

2014 
/2015 

%

2005 

/2006 

%

Udmærket 16 25 9

Nogenlunde 53 40 37

Ringe 31 34 52

Ubesvaret 0 1 2

I alt 100 100 100

Tabel 2: Kendskab til de 

tre fag inden starten på 

hf: BIOLOGI

2015 

/2016 

%

2014 
/2015 

%

2005 

/2006 

%

Udmærket 22 22 12

Nogenlunde 57 47 45

Ringe 19 28 41

Ubesvaret 1 3 2

I alt 100 100 100

Tabel 3: Kendskab til de 

tre fag inden starten på 

hf: KEMI 

2015 

/2016 

%

2014 
/2015 

%

2005 

/2006 

%

Udmærket 17 12 15

Nogenlunde 40 27 23

Ringe 43 60 59

Ubesvaret 0 2 3

I alt 100 100 100
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‘lille’ forventning er dog beskeden nemlig 8-10 %.  

Dette billede fastholdes også i den nuværende NF-

årgang. Alt i alt kan det karakteriseres som rimelig 

positive forventninger til de to fag. Når det gælder 

kemi, ser det lidt anderledes ud. Hele 23 % havde 

kun en lille forventning til kemi, og denne ‘lille’-

gruppe er også næsten dobbelt så stor for kemis 

vedkommende som for de to andre fag hos den nu-

værende NF-årgang.

Karakteristik af undervisningen

Indtil nu har vi behandlet kursisternes relation til 

NF, før de startede. Med spørgsmålet om karakteri-

stik af undervisningen forholder det sig således, at 

 • NF-årgang 2005/2006 blev spurgt i maj måned 

umiddelbart før eksamen

 • NF-årgang 2014/2015 blev spurgt i november 

måned knap 5 måneder efter eksamen

 • NF-årgang 2015/2016 blev spurgt i november 

måned knap 6 måneder før eksamen

Besvarelserne ses i tabel 5, 6 og 7.

De tre tabeller viser, at kun et mindretal finder 

undervisningen ‘ringe’. For NF-årgang 2014/2015 

gælder, at kemis andel af ‘ringe’ er relativt meget 

større end de to øvrige fags andel. Der er måske her 

tale om en bagudrettet ‘tak for sidst’, idet mange 

Tabel 5: Hvordan vil du 

karakterisere undervis-

ningen i NF – Geografi?

2015 

/2016 

%

2014 
/2015 

%

2005 

/2006 

%

Udmærket 56 51 66

Nogenlunde 35 36 29

Ringe 6 12 2

Ubesvaret 2 2 2

I alt 100 100 100

Tabel 6: Hvordan vil du 

karakterisere undervis-

ningen i NF – Biologi?

2015 

/2016 

%

2014 
/2015 

%

2005 

/2006 

%

Udmærket 58 67 62

Nogenlunde 33 20 26

Ringe 5 11 9

Ubesvaret 3 2 2

I alt 100 100 100

Tabel 7: Hvordan vil du 

karakterisere undervis-

ningen i NF – Kemi?

2015 

/2016 

%

2014 
/2015 

%

2005 

/2006 

%

Udmærket 51 26 49

Nogenlunde 32 35 34

Ringe 16 38 14

Ubesvaret 1 2 3

I alt 100 100 100

Tabel 4: Hvor store var dine 

 forventninger til

Geografi % Biologi % Kemi %

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2025/16 2014/15

Stor 26 30 29 32 29 24

Beskeden 66 61 63 60 56 52

Lille 7 10 8 8 15 23

Ubesvaret 1 0 1 1

I alt 100 100 100 100 100 100
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kursister i deres generelle kommentarer anfører, at 

det var kemi, der var ‘dræberen’ ved eksamen.

Vurdering af udbytte

For NF-årgang 2014/2016 gælder, at der generelt 

var stor tilfredshed med undervisningen. Dog var 

kemis andel af ‘ringe’ meget større end ved de to 

andre fag. Dette mønster går igen i den aktuelle NF- 

årgang (2015/2016) med det forbehold, at ‘ringe’-

andelen i kemi er på kun 19 %.

Vurdering af udbyttet af projektarbejdet

Tabel 9. Her er det vel især interessant, at den pri-

mære NF-årgang (2014/ 2015) følger den gamle 

NF-årgang. Hvorfor der er omkring 25 %, som har 

Tabel 9: Hvordan vil du 

vurdere dit udbytte af 

projektarbejdet?

%

2015 

/2016
2014 

/2015

2005 

/2006*

Udmærket 40 19 19

Nogenlunde 48 54 54

Ringe 8 26 25

Ubesvaret 4 1 2

I alt 100 100 100

* I 2006-evalueringen stillede vi et spørgsmål, der lød: Hvordan vil du vurdere det 
flerfaglige projekt i forhold til den særfaglige undervisning, der finder sted til daglig, hvor 
fagene er splittet op?

