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Forord

I 1997 opfordrede Undervisningsministeriet landets hf-kurser
til at indlede et omfattende forsøgs- og udviklingsarbejde med
henblik på at udvikle hf-uddannelsens struktur, indhold og til-
rettelæggelse. Målet var, at hf i endnu højere grad end det er til-
fældet i dag, skulle tilpasses de unge kursisters ønsker og behov.

Siden har der på langt de fleste af landets hf-kurser været gen-
nemført et stort antal større og mindre forsøg, og der er blevet
afprøvet en bred vifte af nye strukturer, nye tilrettelæggelsesfor-
mer, arbejdsmetoder og eksamensformer.

Forsøgsrunden er nu afsluttet og evalueret, og evalueringsgrup-
pen afslutter sit arbejde med udsendelsen af denne rapport, der
skal ses i forlængelse af  “På vej mod et nyt hf, 1. del”, der ud-
kom i februar 2001. 

I rapporten fremlægger evalueringsgruppen de sidste enkelt-
evalueringer, sammenfatter sine analyser og konklusioner af
det samlede forsøgsarbejde og kommer på grundlag heraf med
konkrete udspil og anbefalinger vedrørende hf ’s fremtid.

Hermed er der for første gang sideløbende med et omfattende
forsøgsarbejde gennemført en grundig, ekstern evaluering af
forsøgene. Det er Uddannelsesstyrelsens opfattelse, at der her
er udviklet en evalueringsmodel, der har vist sig yderst vellyk-
ket og perspektivrig. Dette skyldes ikke mindst evaluerings-
gruppens meget kompetente og engagerede arbejde, og Styrel-
sen vil gerne benytte lejligheden til at takke gruppens medlem-
mer for deres indsats.

Ligeledes er der grund til at takke de deltagende forsøgsskoler,
både for det store engagement, hvormed de har kastet sig ud i
de pædagogiske og organisatoriske udfordringer, der følger af 
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alt forsøgsarbejde, og for den store samarbejdsvilje, de har
udvist i forbindelse med evalueringen af forsøgene. 

Det bemærkes, at alle synspunkter og konklusioner i rapporten
står for evalueringsgruppens egen regning.

John Bernth,
Uddannelsesstyrelsen,
Område for gymnasiale uddannelser
Oktober 2001
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Indledning

I en tale på rektormødet den 22. november 1996 opfordrede
daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen landets hf-
kurser til at iværksætte et forsøgs- og udviklingsarbejde med
den 2-årige hf-uddannelse.1 Baggrunden herfor var, at man
havde erfaret undervisningsproblemer i hf-klasserne af et om-
fang, så der fra politisk hold endog blev talt om at nedlægge
uddannelsen. Det var derfor nødvendigt med en reform. En
sådan reform måtte imidlertid bygge på solide forsøgserfarin-
ger. Derfor iværksatte undervisningsministeren i august 1997
en række forsøg i det 2-årige hf.

Interessen fra skolerne for at deltage i forsøgene var overvæl-
dende stor.

I 1997 blev der sat 38 forsøg i gang i det 2-årige hf. Dertil
kom 9 3-årige forsøg og 12 2-årige strukturforsøg. I 1998 blev
der sat 34 nye 2-årige hf-forsøg i gang, mens der var 18 skoler,
der med visse justeringer gentog deres forsøg fra 1997. Desu-
den gennemførtes 10 3-årige hf-forsøg samt 3 forsøg tilrette-
lagt i samarbejde med andre uddannelser (søfarts- og land-
brugsskoler). I 1999 og 2000 gennemførtes en række revidere-
de eller gentagne forsøg. I alt har forsøgsperioden involveret
forsøg i mere end 160 hf-klasser.

Denne store forsøgsaktivitet har medført, at næsten alle gym-
nasier med hf-kurser samt de selvstændige 2-årige hf-kurser
har deltaget i forsøg i forsøgsperioden 1997-2001. Det vidner
på én og samme tid om lærernes og skolernes interesse for at
lave forsøg og om de frustrationer, som undervisningen i hf de
senere år havde ophobet.
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1) Opfordringen blev uddybet i en skrivelse fra Undervisningsministeriet til ”Rektorer
og forstandere for samtlige gymnasier, studenterkurser og hf-kurser” af 10. januar
1997, j.nr. 1994-2660-1.



Problemerne

I det notat, der blev udsendt fra Undervisningsministeriet i
forbindelse med opfordringen til at ansøge om forsøg på det 2-
årige hf, står der blandt andet, at man fra hf-kurserne havde
fået tilkendegivet, at det er karakteristisk for hf 

• at kursisterne begynder uddannelsen med fundamentale fag-
lige problemer, 

• at der er en meget stor faglig, social og motivationsmæssig
spredning hos kursisterne,

• at der er en manglende balance mellem fagbekendtgørelser-
nes krav og de reelle muligheder i undervisningen,

• at der er mangelfuld forberedelse til, ringe engagement i og
et stort fravær fra timerne,

• at der er disciplinære problemer i timerne med utilpassede
unge, 

• at der er meget uro i timerne, 

• at lærerne mangler lyst til at undervise i hf, 

• at der er stor eksamensnervøsitet og dårlige eksamenskarak-
terer, og

• at uddannelsen har et stor frafald.

Hf ’s problemer måtte derfor anses for reelle nok.

Evaluering af hf-forsøgene

I august 1997 nedsatte Undervisningsministeriet en evalue-
ringsgruppe til at evaluere de igangsatte forsøg.2
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Hf-evalueringsgruppen har nu i godt fire år haft det privile-
gium at følge en række skoler, klasser, elever og lærere, der alle
har forsøgt at reformere det pædagogiske liv i hf på den ene
eller anden måde. Evalueringsgruppens medlemmer er overalt
blevet mødt med stor samarbejdsvilje, venlighed og forståelse
for de forstyrrelser, som gruppens arbejde undertiden har kun-
net medføre. Evalueringsgruppen ønsker at udtrykke sin tak
herfor.

Det er et afgørende forhold at understrege, at de overvejelser,
som denne proces har indbudt til i evalueringsgruppen, har
flere kilder end blot registreringen af, hvad der faktisk er sket i
en konkret undervisning.3

For det første rummer forsøgenes udformning i sig selv en
kommentar - og et normativt udspil - til den dagligdag, som
hf-undervisningen udspiller sig i, hvis afsendere primært er
hf ’s lærere. 

For det andet kommenterer hf-forsøgene så at sige sig selv ved
at udstille styrker og svagheder i kraft af de realiserede forsøgs
faktiske forløb. Afsenderen er i en vis forstand her den “pæda-
gogiske virkelighed” selv. 

Og for det tredje “ser” og “kommenterer” hf-evalueringsgrup-
pen naturligvis kun de sider ved forsøgene, som de enkelte
medlemmers forudsætninger lader dem få øje på. Heri indgår
blandt andet tanker om den eksisterende hf-uddannelses ka-
rakter, kursisternes vilkår, undervisernes muligheder, den gode
undervisning, indlæg og meninger fra den offentlige debat om
hf og ikke mindst de enkelte gruppemedlemmers mere eller
mindre velbegrundede forestillinger om, hvad det er for en vir-
kelighed, som hf-ungdommen vil komme til at leve i i fremti-
den. Hvem afsenderen her er, behøver ingen nærmere uddyb-
ning.
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I den følgende fremstilling er budskaberne fra disse forskellige
afsendere forsøgt vævet ind i ét sammenhængende og argu-
menteret udspil om, hvorledes hf efter hf-evalueringsgruppens
opfattelse i fremtiden kan blive bedre.

Hf-evalueringsgruppens udspil

Det har været en afgørende betragtning for hf-evalueringsgrup-
pens overvejelser, at hf-uddannelsen som en selvstændig almen
og studieforberedende uddannelse primært bør tage udgangs-
punkt i og bygge på det særlige elevsegment, som udgør de
potentielle hf-elever. Det er hf-evalueringsgruppens opfattelse,
at hf-uddannelsens potentielle elever faktisk udgør et særegent
segment af unge, hvis uddannelsesmæssige behov ikke på over-
bevisende måde varetages af andre tilsvarende uddannelser.
Skal en særlig hf-uddannelse opretholdes, finder vi, at argu-
mentet derfor primært skal søges i det forhold, at de unge,
som hf-uddannelsen henvender sig til, ikke vil blive tilgodeset
på hensigtsmæssig måde af det eksisterende traditionelle gym-
nasium eller - alternativt - af de mulige erhvervsuddannelser,
således som det undertiden er blevet foreslået. Synspunktet
kan derfor forenklet sammenfattes i påstanden om, 

at hvis en hf-uddannelse ikke eksisterede, ville en betydelig del
af de nuværende og kommende hf-elever ikke være at finde
hverken blandt eleverne i de andre gymnasiale uddannelser
(gymnasiet, htx, hhx) eller i de erhvervsorienterede uddannel-
ser, men snarere blandt den restgruppe, som ingen uddannelse
ville få. 

Hf er dette elevsegments vej til et senere uddannelsesforløb,
hvad enten der er tale om en kort, en mellemlang eller en lang
videregående uddannelse. Da denne elevgruppe er særlig, må
den almene og studieforberedende uddannelse af denne grup-
pe også følge sine egne veje. Denne vej er hf-uddannelsen.

Rapportens opbygning

I de følgende kapitler giver hf-evalueringsgruppen forslag til og
begrundelser for, på hvilken måde den eksisterende hf-lovgiv-
ning kan og bør reformeres på en række punkter. Derfor lader
vi omtalen af de forskellige forhold følge hovedparagrafferne i
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den indtil dato gældende lovbekendtgørelse på området (jf.
Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og
om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.
Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 755 af 8.
august 2000).

Det betyder, at den foreliggende rapport i det store og hele føl-
ger et skema, hvor de almene betragtninger om uddannelsens
formål og målgrupper - herunder en beskrivelse af hf-eleverne,
således som de fremtræder i dag - bringes først. Så følger over-
vejelser over hf-undervisningens indhold med vægten på de fag,
som har givet særlig anledning til omtale, nemlig fagene dansk,
engelsk, matematik og 2. fremmedsprog. Dernæst følger en
omtale af fremgangsmåder ved og organisering af undervisnin-
gen med vægt på emner som introduktionsforløb, værkstedstimer,
lærerteam, fagpakker, projektarbejde og andre arbejdsformer i det
2-årige hf. Endelig er et afsnit viet til de forskellige former for
evalueringer, som anvendes i det 2-årige hf.

Hf-evalueringsgruppen har givet en samlet evaluering af de
særlige 3-årige hf-forsøg i et selvstændigt afsnit. Dette afsnit er
opdelt i punkterne baggrund og målgruppe, forskellige modeller
for 3-årige forløb, fagene i det 3-årige forløb, undervisningens
rammer og struktur, og endelig de anvendte evalueringsformer.
Herefter følger hf-evalueringsgruppens konklusioner og anbe-
falinger for 3-årigt hf, herunder et forslag til en fremtidig 3-
årig hf-uddannelse.

Endelig rummer rapporten fem supplerende bidrag. Bilag 1 og
bilag 2 er en redegørelse for de 3-årige hf-forsøg, der blev
afsluttet sommeren 2001 - der er tale om forsøg på to skoler i
henholdsvis Herning og Himmelev omfattende i alt fire klas-
ser. I bilag 3 findes en kortfattet fremstilling af evalueringens
datagrundlag. Bilag 4 indeholder en oversigt over de 3-årige
forsøg, der indgår i evalueringen, mens bilag 5 gengiver elever-
nes begrundelser for at være glade eller ikke glade for at have
valgt en 3-årig hf-uddannelse i stedet for den almindelige 
2-årige hf-uddannelse. 
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Ønsker man et resumé af rapportens konklusioner og anbefa-
linger, kan man gå direkte til kapitel 2: “Sammenfatning af
konklusioner og anbefalinger”, der bygger på de efterfølgende
kapitlers mere detaljerede redegørelser.

Hf-evalueringsgruppen har tilstræbt at udforme denne rapport,
så den kan læses som en selvstændig publikation. Samtidig gør
vi løbende opmærksom på, hvor man kan finde uddybninger
af de emner, som omtales i denne rapport, i de af hf-evalue-
ringsgruppen tidligere udsendte rapporter. Det drejer sig om:

• Status vedrørende arbejdet i Hf-evalueringsgruppen, August
1997-november 1998. Undervisningsministeriet, Uddannel-
sesstyrelsen, januar 1999. (= Statusrapport 1).

• Hf-forsøg 1997-99. Status 1999 for arbejdet i hf-evaluerings-
gruppen samt foreløbige konklusioner vedrørende 2-årige hf-for-
søg, 1997-1999.Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 7 -
2000. Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet 2000.
(= Statusrapport 2).

• Hf-forsøg 1997-2000. Evaluering af 2- og 3-årige forsøg. Sta-
tusrapport 3 fra Hf-evalueringsgruppen. Uddannelsesstyrelsens
temahæfteserie nr. 4 - 2001. Uddannelsesstyrelsen, Under-
visningsministeriet 2001. (= Statusrapport 3).

• På vej mod et nyt hf. Resultaterne af hf-evalueringsgruppens
arbejde, 1.del. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 8 -
2001. Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet 2001.
(= På vej mod et nyt hf 1).

Til slut vil hf-evalueringsgruppen gøre opmærksom på, at der
ikke er noget forsøg eller nogen struktur, der kan løse alle de
problemer, der indledningsvis blev anført som knyttet til hf-
uddannelsen.
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Sammenfatning af 
konklusioner og 
anbefalinger

Denne sammenfatning indeholder en kort præsentation af de
konklusioner og anbefalinger, som hf-evalueringsgruppen er
nået frem til. Sammenfatningen består af tre hovedafsnit: (1)
Anbefalinger vedrørende det 2-årige hf, (2) Anbefalinger ved-
rørende et 3-årigt hf og (3) Overordnede anbefalinger ved-
rørende fremtidens hf.

Evalueringsgruppens anbefalinger 

vedrørende det 2-årige hf

Fagene

Dansk
Dansk har i mange forsøg deltaget aktivt i tværfagligt samar-
bejde og projektarbejde, men det har til gengæld hyppigt givet
dansklærerne problemer med at nå pensum. Det har også
været vanskeligt for eleverne at få tilstrækkelig færdighed i
intensiv tekstanalyse, som står centralt i danskfaget. 

På grund af stigende problemer med elevernes læsefærdighed
har der også på hf været behov for at foretage en læsescreening,
så elever, der har problemer, kan få hjælp i en tidlig fase. 

Det er evalueringsgruppens konklusion, at det tværfaglige pro-
jektarbejde har styrket den skriftlige dimension i faget. Ved at
lægge det skriftlige basiskursus tidligt og gennemføre det i
samarbejde med andre fag øges elevernes progression i det
skriftlige arbejde.

Der er gode erfaringer med forsøg med skriftlig eksamen, hvor
eleverne først får lejlighed til at diskutere opgaverne i grupper,
fordi eleverne har været vant til at bruge det i gruppearbejde.
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Evalueringsgruppen anbefaler,
• at timetallet i dansk udvides, så der både bliver tid til at til-

godese fagets tyngdepunkt i den intensive tekstlæsning og
tid til, at faget kan deltage i tværfagligt projektarbejde. Her-
udover skal der arbejdes med styrkelse af den skriftlige
udtryksfærdighed,

• at det skriftlige basiskursus tilrettelægges tværfagligt, så ele-
verne fra begyndelsen vænner sig til at skrive dagligt, ikke
kun i dansk, men også i andre fag,

• at hf-uddannelsen indledes med en læsescreening for at
kortlægge elevernes læsefærdighed med henblik på eventuel
undervisning i læsning ved skolens læsepædagoger.

• at der på skoler med mange to-sprogede elever tilrettelægges
særlige foranstaltninger, så de to-sprogede elever får bedre
forudsætninger for at deltage i undervisningen.

Engelsk
Det er hf-evalueringsgruppens konklusion, at det har givet sto-
re vanskeligheder for en del af eleverne at gå til skriftlig eksa-
men i engelsk på B-niveau. Der skal bruges megen undervis-
ningstid og mange kræfter for at kvalificere alle elever i en
klasse til den skriftlige eksamen. Disse kræfter vil gå fra den
tid, der kunne bruges til at deltage i tværfaglige projekter og
på at læse relevante tekster, der kunne give eleverne god
træning i at læse engelsk.

Der er behov for at tilgodese de fagligt stærke i engelsk såvel
som de elever, der er ikke har så gode forudsætninger for at
arbejde med skriftlig engelsk.

Evalueringen viser, at der er gode erfaringer med at inddrage
engelsk i tværfagligt samarbejde og projektarbejde både i 1. og
2. hf.

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at engelsk på det 2-årige hf er et 2-årigt fællesfag til B-niveau

uden skriftlig eksamen, men med en skriftlig dimension,
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• at de elever, der ønsker at gå til skriftlig eksamen efter 2. år,
får nogle ekstra engelsktimer i 2. hf, hvor der arbejdes
særskilt med det skriftlige.

Matematik
Evalueringsgruppen konkluderer, at for at sikre bredden i hf-
uddannelsen skal matematik på C-niveau fortsat være et
obligatorisk fag. Af hensyn til de elever, der ønsker at tage
matematik B-niveau, skal matematik C-niveau stadig placeres i
1. hf.

Da mange hf-elever har dårlige erfaringer med matematik fra
deres tidligere uddannelse, bør introduktionsforløbet i mate-
matik lægge vægt på at motivere eleverne for faget. Der er
gode erfaringer fra et standardforsøg med matematikrapporter,
idet arbejdet med disse bl.a. har givet et større elevengagement
i faget.

Matematik er med godt udbytte indgået i forsøg med
værkstedstimer, primært med vejledning i skriftligt arbejde og
med individuel hjælp til elever med mangelfulde matematiske
forkundskaber.

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at matematik på C-niveau fortsat er et obligatorisk fællesfag

i 1. hf,

• at matematik indgår i værkstedsundervisning, bl.a. med
individuel hjælp til elever med faglige problemer og i form
af lektieværksted,

• en styrket indsats med henblik på, at en større del af elever-
ne bliver motiveret for og engageret i faget, jf. forsøgserfa-
ringerne med matematikrapporter og med en tidlig indsats
mod elevers modvilje mod faget.

2. fremmedsprog
Evalueringsgruppen er af den opfattelse, at det er en vigtig del
af den danske almendannelse at kunne flere fremmedsprog. Der-
for bør 2. fremmedsprog være obligatorisk på hf-uddannelsen.
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Det kan dog konstateres at 2. fremmedsprog er et fag, som ele-
verne på hf har problemer med.  Det kan skyldes, at de i op til
flere år ikke har haft kontakt med sproget, eller at de har svage
forudsætninger fra folkeskolen. 

I hf-forsøgene har en del tysklærere gjort en stor indsats for at
give eleverne en positiv oplevelse af tysk, og det er i mange
tilfælde lykkedes. Ikke mindst forsøg med små tvær- eller
særfaglige projekter har øget elevernes engagement, ligesom
der har været vellykkede forsøg med at inddrage Landeskunde.

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at 2. fremmedsprog er obligatorisk på hf-uddannelsen, hvor

eleverne kan vælge tysk/fransk som 1-årigt fortsættersprog
eller tysk/fransk/spansk/italiensk som 2-årigt begyndersprog,

• at tysk/fransk tilvalgsfag til B-niveau er uden skriftlig eksa-
men, men med  skriftlig dimension.

Undervisningens rammer og struktur

Introduktionsforløb
På grund af hf-elevernes meget forskellige forudsætninger er
der brug for et kort introduktionsforløb i starten af skoleåret,
hvor eleverne kan genopfriske viden fra folkeskolen. 

Det korte introduktionsforløb skal også give lærerne en klar
fornemmelse af den enkelte elevs startniveau, så der tidligt kan
sættes ind med differentieret undervisning, der tilgodeser både
fagligt stærke og svage elever. Et vigtigt element i afklaringen
af det faglige niveau er en tidlig screening af elevernes læsefær-
dighed.

Men introduktionskurserne har en meget begrænset effekt i
forhold til at afhjælpe faglige mangler eller introducere nye
studiemetoder. Det kræver længere tid. Her fungerer henholds-
vis studieværksted og lektieværksted bedre, hvor eleverne i en
længere periode kan arbejde med læreprocessen, suppleret med
individuelle konferencetimer for de elever, der har store faglige
problemer i et enkelt fag.
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Evalueringsgruppen anbefaler,
• at 1. hf indledes med et introduktionsforløb, der dels skal

genopfriske basal viden, dels skal tjene til, at såvel elever
som lærere bliver opmærksomme på elevernes faglige forud-
sætninger,

• at der sættes ind med en ekstra støtte til elever med faglige
mangler,

• at der tidligt sker en screening af elevernes læsefærdighed. 

Værkstedstimer
Det er evalueringsgruppens konklusion, at værkstedstimerne er
med til at gøre undervisningen mere effektiv og højne det fag-
lige niveau.

Endvidere er det evalueringsgruppens konklusion, at værk-
stedstimerne styrker elevernes motivation, arbejdsindsats og
studieegnethed, så de står bedre rustet til et senere uddannel-
sesforløb. Eleverne får et større udbytte, når der bliver plads til
en selvstændig bearbejdelse af stoffet enten individuelt eller i
grupper. Desuden giver værkstedstimerne et væsentligt bidrag
til udviklingen af elevernes forståelse af deres egen læreproces.

Endvidere viser erfaringerne, at jo mere præcise meldinger og
retningslinjer eleverne får, jo bedre fungerer værkstederne. 

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at der indføres ugentlige værkstedstimer med mødepligt i 1.

hf i tilknytning til den enkelte klasse, 

• at værkstedstimerne skal fremgå af elevernes skema og place-
res midt på dagen, for at man kan få den ønskede effekt, at
eleverne får mere tid til forberedelse og selvstændig bearbej-
delse af stoffet. 

Lærerteam
I langt de fleste forsøg bliver lærersamarbejdet vurderet posi-
tivt. Resultatet har ofte været et omfattende og forpligtende
samarbejde om faglige og pædagogiske metoder. 
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Lærerne fremhæver også, at lærerne i et team hurtigere kan bli-
ve klar over, hvad eleverne kan og ikke kan, og dermed finde
frem til, hvor der er brug for mere individuel tilrettelæggelse af
undervisningen, så den svarer til den enkelte elevs behov.

Evalueringen viser, at lærerne får megen støtte og energi ud af
samarbejdet i teamet, selvom det også tager megen tid. Samar-
bejdet giver ny inspiration til mødet med eleverne og til tilret-
telæggelse af undervisningen.

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at der etableres et lærerteam i tilknytning til hver 1. hf klas-

se for at støtte den enkelte klasse fagligt, studiemæssigt og
socialt,

• at der skal være et klart kommissorium for lærerteamets
funktionsområde, ligesom lærerteamet skal have ugentlige,
skemalagte møder, der skal indgå i den enkelte lærers
arbejdsbelastning,

• at samarbejdet skal dreje sig om konkrete pædagogiske
opgaver, herunder koordinering af introduktionskurser og
tilrettelæggelse af arbejdet med studiemetodik,

• at det ved tværfaglige forløb med projektarbejde, i fagpakker
eller lignende bliver muligt at etablere et betydeligt samar-
bejde med de involverede lærere.

Fagpakker
Der er gode erfaringer med tværfagligt samarbejde i form af
fagpakker. Ved en fagpakke forstås to (eller tre) fag i et tæt og
fagligt forpligtende samarbejde i et skoleår. Der er altså ikke
tale om to-tre fag, man blot har ved siden af hinanden med
henblik på et bestemt erhverv eller videre uddannelse, men om
to-tre fag i et pædagogisk begrundet samarbejde. I forsøg med
fagpakker har man opnået en overskuelig og sammenhængen-
de undervisning med gode muligheder for fordybelse, uden at
elevernes valgmuligheder ødelægges. Fagpakkerne bør primært
bestå af fællesfag. Et passende omfang kunne være én til to fag-
pakker i hvert skoleår.
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Sammensætningen af fagpakker kan naturligt besluttes af den
enkelte skole. Den kan udgøre en del af skolens profil, men
kan naturligvis også variere fra år til år og fra klasse til klasse.

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at der for hver hf-klasse etableres mindst to fagpakker i det

2-årige forløb,

• at sammensætningen af fagpakker besluttes af den enkelte
skole,

• at sammensætningen af fagpakker skal være pædagogisk
begrundet, idet en fagpakke skal bestå af fag, der har gode
muligheder for at arbejde sammen.

Projektarbejde og andre arbejdsformer
Evalueringsgruppen anser de kompetencer, som erhverves ved
projektarbejde, som centrale på hf, og erfaringerne viser, at der
er behov for, at der stadig arbejdes med at udvikle projektar-
bejdsformen og det tværfaglige samarbejde. Der henvises dog
til, at det kan være vanskeligere for nogle fag end for andre at
opbygge de faglige kompetencer igennem projektarbejde. Sam-
tidig gøres der opmærksom på, at arbejdsformen er sårbar over
for hyppigt fravær og manglende forberedelse fra elevside.

Elevaktiverende arbejdsformer i den daglige undervisning har
vist sig at være af stor betydning for elevernes engagement.

Det er vigtigt, at de erfaringer, som eleverne får om samarbej-
de gennem projektarbejdet, i højere grad end det ses i dag,
udnyttes i arbejdet i de enkelte fag.

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at projektarbejde og tværfagligt samarbejde indgår som en

del af det 2-årige hf ’s profil,

• at der i den daglige undervisning lægges vægt på elevakti-
verende undervisningsformer.
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Evaluering

Hvad karaktergivning angår, er det næppe muligt at finde en
ordning, der vil være fuldt tilfredsstillende for alle elever. For-
søgserfaringerne viser, at der er en tendens til, at unge elever,
der er veltilpassede i skolesystemet, befinder sig godt med
standpunkts- og årskarakterer. Derimod trives de lidt ældre
elever og de elever, for hvem hf er en “second chance”, typisk
dårligt med en sådan karaktergivning. Denne elevgruppe er en
helt central målgruppe for det 2-årige hf, og den har ikke mu-
lighed for at få dette behov imødekommet i andre gymnasiale
ungdomsuddannelser. 

Hvis der ikke gives årskarakterer, bedømmes elevernes kund-
skaber ved en eksamen i alle fag. Der har været gode erfaringer
med forskellige eksamensformer, herunder projekteksamen,
idet der derved er skabt god sammenhæng mellem den daglige
undervisning og eksamen.

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at der fortsat ikke gives årskarakterer på det 2-årige hf,

• at eksamen afpasses til nye undervisningsformer, herunder
projektarbejdsformen,

• at der fortsat gives mulighed for forsøg med forskellige eksa-
mensformer.

Evalueringsgruppens anbefalinger vedrørende

et 3-årigt hf

Det er evalueringsgruppens opfattelse, at et 3-årigt hf vil imø-
dekomme et behov for en almen gymnasial uddannelse hos en
gruppe elever, hvoraf mange sandsynligvis ellers ikke ville have
fået en sådan uddannelse. Det drejer sig primært om

• elever, der har svage forudsætninger på et eller flere områ-
der, heriblandt nogle tosprogede elever,

• elever, der har ønske om eller behov for tid til andre ting
(arbejde, idræt, børn m.v.) samtidig med, at de gennemfører
deres uddannelse.
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Endvidere
• elever fra 9. klasse, der ønsker en hf-uddannelse og ikke

ønsker at tage 10. klasse først.

Erfaringerne viser, at forventningerne er blevet indfriet hos
langt de fleste elever i det 3-årige forsøgs-hf. Således angiver
ca. 80% af eleverne ved afslutningen af 3. hf, at de er glade for
valget af den 3-årige hf-uddannelse. Hos den femtedel af ele-
verne, som ved afslutningen af 3. hf angiver at have fortrudt
deres valg, er begrundelserne især en manglende styring af for-
søget, manglende information og uklarhed om betingelserne -
f.eks. vedrørende afstigningsmulighed og eksamen. Det er altså
forhold, der knytter sig til begyndervanskeligheder med at
implementere de 3-årige forsøg.

Det kan endnu ikke siges med sikkerhed, om eleverne fra de
3-årige forsøg har lige så gode muligheder for at klare sig på de
videregående uddannelser som eleverne fra det almindelige 2-
årige hf. Det er dog generelt skolernes vurdering, at dette er
tilfældet. I den forbindelse bemærkes, at mange elever har
ændret deres planer om uddannelse og erhverv i løbet af den
3-årige hf-uddannelse.