Tabel 8: Hvordan vil du vurdere 

dit udbytte af undervisningen?

Geografi % Biologi % Kemi %

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2025/16 2014/15

Udmærket 37 38 41 41 35 18

Nogenlunde 50 44 48 38 43 33

Ringe 8 18 7 19 19 47

Ubesvaret 5 4 1 3 2

I alt 100 100 100 100 100 100

Tabel 10: Hvordan vil du be-

tegne dit fremmøde i de tre fag?

Geografi % Biologi % Kemi %

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2025/16 2014/15

Over 85 % 57 40 57 39 56 32

Mellem 75 % og 85 % 32 45 34 46 33 38

Under 75 % 10 13 7 13 10 27

Ubesvaret 0 1 1 2 0 3

I alt 100 100 100 100 100 100
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et ringe udbytte af projektarbejdet i samme to år-

gange, kan der ikke siges noget præcist om. Som 

det vil fremgå senere, er der ikke fra kursisternes 

side den store forskel mellem de tre projekters 

sværhedsgrad.

Fremmøde

Tabel 10. Den primære NF-årgang forsømte klart 

mest i kemi og forsømte væsentligt mere end den 

aktuelle NF-årgang. Et lignende mønster finder vi i 

besvarelsen af arbejdsindsats.

Arbejdsindsats

Tabel 11. Den primære NF-årgang (2014/2015) syn-

tes for knap 40 % vedkommende at have nedprio-

riteret kemi. Det er endvidere interessant, at den 

aktuelle NF-årgang karakteriserer deres arbejds-

indsats som størst i kemi, og at der bortset herfra 

ikke er de store afvigelser mellem fagene.

Hvilket projekt var sværest?

Tabel 12. Som tidligere nævnt er der ikke den store 

forskel. En kursist bemærker i en kommentar til 

1.projekt: ‘Ikke nok information omkring projektet, 

og hvordan man generelt stiller en synopsis op’.

Bidrog projektarbejdet til forståelse af NF som 
en helhed?

Tabel 13. Arbejdet i NF afsluttes med én eksamen og 

én karakter, som repræsenterer det faglige niveau 

opnået i de tre fag. Det må derfor være en helt af-

gørende forudsætning, at kursisterne har forstået 

Tabel 11: Hvordan vil du be-

tegne din arbejdsindsats i de 

tre fag?

Geografi % Biologi % Kemi %

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2025/16 2014/15

Meget stor 23 24 29 28 31 24

Stor 54 57 54 54 49 38

Lille 21 19 14 16 19 38

Ubesvaret 2 2 2 1 1

I alt 100 100 100 100 100 100

Tabel 12:  
Spørgsmål 21: Hvilket projekt, syntes 

du, var sværest?

Antal Pct.

1. projekt 32 31%

2. projekt 27 26%

3. projekt 31 30%

Ubesvaret 14 13%

I alt 104 100%
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NF som en flerfaglig helhed. Her er projektarbejdet 

centralt.

Vi spurgte derfor kursisterne, om de via projekt-

arbejdet havde fået forståelse af, hvordan de tre fag 

udgør en helhed i NF.

Det er overraskende, at kun knap 50 % svarer ja, 

og at 33 % er i tvivl om, hvad de skal svare. Det er 

muligt, at billedet havde været anderledes, hvis vi 

havde spurgt på en anden måde. I evalueringen for 

10 år siden spurgte vi således: 

»I hvilken grad har de naturfaglige projekter væ-

ret medvirkende til at se samspillet mellem fage-

ne?« Besvarelsen på dette spørgsmål ses i tabel 14.

Andelen af negative svar er mindre her, end det 

er i det aktuelle billede ovenfor.

Forventninger til eksamen

Hvad værdi kan det have at spørge til kursisternes 

forventninger til en eksamen, som ligger næsten et 

halvt år tilbage, og hvis resultat er kendt. Vil sva-

rene på forventninger blive justeret efter det fak-

tiske resultat, eller vil svarene være ærlige? Dette 

kan naturligvis ikke afgøres. Besvarelserne er dog 

interessante i sig selv:

Tabel 15:  
Spørgsmål 23: Hvilken ka-

rakter havde du forventet at 

få til eksamen?

Antal Pct.

12 2 2%

10 9 9%

7 21 20%

4 21 20%

2 12 12%

00 12 12%

-3 5 5%

Ubesvaret 22 21%

I alt 104 100%

17 % forventede angiveligt at dumpe. 

Tabel 13:  
Spørgsmål 22: Fik du via projektarbej-

det forståelse af, hvordan de tre fag 

fagligt udgør en helhed i NF?

Antal Pct.

Ja 51 49%

Nej 19 18%

Ved ikke 22 21%

Ubesvaret 12 12%

I alt 104 100%

Tabel 14:  
I hvilken grad har projekter været 

bidragende til at se samspillet mellem 

fagene?

Dec.  

2005 

%

Maj  

2006 

%

Udmærket 29 28

Nogenlunde 63 60

Ringe 8 11

Ubesvaret 0 1

I alt 100 100
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Tabel 16:  
Spørgsmål 24: Og hvad fik 

du?

Antal Pct.

12 7 7%

10 12 12%

7 13 13%

4 15 14%

2 19 18%

00 21 20%

-3 3 3%

Ubesvaret 14 13%

I alt 104 100%

23 % angav, at de dumpede (faktiske tal var 32,4 

%).

En grafisk sammenstilling af de angivne forven-

tede karakterer og de angivne faktiske karakterer 

ser således ud:

De største forskelle mellem forventet og faktisk lig-

ger på middel/under middel-niveauet (7 og 4), hvor 

forventningerne klart overstiger det faktiske, samt 

på under middel/ikke-bestået-niveauet (2 og 00) 

hvor det faktiske resultat klart overstiger det for-

ventede.

Det reelle eksamensresultat baserer sig på 204 

personer ved sommereksamenen 2015 og ser såle-

des ud:

 

Tabel 17 Antal %

12 19 9,3

10 17 8,3

7 25 12,3

4 39 19,1

02 38 18,6

00 42 20,6

-3 24 11,8

204 100

0
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Forventet

Karakterer

Faktisk

10 7 4 2 0 -3 u
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Sammenholdes de forventede og erindrede fakti-

ske karakterer med eksamensresultatet får vi føl-

gende grafik:

Selvom grafikken er lidt rodet, kan billedet fra før 

genkendes og præciseres en anelse: 

 • 11 % forventede at få 10 eller 12. Eksamensre-

sultatet blev 17,6 %

 • 20 % forventede at få 7. Eksamensresultatet 

blev 12,3 %

 • 12 % forventede at få 2. Eksamensresultatet 

blev 18,6 %

 • 17 % forventede at få 00 eller -03. Eksamensre-

sultatet blev 32,4 %

Som det vil fremgå af kursistkommentarerne, taler 

en kursist om, at vedkommende efter et halvt år 

gav op, fordi vedkommende ‘ikke rykkede sig’. 17 % 

gav tilsyneladende helt op, og gruppen af de, som 

forventede maksimalt at bestå, var på 29 %, me-

dens den dystre virkelighed blev, at hele 51 % lå i 

denne gruppe.

Forklaringer på dumpekarakter

Vi tilbød i dette spørgsmål kursisterne at benytte 

en række be grundelser, og besvarelserne faldt så-

ledes ud:

Tabel 18:  
Jeg dumpede:

Antal Pct.

Selv om jeg ikke havde me-

get fravær i løbet af året

11 11%

Fordi jeg havde meget fra-

vær i løbet af året

6 6%

Selv om jeg var aktiv i løbet 

af året

11 11%

Fordi jeg ikke var aktiv i 

løbet af året

5 5%

Selv om jeg afleverede mine 

skriftlige opgaver

13 13%

Fordi jeg ikke afleverede 

mine skriftlige opgaver

3 3%

Selv om jeg deltog aktivt i 

projektarbejdet

9 9%

Fordi jeg ikke deltog aktivt i 

projektarbejdet

4 4%

Fordi der var årsager, der 

nævnes efterfølgende

8 8%

Ubesvaret 77 74%

I alt 147 141%

Respondenter 104  

0

5

10

15

20

25

12

Forventet

Karakterer

Faktisk Eksamen reelt

10 7 4 2 0 -3 ube

12 10 7 4 2 0 -3 ube

Note: Tallene for ‘eksamen reelt’ er be regnet på en population på 204 ved ordinær som-
mer eksamen 2015, medens evalueringens population kun er på 104. Der mangler altså 
af den ene eller anden årsag 100 personer.
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Tabellen sætter besvarelserne i relation til hele den 

undersøgte population, hvilket ikke giver så megen 

mening. Hvis vi i stedet sætter besvarelserne i re-

lation til den gruppe på 24 personer, som meldte, 

at de dumpede, og alene ser på svarmulighederne 

vedrørende aktiv/ikke-aktiv, får vi et lidt tydeligere 

billede:

Tabel 19:  
Jeg dumpede:

Antal Pct.

Selv om jeg ikke havde me-

get fravær i løbet af året

11 17,7

Fordi jeg havde meget fra-

vær i løbet af året

6 9,7

Selv om jeg var aktiv i løbet 

af året

11 17,7

Fordi jeg ikke var aktiv i 

løbet af året

5 8,1

Selv om jeg afleverede mine 

skriftlige opgaver

13 21,0

Fordi jeg ikke afleverede 

mine skriftlige opgaver

3 4,8

Selv om jeg deltog aktivt i 

projektarbejdet

9 14,5

Fordi jeg ikke deltog aktivt i 

projektarbejdet

4 6,5

I alt 62 100

Respondenter 24  

Kursister, der ser for lille studieaktivitet som mulig 

dumpe-årsag:

 • 25 % peger på for meget fravær.