Evalueringsgruppen kan således anbefale, at der gives hf-kur-
serne mulighed for at tilbyde en 3-årig hf-uddannelse.

Struktur for et fremtidigt 3-årigt hf

Strukturen af det 3-årige hf bør efter evalueringsgruppens vur-
dering tage udgangspunkt i det 2-årige hf ’s fag og niveauer.
Der bør være de samme krav til de obligatoriske niveauer, der
afslutter såvel det almindelige 2-årige hf som det 3-årige hf.
Som omtalt viser erfaringerne, at krav om ekstra fag eller høje-
re niveauer i forhold til det 2-årige hf vil blive omgået af ele-
verne det sidste år. Eleverne på det 3-årige hf kan dog få
mulighed for at vælge ekstra valgfag, hvis de ønsker det.

Tværfagligt projektarbejde og værkstedsundervisning skal ind-
gå med et større antal timer på det 3-årige hf end på det 2-åri-
ge. Det bliver dermed karakteristisk for det 3-årige forløb, at
der lægges særlig vægt på sådanne elevaktiverende undervisnings-
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former. Formålet hermed er primært at give eleverne gode mu-
ligheder for en studiemæssig modning. Det har en væsentlig del
af målgruppen for det 3-årige hf behov for, og som tidligere
nævnt har man netop opnået det på flere af de 3-årige forsøg.

De tre år skal tilrettelægges som et sammenhængende
uddannelsesforløb med en naturlig progression i de faglige
krav, eleverne stilles over for, men med samme arbejdsbyrde
alle tre år. Specielt tilrettelægges undervisningen i dansk som et
3-årigt forløb.

Fælles tema tegner profilen
Evalueringsgruppen anbefaler, at undervisningen i den enkelte
klasse tones med et fælles tema for de tværfaglige projekter.
Det fælles tema kan have udgangspunkt i et fag eller en fag-
pakke, og valget heraf kan give den enkelte skole mulighed for
at give det 3-årige hf sin egen profil. Det eller de fag, der står
for den tematiske toning, skal være fællesfag, eventuelt med et
bundet tilvalgsfag.

De øvrige fællesfag og tilvalgsmuligheder placeres, så man til-
godeser det tværfaglige samarbejde om det valgte tema.

Projektarbejde og projekteksamen
Evalueringsgruppen anbefaler, at det tværfaglige projektarbejde
får samme omfang som i “Ole Vig modellen”, og at der afsæt-
tes særlig tid til projektarbejdet. Det (eller de) gennemgående
projektfag skal være fælles fag for klassen og skal have et særligt
ansvar for progressionen i projektarbejdet. Der skal være et
omfattende lærersamarbejde i forbindelse med projekterne.

Det sidste af de tværfaglige projekter skal være et eksamenspro-
jekt. Eksamen skal være en gruppeeksamen med individuel
karaktergivning, og karakteren skal tælles med i elevernes
eksamensgennemsnit. Der skal (som til andre eksaminer) være
ekstern censur, og censor(erne) skal have kompetence i alle de
involverede fag. Et af de tidligere projekter afsluttes med en
årsprøve under eksamenslignende vilkår, men uden ekstern
censur og uden at projektkarakteren tæller med.
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Værkstedstimer
Der skal skemalægges et antal værkstedstimer, flest i 1. hf og
kun få i 3. hf. I værkstedstimerne kan eleverne få hjælp til at
udvikle gode studiemetoder, til at strukturere lektielæsningen,
til skriftlige opgaver og til arbejdet med den mundtlige forbe-
redelse. I øvrigt kan værkstedstimerne bruges i forbindelse med
projektarbejde.

Hjælp til elever med særlige vanskeligheder
Elever med særlige vanskeligheder, f.eks. dårlige forudsætnin-
ger i et enkelt fag, skal have tilbud om hjælp hertil. Hjælpen
skal afpasses til den enkelte elevs behov og kan gives i
konferencetimer eller eventuelt i værkstedstimer med dobbelt
lærerbesætning.

Klassens lærerteam skal følge eleverne tæt og bl.a. være opmærk-
som på den enkelte elevs studiemæssige og sociale udvikling.

Evaluering
Evalueringsgruppen anbefaler, at der ikke gives årskarakterer.
Herved tages der bl.a. hensyn til de elever, som har dårlige for-
udsætninger på et særligt område, og som her har behov for at
kunne få hjælp fra en lærer uden at føle sig vurderet fra star-
ten. Der skal til gengæld lægges stor vægt på mundtlig og
skriftlig evaluering og vejledning.

Evalueringsgruppens overordnede

anbefalinger vedrørende fremtidens hf

I kapitel 4 er der redegjort for, hvordan hf-elevernes profil på
en lang række punkter adskiller sig fra elevprofilen i det alme-
ne 3-årige gymnasium. På baggrund af denne redegørelse kon-
kluderer evalueringsgruppen, at hf-uddannelsen ikke kan
erstattes af de øvrige gymnasiale uddannelser, idet denne særli-
ge elevgruppes uddannelsesbehov næppe vil kunne imødekom-
mes, hvis hf-uddannelsen ikke fandtes. Samtidig giver evalue-
ringsgruppen udtryk for den opfattelse, at hf også i fremtiden
bør være en almen og studieforberedende uddannelse for unge
og voksne.

På baggrund af de evaluerede forsøg anbefaler evalueringsgrup-
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pen, at hf i fremtiden får en klarere profil ved at lægge vægt på
og videreudvikle følgende elementer:

• introduktionsforløb

• studieværksted

• lektieværksted

• fagpakker

• tværfaglig, projektorienteret undervisning

• lærerteam.

Desuden er det evalueringsgruppens vurdering, at man gen-
nem en justering af fagene dansk, engelsk, matematik og 2.
fremmedsprog kan imødekomme nogle af de problemer, som
forsøgene har vist optræder i disse fag. Dette vil blandt andet
kræve en forøgelse af det samlede timetal på hf.

Målgruppen for det 2-årige hf er primært de lidt ældre elever
og de elever, for hvem hf er en “second chance”. Disse elever
trives typisk dårligt med årskarakterer. Evalueringsgruppen
anbefaler derfor, at der stadig ikke gives årskarakterer på hf,
men at den løbende evaluering sker igennem samtaler og per-
sonlig vejledning.

Både skolernes rapporter og elev- og lærerinterview viser, at det
især er den projektorienterede undervisning, der fanger elever-
ne. Som det kan læses i kapitel 3 om “Ny unge, ny viden og
nye kompetencer”, så inspireres og motiveres unge af i dag i
høj grad af det selvstændige arbejde. Ved at gøre projektarbejde
obligatorisk i det 2-årige hf vil elevernes engagement i uddan-
nelsen formentlig vokse. Forsøgserfaringerne tyder desuden på,
at lærerne vil blive stadig bedre til at tilrettelægge såvel det fag-
lige som det pædagogiske i projektarbejdet og dermed gøre det
til en stadig mere kvalificerende arbejdsform.

Samarbejdet i lærerteam om en bedre klasserumskultur samt
om  studie- og lektieværksted ser ud til at have en positiv
effekt på elevernes engagement og motivation. 
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Projektarbejde, studie- og lektieværksted vil efter evaluerings-
gruppens vurdering være med til at gøre eleverne fagligt bedre
kvalificeret og give dem nogle personlige kvalifikationer, som
f.eks. evne til samarbejde, til at orientere sig i en forvirret ver-
den og til at søge viden, der hvor den måtte være.

Selvom det har kunnet konstateres, at den daglige undervis-
ning i fagene måske endnu ikke har ændret sig så meget, så er
det evalueringsgruppens opfattelse, at det er et spørgsmål om
tid. Det handler også om, at lærerne har blik for, hvilken
arbejdsform der er den rigtige til hvilket stof - og om eleverne
efter ugers projektarbejde måske netop er modtagelige for en
mere lærerstyret undervisning.

De mange spørgeskemaundersøgelser, som både er foretaget fra
evalueringsgruppens og fra skolernes side, viser, at eleverne
generelt har været godt tilfredse med at deltage i forsøgene.
Den største anke går næsten altid på “uklarhed om struktu-
ren”, mens indholdet i forsøget, den pædagogiske tilrette-
læggelse og lærernes engagement ofte får ros. Der er undtagel-
ser, og de går da som regel på nogle specielle forhold. Lærerne
er mere kritiske, men mange ser nogle klare muligheder i det
forsøg, som de har været med i. Det er i hvert fald karakteri-
stisk, at et flertal af skolerne har lavet op til flere gentagelser
med forskellige ændringer og forbedringer af det forsøg, som
de oprindeligt søgte om.

Endelig anbefaler evalueringsgruppen, at hf-kurserne får
mulighed for at tilbyde et 3-årigt hf-forløb. Tværfagligt pro-
jektarbejde og værkstedsundervisning skal indgå med et for-
holdsvist større antal timer på det 3-årige hf end på det 2-åri-
ge. Formålet hermed er primært at give eleverne gode mulighe-
der for en studiemæssig modning. De tre år skal tilrettelægges
som et sammenhængende uddannelsesforløb med en naturlig
progression i de faglige krav, eleverne stilles overfor, men med
samme arbejdsbyrde over alle tre år.
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Nye unge, ny viden og
nye kompetencer

I dag præges debatten om de gymnasiale uddannelser overord-
net set især af synspunkter på tre områder. For det første har
man diskuteret, om unge i dag er karakteriseret ved en social-
karakter, der adskiller sig fra tidligere generationers. At vi med
andre ord i dag står over for en ny slags unge i de gymnasiale
uddannelser, som på afgørende måde vil komme til at præge
tiden fremover. For det andet fremhæver man, at viden i dag
ikke har den samme status som tidligere. For hvad der erklæres
for viden i dag, viser sig at være overtro i morgen. Kombineres
de to påstande, må de - forestiller man sig for det tredje -få
afgørende indflydelse på, hvilken form for dannelse unge men-
nesker i dag bør tilegne sig. Man har talt om, at man i dag
mere må satse på “almene” frem for fagspecifikke kompetencer,
og det er blevet hævdet, at det er netop denne indsigt, der gør,
at unge i dag fremtræder som anderledes end tidligere genera-
tioners unge.

Hf-evalueringsgruppen forestiller sig ikke, at disse emner skal
gives nogen videre behandling i en rapport, hvis hovedtema er
spørgsmålet om, hvorledes en kommende reform af hf-uddan-
nelsen kan se ud. Men vi har ment det nødvendigt i det mind-
ste at antyde, på hvilken måde tanker om disse spørgsmål har
influeret på konklusionerne og anbefalingerne i de følgende
kapitler.

I dette afsnit skal disse tre områder derfor berøres. Først
omtales kortfattet hf-uddannelsens placering i forhold til de
øvrige gymnasiale uddannelser. Så spørgsmålet, om det er
muligt at se, i hvilken sammenhæng hf-uddannelsens profil
dannelsesmæssigt skal forstås, og det hævdes, at hf-uddannel-
sen historisk set er forbundet med den reformpædagogiske
bevægelse. Derefter diskuteres spørgsmålet om de nye unge, ny
viden og nye kompetencer, og det hævdes, at det er muligt, at
ungdommen opviser træk, der er nye, men at disse træk ikke
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nødvendigvis - som hidtil hævdet - bør ses som dadelværdige.
At det videre kan være korrekt, at viden i dag har en status,
der er anderledes end i tidligere perioder, men at det ikke i sig
selv kan begrunde påstanden om, at det i dag er nødvendigt at
udvikle “almene” kompetencer, som f.eks. projektarbejde især
skulle fremme. Der sættes spørgsmålstegn ved påstanden om
eksistensen af “almene” kompetencer, og det hævdes i stedet, at
vi bør skelne mellem fagrelaterede og f.eks. projektrelaterede
kompetencer, der begge er specifikke og kontekstbundne, men
af forskellig art.

Hf i det pædagogiske landskab

Hf - den højere forberedelseseksamen - er sammen med det alme-
ne gymnasium med dets sproglige og matematiske linjer den
ene af de to veje, som i det danske uddannelsessystem fører til
en almen og studieforberedende uddannelse. Ved siden af det
almene gymnasium og hf eksisterer der desuden to mere speci-
aliserede gymnasiale uddannelser, nemlig den erhvervsgymnasia-
le uddannelse til højere handelseksamen (hhx), der er en almen
og merkantil erhvervsgymnasial uddannelse, og den erhvervs-
gymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx), der er en
almen og teknologisk gymnasial uddannelse.4

Skabt i 1967 blev hf således født ind i en almendannende og
studieforberedende ramme sat af det traditionelle gymnasium,
hvis undervisningsform og læseplaner hører til blandt den
pædagogiske verdens mest traditionsrige, og hvis aner kan føres
tilbage til vort skolesystems tidligste former, den lærde skole.
Dermed var hf straks fra starten i konkurrence med sin store-
bror, det almene gymnasium.

Denne konkurrence har siden udspillet sig som en konkurren-
ce om den form for dannelse, som de to almene og studiefor-
beredende uddannelser hver for sig tilbyder. Denne forskellige
form for dannelse kan blandt andet skyldes de forskellige må-
der, undervisningens indhold udvælges på i de to uddannelser,
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4) I det følgende kapitel sættes tal på fordelingen af de unge på disse uddannelser. En
kortfattet omtale af de fire uddannelser findes i Udviklingsprogrammet for fremtidens
ungdomsuddannelser, Uddannelsesstyrelsens temahæfter nr. 23 - 1999. Undervis-
ningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, s. 12-18.
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den måde undervisningen er organiseret på, de måder der fak-
tisk undervises på og forskellen på de to uddannelsers evalue-
ringsbetingelser. Set udefra medfører dette, at de to uddannel-
ser fremtræder med hver sin profil.

Men hvor henter disse to forskellige skoleformer, det almene
gymnasium og hf, deres dannelsestraditioner fra? I det følgen-
de skal kun ganske kortfattet antydes et svar.

Kampen om dannelsen

Set over en lang årrække har fokus i det almene gymnasiums
læseplaner langsomt forskudt sig - dannelsesmagten udgik
oprindeligt fra kirken, så overgik den til den nationale kultur
og handel og industri, indtil vi i dag står i en ny situation.
Denne nye situation har sit pædagogiske udspring i pædagogi-
ske bevægelser i 1900-tallets begyndelse.

Den frie opdragelse, i USA betegnet ’progressivismen’ og i
Tyskland ’reformpædagogik’, startede med en indædt kritik af
den traditionelle skole, dvs. skolen, hvor fagene enten som re-
præsentanter for den nationale kultur eller for videnskaberne
var det dannelsesmål, som skolen skulle indrette sig efter. 

Samtidig blev denne kritik kombineret med et nyt syn på vor
videns natur. Den oprindeligt fra religionen nedarvede forestil-
ling om, at sandheden allerede én gang for alle er givet og blot
skal formidles - et syn som på mange måder grundlæggende
blev fastholdt, da skolens hovedindhold gennem 1800-tallet i
stadig stigende grad blev kultur og naturvidenskab - blev afløst
af et grundlæggende nyt syn om, at al eksisterende viden prin-
cipielt er fejlbarlig (et syn på viden, som i filosofien betegnes
’fallibilismen’). Verden kan ikke længere anses for afsluttet,
men er i en konstant fysisk og samfundsmæssig forandring.
Derfor kan viden om verden ikke anses for noget, der allerede
foreligger. Nye kendsgerninger kommer hele tiden til. Men
ikke nok med det, også vor erkendelse af de skiftende kends-
gerninger bygger ikke på noget sikkert grundlag af selvindly-
sende sandheder, ufejlbarlige iagttagelser eller grundlæggende
principper. Vor viden er altid foreløbig, og selv de mest velbe-



fæstede grundsætninger kan stå i fare for at måtte revideres ud
fra nye erfaringer.

Med dette nye syn på de etablerede sandheders natur forandre-
des også synet på elevens dannelse. Den pædagogiske opgave
blev ikke længere primært opfattet som dén at få den unge til
at tilegne sig den herskende kultur og videnskab, et dannelses-
syn der igennem en meget lang tidsperiode havde været det
almene gymnasiums. Opgaven bestod nu i i et større perspek-
tiv at forholde sig til denne kultur og videnskab ved at blive i
stand til selv at skabe kultur og selv være ansvarlig for sin
viden. 

Samtidig faldt den hidtidige legitimering af de gennem århun-
dreder dominerende undervisningsmetoder og behandlinger af
børn og unge til jorden. Hvor skolen uden tøven i de forrige
århundreder havde brugt fysisk tvang og åndelig undertrykkel-
se som mere eller mindre effektive fremgangsmåder - fordi
målet, bibringelse af “sandheden”,  blev opfattet som legitimt -
blev den unges natur og ret nu legitimeringens udgangspunkt.
Dermed startede den brede forskningsmæssige interesse i at
finde frem til lovene for individets naturlige udvikling, ligesom
indsigten i indlæringens og motivationens mekanismer blev af
afgørende betydning. Samtidig voksede tiltroen til den unges
egen dømmekraft, og kravet om demokrati tog til i skolen.
Endelig blev den unges ret til selv at bestemme over eget liv og
egen læring en politisk accepteret konsekvens. Denne ret blev
derved sat i forbindelse med den kamp, som var blevet ført af
andre minoriteter, som havde opfattet sig som diskrimineret af
det herskende samfund ud fra f.eks. religiøse, etniske eller
kønsmæssige begrundelser.

I løbet af 1960’erne blev det et almindeligt udbredt pædago-
gisk dogme, at barnet og den unge kun kan lære, når indlærin-
gen sættes i værk gennem barnets og den unges egne erfaringer
og lyst.5 Det blev samtidig opfattet som en kendsgerning, at al
indlæring sker i kraft af elevens aktive medvirken, befordret
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5) Der er netop tale om et dogme. For som ordsproget siger : ”Brændt barn skyr
ilden”. Barnet har nok lært noget, men næppe af lyst og motivation.



gennem elevens egen motivation. Især i den nye hf-uddannelse
blev sådanne synspunkter inspireret af den i 1970’erne netop
opståede “erfaringspædagogik”. 

Hvor lærerne hidtil havde været forvaltere af lærdommens
tempel, blev de nu hjælpere - vejledere, der skulle assistere den
unge under dennes aktive udfoldelse af egne indsigter, mulig-
heder og interesser. Derved blev gymnasielærerne i en lang
periode også ofre for deres egen uddannelse, der havde oplært
dem i én tidsalders forståelse af deres opgave, men måtte se
denne forståelse erstattet af en ny og forandret i løbet af deres
professionelle karriere.

I kraft af de historiske traditioner opfattedes det almene gym-
nasiums dannelse - og dermed dets “profil” - som historisk for-
bundet bagud i tid til forvaltere af dannelsestraditionen, mens
hf-uddannelsen - frigjort fra en lang tradition - lettere fra
uddannelsens start i 1967 kunne lade sig inspirere af de refor-
mpædagogiske retninger.

Nye unge og nye kompetencer

Først i løbet af 1960’rnes sidste halvdel ramte den reform-
pædagogiske bevægelse de almendannende og studieforbere-
dende uddannelser. Den højere forberedelseseksamen var tænkt
som en alternativ vej til mellemlange og lange videregående
uddannelser for en gruppe elever med anderledes forudsætnin-
ger end dem, som hidtil havde karakteriseret de traditionelle
gymnasiaster.6 Følgen var, at hf helt fra starten søgte nye veje
til målet om almendannelse og studieforberedelse. Løbende
undervisningsforsøg og udviklingsarbejder medførte, at hf-
undervisningen til stadighed blev underkastet revision. I denne
skoleforms trediveårige eksistens er den derfor på mange
måder kommet til at fungere som det almene gymnasiums for-
søgsskole - for de elever, som den henvendte sig til, ikke alene
forventede, men også indbød til en anderledes pædagogisk vir-
kemåde, som så senere blev krævet overført til gymnasiet.
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6) Se hertil jubilæumsskriftet HF 25 år - 1967-1992, Vojens: Gymnasieskolernes
Lærerforening, 1992, især s. 26-29.



Set ud fra en nutidig standplads er det da også i hf, at de nye
tendenser i ungdomsuddannelsernes elevgruppe først registre-
res, og det er her, at de nye pædagogiske udfordringer er blevet
mødt med de pædagogiske nybrud. Et af disse nybrud har
været kravet om ved siden af de fagrelaterede kompetencer, som
det almene gymnasium op til nu først og fremmest har kon-
centreret sig om, også at udvikle “almene” kompetencer.

Fagrelaterede kompetencer knytter sig til de faglige discipliner
og kan beskrives som de indsigter og færdigheder, den fagrela-
terede undervisning skal bibringe. Eksempler herpå er ’gram-
matisk indsigt’ og ’færdighed i talbehandling’. 

De almene kompetencer forestilles som kompetencer, der ikke
knytter sig til bestemte fag, men kan anvendes over en bred
kam og i “almene” situationer. Eksempler herpå kan være
kompetencer i at foretage informationssøgning, opstille en
problemformulering, indgå i samarbejde. 

Argumentet for at lægge vægten på almene frem for fagrelate-
rede (-specifikke) kompetencer kommer blandt andet fra den
ovenfor nævnte forestilling om, at vor viden til stadighed både
forøges til det uoverskuelige og er under konstant revision. I
stedet for en konkret viden om og færdighed i specifikke fagli-
ge forhold må eleverne, hævdes det, i stedet opøves i at udøve
kompetencer, der i de konkrete situationer sætter dem i stand
til at tilegne sig de primære indsigter og færdigheder knyttet til
specifikke faglige forhold. Derfor kan man måske mere præcist
tale om, at man i dag ser hovedopgaven som den at udvikle
elevernes metakompetencer.

Hvorledes forholder de unge sig til denne nye situation? Det
kan hævdes, at de unge allerede har annammet den nye situati-
on. På paradoksal vis manifesterer dette sig som et problem.
Det fremgår blandt andet af, at synet på ungdomsuddannelser-
nes elever i disse år i almindelighed er under forandring. Set
fra nogle iagttageres synsvinkel kan beskrivelsen af de unge i
ungdomsuddannelserne sammenfattes i følgende, noget dystre,
punkter:
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• Unge vil ikke lære udenad; de nægter at tilegne sig de nød-
vendige redskaber.

• Unge kan ikke koncentrere sig i mere end ganske kort tid;
de forlanger at blive motiveret.

• Unge hopper fra det ene til det andet; interesser fastholdes
ikke.

• Unge sætter spørgsmålstegn ved alt; de accepterer ikke
andres argumenter.

• Unge er slet ikke indstillet på, at noget kan tage tid eller
være svært.

• Unge vil fanges af det, de præsenteres for; det skal være per-
sonligt vedkommende.

• Unge vil ikke kritiseres, korrigeres, belæres; de vil være ver-
densmestre fra starten.7

Er denne beskrivelse korrekt, er det næppe forbavsende, at
man må forvente, at blandt andet de gymnasiale uddannelsers
traditionelle uddannelsesindhold og -form er blevet sat under
pres. Problemet er blevet formuleret således: “Hvad stiller man
op med en generation, der vil underholdes, og kræver, at alt er
personligt vedkommende, mens man som lærer er ansvarlig for
at lære dem om romerriget eller tre slags svejsninger, der
kræver øvelse og akkuratesse?”8

Det første man kan bemærke til en sådan beskrivelse er, at den
alene ses ud fra et voksenperspektiv - og påfaldende minder
om de velkendte Jeronimus-tirader over den altid fordærvede
ungdom. 

7) Jf. B. Simonsen: Skolen må give plads til nutidens unge, Kraka, nr. 9- 3. årg.
Februar 2000, s. 4-6. Bemærk i øvrigt parallellen mellem disse beskrivelser og de
undervisningsproblemer i hf, som blev indberettet til Undervisningsministeriet,
omtalt i Indledning.

8) Ibid.



For det andet kan man se, at skønt listen fremtræder som en
lamentation over de unges opførsel i klasseværelset, så henviser
flere af punkterne til forhold, som vi i dag faktisk anser som
positive træk. 

Således forlanger ungdommen

• at blive behandlet med respekt - de vil ikke lære udenad
uden grund,

• ikke at tvinges til at lære, men føle sig motiverede af, at dét,
de skal lære, er interessant og personligt relevant, og

• endelig indtager de en antiautoritær holdning.

På disse punkter er de unge faktisk - som vi pædagogisk i
mange år har arbejdet for, at de skulle være - demokratisk ind-
stillede og ledet af den sunde fornuft og orienteret mod
respekt for menneskerettigheder.

For det tredje peger nogle af de træk, som man i beskrivelsen
kunne opfatte som negative, måske på, at den virkelighed, som
de unge skal leve i i dag - og i deres fremtidige liv efter skolen
- allerede, som nævnt ovenfor, er erkendt af de unge, men ikke
indset af de voksne. 

At unge

• kan mangle motivation til at lære “nødvendige redskaber”

• ikke evner at koncentrere sig i længere tid om det samme

• har vekslende interesser 

• søger væk fra besvær og i stedet finder frem til hurtige og
nemme løsninger, og endelig

• prøver sig selv af uden idelig at lade sig udsætte for kritik,
korrektion og belæring
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kunne jo også tages som et tegn på, at unge i dag ikke accepte-
rer gårsdagens løsninger på morgendagens problemer. Er ver-
den af lave - eller i det mindste i stadig bevægelse, kunne
“nødvendige redskaber” meget vel vise sig at være overflødige,
åbenheden for egne behov og ønsker netop det “nødvendige
redskab”, der sammen med sensitivitet og nysgerrighed over
for verden indgår som en veltilpasset overlevelsesstrategi.9

Hvad de unge opfatter, at de har brug for, er ikke traditionel
viden, men “almene kompetencer”.

“Almene” kompetencer

Et helt andet spørgsmål, som ikke skal forfølges i detaljer her,
er, om “almene kompetencer” i en eller anden forstand netop
kan siges at være “almene”. Det afgørende problem er, om
kompetencer ligesom smør kan smøres ud over al slags brød.
Er det lige meget, om faget er fransk eller idræt, når spørgsmå-
let er “færdigheden i at samarbejde”? 

Problemstillingen er grundlæggende og velkendt i dansk pæda-
gogisk forskning. Den blev allerede i 1912 behandlet i en dis-
putats af Axel Dam som spørgsmålet om forholdet mellem den
materielle og den formelle opdragelse.10 Dams svar er klart og
tankevækkende. ’Formel opdragelse’ - datidens udtryk for vor
tids ’almene kompetencer’ - eksisterer ikke. Al ’opdragelse’ er
materiel - eller endnu engang med vore dages udtryk - specifik
eller fagrelateret.

Er vi i vor forestilling i dag om, at den fagspecifikke kompe-
tence skal nedprioriteres i forhold til den almene kompetence
så i virkeligheden ved at placere os et sted, hvor de pædagogi-
ske bestræbelser ikke lever op til vor pædagogiske indsigt? Både
ja og nej. Den populære forestilling om, at der findes særlige
pædagogiske lyslederkabler til udvikling af indsigter og færdig-
heder, og at navnet på dem skal søges blandt samlingen af
’almene kompetencer’, er uden faglig tvivl fejlagtig. 
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9) Jens Rasmussen hævder i bogen Socialisering og læring i det refleksivt moderne.
København: Unge Pædagoger, 1996, at disse karakteristika hos ungdommen net-
op er et udtryk for, at de er på omgangshøjde med tiden.

10) Dam, Axel (1912): Om muligheden af formel Opdragelse af de intellektuelle Evner.
En psykologi-pædagogisk Undersøgelse, København.



Dette forhold har nogle afgørende skolepolitiske konsekvenser.
Har vi indset, at de “almene” kompetencer, som mange i dag
har besluttet sig til at indføre som ungdomsuddannelsernes
centrale indhold - et synspunkt, som de unge tilsyneladende
allerede bakker op om, blot er andre specifikke kompetencer
end dem, vi hidtil har anset for de centrale i de almen og stu-
dieforberedende gymnasiale curricula, så bør den egentlige
diskussion dreje sig om, - dels hvilke af disse kompetencer vi
ønsker at indføre, dels hvilke af de hidtil fagrelaterede kompe-
tencer vi ønsker at lægge mindre vægt på. For kravet om en ny
kompetenceudvikling i de gymnasiale ungdomsuddannelser
må nødvendigvis medføre ændringer i både uddannelsernes
formål, bekendtgørelser og eksamensbestemmelser. Nye kom-
petencer betyder krav om nye formål, nye arbejdsformer og
indhold - og dertil svarende evalueringsformer. Ikke at se det i
øjnene er at handle mod bedre vidende.