 • 21 % peger på inaktivitet i løbet af året.

 • 13 % peger på manglende skriftlige afleveringer.

 • 17 % peger på manglende indsats i projektarbej-

det.

Det er med andre ord kun hver 5. kursist, der ser 

manglende arbejdsindsats som årsag til de dum-

pede.

Kursister, der mener, de dumpede trods høj stu-

dieaktivitet:

 • 46 % angav, at de ikke havde meget fravær og 

havde været aktive.

 • 54 % angav, at have afleveret skriftligt arbejde.

 • 38 % angav, de havde deltaget aktiv i projekt-

arbejdet.

Næsten halvdelen af de dumpede mener de var 

særdeles aktive med hensyn til fremmøde, aktivi-

tet og afleveringer.

 17 anfører andre årsager end de ovenfor anførte.

Kursistanførte årsager til dumpning

 • Det første halve år kom jeg til stort set alle ti-

mer, men derefter begyndte jeg at give op, fordi 

jeg følte mig magtesløs især i kemi og delvist i 

geografi. Det første halve år var jeg aktiv, men 

det stoppede, da jeg ikke forstod det og ikke 

følte, jeg rykkede mig.

 • Da den viden, jeg havde, ikke levede op til det, der 

var forventet til eksamen. Desuden kunne jeg 

ikke med min x-lærer, som og så var min censor.

 • Censor var dårlig, snakkede uden om det, jeg 
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kunne, og be gyndte kun på emner, jeg ikke 

havde styr på.

 • Lærerne og censor snakkede forbi mig og sag-

de, at jeg sagde noget forkert, selvom det var 

det rigtige svar!

 • Fordi jeg kom op i kemi, som ikke giver mening 

for mig.

Derudover anføres der forklaringer, der for de fle-

stes ved kom mende handler om kritik af undervis-

ningen i kemi. Endelig var der de generelle kom-

mentarer til NF-forløbet:

Generelle kommentarer 

29 % anførte kommentarer til NF-forløbet

 • Bør øves mere, hvordan man udarbejder en 

tværfaglig synopsis.

 • De tre lærere bør have mere kontakt med hin-

anden og bør være enige om, hvad der forven-

tes. Det er svært at få god feed-back, når de vil 

have, at man skal lave projekt og fremlæggelse 

på tre forskellige måder.

 • Jeg synes godt, at NF-lærerne kan give større 

udtryk for, hvad der forventes til eksamen, fordi 

mange siger, at de føler, at forventningerne var 

højere, end der var givet udtryk for. NF-lærerne 

var heller ikke så gode til at samarbejde. Det 

virkede, som om der var lidt uenigheder iblandt 

dem.

 • Jeg synes, det er 3 svære fag, så det er for meget 

at gå til ek samen med 3 svære fag på en gang. 

Der var for mange forsøg at holde styr på.

 • Synes kemi-delen var for svær.

 • Ikke nok information omkring (1.) projektet, og 

hvordan man generelt stiller en synopsis op.

 • Synes ikke rigtigt, lærerne snakkede sammen. 

Virkede i hvert fald sådan til tider, og det gjorde, 

at projekterne til tider var forvirrende, og det 

var svært at finde sammenhængen mellem de 

tre fag.

Sammenfatning

 • I forhold til 10 for ti år siden har flere fået et 

større forhånds kendskab til geografi og biologi. 

Kun godt 1/3 melder, de havde et ‘ringe’ for-

håndskendskab i geografi og 1/5 i biologi.

 • Forhåndskendskabet til kemi synes ikke at 

være steget gennem de sidste 10 år. Dengang 

og nu meldte 60 % om ‘ringe’ forhåndskend-

skab.

 • Et flertal på ca. 60 % havde kun beskedne for-

ventninger til geografi og biologi. Der var dog en 

lille tredjedel, som udtrykte store forventninger, 

medens kun hver tiende havde lille forventning.

 • Forventningerne til kemi var klart mindre end 

til de to andre fag. Hele 23 % havde kun lille for-

ventning til kemi.

 • Især undervisningen i biologi fremhæves. Hele 

67 % betegner den som udmærket. Også geo-

grafi ligger pænt med 51 % på udmærket. Kun 

11-12 % karakteriserer undervisningen i geo-

grafi og biologi som ringe. 

 • 38 % karakteriserer undervisningen i kemi som 

ringe. Kun 25 % mener undervisningen er ud-

mærket.
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 • Omkring 80 % finder udbyttet af undervisnin-

gen tilfreds stillende i geografi og biologi. 18-19 

% mener dog kun at få et ringe udbytte.

 • Under halvdelen er tilfredse med udbyttet af 

undervisningen i kemi og hele 47 % mener, un-

dervisningsudbyttet er ringe.

 • Udbyttet af projektarbejdet ligger stabilt i for-

hold til målingen for 10 år siden – og højt på 73 

% tilfredse mod 25/26 % util fredse.

 • 13 % havde over 25 % fravær i geografi og bio-

logi. 27 % havde over 25 % fravær i kemi.

 • Over 80 % betegnede deres arbejdsindsats som 

meget stor/stor i geografi og biologi. Dette tal 

var 62 % i kemi.  

 • 38% betegnede deres arbejdsindsats i kemi 

som lille.

 • Kursisterne anså de tre projekter for nogenlun-

de lige svære.

 • Det lykkedes for knap halvdelen af kursisterne 

at opnå forstå else af de tre fags helhed i NF via 

projektarbejdet. 

 • 17 % gav tilsyneladende op før eksamen og for-

ventede at dumpe (32,4 % dumpede).

 • 29 % forventede maksimalt at bestå (51 % end-

te i denne gruppe ved eksamen).

 • Kun hver 5. kursist mener, at årsagen til, de 

dumpede, skyldtes for lille arbejdsindsats.

 • Næsten halvdelen af de dumpede mener, de var 

aktive med hensyn til fremmøde, aktivitet og 

afleveringer.



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 bestyrelse, og det fremgår af skolens vedtægter, hvilke organisationer 
der er udpegningsberettigede til skolebestyrelsen. Det drejer sig om følgende: AE-Rådet, Aarhus Universitet, Kø-
benhavns Universitet og Frederiksberg Kommune.

Skolebestyrelsen er i juni 2016 sammensat således:

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

Seniorforsker Lars Klewe 
Institut for uddannelse  
og pædagogik  
Aarhus Universitet

Fabrikant Henrik Murmann 
Frederiksberg Kommune

Konsulent Aino Vedel 
LO Storkøbenhavn 
AE-Rådet

Lektor Manisha 
de M. Nørgård, 
Lærerrepræsentant

Magnus Rasmussen 
2.N, Elevrepræsentant
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Personalet

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

Berit Baklid  
lektor, engelsk

Peter Bro 
lektor, billedk./design

Lars Bronee 
lektor, mat./idræt

Nicolette V. Brun-Hansen 
lektor, dansk/historie

Torben Christensen 
årsvikar, biologi

Hanne Clausen 
adj. skolesekretær

René Dobrosielski 
ass. skolebetjent

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

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

Merete Buhl 
lektor, engelsk/musik

Finn Bønsdorff 
rektor, samf./fransk

Ketzban Caliskan 
rengøringsassistent

Belinda G. Christensen,  
udd.stil. i religion/historie

Bente Christensen 
lektor, engelsk



Bo Vinther Dyrby 
adjunkt, engelsk/historie

Jette Falk 
lektor, billedk./design

Anne Dorte Fridberg 
lektor, dansk/engelsk

Nils Gøngaard 
årsvikar biologi/geografi

Anders Gudme-Knudsen 
lektor, biologi/idræt

Louise Hansen 
vikar i historie og religion

Ole Skov Hansen 
lektor, fysik/mat.

Susanne Hansen 
uddannelsesleder, lektor, 
datalogi/mat.

Maria Bro Hassenfeldt 
lektor, religion/psyk.

Brian Hillersdal 
it-konsulent/ITcenter Fyn

Niklas Holm-Rasmussen 
lektor, geo/historie

Kim Ingholt 
lektor, dansk/filosofi

Julie Wessel Iversen 
lektor, biologi/kemi

Christian Kjær Jensen 
vikar i kemi

Jakob Jensen 
lektor, musik

Andreas Dalvad Hansen 
årsvikar dansk

Nadire Gûrel 
rengøringsassistent

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

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

Lone Nøhr Hansen 
lektor, hist./idræt



Mogens S. Jensen  
lektor, dansk/samf

Kasper Huss Jønsson 
adjunkt, matematik/idræt

Dorthe M. Jørgensen, 
udd.stil. i matematik

Rasmus S. Jørgensen, 
lektor, engelsk og filosofi

Hans Kargaard, st.vejl., 
lektor, dansk

Hanne Kristensen 
sekretær

Ask Hejlskov Larsen 
lektor, dansk/filosofi

Peter Johannes Larsen 
lektor, dansk/historie

Thomas Falk Larsen 
adjunkt, rel/hist/filosofi

Andreas Lauritsen 
årsvikar engelsk

Otto Leholt 
lektor, geografi/historie

Anders Lundsgaard 
insp., lektor, fys./kemi

Katja Maria Lustrup 
årsvikar i idræt

David Madsen 
årsvikar i psykologi 

Micheal Martina 
årsvikar spansk/engelsk

Mette Kierulff-Mortensen 
sekretær

Laura Maria Kjær 
årsvikar engelsk

Emil Kousgaard 
researchkonsulent

Anne Krag Andersen 
socialrådgiver

Annemarie Krarup 
lektor, musik/idræt/psyk.