Det er i dag et næsten uanfægtet pædagogisk dogme, at de
såkaldte “almene” kompetencer udvikles i forbindelse med
tværfagligt projektarbejde. Der er næppe tvivl om, at kompe-
tencer udviklet i forbindelse med indøvelse i projektarbejdets
arbejdsformer i dag opfattes som noget, der vil blive stærkt
efterspurgt i den unges senere arbejdsliv. Men der er tale om
specifikke kompetencer udviklet i konkrete undervisnings-
situationer.11 Kompetencerne er kontekstbundne.
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11) Det bør nemlig erindres, at projektet som pædagogisk arbejdsform på en række
punkter adskiller sig grundlæggende fra professionelle projekter i erhvervslivet.
F.eks. har det pædagogiske projekt deltagere, der alle er ligestillede med hensyn til
faglig indsigt og ekspertise - eller snarere, som elever, netop mangel på samme -
mens den professionelle projektgruppe almindeligvis sammensættes af fagkompe-
tente personer, der dækker forskellige faglige områder. Det pædagogiske projekt
har en vejleder, mens den professionelle projektgruppe er selvkørende. Det pæda-
gogiske projekts logik er indlæringens, mens det professionelle projekts er indtje-
ningens. Osv.
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4 Elevprofiler i 
gymnasiet og på hf

I de kommende diskussioner om fremtidens hf er det efter eva-
lueringsgruppens opfattelse nødvendigt at medinddrage den
særlige elevprofil, som ses på hf-uddannelsen, idet den på
mange punkter adskiller sig fra elevprofilen i det almene 3-åri-
ge gymnasium.  

Andel af unge, der går i gymnasiet eller på hf

Tabel 1 viser, hvor stor en del af en ungdomsårgang, der star-
ter i det 3-årige almene gymnasium eller på det 2-årige hf i
perioden 1991 til 2000.

Tabel 1

Andel af ungdomsårgang, der starter i gymnasiet eller på 

2-årigt hf 1991-2000. Tallene er angivet i procent.

1991 1996 1997 1998 1999 2000  

1. g 28,8 34,4 33,7 33,3 34,5 33,4

1. hf 11,1 10,3 9,2 9,4 9,6 9,7  
(Kilde: Danmarks Statistik. Uddannelse og kultur. 2001:10)

Andelen af en ungdomsårgang, der starter i det 3-årige almene
gymnasium, er steget siden begyndelsen af halvfemserne, mens
andelen af en ungdomsårgang, der starter på det 2-årige hf, er
faldet siden begyndelsen af halvfemserne. I perioden 1997-
2000 har andelen af en ungdomsårgang, der starter i henholds-
vis gymnasiet og på hf, ligget nogenlunde stabil.

Tallene dækker over ret store forskelle i andelen af piger og
drenge, der starter i henholdsvis det sproglige gymnasium, det
matematiske gymnasium og på hf, jf. tabel 2.
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Tabel 2

Elevbestanden i sprogligt gymnasium (1. g), matematisk

gymnasium (1. g) og hf (1. hf) pr. 1. september 1991, 1996 og

2000. Tallene er angivet i procent.

Sprogligt gymnasium Matematisk gymnasium Hf 
Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

1991 22 78 55 45 30 70
1996 24 76 52 48 32 68
2000 23 77 50 50 35 65

(Kilde: Danmarks Statistik. Uddannelse og kultur. 2001:10)

I det sproglige gymnasium er der en meget skæv kønsforde-
ling. I 1991 var 78% af eleverne i 1. g kvinder. Denne skæve
kønsfordeling har ikke ændret sig i 2000. 

På hf er der ligeledes en skæv kønsfordeling, om end ikke så
udtalt som i det sproglige gymnasium. Siden 1991 er kønsfor-
delingen på hf desuden blevet mindre skæv, idet andelen af
mænd er steget fra 30% i 1991 til 35% i 2000.

På matematisk gymnasium ses i 1991 en vis overrepræsentati-
on af mænd, mens mænd og kvinder i 2000 er ligeligt repræ-
senteret i 1. g.

Aldersfordeling blandt elever i det 3-årige

almene gymnasium, på det 2-årige hf og på

hf-enkeltfag (almen voksenuddannelse)

Tabel 3

Elevernes alder i gymnasiet (1g) og på hf (1. hf) opgjort pr.

1. januar 2000. Tallene er angivet i procent.

-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år- n  
Gymnasiet* 49 46 4 0 0 0 - - 18975
2-årigt hf 2 32 29 15 4 3 2 6 5699 

(Kilde: Danmarks Statistik. Uddannelse og kultur. 2000:10)

* Der er ingen væsentlige forskelle på aldersfordelingen i henholdsvis det sproglige gymnasium og det matematiske gym-

nasium.
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Der er stor forskel på aldersfordelingerne i henholdsvis gymna-
siet og det 2-årige hf.

I gymnasiet er der et klart alderssegment. Næsten alle eleverne
i 1. g var pr. 1. januar 2000 17 år eller derunder (95%). Kun
hver tyvende elev var 18 år eller derover, heraf stort set ingen
over 18 år.

I 1. hf ses en klart større spredning i elevernes alder. 34% af
eleverne er 17 år eller derunder (dog næsten ingen under 17
år), 44% er 18 eller 19 år, mens 15 % er 20 år eller derover.  

I 1. g er det altså meget sjældent at møde en elev, der er mere
end 17 år gammel. I 1. hf er et flertal af eleverne over 17 år
gamle.

Eleverne i 1. g var i gennemsnit 17,0 år gamle, mens eleverne i
1. hf var 19,3 år gamle.

Tabel 4

Elevernes alder på hf-enkeltfag/studenterfag 1999/2000

opgjort pr. 1. januar 2000.

17-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - n  
9 40 15 14 12 10 40446

(Kilde: Danmarks Statistik. Uddannelse og kultur. 2001:7)

Halvdelen af eleverne på hf-enkeltfag/studenterfag var i alders-
gruppen 17 - 29 år, heraf langt de fleste i alderen 20 til 29 år.
Den anden halvdel af eleverne fordelte sig jævnt over de øvrige
aldersgrupper helt op til 60 år og derover. 

Man kan altså konstatere, at elevernes aldersprofiler i hen-
holdsvis gymnasiet, på det 2-årige hf og på hf-enkeltfag/stu-
denterfag inden for almen voksenuddannelse afviger væsentligt
fra hinanden.



Elevernes seneste uddannelses- og arbejdsmar-

kedsplacering før gymnasiet/hf

Mens gymnasieeleverne i langt overvejende grad kommer til
gymnasiet direkte fra folkeskolen, så kommer næsten halvdelen
af eleverne på hf ikke direkte fra folkeskolen. Dette fremgår af
statistiske oplysninger, som evalueringsgruppen har indhentet
fra Danmarks Statistik. 

Af disse oplysninger fremgår det blandt andet, hvad der var
elevernes seneste uddannelsesaktivitet før påbegyndelsen af
henholdsvis 1.g/1.hf, jf. tabel 5. Undersøgelsen omfatter alle
sproglige studenter, matematiske studenter og hf-elever (eks-
klusive hf-enkeltfag), der dimitterede i 1997. Det skal bemær-
kes, at den seneste uddannelsesaktivitet, specielt hvad angår
hf ’erne, ikke nødvendigvis betyder, at de er gået direkte fra de
nævnte uddannelser til hf, men at den pågældende uddannelse
er den seneste uddannelsesstatus, de af Danmarks Statistik er
registreret for, inden de begyndte på hf. 
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Tabel 5

Elevernes seneste uddannelsesaktivitet før påbegyndelsen

af henholdsvis gymnasium og hf. Studenter og hf’ere dimit-

teret i 1997. Tallene er angivet i procent.

Sprogligt Matematisk Hf
gymnasium gymnasium
(n = 7083)  (n = 9837) (n = 4562)

Grundskole 98 99 56 
Alment gymnasium
Fuldført 0 0 0
Afbrudt 1 0 15
Erhvervsgymnasium
Fuldført 0 0 0
Afbrudt 0 0 2
Erhvervsfaglig uddannelse
Fuldført grundforløb 1 0 18
Fuldført hovedforløb 0 0 4
Afbrudt erhvervsud. 0 0 3
Andet 0 0 0
Uoplyst 0 0 1
I alt 100% 100% 100%

Sammenholder man ovenstående tal med aldersfordelingerne i
gymnasiet og på hf, jf. tabel 3, så viser tallene, at eleverne i
gymnasiet stort set alle kommer direkte fra folkeskolen, når de
starter på deres uddannelse. Anderledes forholder det sig med
hf ’erne. Blandt hf ’erne har 17% af eleverne en afbrudt gym-
nasial uddannelse bag sig (heraf er der 4% elever, der tager 1.
hf om). 18% har gennemført en erhvervsfaglig basisuddannel-
se, mens 7% har afbrudt eller fuldført en erhvervsuddannelse. 

Af oplysningerne fra Danmarks Statistik fremgår desuden hf-
elevernes arbejdsmarkedsplacering før påbegyndelsen af hf-
uddannelsen, jf. tabel 6. 
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Tabel 6

Hf-elevernes seneste arbejdsmarkedsplacering inden hf*.

Hf-ere dimmiteret i 1997. Tallene er angivet i procent.

Hf (n = 4562)
Under uddannelse 60
Beskæftigede 20
Ledige 3
Uden for arbejdsstyrken** 14
Uoplyst 3
I alt 100%

* Tallene er opgjort pr. oktober/november 1994

** Uden for arbejdsstyrken dækker blandt andet over personer under
uddannelsesforanstaltning, aktivering, revalidering, barselsdagpenge, kontanthjælp mv.  

Det fremgår, at mindst 37% af hf-eleverne har prøvet at være
helt uden for uddannelsessystemet. 20% har haft arbejde,
mens 17% har prøvet at være ledige eller uden for arbejdsstyr-
ken.

Sammenholder man tabel 5 og 6 med aldersfordelingen på hf
(tabel 3), viser tallene, at en stor del af hf ’erne møder op med
andre erfaringer end gymnasieeleverne. Mange hf-elever har
været uden for uddannelsessystemet i et år eller mere, haft
erhvervsarbejde eller været ledige i en periode. For disse elever
synes hf således at have opfyldt det formål at fungere som en
“second chance”-uddannelse.

Elevernes egen opfattelse af, hvordan de klarer sig

fagligt

I den forudgående evalueringsrapport På vej mod et nyt hf 1
(2001) er der redegjort for resultaterne af en spørgeskemaun-
dersøgelse blandt eleverne i 10 2-årige hf-forsøgsklasser og 13
almindelige 2-årige hf-klasser (kontrolklasser). Det fremgår
heraf, at der i såvel forsøgsklasserne som kontrolklasserne var
en markant sammenhæng mellem elevernes angivelse af, hvor-
dan de klarede sig i en række fag i folkeskolen, og deres karak-
terer ved prøverne på hf i disse fag. Der blev ligeledes fundet
stærke sammenhænge mellem hf-elevernes angivelse af, hvor-
dan de syntes, at de klarede sig fagligt i en række fag på hf, og



så deres karakterer ved prøver i disse fag. Disse resultater tyder
således på, at mange hf-elever har en relativ realistisk opfattelse
af, hvor de står fagligt. Samtidig tyder resultaterne på, at ele-
vernes faglige selvopfattelse er svær at ændre.

Som led i en større undersøgelse (Skov 1998) har man gen-
nemført en spørgeskemaundersøgelse blandt elever i 9. og 10.
klasse, hvor man blandt andet har spurgt eleverne om, hvor-
dan de klarede sig fagligt i en række fag. Tre år efter gennem-
førelsen af spørgeskemaundersøgelsen har man undersøgt ele-
vernes uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige situation.
Denne del af undersøgelsen omfattede godt 3000 elever. 

Et væsentligt resultat af undersøgelsen er, at der er en klar sam-
menhæng mellem, hvordan eleverne på den ene side vurdere-
de, at de klarede sig fagligt i 9. eller 10. klasse i forhold til de
øvrige elever i klassen, og på den anden side deres uddannel-
sesmæssige eller arbejdsmæssige situation tre år efter, jf. tabel
7.
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Tabel 7

Unge, der - da de gik i 9. eller 10. klasse - syntes, de fagligt

klarede sig henholdsvis over og under middel i forhold til de

øvrige elever i klassen.* Opdelt efter de unges uddan-

nelse/beskæftigelse tre år senere. I procent af unge i den

pågældende uddannelse/beskæftigelse

.

De unges vurdering, 
da de gik i 9. eller 10. klasse 

De unges situation tre år efter, Klarede sig fagligt Klarede sig fagligt 
at de gik i 9. eller 10. klasse over middel under middel  

Gymnasium (mat) 62 1
Gymnasium (spr.) 53 1
Højere handelseksamen (hhx) 30 1
Højere teknisk eksamen (htx) 28 4
Højere forberedelseseksamen (hf) 24 4
Erhvervsgrunduddannelsen (egu) 22 9
I arbejde 12 12
Handels- og kontorudd. (hs-eud) 11 6
Teknisk erhvervsuddannelse (ts-eud) 11 9
Kommunal aktivering 11 10
Social- og sundhedsuddannelse 9 16
Ikke i gang med noget 4 15

* Tredje svarmulighed: “Omkring middel”.

(Kilde: Poul Skov, 1998, s. 31, tabel 9)

Der er en meget tydelig sammenhæng mellem elevernes egne
vurderinger i 9. eller 10. klasse og deres situation tre år senere.

Et flertal eller henholdsvis 62% og 53% af eleverne i det mate-
matiske og det sproglige gymnasium vurderede tre år tidligere,
at de klarede sig fagligt over middel i forhold til de andre ele-
ver i klassen. 

Det er betydeligt flere, end det ses for eleverne på hf og de
erhvervsgymnasiale uddannelser samt erhvervsgrunduddannel-
sen, hvor det kun er mellem 22 og 30% af eleverne, der
vurderede, at de fagligt lå over middel.
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Blandt de øvrige elever, der var i gang med en handels- og
kontoruddannelse, en teknisk erhvervsuddannelse eller en
social- og sundhedsuddannelse samt elever, der var i arbejde,
under kommunal aktivering eller ikke i gang med noget, var
der endnu færre eller mellem 4 og 11%, der tre år tidligere
vurderede, at de klarede sig fagligt over middel.

Disse resultater viser, at elevprofilen på hf adskiller sig fra elev-
profilen i det matematiske og det sproglige gymnasium, idet
klart færre af eleverne på hf havde en høj faglig selvopfattelse,
da de gik i 9. eller 10. klasse.

At der blandt eleverne på hf gennemgående findes flere med et
svagt fagligt udgangspunkt sammenlignet med det 3-årige
almene gymnasium bekræftes også af tal fra Danmarks Stati-
stik (Uddannelse og kultur. 2001:10). Ser man på spredningen
i eksamenskvotienterne i gymnasiet og på det 2-årige hf, så
viser det sig, at hf ’erne gennemgående har et lavere karakter-
gennemsnit (7,8 i 2000) end eleverne i det sproglige og det
matematiske gymnasium (8,3 i 2000). Der er klart flere af ele-
verne på hf, der får lave gennemsnitskarakterer. 

Spredningen i karaktergennemsnittene viser dog også det sæd-
vanlige overlap. For eksempel opnåede 15% af hf ’erne ved
eksamen i juni 2000 et karaktergennemsnit på 9 eller derover.
Det er færre end de henholdsvis 24 og 28% af de sproglige
studenter og matematiske studenter, som havde et karaktergen-
nemsnit på 9 eller derover, men det er vigtigt at være opmærk-
som på, at der altså er 15% af hf ’erne, der fik et højere karak-
tergennemsnit end op mod tre fjerdedele af de sproglige stu-
denter og de matematiske studenter. Det viser, at selvom der
på hf i forhold til gymnasiet gennemgående findes flere elever,
der ikke er så stærke fagligt, så er de fagligt stærke elever også i
et ikke ringe omfang repræsenteret på hf. 

Tilfredshed med det sociale samvær i gymnasiet og

på hf

I den nævnte undersøgelse blev der fundet nogle markante for-
skelle på eleverne i gymnasiet og eleverne på hf, da eleverne 
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blev spurgt om deres tilfredshed med det sociale samvær i
undervisningen og udenfor undervisningen, jf. tabel 8.

Tabel 8

De unges tilfredshed med det sociale samvær i og uden for

undervisningen fordelt på unge i henholdsvis det matemati-

ske gymnasium, det sproglige gymnasium og på hf*. Tallene

er angivet i procent.

De unges tilfredshed med det sociale samvær i 
og uden for undervisningen 

Godt tilfreds Ikke tilfreds   
I Uden for  I Uden for 

undervisningen  undervisningen undervisningen undervisningen

Gym. (mat) 61 77 11 6  
Gym. (spr.) 60 73 14 10
Hf 42 43 28 28  

* Tredje svarmulighed: “Nogenlunde tilfreds”.

(Kilde: Skov, 1998, s. 69, tabel 20)

Langt færre af hf-eleverne angiver, at de er tilfredse med det
sociale samvær såvel i undervisningen som uden for undervis-
ningen i forhold til eleverne i det sproglige og det matematiske
gymnasium. Omvendt er der langt flere af hf-eleverne, der
ikke er tilfredse med det sociale samvær i og uden for under-
visningen.

Skov har stillet de samme spørgsmål til unge inden for han-
dels- og kontoruddannelse (hs-eud), højere handelseksamen
(hhx), højere teknisk eksamen (htx), teknisk erhvervsuddan-
nelse(ts-eud) og erhvervsgrunduddannelsen (egu). Svarforde-
lingerne for disse grupper af unge ligner i hovedsagen svarfor-
delingerne for de unge i det sproglige og det matematiske
gymnasium. Det er altså alene hf-eleverne, der adskiller sig
markant fra de unge i de øvrige ungdomsuddannelser.

I rapporten gives ikke nogen forklaring på denne forskel, men
resultaterne peger i retning af, at kulturen med hensyn til soci-
alt samvær er anderledes på hf, end den er i det almene 3-årige
gymnasium og på de øvrige nævnte ungdomsuddannelser.
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Resultaterne svarer i øvrigt til det indtryk, som evaluerings-
gruppen fik gennem interview med hf-elever i forbindelse med
evalueringen af hf-forsøgene. Mange elever gav her udtryk for
en vis utilfredshed med det sociale samvær såvel i som uden
for undervisningen. En forklaring fra nogle elever var, at de
havde været uden for uddannelsessystemet i en periode, var
blevet ældre og derfor allerede havde dannet deres egne net-
værk uden for skolen. De havde derfor ikke så stort behov for
at knytte nære forbindelser til de andre elever på hf. Andre ele-
ver havde det ikke selv på denne måde, men beskrev, at sådan
var det med nogle af de andre elever i klassen.

En mulig fortolkning af resultaterne er altså, at den anderledes
aldersfordeling og de forskellige erfaringer som hf-eleverne
møder op med, medfører en anden social kultur på hf, end det
man ser i det 3-årige almene gymnasium og de øvrige nævnte
ungdomsuddannelser.

Frafald i gymnasiet og på hf

I forhold til eleverne i gymnasiet er der klart flere af eleverne
på hf, der afbryder deres uddannelse, jf. tabel 9. 

Tabel 9

Procentvis frafald i sprogligt gymnasium, matematisk gym-

nasium og på hf i perioden 93/94 - 97/9812

93/94 94/95 95/96 96/97 97/98  
Sprogligt gymnasium 13 14 12 12 13 
Matematisk gymnasium 11 13 10 10 12
hf 26 25 22 24 26 

(Kilde: Gymnasieskolen i tal 1999/2000, s. 17, tabel 3.1)

I hele perioden fra 1993/94 til 1997/98 har frafaldet fra hf-
uddannelsen været omkring dobbelt så stort som frafaldet fra
det sproglige gymnasium og det matematiske gymnasium.
Omkring hver fjerde af de elever, der påbegynder en hf-uddan-
nelse, falder fra. 

12) Frafaldet er opgjort i procent af elevbestanden på uddannelsen det pågældende år.
For eksempel repræsenterer frafaldet fra gymnasiet både 1., 2. og 3. g det pågæl-
dende år.
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Man skal være opmærksom på, at tallene ikke tager højde for,
at nogle af de elever, der afbryder uddannelsen, senere hen til-
melder sig en almengymnasial uddannelse igen. 

Studenternes og hf’ernes videre forløb

Uddannelses- og arbejdsmarkedsplacering efter

studentereksamen/hf-eksamen

Fra Danmarks Statistik har evalueringsgruppen indhentet
oplysninger om elevernes uddannelses- og arbejdsmarkedspla-
cering i op til 27 måneder efter dimissionstidspunktet.

Tabel 10 viser gymnasieelevernes og hf-elevernes uddannelses-
og arbejdsmarkedsplacering  3 måneder, 15 måneder og 27
måneder efter studentereksamen/hf-eksamen i 1997.

Tabel 10

Elevernes uddannelses- og arbejdsmarkedsplacering 3

måneder, 1 år og 3 måneder og 2 år og 3 måneder efter

eksamen i 1997 fordelt på sproglige studenter, matematiske

studenter og hf’ere (sproglige studenter n = 7083, matema-

tiske studenter n = 9837, hf’ere n = 4562)

Efter 3 måneder Efter 15 måneder Efter 27 måneder   
Sprog. Mat. Hf Sprog. Mat. Hf Sprog. Mat. Hf  

Under uddannelse 11 18 17 35 48 36 60 70 53 
Beskæftigede 64 64 60 49 41 49 31 24 37
Ledige 2 2 5 1 1 3 1 0 1  
Uden for arbejdsstyrken 17 13 15 12 9 10 6 4 6 
Uoplyst 5 3 3 3 2 2 2 1 2
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Det fremgår af tabel 10, at der er en del flere matematiske stu-
denter og hf ’ere i forhold til sproglige studenter, der går i gang
med en uddannelse umiddelbart efter studenter/hf-eksamen.
Efter 15 måneder måneder er omkring halvdelen af de mate-
matiske studenter i gang med en uddannelse, mens dette kun
gælder godt en tredjedel af de sproglige studenter og hf ’erne.
Efter 27 måneder er 70% af de matematiske studenter under 



uddannelse, mens det samme gælder færre af de sproglige stu-
denter og klart færre af hf ’erne.

Ser man på tallene efter 15 måneder, ses en stærk tendens til,
at matematiske studenter går hurtigere i gang med en uddan-
nelse end de sproglige studenter og hf ’erne.

Antallet af beskæftigede falder over tid, efterhånden som flere
og flere begynder på en uddannelse. Efter 27 måneder er flest
hf ’ere i beskæftigelse.

Efter 3 måneder er en del flere hf ’ere end sproglige og mate-
matiske studenter registreret som ledige. Denne forskel udjæv-
nes dog efterhånden helt. Meget få er ledige 27 måneder efter
eksamen.

På hvert af de tre tidspunkter er der lidt færre af de matemati-
ske studenter, der af Danmarks Statistik er registreret som
værende uden for arbejdsstyrken. Forskellen er dog ikke stor.

Generelt kan det konstateres, at de sproglige studenter og
hf ’erne ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, hvad angår
uddannelses- og arbejdsmæssig placering op til 27 måneder
efter eksamen bortset fra, at en del flere sproglige studenter
efter 27 måneder er i gang med en uddannelse. De matemati-
ske studenter adskiller sig ved, at flere begynder på en uddan-
nelse, og der er derfor omvendt færre af disse, der er i beskæfti-
gelse 15 måneder og 27 måneder efter eksamen.

Tallene fra Danmarks Statistik giver endvidere mulighed for at
bryde “uddannelse” ned til mere detaljerede oplysninger om,
hvilke uddannelser eleverne er i gang med. Tabel 11 viser, hvil-
ke typer af uddannelse eleverne er i gang med på den oven-
nævnte tidspunkter.
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Tabel 11

Elevernes uddannelsesplacering 3 måneder, 1 år og 3

måneder og 2 år og 3 måneder efter eksamen i 1997 fordelt

på sproglige studenter, matematiske studenter og hf’ere

(sproglige studenter n = 7083, matematiske studenter n =

9837 og hf’ere n = 4562). Tallene er angivet i procent.

Efter 3 måneder Efter 15 måneder Efter 27 måneder
Sprog. Mat. Hf Sprog. Mat. Hf Sprog. Mat. Hf 

Gymnasial uddannelse 4 5 4 5 4 4 3 2 2
Erhvervsuddannelse 1 1 3 5 3 8 7 6 12
Kort videregående 
uddannelse 0 1 1 2 3 3 3 5 4

Mellemlang videre-
gående uddannelse 1 2 5 7 8 13 17 15 24

Lang videregående 
uddannelse 4 9 3 16 29 7 29 43 11

I alt* 11 18 17 35 47 35 59 70 52

* I forhold til øverste række i tabel 10 (“Under uddannelse”) afviger “I alt” i tabel 11 i nogle tilfælde med et enkelt procent-
point. Det skyldes op- eller nedrundinger samt nogle få elever, der ifølge Danmarks Statistik er under andre uddannelser.

Det kan virke lidt overraskende, at op mod hver tyvende gym-
nasieelev/hf-elev straks efter overstået studentereksamen/hf-
eksamen går i gang med en gymnasial uddannelse. Det drejer
sig formentlig fortrinsvis om gymnasiale suppleringskurser
(GSK). Der er ingen forskel på gymnasieeleverne og hf-elever-
ne i denne henseende.

Flere hf ’ere end sproglige og matematiske studenter går i gang
med en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse.
Efter 27 måneder er 16% af hf ’erne i gang med sådanne ud-
dannelser, mens det samme gælder henholdsvis 11% og 10%
af de matematiske studenter og de sproglige studenter.

Med hensyn til de mellemlange videregående uddannelser er der
en klar forskel. Hf-erne vælger i højere grad end de sproglige
og matematiske studenter at gå i gang med en mellemlang
videregående uddannelse. Efter 27 måneder er 24% af hf-erne
i gang med en mellemlang videregående uddannelse, mens det 



samme kun gælder henholdsvis 17% og 15% af de sproglige
studenter og de matematiske studenter.

Også hvad angår de lange videregående uddannelser er der stor
forskel. Der er klart flere af de matematiske studenter end af
de sproglige studenter og hf ’erne, der er i gang med en lang
videregående uddannelse på de pågældende tidspunkter. Efter
27 måneder er 43% af de matematiske studenter i gang med
en lang videregående uddannelse, mens det samme gælder
færre af de sproglige studenter (29%) og betydeligt færre af
hf ’erne (11%).

I forbindelse med uddannelsesvalg efter studentereksamen/hf-
eksamen forekommer det  relevant også at se på, hvilke uddan-
nelser henholdsvis studenter og hf ’ere gennemfører i et længe-
re perspektiv. Zangenberg og Zeuthen (1997) har sammenlig-
net uddannelsesstatus i 1994 for de elever, der dimitterede i
1979 som henholdsvis sproglige studenter, matematiske stu-
denter og hf ’ere, jf. tabel 12.
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Tabel 12

Uddannelsesstatus 1994 for hf’ere samt matematiske og

sproglige studenter fra 1979. Tallene er angivet i procent.

Sproglige Matematiske Hf-elever
studenter studenter

Højeste færdige uddannelse:
Lang videregående uddannelse 23 37 13
Mellemlang videregående uddannelse 24 23 32
Kort videregående uddannelse 18 5 14
Erhvervsuddannelse o.lign. 18 20 20
I alt færdige 82 85 79
Uden færdig uddannelse, men i 
gang med en uddannelse 3 2 3

Afbrudt en uddannelse og ikke i 
gang med en uddannelse 8 7 9

Ikke i gang med en uddannelse
efter studentereksamen/hf-eksamen 7 6 10

I alt 100% 100% 100%
(Kilde: Zangenberg og Zeuthen, 1997, s. 36, tabel 3.3)

15 år efter dimissionstidspunktet har 37% af de matematiske
studenter gennemført en lang videregående uddannelse mod
23% af de sproglige studenter og 13% af hf ’erne. 

Det fremgår endvidere, at der er flere hf ’ere end matematiske
studenter og sproglige studenter, der har gennemført en mel-
lemlang videregående uddannelse. 

19% af hf ’erne har en afbrudt uddannelse bag sig eller er
aldrig gået i gang med en uddannelse efter eksamen. Det sam-
me gælder lidt færre af de sproglige studenter (15%) og de
matematiske studenter (13%).

Der er kun lille forskel på, hvor mange af de sproglige studen-
ter, de matematiske studenter og hf ’erne, der i løbet af 15 år
har gennemført en erhvervsuddannelse eller en videregående
uddannelse. 
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Studenter og hf’ere på de lange videregående

uddannelser

Diskussionerne om det 2-årige hf som en studieforberedende
uddannelse har ikke mindst koncentreret sig om hf i forhold
til de lange videregående uddannelser. Jensen og Plannthin
(1997) har undersøgt, hvilke uddannelser på Københavns Uni-
versitet studenter og hf ’ere optages på, og hvordan de stude-
rendes studieforløb har været i en 3-årig periode, fra optagel-
sen i 1993 til og med 1. oktober 1996. Af tabel 13 fremgår
det, hvilke uddannelser studenterne og hf ’erne blev optaget på
på Københavns Universitet i 1993.

Tabel 13

Uddannelsesvalg for studenter og hf’ere i 1993. Tallene er

angivet i procent.

Sproglige Matematikere Hf ’ere n  
Humaniora 52 16 44 1055
Jura 20 11 12 474
Naturvidenskab (“hårde” fag)13 2 32 12 697
Naturvidenskab (“bløde” fag)14 5 11 12 337
Økonomi 3 13 4 293
Samfundsfag/Antropologi 6 4 6 170
Sundhedsvidenskab 5 12 7 323
Teologi 7 2 3 127
n 857 1888 731 3476

(Kilde: Jensen og Plannthin, 1997, side 7, tabel 2)

I lighed med de sproglige studenter vælger mange af hf ’erne
humanistiske fag, mens de matematiske studenter er kraftigt
overrepræsenterede blandt de studerende på de “hårde” natur-
videnskabelige fag. 

Det er bemærkelsesværdigt, at hf ’erne udgør den næststørste
leverandør til de “hårde” naturvidenskabelige fag, og at i alt 

13) De matematisk-fysisk-kemiske fag, der omfatter dels de eksakte naturvidenskabe-
lige fag, hvor målinger og kvantitative lovmæssigheder er centrale, dels matematik
og endelig forskellige andre fag, der har udviklet sig i særlig tilknytning til områ-
der af matematikken.

14) De naturhistorisk-geografiske fag, der er mere umiddelbart beskrivende, og hvor
graden af matematisering er langt mindre.
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24% af hf ’erne valgte en naturvidenskabelig uddannelse. Det
gjorde kun 7% af de sproglige studenter.

Når man ser på studieforløbet efter optagelsen, så viser under-
søgelsen, at hovedparten af de studerende, der afbryder deres
uddannelse, gør dette inden for det første studieår. Tre år efter
optagelsen var 70% af hf ’erne stadig studieaktive, mens det
samme gjaldt procentvis lidt flere eller 79% af både de sprogli-
ge og de matematiske studenter.

De studerendes årsværksoptjening (udtryk for eksamensaktivi-
teten) i den treårige periode fordelt på fagene fremgår af tabel
14.

Tabel 14

Årsværksoptjening i perioden september 1993 til 1. oktober

1996

Sproglige Matematikere hf ’ere  
Humaniora 2,2 2,2 2,1
Jura 2,2 2,2 1,8
Naturvidenskab (“hårde” fag) 0,9 1,9 1,2
Naturvidenskab (“bløde” fag) 2,3 2,5 2,3
Økonomi 2,3 2,3 1,7  
Samfundsfag/antropologi 2,5 2,5 2,4  
Sundhedsvidenskab 1,7 2,0 1,6 
Teologi 2.1 2,1 1,2 
I alt 2,2 2,2 2,0 

(Kilde: Jensen og Plannthin, 1997, s. 8, tabel 4)

Eksamensaktiviteten for den del af årgangen, der stadig er ind-
skrevet pr. 1. oktober 1996, viser, at hf ’erne er en anelse min-
dre eksamensaktive end de sproglige og de matematiske stu-
denter, men også kun en anelse. For alle fag under ét er der
tale om en forskel på 0,2 årsværk svarende til ca. én eksamen.

Det fremgår også, at der er ret store forskelle mellem de enkel-
te uddannelser. I de “hårde” naturvidenskabsfag er hf ’erne
samt de relativt få sproglige studenter klart mindre eksamens-
aktive end de matematiske studenter. Derimod er der ikke de



store forskelle, når man ser på de “bløde” naturvidenskabelige
fag. Her er hf ’erne og de sproglige studenter kun ca. en eksa-
men efter de matematiske studenter efter tre års forløb.

I de humanistiske fag og i samfundsfag/antropologi er hf ’erne
stort set lige så eksamensaktive som de sproglige og de mate-
matiske studenter.

I fagene jura, økonomi og teologi er hf ’erne mindre eksamens-
aktive end både sproglige og matematiske studenter.

Undersøgelsen omfatter endvidere detaljerede analyser af be-
tydningen af de adgangsgivende eksamener. 

Disse analyser viser, at netop sammensætningen af den ad-
gangsgivende eksamen er en væsentlig faktor, når man skal for-
udsige succes på de lange videregående uddannelser, især hvad
angår de naturvidenskabelige uddannelser.

Årsagen til, at hf ’erne klarer sig lidt dårligere (udtrykt ved
lavere årsværksoptjening i den 3-årige periode) end de mate-
matiske studenter på de naturvidenskabelige fag, synes at hæn-
ge sammen med følgende: For det første er det kombinationen
af høje karakterer og høje niveauer, der er afgørende for studie-
mæssig succes, og for det andet, at der er tale om høje karakte-
rer og høje niveauer, der er relevante for det pågældende stu-
dium.

I de matematisk-fysisk-kemiske fag (“hårde” naturvidenskabeli-
ge fag) kunne man i undersøgelsen konstatere, at der var en
væsentlig sammenhæng mellem studiemæssig succes og kombi-
nationer af karakterer/niveauer. Generelt klarede studerende
med et godt udgangspunkt i disse fag sig betydeligt bedre end
studerende, der var mindre velfunderede. Nok så væsentligt er
det imidlertid, at man tillige konkluderer, at studerende med
det samme udgangspunkt i matematik, fysik og kemi klarer sig
lige godt - uanset om de er matematiske studenter eller hf ’ere.

I de naturhistorisk-geografiske fag (“bløde” naturvidenskabeli-
ge fag) fandt man en lignende sammenhæng, om end mindre
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udtalt. Som for de studerende ved de “hårde” naturvidenska-
belige fag er der ikke forskel på, hvordan de studerende klarer
sig, hvis de har det samme faglige udgangspunkt med hensyn
til karakterer/niveau.

Derimod viser undersøgelsen, at karakterer/niveau fra den ad-
gangsgivende eksamen kun har beskeden betydning for studie-
mæssig succes på de humanistiske fag. På de humanistiske fag
er det i højere grad sociale forhold, der er afgørende. Der kun-
ne således konstateres en sammenhæng mellem studiemæssig
succes og alder, forældreskab og omfanget af erhvervsarbejde.  

Sammenfatning 

Som det er fremgået af det forud beskrevne, adskiller hf ’ernes
profil sig på en række væsentlige punkter fra elevprofilerne i
det 3-årige almene gymnasium. Hf ’erne er i forhold til elever-
ne i det almene 3-årige gymnasium i gennemsnit et par år
ældre. Mens eleverne i det almene 3-årige gymnasium stort set
alle kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, så har
relativt mange af hf ’erne en afbrudt almen eller erhvervsgym-
nasial uddannelse bag sig (17%), og mange har tidligere været
i gang med en erhvervsfaglig uddannelse (25%). Hf-elevernes
seneste arbejdsmarkedsplacering før optagelsen på hf viser, at
op til 40% af hf-eleverne har været helt uden for uddannelses-
systemet, før de begyndte på hf-uddannelsen.

Eleverne i det 3-årige almene gymnasium er i forhold til ele-
verne på hf karakteriseret ved, at en lang større andel af elever-
ne havde en høj faglig selvopfattelse, da de gik i folkeskolen.
Samtidig har evalueringsgruppen i rapporten “På vej mod et
nyt hf 1” påvist, at der er en stærk sammenhæng mellem på
den ene side hf-elevernes vurdering af deres eget faglige niveau
i en række fag i folkeskolen og på den anden side deres karak-
terer på hf i disse fag. Disse resultater peger altså klart i retning
af, at flere af eleverne på hf har et fagligt svagt udgangspunkt i
forhold til eleverne i det almene 3-årige gymnasium. Det er
dog vigtigt at fastslå, at der også i det 3-årige almene gymnasi-
um findes elever med et fagligt svagt udgangspunkt, og at der
på hf findes elever med et fagligt stærkt udgangspunkt.
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At der på hf er relativt flere elever med et svagt udgangspunkt
er formentlig en væsentlig del af forklaringen på, at frafaldet
fra hf-uddannelsen er klart større end frafaldet i det almene 3-
årige gymnasium.

Den sociale kultur blandt eleverne på hf adskiller sig på et væ-
sentligt punkt fra den sociale kultur blandt eleverne i det 3-
årige almen gymnasium, idet markant flere af hf-eleverne er
utilfredse med det sociale samvær i undervisningen og uden
for undervisningen. Det synes blandt andet at hænge sammen
med, at eleverne på hf gennemgående er ældre end eleverne i
det almene 3-årige gymnasium og derfor allerede før starten på
uddannelsen har dannet deres egne sociale netværk uden for
skolen. Disse elever har derfor mindre behov for at knytte
nære forbindelser til de andre elever. 

Set i et længere tidsperspektiv er der ikke stor forskel på, hvor
mange af eleverne i det almene 3-årige gymnasium og på hf
der senere hen gennemfører en erhvervsuddannelse eller en
videregående uddannelse. Der er dog forskel på arten af ud-
dannelse. Efter 15 år har 37% af de matematiske studenter og
23% af de sproglige studenter gennemført en lang videregå-
ende uddannelse, mens dette kun gælder 13% af hf ’erne. Til
gengæld har 32% af hf ’erne efter 15 år gennemført en mel-
lemlang videregående uddannelse, mens det samme kun gæl-
der henholdsvis 24% og 23% af de sproglige studenter og de
matematiske studenter. Der er stort set lige mange af de sprog-
lige studenter, de matematiske studenter og hf ’erne, der har
gennemført en erhvervsuddannelse.

På de lange videregående uddannelser vælger mange af hf ’erne
i lighed med de sproglige studenter humanistiske fag, mens de
matematiske studenter er kraftigt overrepræsenteret blandt de
studerende på de naturvidenskabelige fag. Det er dog bemær-
kelsesværdigt, at omkring en fjerdedel af hf ’erne vælger natur-
videnskabelige fag, mens dette kun gælder 7% af de sproglige
studenter. Hermed udgør hf ’erne den næststørste “leverandør”
til de naturvidenskabelige fag på de lange videregående uddan-
nelser.
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Hf’erne er en anelse mindre eksamensaktive end de sproglige
studenter og de matematiske studenter på de lange videregå-
ende uddannelser, hvis man ser på alle fag under ét. Efter 3 års
normeret studietid har hf ’erne gennemført ca. én eksamen
mindre end de sproglige studenter og de matematiske studen-
ter. Der er dog forskel på de forskellige uddannelser. I de “hår-
de” naturvidenskabelige fag er de sproglige studenter de
mindst eksamensaktive fulgt af hf ’erne, mens de matematiske
studenter er klart mest eksamensaktive. 

Derimod er der ikke den store forskel i eksamensaktiviteten
når man ser på de “bløde” naturvidenskabelige fag. I de huma-
nistiske fag og i samfundsfag og antropologi er hf ’erne stort set
lige så eksamensaktive som sproglige studenter og matematiske
studenter.

I fagene jura, økonomi og teologi er hf ’erne mindre eksamens-
aktive end de sproglige studenter og de matematiske studenter.

Yderligere analyser viser, at der er en væsentlig sammenhæng
mellem studiemæssig succes og kombinationer af karakterer/
niveauer, men kun hvad angår de naturvidenskabelige fag. Det
er her væsentligt at notere sig, at studerende med samme ud-
gangspunkt i matematik, fysik og kemi (karakterer/niveauer)
klarer sig lige godt - uanset om de er matematiske studenter
eller hf ’ere.

Derimod har karakterer/niveau fra den adgangsgivende eksa-
men kun beskeden betydning for studiemæssig succes på de
humanistiske fag. Her synes i højere grad sociale forhold at
spille en rolle. 

Diskussion

Med baggrund i det forud beskrevne må det konstateres, at hf-
uddannelsen i høj grad fungerer i overensstemmelse med den
oprindelige intention med hf-uddannelsen som en “second
chance”-uddannelse. En relativt stor del af hf-eleverne har så-
ledes en afbrudt gymnasieuddannelse bag sig og bruger senere
hen hf-uddannelsen som endnu en chance for at kvalificere sig
til videre uddannelse. Ligeledes fungerer hf-uddannelsen som
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en “second chance”-uddannelse for den ret store gruppe af 
hf-elever, der har været i gang med en erhvervsuddannelse, men
som senere finder ud af, at de ønsker en anden uddannelse. 
Til sammen udgør de to grupper af elever omkring 42% af hf-
eleverne. 

Det er vanskeligt at forestille sig, at der ville være mange i
gruppen af afbrudte gymnasieelever, som ville tilmelde sig
gymnasiet på ny, hvis den 2-årige hf-uddannelse ikke fandtes.
Det er endvidere usikkert, hvor mange af de elever der har
været i gang med en erhvervsuddannelse, der ville tilmelde sig
det 3-årige almene gymnasium, hvis den 2-årige hf-uddannelse
ikke fandtes.

De spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført i forbindelse
med evalueringen af hf-forsøgene, viser, at elevernes hyppigste
begrundelse for at vælge hf frem for det almene 3-årige gym-
nasium, er, at hf-uddannelsen kun tager to år. Næsten lige så
mange begrunder valget af hf med, at eleverne på hf er ældre
eller mere modne. Den forskellige alderssammensætning i hen-
holdsvis det almene 3-årige gymnasium og på hf spiller altså
en væsentlig rolle for elevernes valg af hf frem for gymnasiet.
De fleste elever på hf kommer i modsætning til eleverne i det
almene 3-årige gymnasium ikke direkte fra folkeskolens 9. eller
10. klasse, men er i gennemsnit 2,3 år ældre end eleverne i
gymnasiet ved starten af uddannelsen, og har for manges ved-
kommende erfaringer fra et liv uden for uddannelsessystemet.
For mange hf-elever synes et 2-årigt forløb at være mere over-
skueligt end et 3-årigt forløb.

I diskussionerne om et fremtidigt hf har der været forslag
fremme om, at hf kun skulle være adgangsgivende til de korte
og de mellemlange videregående uddannelser. Begrundelserne
herfor er blandt andet, at de fleste hf ’ere alligevel vælger de
mellemlange videregående uddannelser, og at hf ’erne klarer sig
dårligt på de lange videregående uddannelser.

Til dette kan man fremhæve, at det er en sandhed med modi-
fikationer. Det er trods alt 13% af hf ’erne, der gennemfører en
lang videregående uddannelse, selvom det er en mindre andel,
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end det ses for de sproglige studenter (23%) og de matemati-
ske studenter (37%). Det hører også med til billedet, at der
også blandt de matematiske studenter og sproglige studenter,
som gennemfører en uddannelse, er et flertal, som ikke vælger
en lang videregående uddannelse, men derimod en mellem-
lang/kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannel-
se. Den eneste forskel på hf ’erne og de sproglige gymnasie-
elever i denne henseende er, at en del flere af de sproglige stu-
denter end af hf ’erne gennemfører en lang videregående ud-
dannelse. Til gengæld er der så en del flere hf ’ere end sproglige
studenter, der gennemfører en mellemlang videregående ud-
dannelse.

Det hører ligeledes med til billedet, at hf ’ernes uddannelses-
valg på de lange videregående uddannelser ikke er mere snæ-
vert end de sproglige studenters uddannelsesvalg - i hvert fald,
hvis man ser på den årgang af studenter og hf ’ere, der blev
optaget på Københavns Universitet i 1993. Omkring 80% af
såvel de sproglige studenter som hf ’erne valgte humaniora,
jura, eller naturvidenskabelige fag. Her er det bemærkelsesvær-
digt, at 24% af hf ’erne valgte naturvidenskabelige fag, mens
dette kun gjaldt 7% af de sproglige studenter. Hermed var
hf ’erne i 1993 den næststørste leverandør til de naturvidenska-
belige fag - også i absolutte tal.

Hf ’erne var lidt mindre eksamensaktive end de sproglige stu-
denter og de matematiske studenter, når man ser på eksamens-
aktiviteten over et 3-årigt forløb og ser på alle fag under ét.
Efter tre år havde hf ’erne gennemført ca. én eksamen mindre
end de sproglige og de matematiske studenter. 

Der er imidlertid stor forskel på, hvilke fag der er tale om. De
sproglige studenter og hf ’erne syntes især at have problemer
med de “hårde” naturvidenskabelige fag, hvor de var klart
mindre studieaktive end de matematiske studenter. Det skal
her bemærkes, at det kun var meget få sproglige studenter, der
i det hele taget valgte “hårde” naturvidenskabelige fag i 1993. 

Disse problemer viste sig i undersøgelsen i høj grad at hænge
sammen med de studerendes tilvalgsfag fra den adgangsgiven-
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de eksamen. Det var kombinationen af høje karakterer og høje
niveauer, der var afgørende for studiemæssig succes, samt at
der var tale om høje karakterer og høje niveauer, der var re-
levante for netop det pågældende studium. Studerende med
det samme udgangspunkt i matematik, fysik og kemi klarede
sig lige godt - uanset om de var matematiske studenter eller
hf ’ere.

Der er med andre ord ikke generelt tale om, at hf ’erne “klarer
sig dårligere på de lange videregående uddannelser”, men sna-
rere tale om, at de har problemer i bestemte fag. Den nævnte
undersøgelse viser, at det har de sproglige studenter også, og
der er ikke væsentlige forskelle på, hvordan hf ’erne generelt
klarer sig på de lange videregående uddannelser, når man sam-
menligner dem med de sproglige studenter.

På baggrund af ovenstående overvejelser er det hf-evaluerings-
gruppens opfattelse, at hf også i fremtiden bør være en almen
og studieforberedende uddannelse for voksne og unge (jf. Lov-
bekendgørelse af 755 af 8. august 2000, § 1.stk.1). Det er end-
videre hf-evalueringsgruppens vurdering, at hf-uddannelsen
ikke kan erstattes af de øvrige gymnasiale uddannelser, idet hf-
eleverne på en række punkter udgør en særlig elevgruppe, hvis
uddannelsesmæssige behov ikke vil kunne imødekommes, hvis
hf-uddannelsen ikke findes.
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Dansk, engelsk, 
matematik og 
2. fremmedsprog

I det følgende vil vi behandle de fag, hvor der er særlige for-
hold at fremhæve i forbindelse med evalueringen. Det drejer
sig om dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog.

De øvrige fag fra hf-fagrækken, der er indgået i forsøgene, har
ikke givet anledning til specielle kommentarer i forbindelse
med evalueringen af forsøgene. Desuden er der fag, der af for-
skellige grunde kun har været repræsenteret perifert i forhold
til forsøgene og derfor heller ikke påkalder sig særlige kom-
mentarer.

Dansk

I forsøgene med 2-årigt hf har faget dansk stort set alle steder
indgået med det normale timetal og den gældende bekendt-
gørelse for hf. Kun i et enkelt forsøg har dansk fået en time
ekstra på skemaet i 1. hf. Faget har i mange forsøg deltaget
aktivt i tværfagligt samarbejde og projektarbejde, men det har
til gengæld også i mange forsøg givet dansklærerne problemer
med at nå pensum. 

Flere lærere fremhæver som en mulig forklaring, at der ikke har
været tid til at læse så mange litterære tekster som sædvanligt,
fordi man i forbindelse med projektarbejde m.m. har været nødt
til at vægte arbejdet med skriveproces og kommunikation højere.

Elevernes læsefærdighed

Dansklærerne fremhæver også, at der er stigende problemer
med læsefærdighed i hf, ikke mindst for de to-sprogede elevers
vedkommende.

I nogle introduktionsforløb har man derfor indlagt en læse-
screening, så de elever, der har problemer, kan få hjælp i en
tidlig fase. Lærerne vurderer, at det er en nødvendig foranstalt-
ning, som kan modvirke frafald.
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I den udstrækning, at eleverne har de samme typer problemer,
kan man tilrettelægge kurser for små grupper ad gangen. Ellers
må man sætte resurser af til individuel vejledning, så eleverne
får bedre forudsætninger for at deltage i undervisningen.

Dansk i det tværfaglige samarbejde

I 1. hf har dansk deltaget i tværfaglige samarbejder og projekt-
arbejder med en række forskellige fag, lige fra engelsk, historie
over biologi og geografi til matematik og fysik-kemi. I 2. hf
har der fortrinsvis været et tværfagligt samarbejde med historie
eller religion. Nogle få steder har dansk kunnet arbejde sam-
men med nye fællesfag i 2. hf som f.eks. dramatik i Næstveds
linjeforsøg.

I langt de fleste forsøg med tværfagligt samarbejde har faget
dansk indtaget en central rolle, men deltagelsen i dette tvær-
faglige samarbejde har ikke været helt så problemfrit for faget
dansk, som lærerne havde regnet med. 

Specielt i 2. hf beklager flere lærere sig over, at de kan mærke,
at eleverne ikke har haft tid til at komme i dybden med dansk-
faglige metoder så som tekstanalyse og fortolkning af tekster,
med personkarakteristik, analyse af tema samt budskab mv. i
det tværfaglige projektarbejde. Heller ikke det overblik, elever-
ne plejer at få over forskellige perioder i dansk litteratur, har
der været tid til at etablere, skriver lærerne i deres evaluering.
Derfor var det for eksempel svært at kvalificere eleverne til at
arbejde med tekstanalyse på det niveau, man skal nå frem til
ved den afsluttende mundtlige eksamen i 2. hf.

Der er dog undtagelser. I et forsøg med en fagpakke i form af
en “kultursøjle” har dansk arbejdet tæt sammen med historie
inklusive en kulturhistorisk dimension. Her har fagene i langt
højere grad, end det ellers ses i de øvrige forsøg, kunnet støtte
hinanden og skabe en tydelig sammenhæng mellem fagene.
Samtidig har det vist sig muligt at udvikle de danskfaglige og
de historiefaglige metoder hver for sig. Til eksamen i “kultur-
søjlen” var der både en gruppeeksamen og en individuel tvær-
faglig eksamen i kultursøjlens fag. Ifølge lærerne gav gruppeek-
samen i det tværfaglige stof en tydelig synergieffekt mellem
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fagene, mens den individuelle tværfaglige eksamen blev lidt
kunstig. Her ville det efter lærernes vurdering være bedre med
en individuel eksamen i fagene hver for sig.

Styrkelse af den skriftlige dimension

De tværfaglige projektarbejder synes i høj grad at styrke den
skriftlige dimension af danskfaget.

I mange af de forsøg, hvor dansk er indgået i et tværfagligt
samarbejde med andre fag, har man fokuseret meget på skrift-
lig dansk. I de fleste af disse forsøg har man placeret det skrift-
lige basiskursus meget tidligt i 1. hf. I nogle af forsøgene er det
skriftlige basiskursus tilrettelagt som en del af det tværfaglige
samarbejde, således at eleverne blev vant til at skrive dagligt,
ikke kun i dansk, men også i andre fag.

Ifølge dansklærerne har disse forsøg medvirket til, at der er
sket en gradvis progression i elevernes evne til at formulere sig
skriftligt om de tekster, der er arbejdet med. I løbet af de to
år blev det stadig mere naturligt for eleverne at udtrykke sig
skriftligt. Nok så væsentligt har dette medvirket til at give 
eleverne mere selvtillid i forhold til skriftsproget.

Det er endvidere lærernes vurdering, at eleverne i høj grad har
kunnet bruge erfaringerne fra skriveprocesserne i projektperio-
derne i forbindelse med den store skriftlige opgave i 2. hf. Her
har elevernes opgaver ligget på et højere niveau end sædvanligt
netop takket være elevernes arbejde med den skriftlige dimen-
sion i forbindelse med projektarbejderne. 

Med hensyn til skriftlig dansk har der været gennemført et
eksamensforsøg, som allerede er blevet et standardforsøg, hvor
der indgår såvel gruppearbejde som individuelt arbejde. Elever-
ne fik udleveret det normale eksamenssæt med opgaverne til
dansk stil og gik derefter i grupper. Der var afsat 11⁄2 time til
gennemlæsning af opgaverne samt diskussion i gruppen af de
krav og muligheder, der lå i de enkelte opgaver. Derefter fort-
satte eksamen på sædvanlig vis, idet eleverne skrev deres besva-
relse individuelt.

66



67

Eksamenstiden blev ved forsøget udvidet med 1 time. 

Det er lærernes vurdering, at det var en stor fordel, at eleverne
fik lov til at diskutere opgaverne med hinanden, fordi eleverne
var vant til gruppearbejde og til at arbejde sammen. Faren for
at misforstå en tekst blev ifølge lærerne formindsket, og såvel
fagligt svagere som fagligt stærkere elever havde fordel af at
diskutere ideer til, hvordan de kunne besvare opgaverne. 

Konklusioner og anbefalinger

Dansk har i mange forsøg deltaget aktivt i tværfagligt samar-
bejde og projektarbejde, men det har til gengæld hyppigt givet
dansklærerne problemer med at nå pensum. Det har også væ-
ret vanskeligt for eleverne at få tilstrækkelig færdighed i inten-
siv tekstanalyse, som står centralt i danskfaget. 

På grund af stigende problemer med elevernes læsefærdighed
har der også på hf været behov for at foretage en læsescreening,
så elever, der har problemer, kan få hjælp i en tidlig fase. 

Det er evalueringsgruppens konklusion, at det tværfaglige pro-
jektarbejde har styrket den skriftlige dimension i faget. Ved at
lægge det skriftlige basiskursus tidligt og gennemføre det i
samarbejde med andre fag øges elevernes progression i det
skriftlige arbejde.

Der er gode erfaringer med forsøg med skriftlig eksamen, hvor
eleverne først får lejlighed til at diskutere opgaverne i grupper,
fordi eleverne har været vant til at bruge det i gruppearbejde.

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at timetallet i dansk udvides, så der både bliver tid til at til-

godese fagets tyngdepunkt i den intensive tekstlæsning og
tid til, at faget kan deltage i tværfagligt projektarbejde. Her-
udover skal der arbejdes med styrkelse af den skriftlige
udtryksfærdighed,

• at det skriftlige basiskursus tilrettelægges tværfagligt, så ele-
verne fra begyndelsen vænner sig til at skrive dagligt, ikke
kun i dansk, men også i andre fag, 
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• at hf-uddannelsen indledes med en læsescreening for at
kortlægge elevernes læsefærdighed med henblik på eventuel
undervisning i læsning ved skolens læsepædagoger,

• at der på skoler med mange to-sprogede elever tilrettelægges
særlige foranstaltninger, så de to-sprogede elever får bedre
forudsætninger for at deltage i undervisningen.

Engelsk

Normalt læses engelsk på hf som et 1-årigt C-niveau med 4
timer om ugen og afsluttende mundtlig eksamen. B-niveauet i
2. hf har 4 timer om ugen og afsluttende skriftlig og mundtlig
eksamen.

På nogle store kurser er der mulighed for at vælge at gå fra C
til A-niveau i engelsk i 2. hf med 8 timer om ugen. Det er der
plads til på skemaet, idet det normale timetal i 2. hf er lavt.
Andre steder kan man tage engelsk på A-niveau over 2 år.

Erfaringer fra forsøg med engelsk på B-niveau

I mange af forsøgene med det 2-årige hf har engelsk været til-
rettelagt som et 2-årigt obligatorisk fag på B-niveau med 4
timer om ugen pr. år med mundtlig eksamen efter 1. hf og
med afsluttende skriftlig og mundtlig eksamen efter 2. hf. Et
af formålene med forsøget har været, at klasserne har været
holdt sammen i hele forløbet, og der har derfor været mulig-
hed for at lave tværfagligt samarbejde.

I lærernes evaluering af disse forsøg er det især den skriftlige
eksamen efter 2. hf, der vurderes som et for stort krav for
mange elever. De fleste lærere går derfor ind for, at man bruger
modellen fra matematisk gymnasium, hvor B-niveau opnås
uden skriftlig eksamen, men med hvad der kaldes en “skriftlig
dimension”.  Det vil sige, at der stadig arbejdes med det skrift-
lige og grammatiske, men på et knapt så forpligtende niveau.
Kravene til den skriftlige eksamen i engelsk er store, og mange
lærere mener, at de ressourcer, der går til at forberede eleverne
til den eksamen, kan bruges bedre andre steder i undervisnin-
gen.