Kirsten Bruhn Møller 
lektor, biologi/geografi

Sebastian Nielsen 
årsvikar matematik

Sammuel Njekal 
rengøringsassistent

Birthe Rossel 
lektor, dansk/historie

Helle Schiellerup 
lektor, engelsk

Lars Stjernholm 
skolebetjent

Lotte Stuhr 
lektor, dansk/billedk.

Lise Daugaard Svendsen 
Sekretær 

Niels Thomsen 
årsvikar religion

Henrik Thostrup 
lønmedarbejder

Anne Winding Top 
adjunkt, dansk

Eddie Unglaub 
boginsp., lektor, tysk

Peter Braams Valore 
lektor, dansk/tysk/drama

Trine Vandborg 
lektor, design/spansk

Mathias Weber 
årsvikar design

Mikkel Bloch Schousboe 
lektor, samf./historie

Kirsten Seitzmayer 
lektor, engelsk

Christina Simonsen 
lektor, engelsk

Johan Smith 
lektor, matematik

Emil Sonne 
lektor, idræt/samf.



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

Inger Worsøe 
lektor, dansk/historie

Mette Nørgård Yde 
lektor, idræt/fransk 

Hans Zwisler 
lektor, kemi.
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Ambrosia Kirstine 
Bjerg Sørensen