Da der er meget store forskelle på det niveau, eleverne kom-
mer med i engelsk, har lærerne måttet lavet meget differentie-
ret undervisning på holdene, især i det grammatiske/skriftlige.
Trods dette lykkedes det ikke for de svageste elever at bestå
den skriftlige eksamen efter 2. hf.

Det har vist sig, at omkring 1/3 af forsøgseleverne får meget
dårlige karakterer til den skriftlige eksamen i engelsk15 (dvs.
00-03-5). Når den skriftlige eksamen bliver så stort et pro-
blem, skyldes det ifølge lærerne blandt andet hf-elevernes
manglede erfaringer med og lyst til at arbejde systematisk med
den skriftlige dimension, hvorved det bliver svært at opnå en
egentlig progression i udviklingen af skriftsproget.

Erfaringer med projektarbejde i engelsk

Det ser ud til, at engelsk er et populært fag i projektarbejde.
Det kan byde på en spændende tilgang til mange emner i sam-
arbejde med f.eks. historie, geografi eller dansk.  På nogle
punkter er engelsk også velegnet til at indgå i det tværfaglige
samarbejde, selvom lærerne understreger, at der er problemer
med at bruge teksterne på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau. I
perioder med projektarbejde bliver der endvidere ikke talt
meget engelsk, ligesom der ikke arbejdes systematisk med det
grammatiske. Til gengæld bliver der læst mange sider engelsk
og skrevet meget. Det er mange læreres vurdering, at eleverne
derved opnår vigtige kompetencer, selvom det foregår på en
anden måde end ved den almindelige undervisning.

Nogle engelsklærere peger specielt på det gunstige ved at lave
særfaglige projekter. Faget er så ude over det typiske problem
med at agere som “støttefag” for andre fags projekter og kan i
højere grad bevare sin egen identitet. Det gør det også mere
naturligt, at projekterne indgår i en eksamen, hvor eleverne
har mulighed for på engelsk at diskutere et stof, som de har
beskæftiget sig indgående med.

Lærere med en vis rutine i projektarbejde mener gennemgåen-
de, at der er gode muligheder for at arbejde med engelsk på et
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fagligt forsvarligt niveau. De fleste lærere ytrer dog visse
betænkeligheder med hensyn til  forholdet mellem den tid, der
går til projektarbejde, og det faglige niveau, der opnås, samt
med hensyn til udbyttet for de svage elever.

Konklusioner og anbefalinger

Man har i mange forsøg ønsket, at engelsk fællesfag på B-
niveau skulle være en del af hf-profilen. I mange af de samme
forsøg har man også ønsket, at projektarbejde/tværfagligt sam-
arbejde skulle være en del af profilen. Derfor har det været vig-
tigt i disse forsøg at holde klassen samlet også i engelsk i både
1. og 2. hf. Kravene fra Undervisningsministeriet har her
været, at det skulle være B-niveau med skriftlig eksamen.

Det er hf-evalueringsgruppens konklusion, at det har givet sto-
re vanskeligheder for en del af eleverne at gå til skriftlig eksa-
men i engelsk på B-niveau. Der skal bruges megen undervis-
ningstid og mange kræfter for at kvalificere alle elever i en
klasse til den skriftlige eksamen. Disse kræfter vil gå fra den
tid, der kunne bruges til at deltage i tværfaglige projekter og
på at læse relevante tekster, der kunne give eleverne god
træning i at læse engelsk.

Hvis eleverne i stedet skulle have engelsk på B-niveau uden
skriftlig eksamen, men med en skriftlig dimension uden helt så
store præcisionskrav, ville der blive tid til at deltage i projekter,
ligesom eleverne kunne bruge den skriftlige dimension ved an-
vendelse af skrivepædagogikken, som vinder stadig mere ind-
pas også på hf. Det har mange af eleverne måske mere brug
for.

Hvis engelsk på B-niveau er uden skriftlig eksamen, vil der
opstå det problem, at en række elever vil ønske at afslutte med
en skriftlig eksamen ligesom i dag. Hvis det skulle foregå på et
tilvalgshold som i det nuværende hf, ville det splitte klasserne i
engelsk i 2. hf, og dermed vanskeliggøre f.eks. deltagelse i pro-
jektarbejde.

Det er derfor hf-evalueringsgruppens konklusion i forlængelse
af ovenstående betragtninger, at engelsk skal være et sammen-
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hængende 2-årigt forløb og afsluttes med engelsk på B-niveau
svarende til det matematiske gymnasiums niveau. De elever,
der ønsker det, skal have ekstra engelsktimer på skemaet, så de
kan indstilles til den skriftlige eksamen på B-niveau. 

Med denne løsning kan man både tilgodese de fagligt stærke
elever i engelsk og de elever, der ikke har så gode forudsætnin-
ger for at arbejde med skriftlig engelsk. Samtidigt vil denne
organisering af engelsk give gode muligheder for tværfagligt
samarbejde og projektarbejde både i 1. og 2. hf. 

Evalueringsgruppen anbefaler:
• Engelsk på det 2-årige hf skal være et 2-årigt fællesfag til B-

niveau uden skriftlig eksamen, men med en skriftlig dimen-
sion.

• De elever, der ønsker at gå til skriftlig eksamen efter 2. år,
skal have ekstra engelsktimer i 2. hf, hvor der arbejdes
særskilt med skriftlige afleveringer.

Matematik

Matematik er et af de fag, som en hel del hf-elever har van-
skeligheder med. I undervisningen på matematik fællesfag er
der ofte fra første skoledag problemer med motivationen for
faget, hvilket hænger sammen med, at mange hf-elever i deres
tidligere uddannelse har haft det dårligt med matematik. En
stor gruppe elever har også svært ved at leve op til de faglige
krav, hvilket specielt til den skriftlige eksamen kommer til
udtryk i mange lave karakterer.

På mange skoler er der lavet forsøg med en ændret tilrette-
læggelse af matematikundervisningen, enten som en del af et
større strukturforsøg eller som et mindre, selvstændigt forsøg.
Der har primært været tale om forsøg med andre undervis-
ningsformer end de sædvanlige (specielt et standardforsøg,
hvor ca. halvdelen af opgaveregningen erstattes med udarbej-
delsen af nogle matematikrapporter) og om forsøg med en
anderledes placering af fællesfaget end den almindelige i 1. hf.
Endvidere har matematik bl.a. indgået i forsøg med særlige
introduktionsforløb, forsøg med værkstedstimer og - i mindre
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omfang - i forsøg med tværfagligt projektarbejde. Det er be-
mærkelsesværdigt, at forsøgene næsten udelukkende vedrører
undervisningens og eksamens form og placering, ikke det fagli-
ge indhold. På fællesfaget behandles matematiske emner med
konkrete anvendelser i hverdagslivet og i andre fag, og det er
tydeligvis ikke emnevalget, der opfattes som et problem.

Forsøg med placeringen af matematik 

fællesfag og tilvalgsfag

Sædvanligvis er matematik fællesfag placeret i 1. hf med timer-
ne jævnt fordelt over skoleåret, f.eks. 5 ugentlige lektioner à 45
minutter. Tilvalgsfaget har en tilsvarende placering i 2. hf.

På Det frie Gymnasium har man afprøvet en model, hvor
fællesfagets timer fordeles over halvandet år med eksamen i
december i 2. hf, og tilvalgsfaget læses som et “turboforløb” på
et halvt år i foråret i 2. hf. Formålet var primært at hjælpe de
elever, der har svært ved matematik, ved at give dem bedre tid
til at tilegne sig det faglige stof, og mange af disse elever har
givet udtryk for, at de havde udbytte heraf. Endvidere gjorde
matematiklæreren i starten en særlig indsats for at overvinde
den modvilje, som enkelte elever havde mod faget, og hun
opnåede, at flere elever fik en positiv holdning til matematik-
ken. Mange elever var således glade for denne ordning, og
klassen klarede sig pænt til eksamen i matematik fællesfag.

Den ændrede placering var dog en ulempe for de elever, der
fra starten følte sig godt tilpas med matematik, idet det lang-
strakte forløb med kun få timer om ugen gik ud over sammen-
hængen i undervisningen. Og for dem, der ønsker at tage
matematik på tilvalg, er forsøgsordningen en klar ulempe, da
de kun har et halvt år til tilvalgsfaget og derfor kommer til at
savne tid til at fordøje stoffet.

På Herlev Gymnasium og HF var matematik fællesfag tilrette-
lagt over 2 år. Erfaringerne med det langstrakte forløb svarer til
erfaringerne på Det frie Gymnasium. Tilvalgsfagets placering
var uændret, det lå således i 2. hf parallelt med sidste del af
fællesfaget.
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På Fredericia Gymnasium og HF valgte eleverne fra starten,
om de ville have matematik som tilvalgsfag eller kun som fæl-
lesfag. Tilvalgseleverne gik på særlige hold og havde på sæd-
vanlig måde matematikundervisningen spredt ud over de to
skoleår. Fællesfagseleverne fik først matematik i 2. hf, idet det
var skolens håb, at de på det tidspunkt ville have opnået en
større studiemæssig modenhed og dermed klare faget bedre.
Dette håb blev gjort til skamme. Der er tilsyneladende ingen
gevinst ved at udskyde faget til 2. hf, og det er en klar ulempe
ved modellen, at eleverne er nødt til at vælge matematikni-
veau, før de påbegynder hf-uddannelsen, altså før de har stiftet
bekendtskab med matematikundervisningen på hf. Dertil
kommer, at fag som biologi og geografi i 1. hf savner støtte fra
matematikundervisningen.

Forsøg med matematikrapporter

Med baggrund i pilotprojekter på Nørre Nissum Seminarium
og HF og Viborg Amtsgymnasium og HF gennemføres som
nævnt et standardforsøg på matematik fællesfag, hvor ca. halv-
delen af den sædvanlige opgaveregning omlægges til udarbej-
delse af nogle matematikrapporter. Formålet hermed er at øge
motivationen for arbejdet med matematikken ved at lægge
mere vægt på de almene og anvendelsesmæssige sider af faget,
så det ikke virker abstrakt og verdensfjernt på eleverne. Desu-
den skal udbyttet af undervisningen - ikke mindst for den sva-
ge del af eleverne - forbedres gennem det mere selvstændige og
differentierede rapportarbejde.

Langt de fleste elever er glade for arbejdet med rapporterne,
typisk med den begrundelse, at det gør faget mere levende og
vedkommende. Hos lærerne er der glæde over, at en større del
af eleverne er engagerede og får gode oplevelser med matema-
tikken, men også en vis bekymring over, at denne undervis-
ningsform er tidskrævende og kan udarte til at blive lidt for
hyggelig. Det bemærkes også af både elever og lærere, at der
ved rapportskrivning om en matematikanvendelse kan være en
risiko for at komme til at bruge for meget tid på anvendelses-
området og for lidt på matematikken. I klasser, der ikke benyt-
ter projektarbejde i andre fag, er der også en fare for, at grup-
pedannelse, materialeindsamling etc. kan tage uforholdsmæssig
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meget tid. Flere lærere fremhæver, at det er vigtigt at komme
hurtigt i gang med rapportarbejdet, og at det ikke er helt let at
finde en passende balance mellem ønsket om en selvstændig
tilrettelæggelse af det og et oplæg med detaljerede faglige krav
og forslag; men næsten alle finder undervisningsformen værdi-
fuld.

En del af rapporterne indgår i pensum til mundtlig eksamen.
Erfaringerne tyder på, at især lidt svagere elever her kan have
fornøjelse af rapportarbejdet til at opnå en eksamenssamtale
med større faglig lødighed, idet de i højere grad end ellers har
noget matematik at fortælle om. Derimod vil nogle af de dyg-
tigste elever hellere lægge hovedvægten på den matematiske
teori og dermed undgå faren for at ende i småsnak på et lavere
fagligt niveau.

I skolernes rapporter hæfter flere lærere sig ved, at selv om
fagets indhold af matematiske begreber og metoder er uændret
ved forsøget, bevirker den ændrede undervisningsform, at også
fagets karakter ændres lidt. Der sker en forskydning af vægt-
ningen af de faglige kompetencer, og dette har både positive
og negative sider. Mange af de elever, der ellers har svært ved
at se det nyttige og interessante ved matematik, får formentlig
et større udbytte af undervisningen. Derimod er det muligt, at
de elever, der skal fortsætte med faget på B- eller A-niveau, vil-
le have større udbytte af en lidt mere traditionel undervisning,
hvor der lægges mindre vægt på “bløde” anvendelser og større
vægt på regnefærdighed, abstrakt ræsonneren og anden “hård”
teori. På den anden side giver arbejdet med rapporter bedre
muligheder end sædvanlig opgaveregning for en differentieret
undervisning, hvor der kan tages hensyn til den enkelte elevs
faglige niveau, så også de dygtigste kan få passende udfordrin-
ger.

Andre forsøg med rapport- eller 

projektarbejde

Nogle skoler har forsøg med matematikprojekter i mere beske-
dent omfang end i standardforsøget med rapporter, og uden at
eksamen ændres. Erfaringerne fra sådanne forsøg har tydelige
lighedspunkter med erfaringerne fra standardforsøget, bl.a.
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med et øget elevengagement. Dog savner nogle, at projektar-
bejdet kan inddrages eller på anden måde give direkte bonus
til eksamen.

På flere skoler har matematik indgået i forsøg med tværfagligt
projektarbejde. I en del af disse projekter har det matematik-
faglige udbytte været tilfredsstillende, men der er en tendens
til, at de andre fag “løber med problemstillingen”. Eksempelvis
nævner en af forsøgsskolerne, at i et geografi-matematik-pro-
jekt med “Dansk landbrug” som overordnet projektemne var
eleverne tilbøjelige til at kaste sig over alle de “bløde” mil-
jøproblemer, og dermed blev det problematisk at give matema-
tikken en rimelig plads i projektarbejdet. Hvis man ikke vil
nøjes med, at matematik i projektet højst bliver et redskabsfag,
der leverer nogle få udregninger, må der fra starten fokuseres
på fagets rolle i projektet og stilles konkrete krav om et vist
matematikindhold, og det må eleverne så indordne sig under i
deres problemformulering.

Forsøg med værkstedstimer og 

introduktionsforløb

I de mange forsøg med værkstedstimer indgår matematik na-
turligt og til både elevers og læreres tilfredshed. Især det skrift-
lige arbejde i matematik, dvs. opgaveregning og evt. rapport-
eller projektarbejde, passer godt til værkstedsundervisningen.

I de særlige introduktionsforløb med bl.a. basiskurser, som
mange skoler har, enten som led i et forsøg eller blot som en
del af deres indledende undervisning, optræder for det meste
også et basiskursus inden for matematik. Typisk indeholder et
sådant kursus en træning i elementær regnefærdighed. Formå-
let er at opnå et fælles fundament for arbejdet med den egent-
lige matematiske teori og at give elever, der har været borte fra
matematikken i nogle år, en genoptræning i de vigtigste ele-
mentære regneregler. Endvidere giver det mulighed for hurtigt
at opdage, hvilke elever der har mangelfulde forudsætninger.
Forsøgserfaringer peger dog på, at større huller i den faglige
viden ikke bare kan lappes med et basiskursus; men de pågæl-
dende elever kan eventuelt få den fornødne individuelle hjælp
i værksteds- eller konferencetimer.
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Der er generelt tilfredshed med en sådan start på matematik-
undervisningen. De gode erfaringer med en tidlig indsats over
for nogle elevers modvilje mod faget taler i øvrigt for, at der
allerede i introduktionsforløbet gøres en systematisk indsats for
at motivere eleverne for faget, både ved at hjælpe dem til lidt
mere faglig selvtillid og ved at tydeliggøre matematikkens
anvendelsesmuligheder.

Diskussion

I debatten om hf ’s fremtid har der været sat spørgsmålstegn
ved, om matematik overhovedet bør være obligatorisk. Som
omtalt har en del af eleverne så svært ved at leve op til de fagli-
ge krav, at de kun får et beskedent udbytte af undervisningen.
På denne baggrund har enkelte skoler ansøgt om et struktur-
forsøg, hvor matematik er valgfrit, men dette ønske er ikke
blevet imødekommet. GL har i sit debatoplæg om hf foreslået,
at faget ganske vist skal være obligatorisk, men at ikke alle
behøver at have det på et meritgivende niveau.

Heroverfor fremfører andre, at matematik er uundværligt på
hf. Nogle argumenterer primært med, at mange elever har
brug for matematik på et vist niveau i deres videre uddannelse,
og at uden et meritgivende fællesfag vil der være for lang vej til
adgangen til mange videregående uddannelser. Andre har som
begrundelse, at det er nødvendigt for at sikre den faglige bred-
de i en alment dannende, gymnasial uddannelse, og at eleverne
har brug for matematik både i andre fag og i deres fremtidige
voksne hverdagsliv. Det fremføres også, at hf-eleverne ikke kan
nøjes med de matematikkompetencer, de har erhvervet i grund-
skolen, og at dette understreges af de vanskeligheder, mange
elever har med matematikken på hf.

Tilhængerne af et obligatorisk, meritgivende matematikfag på
hf lægger dog ikke skjul på, at undervisningen mange steder
trænger til forbedring. Fagtraditioner og presset fra den skriftli-
ge eksamen kan være en del af forklaringen på, at eleverne i
timerne ganske vist er aktive i undervisningen, men at aktivite-
ten ofte består i en ensformig regning af typeopgaver. Faget
kan dermed let komme til at fremstå som perspektivfattigt for
eleverne. Motivationsproblemer kan være medvirkende til, at
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mange elever i en klasse, ikke mindst dem der tidligere har
haft dårlige erfaringer med faget, bliver tabt og får et alt for
beskedent udbytte af matematikundervisningen. Matematik
fællesfag bliver således i praksis ikke altid et fag “for alle”. De
mange forsøgserfaringer viser nogle muligheder for at gøre en
indsats over for sådanne problemer, så flere elever opfatter
matematikfaget som vedkommende og dermed i højere grad
engageres i undervisningen. De antyder imidlertid også, at der
næppe findes en mirakelkur, som uden videre sikrer samtlige
elever et godt udbytte, og at de svageste af eleverne har et stort
behov for individuel støtte.

Det hører dog med til billedet, at mange hf-elever, der tidligere
har klaret sig dårligt i matematik, og som måske ville have fra-
valgt faget, hvis de kunne, bliver glade for matematik og opnår
et godt resultat. For sådanne elever har det betydning, at de
først skal vælge tilvalgsfag - herunder tage stilling til, om de
ønsker matematik på tilvalg - når de har haft fællesfaget et
stykke tid.

Konklusioner og anbefalinger

Det er evalueringsgruppens opfattelse, at for at sikre bredden i
uddannelsen, specielt i studieforberedelsen, skal matematik på
C-niveau fortsat være et obligatorisk fag. Bl.a. af hensyn til de
elever, der ønsker tilvalg i matematik, bør matematik fællesfag
stadig placeres i 1. hf. Når fagets timer ikke fordeles over mere
end ét skoleår, undgår man også de vanskeligheder, der opstår,
når et fag i en periode kun har ganske få timer om ugen.

Mange hf-elever har dårlige erfaringer med matematik fra
deres tidligere uddannelse, og derfor bør introduktionsforløbet
i matematik ikke kun lægge vægt på grundlæggende færdighe-
der, men i høj grad også på at motivere eleverne for faget. De
gode erfaringer fra standardforsøget med matematikrapporter,
der bl.a. har givet et større elevengagement i faget, bør udnyt-
tes, dog med speciel hensyntagen til de elever, der fortsætter
med matematik på B- eller A-niveau.

Der kan med fordel benyttes værkstedstimer i tilknytning til



matematikundervisningen, bl.a. til vejledning med skriftligt
arbejde og til individuel hjælp til elever med mangelfulde
matematiske forkundskaber eller andre særlige vanskeligheder.

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at matematik på C-niveau fortsat er et obligatorisk fællesfag

i 1. hf,

• at matematik indgår i værkstedsundervisning, bl.a. med
individuel hjælp til elever med faglige problemer og i form
af lektieværksted,

• en styrket indsats med henblik på at en større del af eleverne
bliver motiveret for og engageret i faget, jf. forsøgserfarin-
gerne med matematikrapporter og med en tidlig indsats
mod elevers modvilje mod faget.

2. fremmedsprog

Fra starten i 1967 har tysk været obligatorisk som 2. fortsæt-
ter-fremmedsprog på hf. Efter at fransk har vundet indpas i
folkeskolen som 2. fremmedsprog fra 7. klasse, tilbydes der på
hf-kurserne fransk som fortsættersprog parallelt med tysk. Det
mest almindelige er dog stadig, at eleverne kommer med tysk
og dermed skal have fortsættertysk i 1 år, selvom der i de sene-
re år i visse områder af landet har været stigende tilgang til
fransk.

Hvis eleverne ikke har tilstrækkelige forkundskaber i hverken
tysk eller fransk som fortsættersprog, erstattes tilvalgsfaget af
tysk eller fransk begyndersprog.16

På kurserne har der desuden altid været tilbud om et 3. frem-
medsprog (tysk, fransk, spansk, evt. russisk og i de senere år
italiensk) som 2-årige tilvalgsfag.

Tilvalg i 2. fremmedsprog ligger normalt i 2. hf med afslutten-
de skriftlig og mundtlig eksamen. Problemet for sprogtilvalget,
om det så er 1-årigt eller 2-årigt, som i nogle forsøg, er den
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skriftlige eksamen efter 2. hf. Lærerne finder den problematisk.
De mener, at det fører til, at eleverne afskrækkes fra at vælge
tysk/fransk som tilvalg, da de ved, at det ofte er forbundet
med meget lave karakterer til skriftlig eksamen. Lærerne anser
det ikke for rimeligt, at B-niveau i tysk i gymnasiet (såvel på
sproglig som matematisk linie) kan afsluttes alene med en
mundtlig eksamen, hvorimod man på hf også er forpligtet på
den skriftlige.

Timetallet, 4 timer i fællesfag og 5 timer i tilvalgsfag, har været
uændret i forsøgene, bortset fra ét forsøg med indbygget lektie-
læsning, hvor timetallet var højere.

2. fremmedsprogs placering 

på hf-forsøgene

I et forsøg placerede man fællesfagene tysk og matematik i 2.
hf. Samtidig lod man så matematik- og tysk tilvalg løbe over
to år. Man gjorde det ud fra den tanke, at eleverne i 2. hf ville
være mere modne og skolevante og derfor tage bedre fat på
disse to fag, der generelt ikke er særligt populære på hf. For-
søget kan ikke betegnes som vellykket, idet håbet om større
motivation blev gjort til skamme. Lærerne beskriver forløbene
som jævnt mislykkede eller ligefrem katastrofale. I flere inter-
view er de motiverede elever utilfredse med de andre kamme-
raters negative holdninger og opførsel.

Andre steder har man af skematekniske grunde først placeret
2. fremmedsprog i 2. hf, og på et enkelt forsøg med 3-årigt hf,
i 3. hf.  I alle tilfældene bliver afstanden for stor til det tids-
punkt, hvor eleverne sidst har beskæftiget sig med tysk, og pla-
ceringen vurderes derfor ikke positivt.

Forsøget med tysk-tilvalg over 2 år, som har været praktiseret
på nogle forsøg (jf. ovenfor), har efter lærernes mening funge-
ret godt, imens lærerne på fællesfag tysk i høj grad har savnet
de mere motiverede elever på deres hold.  Der er desuden den
ulempe ved modellen, at eleverne skal vælge tilvalgsniveau, før
de har stiftet bekendtskab med tyskundervisningen på hf.

Karaktererne viser, at ca. 40% af eleverne i både kontrol- og
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forsøgsklasserne får karakteren 6 eller derunder i tysk fællesfag
til mundtlig eksamen. 

Nu er karaktererne jo ikke det eneste relevante, hvis man skal
bedømme elevers udbytte af undervisningen, men det stemmer
ofte sammen med lærernes evaluering af deres grundlag og
arbejdsindsats.

Ofte bliver det et særskilt problem for 2. fremmedsprog i for-
søgene, at faget ikke indgår i projekter. Eleverne er optaget af
deres projekter og har i de perioder svært ved at koncentrere
sig om andet. Til tider udgår timerne med efterfølgende van-
skeligheder med at få dem tilbage, og faget placeres ofte i
ydertimer. Den anden mulighed er, at faget er med i nogle
projekter. Det kan så være mere eller mindre vellykket, men
betyder - især for begyndersprogene - at der går mange timer
fra, hvor “den elementære indlæring af basale sproglige færdig-
heder”, som en lærer skriver, ikke kan tilgodeses.

Eksempler fra forsøgene på arbejdet med 2. frem-

medsprog 17

Der bliver på flere skoler/kurser gjort en ekstra indsats for at
højne niveauet og motivationen på tyskholdene. Der sættes en
ekstra lærer ind i introforløbet, og man arbejder med stor vari-
ation med kommunikationsøvelser, internetsøgning, tv-udsen-
delser,  interview og dialogøvelser. Der bliver talt meget tysk i
hele introforløbet for at give eleverne et mere fordomsfrit for-
hold til tysk og gøre det naturligt for dem at tale det i timerne.

Andre steder arrangeres en række værkstedstimer i begyndelsen
af skoleåret, der laves basiskursus i grammatik, der udbydes
ekstratimer eller et repetitionskursus til elever med særligt
dårlige forudsætninger, og endelig laves der nogle steder egent-
lige små projekter. Alle disse ting har en effekt.

F.eks. blev der på et hold givet ekstratimer op til eksamen. De
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seks svage kursister blev plukket ud og fik 4x2 timer, hvor
eksamensstof blev repeteret. Klassens gennemsnit blev 7.6 og
de kursister, der havde fået ekstra undervisning, klarede sig
pænt. Året efter gik det klart dårligere, fordi der da ikke var
mulighed for at tilbyde ekstraundervisning.

Ved siden af disse forsøg viser rapporterne, at lærerne har prak-
tiseret en høj grad af differentiering på holdene. Det sker f.eks.
ved undervisning i halve klasser, ved differentierede grupper og
ved ekstraundervisning til de svageste elever. 

I enkelte forsøg har tysk været med i fagpakker, f.eks. sammen
med engelsk, dansk, historie og et enkelt sted geografi. Tysk
har på den måde været med i projektarbejde. Der er tale om
tværfaglige projekter (med dansk/historie/engelsk), hvor en del
af teksterne læses på dansk, hvor eleverne producerer et antal
sider på tysk, og hvor de kan komme op i projektet til eksa-
men. Andre steder læses primærlitteraturen på tysk, mens rap-
porten skrives på dansk. 

Evalueringen af projekterne viste, at elevernes holdning til tysk
blev klart mere positiv, og selv mange af de dårligt funderede
kursister lærte at formulere sig rimeligt og forståeligt på spro-
get. Det store engagement hos eleverne blev overført til mere
ansvarlighed i den daglige undervisning, anfører lærerne.
Næsten alle eleverne brugte kategorierne “meget tilfredsstillen-
de” eller “tilfredsstillende” i deres svar på evalueringsskemaets
spørgsmål. Lærerne anbefaler således projektarbejdsformen
“som en del af tyskfagets muligheder”.

På 5 forskellige skoler i og omkring København samarbejdede
i skoleåret 1999-2000 en gruppe tysklærere om at gennemføre
et forsøg med Landeskunde på 1. hf tysk fællesfag.18

De særlige tekster, der behandlede forhold inden for tysk poli-
tik, historie og kultur, omfattede 50 normalsider. En del af
denne undervisning foregik på dansk. Eleverne opgav to af de
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tre emner til eksamen, og den ulæste tekst knyttede sig til et af
de læste områder. Efter en dansk redegørelse for denne tekst,
dannede den udgangspunkt for en uddybende samtale på tysk
med perspektivering til et eller flere af de tre emneområder. 

Til den normale tysk-eksamen i fællesfag efter 1. hf skal
ekstemporalteksten oversættes. Her kunne eleverne nøjes med
en “redegørelse”, men i sin kommentar til eksamen angiver en
censor, at “det ikke svækkede hendes grundlag for at bedømme
elevernes forståelse af teksten”.

Det øgede ifølge lærernes rapportering elevernes motivation
for faget, at de til eksamen fik lov til at formidle deres viden
om emnet på dansk. Det smittede også i nogen grad af på ele-
vernes lyst til i det daglige at deltage i den mundtlige sprogfær-
dighed. Eleverne udtrykte ligeledes, at de følte, at de havde
arbejdet med emner, som “alle bør vide noget om”, og det øge-
de dermed deres interesse for faget. 

Begyndersprog som 2. fremmedsprog

På nogle af hf-forsøgene har man tilbudt eleverne, at de som
alternativ til at fortsætte med tysk kan vælge et begyndersprog,
normalt fransk eller spansk, som de så har i 2 år. Til gengæld
bortfaldt muligheden for at have et 3. fremmedsprog. Man
mente, at det kunne være motiverende at starte forfra med et
nyt sprog. Lærerne er dog langt fra tilfredse med denne kon-
struktion. 

Den energi, der skal mobiliseres for at lære et nyt sprog fra
grunden, var ikke til stede. 

Fagene tysk/fransk/spansk som begyndersprog har haft endnu
sværere end tysk som fortsættersprog ved at indgå i tværfaglige
sammenhænge, og niveauet for begyndersprog tillader sjældent
projektlignende arbejdsformer. 

På Det frie Gymnasium valgte man, at alle eleverne skulle have
spansk som obligatorisk 2-årigt begyndersprog i stedet for
tysk/fransk som fortsættersprog.
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Ideen var at holde klassen samlet i alle fag samt at give alle ele-
ver chancen for at starte forfra med et sprog. Faget skulle desu-
den deltage i tværfagligt samarbejde med andre fag i forbindel-
se med en udvekslingsrejse til Spanien, men den blev desværre
aflyst. Eleverne giver i flere interview klart udtryk for, at de
ikke syntes, det var en god idé at blive “tvunget” til at lære et
nyt sprog. I lærerens evaluering af forsøget antyder formulerin-
ger som “få de svage med, hvis de var interesserede i at arbej-
de” eller “for de elever, der ønskede at arbejde med faget”, at
heller ikke dette hold var forskånet for problemer omkring ele-
vernes motivation. 

Problemer med 2. fremmedsprog på hf

Det lader til at være nødvendigt med en ekstraordinær indsats
for at give hf-eleverne en mere positiv oplevelse af undervis-
ningen i andre fremmedsprog end engelsk.

I lighed med matematik er 2. fremmedsprog (og her især tysk,
fordi det er det, de fleste elever har) et fag, som eleverne på hf
har problemer med. For nogle elevers vedkommende er det fle-
re år siden, de har været i kontakt med sproget, og for andre
gælder det, at deres forudsætninger fra folkeskolen er svage.
Den grundlæggende holdning til tysk er hos mange elever
decideret negativ. Derfor er det første, der skal ske, når de får
tysk på hf, at de får nogle “succesoplevelser”. Ud fra nogle af
forsøgsbeskrivelserne ser det ud til at kunne lykkes. Men det
kræver en særligt indsats fra lærernes side.

Derfor er det ikke så mærkeligt, at det gentagne gange er duk-
ket op i debatten om hf, at 2. fremmesprog skal være valgfrit.19

Det er klart, at blikket rettes mod HTX, når talen falder på
nødvendigheden af at kunne endnu et fremmedsprog ved
siden af engelsk. Ved en bekendtgørelses-ændring som trådte i
kraft fra skoleåret 2000, er 2. fremmedsprog nemlig ikke mere
obligatorisk på HTX-uddannelsen. Her har man en uddannel-
se, der er adgangsgivende til alle videregående uddannelser,
hvor man mener, at engelsk skal være det eneste obligatoriske
sprog. Det er stadig muligt at vælge et 2. fremmedsprog, men
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det er altså ikke et krav. Det kan betragtes som “et skred” i
dansk uddannelses-politik. Sådan har nogle set det. Eller en
nødvendig fornyelse. Sådan vil andre se det.

Problemet er vel, at der er en del, der tvivler på, om eleverne
får noget ud af det ene års undervisning i tysk eller fransk
bedømt ud fra det niveau, de når op på, og den motivation, de
udviser. Baggrunden herfor er færdigheder og holdninger. I en
artikel i “Information”20 forsøges årsagerne i forholdet til tysk
afdækket: 

Birgit Kastberg, formand for Tysklærerforeningen, udtaler: “I
folkeskolen undervises halvdelen af tyskeleverne af lærere, der
ikke har haft tysk som liniefag. Det kan kun betegnes som
temmelig katastrofalt, og det kan vi godt mærke, når de unge
går videre med tysk i gymnasiet.” Så meget mere gælder det
for hf-eleverne, der som nævnt ofte i modsætning til gymnasie-
eleverne har været væk fra skolesystemet et antal år, hvorved
faget er kommet endnu mere på afstand.

Angående vanskelighederne ved selve sproget mener fagkonsu-
lent for tysk i folkeskolen, Georg Schjørring (ibid.), at dette
også har at gøre med “faldende koncentrationsevne og mang-
lende målrettet arbejde med fagets færdighedsdel blandt elever-
ne i almindelighed”. 

Man står altså overfor et problem, som handler om, at eleverne
har et meget svagt fagligt grundlag og en manglende motivati-
on for at lære et sprog (en begrebsverden), som virker frem-
med og vanskeligt. 

EU-undervisningsministre har udnævnt år 2001 til “Euro-
pæisk sprogår” med den underliggende dagsorden, at alle euro-
pæerne skal kunne (mindst) to fremmedsprog. At det så samti-
dig kan blive det år, hvor 2. fremmedsprog afskaffes på hf-
uddannelsen, synes ikke rigtigt at stemme overens hermed.

Det er hævet over enhver tvivl, at det af sproglærerne på hf-
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uddannelsen opleves som særdeles vanskeligt at motivere ele-
verne for 2. fremmedsprog, imens motivationen for engelsk -
ligesom i gymnasiet - er klar. Ovennævnte gennemgang af
nogle af forsøgene med at undervise anderledes i tysk eller med
at sætte nogle ekstra ressourcer ind, tyder på, at der kan gøres
noget for at forbedre tingenes tilstand. Lærerne har lagt vægt
på variation i arbejdsformer og sproglig kommunikation og på
at udvikle elevernes ansvarlighed ved at lade dem arbejde med
mindre projekter. 

Forsøg med Landeskunde viser, at der i tysk kultur, historie og
politik er emner, som kan motivere og interessere eleverne, og
hvor tysk måske netop har sin force. Dette er baggrunden for,
at man fra evalueringsgruppens side vil foreslå en stærkere
vægtning af Landeskunde i hf-bekendtgørelsen for tysk.

Man kan også pege på effekten af en tidlig indsats for at over-
vinde elevernes modvilje mod faget med henblik på at motive-
re og engagere dem. Forsøgsrapporterne viser således, at det
ved en særlig indsats kan lykkes at motivere eleverne for at
arbejde med faget, så de forlader uddannelsen med en mere
sikker kompetence i 2. fremmedsprog, end det generelt er
tilfældet i dag.

Kompetencen at kunne et 2. fremmedsprog kan ses som et
væsentligt element i det almendannende og studieforberedende
ved hf-uddannelsen.

Undersøgelser peger på, at hf-elever, hvis de fortsætter med en
lang videregående uddannelse, fortrinsvis vil vælge denne
inden for humaniora, jura, samfundsvidenskab eller naturvi-
denskab. Her vil den normale baggrund være, at man har haft
et 2. og i de mange tilfælde også et 3. fremmedsprog.

Hf-eleverne vil således være dårligere stillet, hvis de kun kan
engelsk.

For de mange hf-elever der vælger at uddanne sig til folkeskole-
lærere, vil muligheden for at tage 2. fremmedsprog som linie-
fag (hvilket der er hårdt brug for) ligge åben. Hvis man har
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haft et 2. fremmedsprog på sin hf-uddannelse, har man mulig-
hed for senere at arbejde videre med det, uden først at skulle
igennem den svære begynderfase.

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at 2. fremmedsprog er obligatorisk på hf-uddannelsen, hvor

eleverne kan vælge tysk/fransk som 1-årigt fortsættersprog
eller tysk/fransk/spansk/italiensk som 2-årigt begyndersprog,  

• at tysk/fransk tilvalgsfag til B-niveau er uden skriftlig eksa-
men, men med skriftlig dimension.
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Undervisningens 
rammer og struktur

Indledning

Hf-eleverne kommer med meget forskellige forudsætninger.
Mange har været ude af skolen flere år, hvilket giver stor spred-
ning med hensyn til alder, erfaring og faglige forudsætninger.
Derfor er der et stort behov for at skabe fælles forudsætninger
på klasseniveau ved udvikling af stamklassens arbejdsmiljø og
sociale miljø, ligesom den enkelte elev har brug for megen
støtte til at udvikle gode studiefærdigheder og lektielæsnings-
vaner. Nogle elever kan desuden have brug for ekstra støtte til
at indhente faglige mangler fra årene i folkeskolen.

Det betyder, at undervisningen i hf skal organiseres således, at
den netop er rettet mod hf-elevernes specielle forudsætninger.
I det følgende omtales introduktionsforløb, studie- og lektie-
værksted, lærerteam, fagpakker samt projektarbejde som vigti-
ge områder, hvor undervisningen kan organiseres med særligt
henblik på hf-elevernes behov. 

Introduktionsforløb

Formålet med introduktionsforløbene er dels at udvikle elever-
nes studiefærdigheder dels at genopfriske basale færdigheder og
fagligheder. 

Forløbene til udvikling af studiefærdigheder er ofte bygget op
som en præsentation af forskellige studiemetoder samt af en
række nye arbejdsformer, herunder introduktion til IT, proces-
skrivning, litteratursøgning, projektarbejde m.m.

Desuden tilrettelægger mange skoler basiskurser for at gen-
opfriske færdigheder og skabe en fornemmelse af det fælles
niveau i en klasse især med hensyn til matematik og gramma-
tik. Men der er nogen usikkerhed om effekten af disse basis-
kurser. Nogle skoler vurderer, at så længe det handler om gen-
opfriskning af glemte færdigheder, kan det godt nås på et par

87

6



uger. Derimod har de elever, der har faglige huller fra folkesko-
len, brug for længere tid til at tilegne sig de manglende forud-
sætninger. Disse elever har brug for individuelle konferenceti-
mer, hvor de kan få støtte til at arbejde mere koncentreret med
at indhente deres individuelle faglige mangler.

Med hensyn til introduktion af studiemetoder og nye arbejds-
former har forsøgene vist, at eleverne kan have problemer med
at overføre de metoder, de præsenteres for i løbet af et kort
introduktionsforløb, til den efterfølgende undervisning og til
andre fag. Det ser ud til at have større effekt, hvis der fokuse-
res på studiemetoder og arbejdsformer undervejs i hele skole-
året. Det tager væsentligt længere tid for eleverne at indarbejde
nye studiemetoder og arbejdsformer, end der er til rådighed i
introduktionsforløbet.

Nogle hf-elever har problemer med at få læst alle lektier, og
dette problem har vist sig ofte at hænge sammen med dårlige
læsefærdigheder. Hvis forberedelsen tager meget lang tid, hol-
der mange elever op med at forberede sig og kan derefter ikke
følge med. Flere skoler anser den dårlige læsefærdighed for at
være en hovedårsag til, at elever dropper ud af 1. hf. På en
enkelt skole har man lavet en læsescreening af eleverne i star-
ten af skoleåret og konstateret, at der var en del problemer
med manglende læsefærdighed. Derefter fik de svage læsere til-
delt konferencetimer med skolens læsevejleder. Begrundelsen
for at sætte ekstra resurser ind netop her er, at jo bedre en elev
kan læse, jo bedre vil eleven også kunne klare sig generelt.

Hf-evalueringsgruppens konklusion og anbefaling 

På grund af hf-elevernes meget forskellige forudsætninger er
der brug for et kort introduktionsforløb i starten af skoleåret,
hvor eleverne kan genopfriske viden fra folkeskolen. Men
introduktionskurserne har en meget begrænset effekt i forhold
til at afhjælpe faglige mangler eller introducere nye studieme-
toder. Det kræver længere tid. Her fungerer henholdsvis lektie-
værksted og studieværksted bedre, hvor eleverne i en længere
periode kan arbejde med læreprocessen, suppleret med indivi-
duelle konferencetimer for de elever, der har store faglige pro-
blemer i et enkelt fag.
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Det korte introduktionsforløb skal også give lærerne en klar
fornemmelse af den enkelte elevs startniveau, så der tidligt kan
sættes ind med ekstra støtte til elever med faglige mangler. Et
vigtigt element i afklaringen af det faglige niveau er en tidlig
screening af elevernes læsefærdighed.

Evalueringsgruppen anbefaler:
• at 1. hf indledes med et introduktionsforløb, der dels skal

genopfriske basal viden, dels skal tjene til, at såvel elever
som lærere bliver opmærksomme på elevernes faglige forud-
sætninger.

• at der sættes ind med en ekstra støtte til elever med faglige
mangler.

• at der tidligt sker en screening af elevernes læsefærdighed. 

Værkstedstimer

I det følgende præsenteres evalueringen af værkstedstimerne i
form af de erfaringer, der på et overordnet plan tegner sig for
indholdet i værkstedstimerne. For en mere uddybende beskri-
velse af værkstedstimer henvises til de konkrete eksempler på
anvendelse af timerne og erfaringerne hermed, som er omtalt i
sidste års rapporter.21 Endvidere er der senere i denne evalue-
ring  fra side 136 og frem en gennemgang af en række forsøgs-
erfaringer med værkstedstimer i det 3-årige hf, som kan over-
føres til det 2-årige hf med hensyn til både indhold og organi-
sering af værkstederne.

Efterhånden har forsøgene med værkstedstimer været gennem-
ført over en længere periode med flere årgange af elever med
det formål at højne det faglige niveau og sætte fokus på udvik-
lingen af gode arbejdsmetoder og arbejdsvaner. 

Der har været eksperimenteret meget, og man har afprøvet
mange forskellige måder at organisere timerne på. De ind-
høstede erfaringer har betydet, at man på mange skoler er nået
frem til en mere afklaret holdning til, hvad indholdet i værk-
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stedstimerne skal være, og hvordan man bedst kan få dem til
at fungere efter hensigten. I de forskellige forsøg er indholdet i
værkstedstimerne ofte bygget op om de samme elementer, men
med forskellig vægtning fra forsøg til forsøg. 

Evalueringen viser, at det har afgørende betydning for at opnå
et godt udbytte af værkstedstimerne, at timerne er knyttet til
den enkelte klasse med et fast timetal pr. uge. Denne organise-
ring er meget forskellig fra de værksteder, man har på AVU og
VUC, hvor det ofte er et tilbud på tværs af fag og hold. Ligele-
des er aktiviteten meget forskellig fra de åbne lektiecafeer, som
nogle gymnasier tilbyder.

Evalueringen viser endvidere, at timerne skal fremgå af elever-
nes skema på samme måde som undervisningstimerne, samt at
værkstedet fungerer bedst med en placering midt på dagen i
skemaet. Eleverne skal have mødepligt til værkstedstimerne for
at understrege betydningen af disse timer, selvom arbejdsfor-
men er anderledes end det, der foregår i forbindelse med den
øvrige fagdelte undervisning.

Forskel på studieværksted og lektieværksted

I den følgende gennemgang skelnes der mellem studieværksted
og lektieværksted. Nogle skoler har kun opereret med den ene
af de to typer værksteder, mens flere skoler har erfaringer med
at tilrettelægge studieværkstedet og lektieværkstedet forskelligt.
Studieværkstedet fungerer da som metodetimer, hvor lærerne
sætter dagsordenen, mens indholdet i lektieværkstedet er mere
differentieret ud fra elevernes behov og f.eks. knyttet til flere fag.

En klasses lærerteam samt studievejleder har typisk været an-
svarlig for aktiviteterne i studieværkstedet, mens alle klassens
lærere i større udstrækning har indgået i lektieværkstedet efter
en fastlagt plan.

Indholdet i studieværkstedet er således i høj grad knyttet til
arbejdet med at forbedre kvaliteten af elevernes metakognitive
tænkning. I disse timer kan der være fokus på elevernes meta-
overvejelser, så eleverne kan blive mere bevidste om, hvordan
man lærer, hvad man skal lære og med hvilke mål.
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I lektieværkstedet er der derimod mere fokus på selve arbejdet
med stoffet. Eleverne skal her have tid til selv at tilegne sig
stoffet ud over den tid, der typisk er til rådighed i undervis-
ningssituationen. God tid er en nødvendig forudsætning for, at
eleverne selv kan give stoffet/pensum/bøgerne liv gennem for-
klaringer, opgavebesvarelser, tegninger m.m., og denne aktivi-
tet er helt afgørende for, at der foregår en læreproces.22

Erfaringer fra forsøg med studieværksted 

Formålet med studieværkstedet har været at lære eleverne gode
studiemetoder jf. præcisering af indholdet ovenfor. Man har
ønsket at udvikle elevernes arbejdsvaner og studiefærdigheder
ved at præsentere og indarbejde forskellige metoder til tilegnel-
se af det faglige stof, så eleverne kan få overblik over, hvad det
vil sige at lære.

Der er gode erfaringer fra forsøgene med at inddrage følgende
elementer i studieværkstedstimen:

• indføring i arbejdet med de taksonomiske niveauer: rede-
gørelse, analyse, vurdering,

• studieteknik med bl.a. forskellige former for notattagning
og læseteknikker, 

• fokus på dokumentation og fordybelse,

• introduktion af større skriftlige opgaver, herunder litteratur-
søgning, opbygning af opgaven m.m.,

• introduktion til projektarbejde samt planlægning af større
projekter,

• eksamenstræning: organisering af eksamensnoter, træning af
mundtlig fremstilling,

• tid til metaovervejelser - indsigt i egen læring.
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Erfaringer fra forsøg med lektieværksted

I forsøgene har man med lektieværkstedet ønsket at give ele-
verne mulighed for at indarbejde gode arbejdsvaner i forbin-
delse med lektielæsning og udarbejdelse af skriftlige opgaver. I
udviklingen af arbejdet i lektieværkstedet har man ønsket at
skabe en bedre sammenhæng mellem undervisning og elever-
nes lektielæsning hjemme, så eleverne kan blive mere afklarede
på, hvordan de skal læse lektier til de enkelte fag. Ligeledes har
lærerne fået lejlighed til at præcisere, hvad man skal kunne i
deres fag, og hvordan man skal læse lektier i de forskellige fag.

I nogle forsøg har eleverne arbejdet individuelt efter behov i
nogle perioder, men således at de har fået både hjælp og tid til
bearbejdelse og fordybelse. Lektielæsningstimerne kan give
gode rammer for differentieret undervisning.

Erfaringerne fra forsøgene peger på, at nogle af de væsentlige
elementer i lektieværkstedstimen har vist sig at være at

• bearbejde aktuelle lektier fra undervisningen,

• arbejde med skriftlige opgaver: større afleveringer, danske
stile, skriftlig matematik, oversættelser,

• repetere vanskeligt stof, udbygge noter, se sammenhænge
mellem timer/lektier,

• få overblik i forbindelse med afslutningen af et forløb.

Problemer i forbindelse med 

værkstedstimer

Det har vist sig, at der hurtigt har været problemer med både
studie- og lektieværkstedstimerne, hvis lærerne ikke fra starten
af skoleåret har præsenteret et veldefineret formål for eleverne.
Det gælder især det første års erfaringer med værkstedstimer.
Eleverne lægger vægt på, at det også er deres aktuelle behov,
der bliver tilgodeset i disse timer. Det gælder især lektie-
læsningstimerne, hvor eleverne ofte lægger stor vægt på at kun-
ne arbejde med skriftlige afleveringer. Det ser til gengæld ud



til, at eleverne får afleveret flere skriftlige opgaver, hvor der er
knyttet lektieværkstedstimer til en klasse.

Med hensyn til studieværkstedstimerne kan det især i starten
være svært for eleverne at arbejde med og forholde sig til
studiemetoder på et metaplan, hvor de skal træde et skridt til-
bage og overveje, hvordan de læser lektier, og hvilke krav der
stilles til deres forberedelse og til arbejdet i timerne. De skal
lære at arbejde med taksonomiske niveauer, som er nye i for-
hold til folkeskolen. Disse studiemetoder kan ikke præsenteres
uafhængigt af et indhold, så eleverne oplever let, at timerne
minder om almindelig undervisning. 

Evalueringen viser, at det har afgørende betydning, at lærerne
delagtiggør eleverne i, hvad det studiemetodiske formål er med
den enkelte studieværkstedstime. Det ser til gengæld også ud
til, at når eleverne først får øjnene op for forskellige læringsme-
toder, får opøvet et analytisk overblik og bliver mere bevidste
om de krav, der stilles i hf-uddannelsen, så bliver de meget til-
fredse med studieværkstedstimerne.    

Evalueringsgruppens konklusion og 

anbefaling

Det er evalueringsgruppens konklusion, at værkstedstimerne er
med til at gøre undervisningen mere effektiv og højne det fag-
lige niveau. 

Endvidere er det evalueringsgruppens konklusion, at værk-
stedstimerne styrker elevernes motivation, arbejdsindsats og
studieegnethed, så de står bedre rustet til et senere uddannel-
sesforløb. Eleverne får et større udbytte, når der bliver plads til
en selvstændig bearbejdelse af stoffet enten individuelt eller i
grupper. Desuden giver værkstedstimerne et væsentligt bidrag
til udviklingen af elevernes forståelse af deres egen læreproces.

93



94

Endelig viser erfaringerne, at jo mere præcise meldinger og ret-
ningslinjer eleverne får, jo bedre fungerer værkstederne. 

Evalueringsgruppen anbefaler, 
• at der indføres ugentlige værkstedstimer med mødepligt i 1.

hf i tilknytning til den enkelte klasse, 

• at værkstedstimerne skal fremgå af elevernes skema og place-
res midt på dagen, for at man kan få den ønskede effekt, at
eleverne får mere tid til forberedelse  og selvstændig bearbej-
delse af stoffet. 

Lærerteam

Til stort set alle forsøg har der været knyttet et lærerteam, hvor
formålet med samarbejdet har været at støtte den enkelte klas-
se fagligt, studiemæssigt og socialt.

Erfaringerne fra arbejdet med lærerteam er allerede omtalt i På
vej mod et nyt hf 1 s. 82-85. De kan kort opsummeres i følgen-
de hovedpunkter:

Erfaringerne viser, at rammerne for lærersamarbejdet skal være
fastlagte med hensyn til 

• teamets størrelse 

• skemalagte møder

• kommissorium

• samarbejde med studievejleder

• information til klassens øvrige lærere.

Lærerteamet fungerer typisk i følgende sammenhænge:

• ved etablering af klasserumskultur i introduktionsperioden
og efterfølgende ved at tage hånd om det sociale klima i
klassen,
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• som ansvarlig for forløbet i studieværksted i et samarbejde
med studievejlederen, bl.a. med tilrettelæggelse af en pro-
gression i introduktionen af studiemetoder, 

• i forbindelse med tværfaglige projekter,

• i arbejdet med fagpakker.

Problemer ved lærersamarbejdet

Det ser ud til at have stor betydning, hvordan ledelsen bakker
lærerteamet op både med hensyn til etablering, præcisering af
funktionsområder og arbejdsvilkår.

I nogle tilfælde kan det være svært for et team at fastholde en
fælles pædagogisk progression for arbejdet med en klasse. Væl-
ger man at have fælles indsatsområder i undervisningen som
f.eks. dokumentation i teksten, analysemetoder eller læsestrate-
gier, er resultatet af samarbejdet til gengæld som oftest vellyk-
ket. 

Evalueringsgruppens konklusion og anbefaling
I langt de fleste forsøg bliver lærersamarbejdet vurderet posi-
tivt. Resultatet har ofte været et omfattende og forpligtende
samarbejde om faglige og pædagogiske metoder. 

Lærerne fremhæver også, at lærerne i et team hurtigere kan bli-
ve klar over, hvad eleverne kan og ikke kan og dermed finde
frem til, hvor der er brug for mere individuel tilrettelæggelse af
undervisningen, så den svarer til den enkelte elevs behov.

Evalueringen viser, at lærerne får megen støtte og energi ud af
samarbejdet i teamet, selvom det også tager megen tid. Samar-
bejdet giver ny inspiration til mødet med eleverne og til tilret-
telæggelse af undervisningen.

Evalueringsgruppen anbefaler, 
• at der etableres et lærerteam i tilknytning til hver 1. hf klas-

se for at støtte den enkelte klasse fagligt, studiemæssigt og
socialt,
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• at der skal være et klart kommissorium for lærerteamets
funktionsområde, ligesom lærerteamet skal have ugentlige,
skemalagte møder, der skal indgå i den enkelte lærers
arbejdsbelastning,

• at samarbejdet skal dreje sig om konkrete pædagogiske
opgaver, herunder koordinering af introduktionskurser og
tilrettelæggelse af arbejdet med studiemetodik,

• at det ved tværfaglige forløb med projektarbejde, i fagpakker
eller lignende bliver muligt at etablere et betydeligt samar-
bejde med de involverede lærere.

Fagpakker

Ønsker og krav til fagstrukturen

Erfaringerne fra de mange meget forskellige hf-forsøg peger på
en lang række krav eller ønsker til en ideel fagstruktur. Blandt
de vigtigste kan nævnes følgende:

Da hf også fremover skal være en almen, gymnasial uddannel-
se, skal den have en vis bredde. For alle elever skal hf-uddan-
nelsen således have et væsentligt indhold af både humanistiske
fag, samfundsvidenskabelige fag, matematisk-naturvidenskabe-
lige fag, fremmedsprog og kreative fag.

Det sociale klima i stamklasserne er af stor betydning. For at
opnå et godt sammenhold og et godt arbejdsklima bør klassen
holdes samlet i en stor del af undervisningen, hvilket taler for
mange fællesfag for den enkelte klasse, specielt i det første skole-
år. Et godt sammenhold og en god arbejdsmoral kan også være
medvirkende til at holde frafaldet nede.

På den ene side skal uddannelsen give eleverne en fælles basis.
Strukturen skal på den anden side rumme en betydelig valgfri-
hed for eleverne. Hf skal danne grundlag for mange meget for-
skellige videregående uddannelser, og eleverne på hf har da
også vidt forskellige planer for deres videre uddannelse og
fremtidige erhverv. De har dermed behov for i et vist omfang
at kunne vælge meget forskellige fag. F.eks. har de elever, der



efter hf-eksamen ønsker at uddanne sig inden for det pædago-
gisk-sociale område, brug for andre valgfag end de elever, der
ønsker at uddanne sig inden for sundhedsområdet. I øvrigt
ændrer mange elever planer undervejs i hf-forløbet, hvilket
taler for, at valg af valgfag så vidt muligt skal træffes i løbet af
1. hf og ikke inden hf-uddannelsen påbegyndes.

Mange forsøg peger på betydningen af sammenhæng i undervis-
ningen, så denne ikke fremstår som en lang række fag uden
indbyrdes forbindelse. Det er derfor påkrævet med en række
undervisningsforløb med et tæt og forpligtende samarbejde
mellem beslægtede fag.

Endvidere skal fagstrukturen give gode muligheder for fordy-
belse i forskellige emner og problemstillinger. Erfaringer fra
mange hf-forsøg viser, at fordybelsen med fordel kan tilgodeses
i forbindelse med tværfagligt samarbejde.

De forsøg, hvor man i valget af fagstruktur har lagt særlig vægt
på at tilgodese sammenhæng, fordybelse og det sociale klima,
falder i to grupper: linjeforsøg og fagpakkeforsøg. Erfaringerne
fra disse forsøgstyper omtales i det følgende. Som det vil frem-
gå, vurderer hf-evalueringsgruppen på baggrund heraf, at en
struktur med fagpakker er at foretrække frem for en struktur
med linjer.

Forsøg med linjetoning

Nogle af hf-forsøgene - både 2-årige og 3-årige - har opereret
med en struktur, hvor eleverne på forhånd har kunnet vælge
en linje, karakteriseret ved en bestemt kombination af valgfag.
Linjerne har haft overskrifter som f.eks. “Sundhed”, “Kreativi-
tet og omverden”, “Samfund og økologi”, “Pædagogisk-social
linje” og “International linje”. På den enkelte linje er der nogle
bundne valgfag, og derudover har eleverne sædvanligvis højst
kunnet vælge et enkelt valgfag frit. Også på flere andre forsøg
har der været to eller tre bundne valgfag, bl.a. med det formål
at holde klassen samlet i alle eller næsten alle timer.