Ask Palm 
Henriksen

Casper W. Bast Herold Ken Sinoy 
Thomsen

Jeppe Christiansen Julie Marchi 
Laugsand

Katharina Juul 
Olsen

Keyvan Salimi Lisbeth Blütgen 
Petersen

Lou Maja Knudsen Louise Runge 
Svendsen

Maihak Akram Nicklas Qvist 
Kristoffersen

Oliver 
Hummelgaard 
Nielsen

Philip Gregersen Rasmus 
Ravensholt

Thomas Kragskov 
Andersen

Viktor Mortensen Zahra Fadhel 
Abbas Mahdi 
Al-Zehri

Zain Farooq

2A

2B

Alexander 
Wrisberg

Benny Ernstsson 
Lervig

Christopher 
Carlsen

Ditte Gyldeldal 
Amby

Emma Lykke 
Thorsteinsson

Emma Taylor 
Madsen

Afgangsklasserne



Erik Tolba Hansen Ermias Tesfa 
Yohannes

Frederik 
Pontoppidan 
Nielsen

Frederik Tranders 
Christensen

Frederik 
Westerdahl Ipsen

Helena Sarah 
Christiansen

Jacob Vinther 
Agbere

Katarina Sofie 
Starnov

Maria Aleksandra 
Ivanof

Mollie Berthelsen Rose Lulu Brandt Sara Madsen Simeon Nedkov 
Nedev

Stefan Mitrovic-
Jovanovic

Theis Jokumsen 
Rubenkamp

Al Aziz Amanda Bloch 
Axelsen

Anders Hannibal 
Poulsen

Anna Hansen Ayman 
Mohammad 
Barakgi

Caroline 
Christensen

Helene Mary Olsen Jacob Rønn Hende Jasmin Schou 
Tebina

Jesper Jørgensen Julie Krøner 
Albrektsen

Julie Yong Gruber

Katja Jelstrup Marc Rosengaard 
Christensen

Mike Jabbie 
Bentzen

Milad Alexander 
Ali

Nicolai Hagerup 
Godt

Pernille Hansen Rosa Marquardt 
Frederiksen

2C



Ruqia Abbas Stella Nakawooya Andreas Philippe 
Bauchy

Anja Pudselykke Anna Reinholdt 
Thiesen

Anna-Sofia 
Hansen

Camilla Bræmer 
Nielsen

Clara Christensen Josephine Fiona 
Verner Forrester

Kasper Schultz Klara Rosendahl 
Nielsen

Mark Madsen Markus Roland 
Matzau Klindt

Melissa Edslev Mick Goldenbaum Monique H. F. 
Jakobsen

Nicolai Emil Skytte Oscar Alexander 
Højgaard Beck 
Jørgensen

Sandra Heilskov 
Skonning

Sofie Kvetny

Trine Holstein 
Rosenback

Alisha Shabbir Anmol Khan Atle Giöbel Benjamin 
Svendsen

Camilla Mollerup 
Sørensen

Eleonore Odette 
Elvire Hübner

Emma Melchior 
Hjortgaard 
Christensen

Jon Jomar Ferran 
Frederiksen

Louisa Cudjoe Malthe Holm 
Arvidsen

Mehdi Moslehi Melina Elisa 
Gottermann 
Andersen

2E

2D



Mikkel Stockfleth 
Harving

Mohamed Esam 
Rashwan

Nina Marie Gyhrs Sara Skovgaard 
Juhl

Simon Jaro 
Petersen

Thore Runge 
Lindholdt

Trine Engelund

Zakarias Balling Ahmad Bilal El-
Ajouz

Amanda Hansen Anders Poulsen Bartal Hermansen Daniel Cosmus 
Thaning

Elias Rafael Segui 
y Beneito

Frederik Mochau 
Sørensen

Frederik T. Larsen Johannes Bue 
Linhave

Karoline Blem 
Bidstrup

Lily IsaBELLA 
Laurent

Magnus Dahl

Marc Falkenberg Matilde Thit 
Andersen

Mia Borst 
Skræddergaard

Sahand Bakhtiar Sara Toure Stephanie Bang 
Jensen

Vicki Løve 
Ramgaard

Ahmad Hanbali Alexander Juul 
Schwarmat

Andrea Niemann 
Jørgensen

Anne Sofie 
Abildskov Dahl

Annemette 
Bangert

Cynthia 
Deogracias

2F

2J



Emma Bundgaard Jimmi Søgaard 
Hansen

Klara Tetzschner 
Madsen

Lærke Lidia 
Ginderskov

Maria Denker 
Larsen

Monica Hadad-Asli Nina Klejs

Nivetha 
Thanamohan

Petra Stensgaard 
Bønding

Rune Vanting 
Meelsen

Siva Mohamad Sofie Amalie 
Nordskjold 
Lindgreen

William Jacques 
Vollerslev

Caroline Louise 
Roll

Christoffer Beier Frederik Isgaard Hannibal Dahl Lars Broberg 
Jørgensen

Lukas Stage

Marie Juncker 
Berantzino

Marie MAVESH Mir Martin Østermann 
Ravn

Mathias Walldo 
Paulsen

Mesut Üzümcü Mette Ankjær 
Klinksgaard

Michelle von d’Ahe

Nadia Michelle 
Lassen

Rasmus Sandø 
Hansen

Rebekka Cecilie 
Kleis-Jensen

Simon Lund-
Hansen

Søren Friholm Zasha Debel Jedig

2K



Bardhil Ljoki Bror Emil Holm 
Laursen

Carl Magnus 
Franck Gudmander

Carolina Emilia 
Bilholm

Charmaine 
Christensen

Eske Munck Acs

Faustina Opokua 
Kollenberg 
Baggers

Helene Hegnet 
Sørensen

Klara Amalie 
Holland Lauritzen

Mads Søren Lykke 
Bodholdt Chessni

Maja Dahl 
Kristensen

Marcus Kristensen Mark Lumholdt 
Skovbæk

Naima Ali Dol Nicholas Arendal 
Knudstrup

Rasmus 
Christensen

Rebecca Balsov 
Hansen

Sebastian Victor 
Langer

Selma Bernild Sofie Allerslev 
Andersen

Vaidaras 
Pranskaitis

Viktoria 
Drachmann Krogh

Andreas Willer Cecilie Christensen Clara Johns 
Patricio

Denise Horn 
Gravgaard

Eliza Vejby 
Andersen

Emanuele Melis Jamila Cordeiro Jens Dalby Laura 
Øhlenschlaeger

Magnus 
Rasmussen

Marie Pilgaard

2L

2N



Marlin-Emilie K. 
Olsen

Nanna Worsøe 
Schiellerup

Nikolaj Bo 
Strøander Jensen

Rasmus Grønne 
Haakansson

Richo Jørgensen Sally Bech 
Mortensen

Sebastian 
Wessmann Olsen

William Beier 
Sommerfeldt 
Kaspersen
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Om omslaget

Hvert år har HF Vinkler et tema. Og hvert år illu-

strerer omslaget temaet.

I år er temaet: »Udvikling – et begreb, flere veje«.

»Er det ikke et lidt mærkeligt billede på omsla-

get?« spørger du.

»Måske mindre mærkeligt end man skulle tro«, 

svarer jeg.

»Hvad har det med temaet udvikling at gøre?«

»Hør her«:

Vi var på studietur til Paris. På turens tredie dag 

nærmede vi os på gåben dagens sidste program-

punkt: Eiffeltårnet. Hundrede meter fra målet blev 

vi i løbet af sekunder slået ud af kurs af en torden-

byge »tres forte«. Alle flygtede i alle retninger. »…

ses i mooorgen«. »Tak foooor….«, lød det imellem 

tordenbragene. Et af lynene slog faktisk ned i tår-

net. Turen op i tårnet for dem, der havde lyst, var 

vasket ud af programmet.

To dage senere talte jeg med en af de studeren-

de, Aycan, og da snakken faldt på oplevelsen ved 

Eiffeltårnet, viste hun mig billedet, der er på omsla-

get. Dagen efter skybruddet var hun på eget initia-

tiv vendt tilbage til Eiffeltårnet, havde taget turen 

til toppen og havde dokumenteret oplevelsen med 

sin telefon.