Som diskuteret i På vej mod et nyt hf 1 (side 34-36) viser erfa-
ringerne fra linjeforsøgene, at der både er fordele og ulemper
ved en sådan struktur.
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Forsøgserfaringerne viser, at det er en pædagogisk fordel, at
klassen er samlet i langt de fleste timer. Dels har det været styr-
kende for stamklasseidentiteten og sammenholdet, dels har det
forbedret mulighederne for tværfagligt samarbejde. Der har
også været eksempler på, at en linjetoning, der indebar et
gennemgående tema for en stor del af arbejdet, har bidraget til
en god og naturlig sammenhæng i undervisningen i klassen.

Det er til gengæld en ulempe, at hvis alle elever i en stamklasse
skal være på samme linje, bliver udbuddet af linjer på den en-
kelte skole ret lille. En elev, der skal bruge et bestemt fag, kan
blive nødt til at vælge netop den linje, hvor det pågældende
fag optræder, og må affinde sig med også at skulle have de
øvrige bundne valgfag på den pågældende linje. Det kan bety-
de en kraftig indskrænkning af valgfriheden for den enkelte
elev.

En anden ulempe ved linjestrukturen er, at eleverne skal vælge
valgfag, før de påbegynder hf-uddannelsen. Det skyldes både,
at det på det tidspunkt kan være vanskeligt for eleverne at vur-
dere, hvilke valgfag de har mest brug for og fagligt set er i
stand til at magte, og at en hel del undervejs ændrer planer for
deres videre uddannelse. Erfaringerne viser således, at mange
elever fortryder valget af et (eller flere) af linjens bundne valg-
fag.

I enkelte tilfælde medførte dette, at forsøgsskolen ændrede
strukturen, så hver elev i stedet for at have to bundne valgfag
kunne vælge to tilvalgsfag blandt 3-4 muligheder. Denne op-
blødning af linjerne viste sig imidlertid at være uhensigts-
mæssig, idet linjestrukturens muligheder med hensyn til
fagsamarbejde og sammenhæng i undervisningen nu ikke læn-
gere var til stede.

Det skal desuden nævnes, at der måske kan være en risiko for,
at der enkelte steder etableres linjer, der er rettet snævert mod
bestemte uddannelser eller erhverv.

Forsøg med fagpakker

I flere forsøg har en struktur med fagpakker været et vigtigt
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element. Nogle hovederfaringer fra forsøg med fagpakker er
omtalt i På vej mod et nyt hf 1 side 37-39. Da ordet “fagpakke”
bruges ret forskelligt inden for forskellige uddannelsesområder,
skal det her præciseres, at vi ved en fagpakke forstår to (eller
tre) fag i et tæt og fagligt forpligtende samarbejde i et skoleår. Der
er altså ikke tale om to-tre fag, man blot har ved siden af hin-
anden med henblik på et bestemt erhverv eller videre uddan-
nelse, men om to-tre fag i et pædagogisk begrundet samarbej-
de. Mere slagordsagtigt formuleret: en fagsamarbejdspakke,
ikke en erhvervspakke! Der kan udmærket være et overordnet
tema for fagsamarbejdet, så man f.eks. kan have en “sundheds-
pakke” eller en “miljøpakke” - men ikke en “pædagogpakke”
eller en “sygeplejepakke”. 

I flere forsøg har etableringen af fagpakker gjort undervisnin-
gen mere overskuelig for eleverne og skabt en bedre sammen-
hæng i den. Det har endvidere givet bedre muligheder for for-
dybelse i tværfaglige problemstillinger. Hvis der udelukkende
indgår fællesfag (eller evt. nogle fællesfag og et enkelt tilvalgs-
fag) i fagpakkerne, bevares elevernes valgfrihed, idet man und-
går at båndlægge tilvalgsmulighederne. En fagpakkestruktur er
således mere fleksibel end en linjestruktur.

Forsøgserfaringerne viser, at eleverne for det meste engageres
meget i de tværfaglige forløb, der er typiske for arbejdet i fag-
pakker. Det kan dog have den omkostning, at de øvrige fag i
perioder nedprioriteres. Det skal bemærkes, at flere forsøg
viser, at sådanne tværfaglige forløb med kombination af begre-
ber og metoder fra to forskellige fag let kan blive temmelig
krævende for eleverne, og de må bygge på et fundament af
grundlæggende viden og færdigheder i de to fag. Det er også
afgørende for elevernes udbytte, at de involverede lærere har et
godt og nært samarbejde, bl.a. så de ikke giver eleverne alt for
forskellige råd og vurderinger vedrørende arbejdet med de
tværfaglige problemstillinger. Der stilles således betydelige krav
til lærersamarbejdet.

Hf-forsøgene giver ikke anledning til at udpege nogle få
bestemte fagpakker som mere velegnede end andre. Tværtimod
har der i forsøgene været gennemført en lang række meget for-
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skellige, vellykkede fagsamarbejder. Som eksempler kan næv-
nes: dansk - historie, dansk - engelsk, historie - samfundsfag,
biologi - geografi, matematik - fysik/kemi, dansk - tysk, sam-
fundsfag - geografi, historie - religion, biologi - psykologi; men
denne liste er på ingen måde udtømmende.

Konklusioner og anbefalinger

Det er evalueringsgruppens vurdering, at hf-strukturen både
bør indeholde en betydelig mængde fællesfag, især i 1. hf, og
en række tilvalgsfag. Fællesfagene skal sikre eleverne en fælles
basis og give gode muligheder for et godt miljø i klassen, mens
tilvalgsfagene skal gøre det muligt for den enkelte elev at tone
uddannelsen i en bestemt retning.

Desuden er der behov for tværfagligt samarbejde. Dette kan
med fordel organiseres i form af nogle fagpakker, idet de kan
give en både overskuelig og sammenhængende undervisning
med gode muligheder for fordybelse, uden at elevernes valg-
muligheder ødelægges. Et passende omfang kunne være én til
to fagpakker i hvert skoleår. Fagpakkerne skal primært bestå af
fællesfag, men der bør også være mulighed for at inddrage et
tilvalgsfag i en pakke.

Det er naturligvis muligt at bestemme sammensætningen af
fagpakkerne fra centralt hold. Forsøgserfaringerne peger dog
ikke på behovet for en sådan kanonisk fastlæggelse af to, tre
eller fire bestemte fagpakker. Sammensætningen af fagpakker-
ne kan derfor naturligt besluttes af den enkelte skole. Den kan
udgøre en del af skolens profil, men kan naturligvis også varie-
re fra år til år og fra klasse til klasse. Det skal understreges, at
fagpakkerne ikke skal være snævert erhvervsrettede, men deri-
mod pædagogisk begrundede.

Det er ikke tanken, at al undervisningen i fagpakke-fagene skal
være tværfaglig; men ud over den sædvanlige, særfaglige under-
visning skal der være nogle betydelige, tværfaglige under-
visningsforløb med parallellæsning, fælles skriftlige opgaver,
større eller mindre projekter, ekskursioner el.lign. og med
mulighed for projekteksamen eller anden tværfaglig eksamen.
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Evalueringsgruppen anbefaler,
• at der for hver hf-klasse etableres mindst to fagpakker i det

to-årige forløb,

• at sammensætningen af fagpakker besluttes af den enkelte
skole,

• at sammensætningen af fagpakker skal være pædagogisk
begrundet, idet en fagpakke skal bestå af fag, der har gode
muligheder for at arbejde sammen.

Projektarbejde og andre 

arbejdsformer

I stort set alle de 2-årige hf-forsøg har projektarbejde som
arbejdsform været inddraget. Som regel tværfagligt, men der er
også gjort nogle gode erfaringer med særfagligt projektarbejde.
I mange tilfælde er der på forsøgene lavet et projekt i slutnin-
gen af 2. hf, som så er indgået i en projekteksamen.23

Hf-evalueringsgruppen vil på basis af de mange rapporter,
interview, spørgeskemaer og besøg på skolerne i det følgende
afsnit sammenfatte vurderingerne af, hvorledes projektarbejdet
har fungeret på de 2-årige hf-forsøg.

Organisering af projektarbejdet

Først og fremmest kan man fastslå, at der bliver gjort stadig
flere erfaringer med at arbejde projektorienteret. Lærerne frem-
hæver, hvorledes de har lært, hvor vigtigt det er at begynde
med få fag, en vis styring og en begrænset tidsramme, og så
senere bygge projekterne op med stigende progression inden
for de forskellige kompetencer.

Mange lærere udtaler, at de føler sig pressede i forhold til deres
pensum, når der bruges meget tid til projektarbejde. Det gæl-
der dels for de involverede faglærere, fordi de ikke er sikre på,
at det faglige udbytte er helt stort nok til at kompensere for de
mange timer, der går til at arbejde i projekterne. Det gælder
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desuden også for lærere i fag, som ikke er med i projekterne.
De oplever dels de aflyste timer som et problem, dels modta-
ger de ofte efter projektperioderne nogle let udmattede elever,
som ikke er særligt engagerede i undervisningen.

Nogle skoler har haft gode erfaringer med de nye årsnormer,
som giver muligheder for at læse et fags timer samlet på et
andet tidspunkt. Det ikke alene kompenserer for de mistede
timer, men kan give mulighed for en høj grad af koncentration
om faget.

Et af de tilbagevendende problemer ved projektarbejde på det
2-årige hf handler om at skaffe tid til det. Andet skal skubbes
til side, ellers får eleverne urimelige arbejdsvilkår til færdig-
gørelsen af deres projekter.

På mange skoler bliver der frigjort en uge - eller det meste af
den - til at færdiggøre et projektarbejde, som eleverne har
arbejdet med i kursusforløb i fagtimerne op til de frigjorte
dage. I forbindelse med eksamensprojekterne er der tale om fra
3-7 uger, hvor der arbejdes med projektet i fagtimerne for så at
ende med 1 eller 2 uger til den endelige færdiggørelse. Det bi-
drager til, at eleverne lærer at disponere selvstændigt over deres
tid - en kompetence som også bør høre med til at arbejde pro-
jektorienteret. Naturligvis gøres der også den erfaring, at for
meget tid kan være svær at administrere for nogle af eleverne.

Generelt lader det til at være en god idé, at der sættes nogle
dage af i slutningen af en projektperiode, så eleverne kan fær-
diggøre deres produkter. 

Som nævnt i tidligere rapporter kan det være lidt af en balan-
cekunst, når både deltagerstyring og fagligt niveau skal tilgode-
ses. Eleverne er ikke altid lige tilbøjelige til at bruge tid nok på
problemformuleringen, og de har tit vanskeligt ved at leve op
til et tilstrækkeligt højt abstraktionsniveau. Lærerne er tilbøje-
lige til gerne at ville øve en vis indflydelse på materialevalget
og ser f.eks. problemer i en alt for ukritisk omgang med inter-
nettet.  Det er på den anden side lige præcis problemformule-



ring og valg af materialer, der har stor betydning for, hvorledes
det faglige niveau på projektarbejdet bliver. 

Elevers og læreres vurdering af 

projektarbejde

Ud fra det materiale, som hf-evalueringsgruppen har til rådig-
hed, tegner der sig et overvejende positivt billede af hf-elever-
nes holdning til projektarbejde.

De elever, der er glade for projektarbejde, fremhæver især de
andre undervisningsformer end de traditionelle. Mange af dem
har søgt ind på forsøget, fordi det indebar projektarbejde. De
kan godt lide tværfaglighed. 

En del elever synes også, at de får et større fagligt udbytte af
projektarbejde end af klasseundervisning, fordi de fordyber sig
mere og får flere indfaldsvinkler til emnerne. Det kan være
svært, men de kan bedre lære svært stof på den måde. De
synes, at arbejdsformen er afvekslende og kan godt lide at
arbejde i grupper. De føler endvidere, at de får styr på et stort
materiale og mulighed for at gå i dybden med det. Mange af
dem er også meget bevidste om, at kendskab til denne arbejds-
form vil komme dem til gode i deres senere uddannelse.

Når det gælder lærerne, lader der (stadig) til at være en vis
uenighed med hensyn til udbytte og niveau. Mange lærere er
noget betænkelige ved det faglige udbytte i forhold til den tid,
der bruges, især fordi det faglige niveau ikke lever op til de
højere taksonomiske niveauer. Andre lærere er derimod fuldt
tilfredse og ser de projektkompetencer, som eleverne også tileg-
ner sig, som et yderligere plus oveni en bedre tilegnelse af det
faglige stof.

De mere kritiske lærere er da også enige i, at eleverne lærer
andre - og vigtige - ting gennem projektarbejde, men de er
ikke helt trygge ved det faglige niveau.

Så vidt evalueringsgruppen kan se det, handler dette meget
om, hvilke fag lærerne har.
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Som fremhævet i På vej mod et nyt hf, 1 viser evalueringsgrup-
pens analyser24, at elevernes udbytte af tværfagligt projektarbej-
de har været størst i fagene historie, samfundsfag og religion,
mens det lader til, at udbyttet i fag som engelsk og fremmed-
sprog i det hele taget samt dansk er fagligt mindre tilfredsstil-
lende.25 I de foreløbige undersøgelser af lærerprofiler, og ud fra
rapporter og interview, tyder meget på, at det netop er lærerne
i de “projektegnede” fag, der er mest tilfredse. 

Næsten alle lærerne nærer bekymring for, hvor meget de fag-
ligt svagere elever får ud af projektarbejdet. De understreger
ligeledes, at udskillelsen fra gruppen kan være barsk. Det kan
ske for enerne eller for elever, som de andre i forbindelse med
projekter har oplevet som upålidelige samarbejdspartnere.

Projektarbejde kræver en ansvarlighed, som ikke alle elever kan
leve op til. 

Det er dog en gennemgående opfattelse, at eleverne bliver
motiverede af projektarbejde og derfor tit yder et ekstraordi-
nært stykke arbejde i den periode, hvor arbejdet står på. En
løsning på den afmatning, som tit følger efter, er der tilsynela-
dende ikke fundet. Måske er brug af årsnormen en idé, der
kan arbejdes videre med.

Evalueringsgruppen vurderer, at jo mere lærerne bliver bevidste
om, hvilke faglige kompetencer der med fordel kan udvikles
gennem projektarbejde i deres respektive fag, jo større vil ele-
vernes udbytte kunne blive.

Kompetencer i fagene

Der er en række af de kompetencer, som man arbejder med i
projektarbejde, der også er brug for i de enkelte fag. Samar-
bejdskompetencen, som man også kan kalde gruppearbejds-
kompetence, er allerede nævnt.

En anden er den analytiske kompetence, hvor man lærer ele-
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verne at arbejde ud fra de taksonomiske begreber26, fra viden,
forståelse over analyse til vurdering. Ideelt er det, hvis faglærer-
ne her kan samarbejde, så de hver for sig inden for deres fag
viser eleverne, hvorledes man kan gå frem med et fagligt stof.
Også problemformulering, der f.eks. ofte bruges i forbindelse
med skriftligt arbejde i de enkelte fag, kan der arbejdes fælles
om. Et andet område, som næsten kræver samarbejde, er inter-
net-søgning, hvor hvert fag kan bidrage med sine metoder til
afgrænsning og vurdering af det materiale, man kan møde på
nettet. 

Ved et sådant samarbejde mellem fagene sker der en veksel-
virkning mellem det, som eleverne har brug for i projektarbej-
de, og den daglige anvendelse i fagene, hvilket kan være med
til at stabilisere det faglige niveau. Til indlæring af disse kom-
petencer er værkstedstimer i fagene naturligvis særligt velegne-
de, og de får dermed også den funktion, at det ikke er “almin-
delig” undervisning, der foregår, men netop undervisning på et
“metaplan”.

Andre arbejdsformer

Et af de spørgsmål, der blev stillet til både lærere og elever i de
interview, som evalueringsgruppen har gennemført, handlede
om, hvilke arbejdsformer/hvilken slags undervisning der var
det normale uden for projektperioderne.

Baggrunden for spørgsmålet var, at man forestillede sig, at
arbejdsformen gruppearbejde, som var naturlig i projektarbej-
det, ville blive mere almindelig i den daglige undervisning.
Det lader kun til at være tilfældet til en vis grad, og det er fak-
tisk en af de ting, som en del elever beklager sig over i inter-
viewene. “Læreren står oppe ved tavlen og snakker, og vi skri-
ver notater ned.”

Det lader til at være karakteristisk: enten har man (ofte) grup-
pearbejde i et fag, eller også har man det stort set aldrig.
“Læreren underviser altid på samme måde”. Således ser det
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ikke ud til, at de elevaktiverende arbejdsformer (der er jo også
andre end gruppearbejde) bliver en del af dagligdagen, blot
fordi man på en skole begynder at arbejde med projektarbejde.
Der er også elever, der er utilfredse med gruppearbejdet, fordi
“de skal lave det hele, og de andre er ikke forberedte.” Men
gennemgående ønsker eleverne også i de almindelige timer
mere gruppearbejde, og de finder det vanskeligt at koncentrere
sig, når læreren “står og snakker”.

Nu dækker begrebet klasseundervisning som bekendt over flere
former: der er den dialogiske klasseundervisning, hvor læreren
hele tiden søger at inddrage eleverne i diskussion af stoffet -
over for den monologiske, hvor læreren taler selv det meste af
tiden. Det er denne sidste form, der kritiseres af eleverne, når
de taler om, at “læreren står og snakker”.

Der er en del lærere, der fortæller om, hvordan de gør sig
umage for at variere undervisningen. Hvis de har klasseunder-
visning, lægger de mærke til, hvornår eleverne “ikke kan
mere”, og så skifter de form. Nogle lærere “tilstår“ også, at de
efter at have forsøgt meget med gruppearbejde går “tilbage” til
den traditionelle klasseundervisning, fordi for mange af elever-
ne ikke er godt nok forberedte til at kunne deltage aktivt i
gruppearbejdet, og det derfor går i opløsning. Læreren vælger
så at holde klassen samlet med den begrundelse, at så kommer
der da “et eller andet ud af det”, selvom formen ikke altid er
ideel. Ikke mindst er den sårbar over for uro i klassen. 

Konklusioner og anbefalinger

Evalueringsgruppen anser de kompetencer, som erhverves ved
projektarbejde, som centrale på hf og vil opfordre til, at der
stadig arbejdes med at udvikle projektarbejdsformen og det
tværfaglige samarbejde. Der henvises dog til, at det kan være
vanskeligere for nogle fag end for andre at opbygge de faglige
kompetencer igennem projektarbejde. Samtidig gøres der
opmærksom på, at arbejdsformen er sårbar over for hyppigt
fravær og manglende forberedelse fra elevside.

Evalueringsgruppen finder det endvidere vigtigt, at der i den
daglige undervisning inddrages flere elevaktiverende arbejds-
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former. Det er vigtigt, at eleverne får erfaringer med at samar-
bejde ved hjælp af projektarbejde, samt at disse erfaringer
udnyttes i undervisningen i de enkelte fag i højere grad end
det ses i dag.

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at  projektarbejde og tværfagligt samarbejde indgår som en

del af det 2-årige hf ’s profil,

• at  der i den daglige undervisning lægges vægt på elevaktive-
rende undervisningsformer.
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Evaluering

Eksamen har altid spillet en vigtig rolle i hf-uddannelsen. Et af
de forhold, der karakteriserer hf, er netop, at der ikke gives
standpunktskarakterer og årskarakterer. Eleverne bedømmes
således udelukkende ved deres præstationer til eksamen, og de
skal til eksamen i samtlige fag. Når der ingen årskarakterer er,
er det særlig vigtigt, at eksamen i et fag tester alle de kompe-
tencer, der står centralt i undervisningen i faget. Det drejer sig
primært om faglige kompetencer; men specielt i de senere år er
der i undervisningen både i gymnasiet og på hf lagt øget vægt
på personlige og sociale kompetencer, som ikke nødvendigvis
spiller en rolle ved en traditionel skriftlig eller mundtlig prøve.
Dette har givet anledning til overvejelser over, om nogle eksa-
miner burde ændres, så kompetencer som f.eks. samarbejdsev-
ne og ansvarlighed kan blive inddraget i vurderingen af eksa-
minanden, og undervisning og eksamen således kommer til at
stemme bedre overens.27

Eksamens dominerende rolle medfører i øvrigt, at den bliver
særdeles styrende for undervisningen, og at den lægger beslag
på megen tid, specielt efter 2. hf. En anden konsekvens er, at
eleverne ikke har standpunktskarakterer til at holde sig oriente-
ret om, hvordan de klarer sig i de forskellige fag.

Det er derfor ikke overraskende, at evalueringen af elevernes
arbejde og standpunkt har været et vigtigt element i mange af
hf-forsøgene. Det gælder både den løbende evaluering, der har
til formål at orientere eleverne om deres standpunkt og kvalite-
ten af deres arbejde i de forskellige fag og vejlede dem om,
hvordan de kan forbedre det, og den afsluttende evaluering,
der direkte udmønter sig i et eksamensbevis. I nogle forsøg er
der i lighed med gymnasiet givet standpunkts- og årskarakte-
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rer, og eleverne har ikke skullet til eksamen i alle fag. I andre
forsøg har der været lagt stor vægt på evalueringssamtaler med
eleverne. På en del skoler har man afprøvet alternative eksa-
mensformer, bl.a. forskellige slags projekteksamen og skriftlige
eksaminer med indledende gruppearbejde. Endelig har enkelte
skoler udarbejdet en skriftlig udtalelse om hver enkelt elev,
f.eks. om studiemæssig adfærd og personlige kompetencer. Ele-
verne fik udtalelsen sammen med deres eksamensbevis, men
det måtte ikke fremgå af eksamensbeviset, at der fandtes en
sådan udtalelse.

Fokus på eksamen

På en af forsøgsskolerne har man opdelt det første skoleår i fire
moduler, hvor der bl.a. tages hensyn til eksamen, idet eleverne
i det sidste modul kun har timer i de fag, der afsluttes med
eksamen efter 1. hf. Både elever og lærere har været særdeles
tilfredse med på denne måde at kunne koncentrere sig om
eksamensfagene i de sidste uger før eksamen. Det forstærker
dog - på godt og ondt - elevernes fokus på eksamen.

Alternative eksamensformer

Som nævnt omfatter mange af hf-forsøgene også forsøg med
eksamen. Det er naturligt, at de ændrede strukturer og under-
visningsformer og den ændrede vægtning af arbejdet med for-
skellige typer kompetencer hos eleverne også giver sig udslag i
en ændret tilrettelæggelse af eksamen.

Projektarbejde har spillet en fremtrædende rolle i mange for-
søg, og det har ført til afprøvelse af mange forskellige former
for projekteksamen. Således kan der være projekteksamen med
en større rapport eller en kort synopsis, med eksamensspørgs-
mål eller uden, med individuelle spørgsmål til gruppemedlem-
merne eller uden, med et særligt pensum ud over projektet
eller uden osv. Dette emne er allerede behandlet i På vej mod
et nyt hf 1 side 63-70, og nogle af erfaringerne kan kort sam-
menfattes således: Når der er lagt vægt på projektarbejde i
undervisningen, er det væsentligt, at det også inddrages til
eksamen. Evalueringen af forsøgene giver dog ikke anledning
til at pege på én bestemt projekteksamensform som den ideel-
le, og der er behov for flere forsøg, der kan give erfaringer med

109



forskellige slags projekteksamen. Erfaringerne viser, at en pro-
jekteksamen giver gode muligheder for at vurdere elevernes
evne til at gå i dybden, men i flere forsøg er det i nogen grad
sket på bekostning af den faglige bredde. Ved en projekteksa-
men i et eller flere fag skal man derfor være særlig opmærksom
på, at den faglige bredde bliver sikret.

En projekteksamen tilrettelægges typisk som en gruppeeksamen.
Gruppearbejde forekommer dog ikke kun i forbindelse med
projekter, men anvendes også meget i andre former for under-
visning og er derfor en vigtig ingrediens i flere andre forsøg
med eksamen, både skriftlig og mundtlig. Også på dette områ-
de er der afprøvet mange forskellige modeller. Både i dansk,
engelsk og matematik har man prøvet at indlede en skriftlig
eksamen med en brainstorming i grupper, hvorefter eleverne
besvarede opgaverne individuelt. Ligeledes er der til mundtlig
eksamen erfaring med at lade eleverne forberede sig i grupper,
hvorefter eksaminationen er individuel. Endvidere har man
flere steder haft mundtlige eksaminer, der er foregået i grupper
fra start til slut, dog med individuelle karakterer til de enkelte
elever.

Der har i det store og hele været tilfredshed med gruppe-
eksaminerne, langt de fleste elever opfatter dem som både
behagelige og retfærdige. Dog kan dannelsen af eksamensgrup-
per let give problemer, og det er vigtigt, at lærere og elever er
bevidste herom. Forsøgserfaringerne viser desuden, at eksa-
mensgrupper bør være forholdsvis små.

En del forsøgseksaminer har været tværfaglige. Det drejer sig
især om projekteksaminer, men der har også været enkelte
andre tværfaglige, mundtlige eksaminer. Når undervisningen
primært har været tilrettelagt tværfagligt, er det naturligt, at
eksamen følger trop. Hvis man nøjes med en enkelt eksamen i
to (eller flere) fag, nedbringes det samlede antal eksaminer,
hvilket giver mulighed for at overføre noget tid fra eksamen til
undervisning. På den anden side afgøres elevens karakter i to
(eller flere) fag i så fald af én eneste eksamenspræstation, hvil-
ket forstærker bedømmelsens præg af “knald eller fald”, især
hvis fagene ikke vægtes helt ligeligt i hver enkelt eksamination.
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Forsøgserfaringerne viser i øvrigt, at ved en tværfaglig eksamen
- hvad enten det er en projekteksamen eller ej - er det nødven-
digt med eksaminatorer og censorer i alle de berørte fag.

Erfaringerne fra de mange forsøg med alternative eksamensfor-
mer lægger son nævnt ikke op til, at man udvælger én bestemt
model, som alle fag skal indordne sig under, tværtimod. Det
vigtige er, at eksamen afspejler den daglige undervisning og
tester de kompetencer, der har stået i centrum i undervisnin-
gen. Hvis der f.eks. har været meget tværfagligt arbejde, kan
det være naturligt med en tværfaglig eksamen. Og hvis der i
undervisningen har været lagt vægt på både individuelt arbej-
de, samarbejde i grupper og projektarbejde, må der være behov
for forskellige eksamensformer, så eleverne får mulighed for at
få deres kompetencer inden for disse områder bedømt. Eksem-
pelvis bør hver elev have mindst én projekteksamen, men der
bør ikke udelukkende være projekteksaminer.

Standpunkts- og årskarakterer

Det fremgår tydeligt af spørgeskemaundersøgelser og inter-
view, at spørgsmålet, om der skal gives årskarakterer eller ej, er
noget, der optager de fleste hf-elever stærkt, og som de har
meget bestemte meninger om. Mange elever giver udtryk for,
at det i deres valg af hf-uddannelsen frem for andre ungdoms-
uddannelser har haft stor betydning, at der ikke bliver givet
karakterer på hf (undtagen til eksamen), og at dette er en vig-
tig del af hf-uddannelsens profil. Omvendt er der elever, der
netop har valgt et hf-forsøg, fordi der gives årskarakterer i det
pågældende forsøg. Det er tydeligt, at meningerne er stærkt
delte, og at ikke alle kan gøres tilfredse. Fordele og ulemper
ved en sådan karaktergivning er velkendte og vil blot kort blive
ridset op i det følgende.

Årskarakterer har bl.a. den fordel, at ikke alle karakterer på
eksamensbeviset er resultatet af en knald-eller-fald præstation.
Elever, der lider af eksamensangst eller på anden måde har det
dårligt med eksamen, kan dermed opnå en vurdering, der bed-
re afspejler deres faktiske standpunkt. Desuden kan eksamens-
perioden forkortes og den reelle undervisningstid dermed øges,
når der ikke skal afholdes eksamen i alle fag. Det skal dog
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bemærkes, at mange elever har et stort udbytte af i “læseferien”
at gennemarbejde et fags pensum i sin helhed. Det kan give et
overblik og en dybere forståelse af faget, som ikke op-nås i
løbet af skoleåret, hvor man kun arbejder med det pågældende
fag nogle få timer om ugen. Selv om dette ikke gælder alle fag
i lige høj grad, er eksamensperioden således ikke bare spild,
heller ikke set fra et rent indlæringsmæssigt synspunkt.