»Hvad har det med udvikling at gøre?«

Når vi taler om udvikling i forbindelse med ud-

dannelse, er den første forudsætning for et positivt 

resultat, at den studerende er motiveret og tager 

medansvar for processen. Aycans foto er for mig 

udtryk for dette medansvar. Når man bestiger et 

bjerg, vinder man over naturen, men man vinder 

også over sig selv, man udvider sin mentale for-

måen. Oplevelsen af, at verden ligger for ens fødder 

bliver udtalt, når man kigger ned fra bjergets top. 

Følelsen kan også opstå ved at bestige Eiffeltårnet.

Ser man nedad fra et højt punkt, kan man få 

overblik. Retter man blikket op og ser fremad, kan 

man få udsyn. Overblikket giver kortet (hvor er jeg), 

udsynet giver målet (hvor vil jeg hen). Når jeg ved, 

hvor jeg vil hen, kan jeg sætte kursen og starte rej-

sen. Det usædvanlige perspektiv har en drømme-

agtig kvalitet, højden inviterer til at man springer 

og som en anden Peter Pan svæver mod nye hori-

sonter. At starte på en uddannelse er at realisere en 

drøm. 

Hvis vi fastholder rejsen som metafor for uddan-

nelse, kan vi lade fantasien vælge transportform. 

Om vi flyver, sejler eller går er det samme, sålænge 

der er enighed om rejsens mål.

 På Aycans billede er der nogle små svungne sti-

er, der, uanset om man går til højre eller venstre, fø-

rer samme sted hen. »Alle veje fører til Rom«, siger 

man. Det betyder jo, at der er flere måder at nå det 

samme mål. Det kan man som lærer på et hf kursus 

kun synes er helt rigtigt. Hf er en alternativ ung-

domsuddannelse, der optimalt griber tingene an på 

en anderledes måde end det traditionelle gymna-

sium – en anden vej mod det samme mål.

Jeg tror, alle er enige om, at jo bredere viften af 

undervisningstilbud er, og jo større metodefrihed 

der gives til lærerne, jo større mulighed er der for 

den enkelte studerende til at udvikle sin personlig-

hed.

Folkeskolen, gymnasiet og universitetet har op-

levet omfattende reformer igennem mange år. Så 

sent som igår fredag 3. juni 2016 kom en ny i stand. 

Jeg skal ikke her kommentere hverken den sid-

ste eller tidligere reformer. Men jeg vil foreslå, at 

vi, mens vi venter på den næste reform, gør som 

Aycan: kravler til tops og tænker over, om det mål, 

vi rejser mod, er det rigtige. Der mangler efter min 

mening en mere filosofisk debat om målene for ud-

dannelserne.

Med op i udkigstønden på livets skonnert, for nu 

at blive i rejsebilledet, foreslår jeg, du tager Dorthe 

Jørgensens seneste bog: »Nærvær og eftertanke«. 

Dorthe Jørgensen er professor i filosofi og idehi-

storie ved Aarhus Universitet. I bogen, der har un-

dertitlen »Mit pædagogiske testamente« fortæller 

hun, hvordan hun som supplement til sin normale 

undervisning har skabt en ramme for eksperimen-

terende dialogbaseret undervisning. Rammen er in-

spireret af tidligere tiders kulturelle salon. I salonen 

træner de studerende i at »tænke udvidet«. Der er 

ikke tale om teoretiske luftkasteller. Bogen er skre-

vet som en rapportering af gennemført undervis-

ning. Det er ikke kun åndelig føde, der blivet tygget 

på i salonen. At være sammen om at nyde et måltid 

hører med til Dorthe Jørgensens salon-koncept. Jeg 

er overbevist om, at du, når du har læst bogen, rej-

ser dig begejstret op i udkigstønden og råber: »Nyt 

land i sigte.«

Nu hvor vi er i de højere luftlag hævet over poli-

tikernes jordbundne tovtrækkeri, kan vi, på samme 

måde som Dorthe Jørgensen forstår at opdatere tid-

ligere tiders kulturelle adfærd, lade os inspirere af 

fortiden. Samtidig med at Gustave Eiffel fik bygget 

sit tårn til en verdensudstilling, opstod Art Nou-

veau stilen, der med et organisk formsprog hyldede 

naturen. Stilen hed Jugend i Tyskland og Skønvirke 

i Danmark.

Den håndtegnede ornamentik henover 2016 på 

omslaget er en opfordring til, at vi midt i al reform-

iveren tænker over vores forhold til det naturlige og 

vurderer, om der plads til forbedring.

»Hvad har det med udvikling at gøre?«

»Sikkert mere end man skulle tro!«

Peter Bro

Ét er et søkort at forstå,  
et andet skib at føre
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