Standpunktskarakterer giver eleverne en utvetydig oplysning
om deres faglige standpunkt i de enkelte fag. Dette fremhæves
af mange elever som en klar fordel, “Man ved hvor man står”
er en typisk elevkommentar. Eleverne er vant til karakterer fra
deres tidligere skolegang, og de elever, der har befundet sig
godt i skolen, har sædvanligvis også befundet sig godt med
karaktergivningen. Også mange lærere foretrækker, at man
ikke nøjes med evalueringssamtaler med den enkelte elev, hvor
elevens stærke og svage sider og forbedringsmuligheder disku-
teres, idet de finder, at karaktergivningen bedre motiverer ele-
verne til en god og stabil indsats i det daglige arbejde. Det gæl-
der ikke mindst de unge elever, der kommer direkte fra folke-
skolen.

Ulemperne ved en sådan karaktergivning er lige så tydelige.
Mange elever lægger vægt på, at karaktergivning er skadeligt
for sammenholdet og arbejdsmiljøet i klassen. Det kan føre til
konkurrencementalitet i stedet for samarbejde og indbyrdes
hjælp og støtte, når det har betydning, at man i timerne gør et
godt indtryk på læreren. Disse elever foretrækker, at man i
undervisningen kan afsløre sine svage sider over for lærere og
kammerater og blive hjulpet af dem, uden at det har negative
konsekvenser for den afsluttende vurdering. I øvrigt kan en
dårlig eller halvdårlig standpunktskarakter af en elev føles mere
som et nederlag end som en ansporing til at gøre en bedre ind-
sats. Karakterer kan således føre til en lidt opgivende holdning
med deraf følgende forringelse af standpunktet i stedet for det
modsatte.

Det er ikke mindst de lidt ældre elever og elever, der tidligere
har lidt nederlag i uddannelsessystemet, og for hvem hf nu er
en “second chance”, der giver udtryk for sådanne synspunkter.
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Det er værd at bemærke, at netop denne vigtige målgruppe for
det 2-årige hf trives dårligt med standpunkts- og årskarakterer.

Evalueringssamtaler

Evaluering og faglig vejledning er en vigtig del af hf-under-
visningen, uanset om der indgår standpunktskarakterer eller ej.
Hf-bekendtgørelsens bestemmelse om, at eleverne to gange om
året skal have tilbud om en vurdering af deres standpunkt, rea-
liseres på mange skoler ved, at lærerne afholder evaluerings-
samtaler med eleverne. Sådanne samtaler tillægges for det
meste stor betydning af både elever og lærere, selv om de kan
lægge beslag på megen tid. Den mest almindelige model er, at
den enkelte faglærer taler med hver enkelt elev om det faglige
standpunkt, om elevens stærke og svage sider i arbejdet med
faget og om de væsentligste muligheder for forbedring af arbej-
det og standpunktet.

I forbindelse med forsøgene er også andre former for evalu-
eringssamtaler blevet benyttet, f.eks. har man på en skole sat
en hel dag af til evalueringen i alle fag i 1. hf. En anden for-
søgsskole har haft evalueringstimer, hvor alle klassens lærere er
til stede på én gang, suppleret med en personlig evaluering,
hvor hver lærer diskuterede arbejdsvaner, social adfærd m.m.
med 3 eller 4 af klassens elever. I det hele taget drejer evalue-
ringssamtalerne på forsøgsskolerne sig ikke bare om det faglige
standpunkt og muligheder for forbedring af det, men også om
elevens studiemæssige udvikling i relation til nye undervis-
ningsformer, f.eks. kvaliteten af elevens indsats i forbindelse
med tværfagligt projektarbejde.

Der er gode erfaringer med sådanne evalueringssamtaler. Det
er naturligvis vigtigt for eleverne at kende deres faglige stand-
punkter, og det er ikke altid noget, de selv kan mærke eller
regne ud. Ligeledes er behovet for individuel, faglig vejledning
tydeligt, også selv om den ikke i alle tilfælde fører til de ønske-
de ændringer. Når projektarbejde eller andre selvstændigheds-
krævende undervisningsformer lægger vægt på elevernes fær-
digheder i problemformulering, informationssøgning, grup-
pesamarbejde, formidling osv., skal også sådanne færdigheder
indgå i evalueringen, og den må organiseres i overensstemmel-

113



se hermed. Endvidere giver mange elever udtryk for, at det er
rart at mærke, at lærerne ikke bare interesserer sig for deres fag,
men også for de enkelte elever og deres udbytte af undervis-
ningen.

Enkelte steder har man som et led i skolens hf-forsøg suppleret
evalueringssamtalerne med en skriftlig evaluering af den enkel-
te elev i et eller flere fag. Såvel faglige standpunkter som
studiemæssig og social adfærd er blevet inddraget i denne eva-
luering. Udarbejdelsen af sådanne skriftlige vurderinger og vej-
ledninger i forbindelse med evalueringssamtalerne kan bestemt
være af værdi for eleverne, men kan også blive uforholdsmæs-
sigt tidskrævende for lærerne.

Konklusioner og anbefalinger

Hvad karaktergivning angår, er det næppe muligt at finde en
ordning, der vil være fuldt tilfredsstillende for alle parter, dertil
er elevernes holdninger for forskellige. Unge elever, der er vel-
tilpassede i skolesystemet, befinder sig som oftest godt med
standpunkts- og årskarakterer, som det kendes fra bl.a. gymna-
siet. Derimod vil de lidt ældre elever og de elever, for hvem hf
er en ny chance efter tidligere dårlige erfaringer i uddannelses-
systemet, typisk trives dårligt med en sådan karaktergivning.
Da denne elevgruppe er en helt central målgruppe for det 2-
årige hf, og der ikke er mulighed for at få dette behov imøde-
kommet i andre gymnasiale ungdomsuddannelser, er det
evalueringsgruppens vurdering, at man også i fremtiden bør
undgå årskarakterer på det 2-årige hf.

I alle fag skal elevernes kundskaber derfor bedømmes ved en
eksamen. Dette betyder ikke, at der i hvert fag skal være en
traditionel mundtlig eksamen. Projektarbejde og andre alterna-
tive undervisningsformer, som har præget undervisningen på
hf-forsøgene, bør også afspejles til eksamen. Der er behov for
at kunne teste mange forskellige slags kompetencer og dermed
også behov for forskellige eksamensformer, herunder projekt-
eksamen.

Når der ikke gives karakterer i løbet af skoleåret, er det fortsat
påkrævet at lægge stor vægt på den løbende evaluering, f.eks. i
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form af samtaler med hver enkelt elev. Denne evaluering bør
ikke kun dreje sig om elevens faglige standpunkt, og hvad der
kan gøres for at forbedre det, men også om studiemæssig
udvikling, social adfærd og færdigheder knyttet til forskellige
arbejdsformer.

Evalueringsgruppen anbefaler,
• at der fortsat ikke gives årskarakterer på det 2-årige hf,

• at eksamen afpasses til nye undervisningsformer, herunder
projektarbejdsformen,

• at der fortsat gives mulighed for forsøg med forskellige eksa-
mensformer.

115



Evaluering af 3-årigt hf

Baggrund

På baggrund af daværende undervisningsminister Ole Vig
Jensens opfordring til at iværksætte et forsøgs- og udviklingsar-
bejde med den 2-årige hf-uddannelse udsendte Undervisnings-
ministeriet i januar 1997 et oplæg til “Forsøg med ungdoms-
hf”, hvor der som noget nyt også indgår en opfordring til at
afprøve forsøg med 3-årige hf forløb samt et forslag til en
model herfor. Der udmeldes således følgende typer forsøg fra
Undervisningsministeriet:

A: Overgangsforsøg 

Denne type forsøg skulle bygge bro mellem grundskolen og hf
ved hjælp af et introduktionsår eller et indbygget overgangsår i
et 3-årigt forløb. Denne type forsøg omtales derfor også som
en “1+2 model”.

B: 3-årige forløb med mulighed for afstigning efter

2 år 

Forsøg i denne kategori skulle være i overensstemmelse med
eller i tæt sammenhæng med den model, der blev beskrevet af
Undervisningsministeriet i januar 1997, og som i det følgende
benævnes “Ole Vig modellen”. Modellen gav rammerne for et
3-årigt forløb med mulighed for afstigning efter 2 år og be-
nævnes derfor også som en “2+1 model”. Det karakteristiske
for modellen er, at de to første år fokuserer på projektarbejde
med udgangspunkt i områdefag og har færre fag end i det al-
mindelige 2-årige hf. Det 3. år er specifikt studieforberedende
med mange fag og niveaukrav. Modellen beskrives grundigere i
et senere afsnit. 

C: Andre forsøg 

Disse forsøg havde som udgangspunkt, at hf-uddannelsen
skulle tilføres en mere markant og selvstændig profil, som klart
skulle markere en forskel i forhold til gymnasiet. De 2-årige hf
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forsøg hører til denne type forsøg, men der er også 3-årige for-
søg i denne gruppe, hvor man har udarbejdet en anden struk-
tur, end der er lagt op til i type A og B.      

I det følgende evalueres en række af de 3-årige forsøg, der blev
godkendt og iværksat som resultat af denne opfordring til for-
søgsarbejde. De evaluerede forsøg fordeler sig geografisk over
hele landet. En oversigt over de forsøg, der indgår i evaluerin-
gen af det 3-årige hf, findes i Bilag 4, side 189.

Målgrupper for de 3-årige hf-forsøg

En politisk stillingtagen til, om de mange forsøg med 3-årigt
hf skal udmøntes i en permanent 3-årig struktur ved siden af
det 2-årige hf, må bl.a. bygge på kendskab til målgrupperne
for de 3-årige forsøg. Hvilke elevgrupper henvender forsøgene
sig til? Hvad er elevernes begrundelser for at vælge et 3-årigt
forsøgs-hf? Hvad ville de have valgt, hvis der ikke havde været
et 3-årigt hf? Lever undervisningen op til deres forventninger,
eller fortryder de valget af det 3-årige hf? Hvad ønsker de at
bruge uddannelsen til, og ændrer disse ønsker sig i løbet af de
år, de går på hf-kurset? Både evalueringsgruppen og flere for-
søgsskoler har foretaget interview og spørgeskemaundersøgelser
med henblik på at få svar på sådanne spørgsmål. Resultaterne
herfra vil blive opsummeret i det følgende.

Hvilke elevgrupper henvender de 3-årige forsøg sig

til?

På vej mod et nyt hf 1 (side 32-34) rummer nogle overvejelser
over målgrupperne for både de 2-årige og de 3-årige forsøg.
Mange af de 3-årige forsøg henvender sig til elever, der ønsker
en almen gymnasial uddannelse, men ikke kan magte eller
ikke ønsker at påtage sig en arbejdsbyrde som på det alminde-
lige 2-årige hf. Der kan være tale om elever med svage forud-
sætninger på særlige områder, f.eks. dårlige danskkundskaber
hos tosprogede elever. Det kan også være elever med sociale
eller psykiske problemer. Endelig kan der være tale om elever,
der har behov for eller ønske om meget tid til erhvervsarbejde,
børn, eliteidræt, politisk arbejde el.lign. Afstigningsforsøgene
henvender sig bl.a. til de elever, der ønsker en mulighed for at
afslutte hf-uddannelsen efter 2 år med begrænset studiekompe-
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tence, dvs. med adgang til korte og visse mellemlange videre-
gående uddannelser. Endvidere åbner mange af forsøgene for,
at elever kan gå direkte fra 9. klasse til et 3-årigt hf. Elever i 9.
klasse, der ønsker en hf-uddannelse, får dermed mulighed for
at påbegynde hf uden først at skulle tage 10. klasse.

Hvad er elevernes begrundelser for at vælge 3-årigt

hf?

Mange af eleverne på de 3-årige forsøg er - enten af deres skole
eller af evalueringsgruppen - blevet spurgt om, hvorfor de har
valgt et 3-årigt hf (se f.eks. tabel 1 på side 27 i På vej mod et
nyt hf 1). En stor del giver et svar, som falder godt i tråd med
ovenstående målgruppeovervejelser. Svarene falder i fire grup-
per, der dog ikke er lige store.

Mange begrunder netop deres valg med svage forkundskaber
på et eller flere områder eller med andre vanskeligheder med at
leve op til kravene på det 2-årige hf. Det er begrundelser som
“Jeg har altid haft lidt svært ved skolen”, “Jeg blev erklæret
måske egnet på grund af manglende modenhed”, “Jeg vil ikke
kunne klare ti eksaminer på en måned” og “Jeg har tidligere
gået på en 2-årig hf, men måtte droppe ud, da arbejdet var
uoverkommeligt”. Flere henviser til, at de på enkelte områder -
f.eks. skriftlig dansk eller matematik - har brug for god tid og
særlig hjælp og støtte, og det har der været mulighed for at få
på det 3-årige hf.

En mindre gruppe elever har gode faglige forudsætninger, men
anfører, at de har brug for tid til andre ting, f.eks. med be-
grundelser som “Jeg dyrker meget idræt, og jeg bor alene og
må arbejde” eller “Jeg har en søn, og så regnede jeg med, at det
her ville være nemmere”. Enkelte ønsker simpelthen mere fri-
tid, uden at det går ud over skolearbejdet.

I forsøgene med afstigningsmulighed efter 2. år vælger en del
af eleverne forsøget netop på grund af denne afstigningsmulig-
hed. Det er dog bemærkelsesværdigt, at når det kommer til
stykket, er det kun ganske få, der benytter muligheden. Langt
de fleste tager det 3. år med. Hovedparten følger forsøgsmo-
dellen, men der er også nogle elever, der det 3. år vælger blot
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at tage de fag og eksaminer, de mangler i forhold til en almin-
delig 2-årig hf-eksamen.

Mange elever begrunder deres valg af det 3-årige hf med et
eller flere særlige forsøgselementer. Det drejer sig først og frem-
mest om elever, der ønsker projektarbejde i undervisningen, og
som derfor foretrækker en 3-årig uddannelse med projektarbej-
de fremfor en sædvanlig 2-årig hf-uddannelse uden projekter. I
3-årige forsøg med linjetoning er der også en hel del elever, der
vælger forsøget på grund af den pågældende linje, f.eks. elever
der vælger en pædagogisk-social linje med henblik på senere at
uddanne sig til pædagog. Endelig er der enkelte, der lægger
vægt på, at der gives årskarakterer på det pågældende forsøg.
Se endvidere bilag 5, s. 190-204.

Hvad ville eleverne have valgt, hvis der ikke havde

været et 3-årigt hf?

Spørgeskemaer og interview tyder på, at langt de fleste af ele-
verne under alle omstændigheder ønsker en almen gymnasial
uddannelse, mens kun få som alternativ ville have valgt
handelsskole eller teknisk skole eller en anden type erhvervsud-
dannelse. Som omtalt ovenfor er en stor del af eleverne bange
for, at de ville have svært ved at klare kravene i det 2-årige hf
eller gymnasiet, og disse elever kan således ikke umiddelbart
pege på en anden uddannelse, som kunne imødekomme deres
ønsker og behov.

Det skal dog bemærkes, at for de elever, der udelukkende har
valgt et 3-årigt forsøg på grund af et særligt indholdselement
som f.eks. projektarbejde, er situationen anderledes. For disse -
på nogle af forsøgsskolerne relativt mange - elever ville et frem-
tidigt 2-årigt hf, der netop lagde vægt på dette indholdsele-
ment, være en tilfredsstillende uddannelse.

En særlig gruppe forsøgselever udgøres af de yngste, nemlig
dem der kommer direkte fra 9. klasse. De har ikke som alter-
nativ bare kunnet vælge et 2-årigt hf. For dem vil det mest
nærliggende alternativ være at fortsætte i 10. klasse og derefter
vælge hf eller evt. gymnasiet.
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Tilfredshed ved afslutningen af 3-årigt hf

En spørgeskemaundersøgelse for de 3-årige forsøgsklasser, som
evalueringsgruppen specielt har fulgt, viser, at langt de fleste
elever har fået indfriet deres forventninger og er glade for, at
de har valgt det pågældende 3-årige forsøg. Af tabellen neden-
for fremgår det, at dette gælder alle forsøgsskolerne.

Tabel 15: 

Besvarelse af spørgsmålet: Er du glad for, at du valgte en 3-

årig hf-uddannelse i stedet for en almindelig 2-årig hf-

uddannelse? (n = 95)

Ja Nej Både og
Vesthimmerland 3f 19 1 0  
Vestre Borgerdyd 3k 11 1 2  
Greve 3r 7 1 0  
Himmelev 3k 14 3 1  
Herning 3 u 15 1 0  
Herning 3 t* 7 3 2  
Herning 3 v* 4 3 0  
I alt 77 13 5  
I alt i procent 81 14 5  

* Herning 3 t. og 3. v blev slået sammen til en klasse efter 2. hf

På spørgsmålet om, hvad de tre mest positive ting har været,
nævner eleverne en lang række forskellige ting. På de fleste
skoler er det projektarbejdet, der hyppigst fremhæves. Desu-
den hæfter mange elever sig ved, at med tre år bliver uddan-
nelsen mere overkommelig, og at man når at blive mere
moden. I afstigningsforsøget på Vestre Borgerdyd Gymnasium
og HF spillede projekter og anvendelse af computer en stor
rolle, og her er det netop disse forhold (incl. projekteksamen),
klassen især finder positive. På Herning HF og VUC nævner
flere elever linjestrukturens mulighed for at specialisere sig
samt muligheden for flere valgfag på et højere niveau end nor-
malt på hf. På forsøg, hvor der er givet årskarakterer, frem-
hæver enkelte elever netop karaktergivningen. Det er således
karakteristisk, at eleverne i deres svar specielt peger på de ele-
menter, der er lagt særlig vægt på i det pågældende forsøg, og
ikke bare er tilfredse med undervisningen i al almindelighed. 



Der er endvidere mange, der glæder sig over et godt kamme-
ratskab.

De relativt få, der har fortrudt deres valg, begrunder typisk
deres utilfredshed med, at forsøget har virket rodet og
uigennemtænkt, at der er blevet givet årskarakterer på det
pågældende forsøg, eller at det giver for umoden en hf-klasse,
når man kan komme på hf direkte fra 9. klasse.

Planer for videre uddannelse og erhverv

Skolernes og evalueringsgruppens interview og spørgeskema-
undersøgelser tyder på, at eleverne på de 3-årige forsøg ikke
adskiller sig fra eleverne på det 2-årige hf med hensyn til øn-
sker for fremtidig uddannelse og erhverv. I begge elevgrupper
ønsker flertallet en mellemlang eller kort videregående ud-
dannelse, mens en mindre del ønsker en lang videregående
uddannelse.

Således vil en hel del af eleverne på de 3-årige forsøg gerne på
pædagogseminarium, lærerseminarium eller sygeplejeskole,
men spektret af uddannelsesplaner er meget bredt. I flæng kan
nævnes tømrerlære, Politiskolen, HH og naturvidenskab på
RUC. Det skal i øvrigt bemærkes, at næsten en tredjedel af
eleverne på spørgsmålet “Hvad har du planer om at bruge din
hf-uddannelse til?” svarede “Ved ikke”.

Skolerne vurderer, at eleverne på de 3-årige forsøg har lige så
gode muligheder for at klare sig på de ønskede videregående
uddannelser, som de elever, der kommer fra et 2-årigt hf. Det
er endvidere skolernes skøn - men det er iflg. sagens natur ikke
noget, man kan vide med sikkerhed - at en meget stor del af
eleverne fra det 3-årige hf ikke kunne være nået dertil ved en
af de almindelige ungdomsuddannelser.

Elevinterviewene viser endvidere, at de ønsker for videre ud-
dannelse og fremtidigt erhverv, som eleverne har ved valget af
hf-uddannelse, ofte ændrer sig meget i løbet af de to eller tre
år på hf. En del af eleverne holder fast i deres oprindelige pla-
ner, men mindst lige så mange ombestemmer sig i løbet af hf-
uddannelsen, og en del er som nævnt selv ved afslutningen af

121



hf-forløbet i tvivl om, hvad de vil fortsætte med. Dette gælder
tilsyneladende i lige høj grad eleverne på det 2-årige og på det
3-årige hf.

Gennemgang af modeller og struktur 

for 3-årige forsøg

I det følgende beskrives de forskellige typer af 3-årige hf-forsøg
samt erfaringerne fra disse forsøg nærmere. Evalueringsgrup-
pens konklusioner og anbefalinger er samlet i kapitel 9.

A: Overgangsforsøg

Der er ikke gennemført mange forsøg af denne type. Et af de
få eksempler er fra Gedved Statsseminariums hf-kursus, der
gennem flere år har organiseret en 1-årig bro til hf. Den tilby-
des til elever, der af den ene eller anden grund har faglige hul-
ler, er mindre studievante eller evt. er tosprogede. Eleverne har
fire hf fag: matematik, biologi, idræt og tysk, der hver især
læses som enkeltfags-hf. Derudover er der et brobygningsfor-
løb med dansk, engelsk, psykologi, historie, musik og billed-
kunst. Eleverne kan undervejs i forløbet vælge, om de vil i en
uges praktik eller i stedet arbejde med et projekt på skolen.

Det første år havde skolen mulighed for at betale lærere for at
have lektielæsningstimer. Det fungerede godt, og der var især
brug for tilstedeværelse af en matematiklærer. De sidste år har
der ikke været timer til, at en lærer kunne være til stede i
lektielæsningstimerne, og eleverne har ikke udnyttet timerne i
samme omfang.

Selve broforløbet vurderes positivt af lærerne. Eleverne får i
løbet af året lært, hvad det vil sige at gå i skole, og bliver vant
til at opprioritere skolearbejdet i deres tilværelse.  De fleste ele-
ver fortsætter på 2-årigt hf efter brobygningsåret, men der er
også nogle, der stopper.

Himmelev Gymnasium28 har også haft et forsøg med et intro-
duktionsår, hvor der var lagt særlig vægt på en kombination af
faglig indlæring og kreativ udfoldelse. Undervisningen var
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28) Evalueringen af det 3-årige forsøg på Himmelev Gymnasium findes i bilag 2.



organiseret med 2 projektdage om ugen det første år, hvor ele-
verne skulle udarbejde i alt fem projekter knyttet til temaet
“krop og kultur”.

Af evalueringen fremgår det, at for en del af de startende elever
har modellen lettet påbegyndelsen af den egentlige hf-uddan-
nelse, men frafaldet har været lidt større, end hvad man gen-
nemsnitligt ser i 2-årige hf-klasser.

B: Afstigningsforsøg med udgangspunkt i 

“Ole Vig modellen”

I “Ole Vig modellen” får eleverne en fuld hf efter 3 år og har
mulighed for at afslutte efter 2 år med en række eksaminer, der
skulle kunne give adgang til visse korte eller mellemlange vide-
regående uddannelser som f.eks. pædagoguddannelsen. Struk-
turen er bygget op, så de 2 første år hænger meget sammen, og
der er lagt vægt på nye arbejdsformer i forbindelse med pro-
jektarbejde og værkstedstimer. Der er således lagt vægt på
arbejdsprocessen og udviklingen af arbejdsvaner.

Det 3. år afsluttes med en hf-eksamen, som i store træk ligner
det nuværende hf, idet fagrækken suppleres, og en række fag
tages på et højere niveau. En afgørende forskel er dog, at der i
den nye model er krav om ét fag på A-niveau ud over dansk og
historie (inkl. samfundsfag) samt engelsk på minimum B-
niveau.29

Den oprindelige struktur
De skoler, der har afprøvet “Ole Vig modellen”, har organise-
ret forsøgene lidt forskelligt. Derfor præsenteres den oprindeli-
ge struktur i “Ole Vig modellen” først ganske kort. 

De første 2 år har eleverne 4 grundfag: dansk, engelsk, natur-
fag og samfundsfag, samt 3 områdefag, som skal repræsentere
et samfundsvidenskabeligt, et naturvidenskabeligt og et krea-
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29) De forskellige niveauer i ungdomsuddannelserne bygger på Merit- og privatistord-
ninger i ungdomsuddannelserne fra 1996. Niveauerne angiver, hvor mange år man
har haft et fag med et timetal på typisk fra 3 til 5 timer pr. uge pr. år. 1 års under-
visning giver et C-niveau, 2 års undervisning et B-niveau, 3 års undervisning et
A-niveau. Der er dog en række undtagelser fra denne struktur, der bl.a. tager hen-
syn til indgangsniveau og timetal. 
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tivt fag. Desuden skal eleverne have 4-6 projektforløb i løbet
af de første 2 år. Det sidste projekt hvert år er et eksamenspro-
jekt, der bedømmes med eksterne censorer. Endelig skal elever-
ne have værkstedsundervisning inklusiv introduktionsundervis-
ning, hvor timetallet foreslås at ligge fra ca. 180 til 280 timer
pr. år pr. klasse. 

Efter 2. år afsluttes dansk med et normalt 2-årigt hf A-niveau.
Engelsk, naturfag og samfundsfag afsluttes på C-niveau, mens
områdefagene afsluttes på C- eller B-niveau. 

Eleverne får årskarakterer de første 2 år. Efter 1. år er der kun
en projekteksamen.  Efter 2. år er der igen projekteksamen og
eksamen i skriftlig dansk samt mundtlig eksamen i 4 udtrukne
fag. Årskarakteren overføres som eksamenskarakter i de øvrige
fag.

Det 3. forsøgsår skal eleverne have dansk på et nyt, højere
niveau: dansk (A+), end man kan få i en almindelig hf-eksa-
men. Desuden skal eleverne have et valgfag på A-niveau det 3.
år. Det er yderligere en udvidelse i forhold til en almindelig hf-
eksamen. Endelig skal eleverne det sidste år have minimum
engelsk på B-niveau, matematik på C-niveau, 2. fremmed-
sprog, historie og endnu et valgfag på B/C-niveau. Det 3. år er
der ingen årskarakterer, og eleverne skal til eksamen i alle fag
ligesom i det almindelige 2-årige hf.  

Variationer over “Ole Vig modellen”
I modellen er der på forhånd lagt op til, at der vælges forskelli-
ge områdefag fra skole til skole, og disse områdefag toner for-
søget. Det enkelte hf-kursus kan således skabe sin egen profil
ud fra sammensætningen af områdefag, ligesom eleverne får
tonet deres uddannelse via områdefagene. 

En række skoler som f.eks. Vestre Borgerdyd Gymnasium og
HF, Vesthimmerlands HF og VUC og den ene klasse på Sct.
Knuds Gymnasium og HF-kursus i Odense har valgt område-
fagene: psykologi, biologi og idræt (B-niveau) med “sundhed”



eller “natur-menneske” som fælles tema.30 Disse fag opfylder
også kriterierne for områdefagenes forskelligheder.

I forsøgene fungerer disse områdefag fint i forhold til hinan-
den, ligesom forsøgene viser, at eleverne kan inddrage alle tre
fag med rimelig ligevægt i deres projekter. Dog har der rundt
omkring været elever, der ikke umiddelbart har haft forudsæt-
ninger for eller helbred til at opfylde de krav, som faget idræt
stiller på B-niveau. 

Et andet populært tema har været IT og kommunikation med
lidt forskellige fagsammensætninger. Sct. Knuds Gymnasium
og HF-kursus har afprøvet forskellige sammensætninger, bl.a.
engelsk (B), geografi (B) og film & tv. Gentofte Studenter-
kursus har valgt områdefagene biologi, psykologi og design.
Espergærde Gymnasium og HF fagene samfundsfag, geografi
og film & tv. Endelig har Vallensbæk HF også en kommunika-
tionsklasse, hvor områdefagene for første årgang var psykologi
(B), datalogi og idræt/billedkunst (B). For anden årgang skifte-
de man områdefag til geografi (B), filosofi og idræt/musik (B).

I Herning HF og VUC har man udbudt tre forskellige linjer:
en pædagogisk-social linje med samfundsfag (B), psykologi og
billedkunst (B), en international linje med engelsk (B), tysk
(B) og geografi (B) samt en sundhedslinje med områdefagene
biologi (B), idræt (B) og fysik-kemi. Linjerne har desuden flere
grundfag, end der er lagt op til i “Ole Vig modellen”. Eleverne
har derfor i dette forsøg haft betydeligt flere timer om ugen i
alle tre år end i de øvrige 3-årige forsøg. 

I en række forsøg har man gjort meget for at opfylde de oprin-
delige krav om, at fagene skulle vælges fra forskellige fagområ-
der. Nogle steder har disse krav været med til at skabe nogle
kunstige samarbejdsmuligheder. Andre steder har man valgt at
se bort fra kravene til områdefag og i højere grad taget hensyn
til, hvad man kunne se af samarbejdsmuligheder.
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30) I den følgende gennemgang af fagkombinationer er der ikke anført niveau, hvis et
fag indgår på C-niveau.



I nogle få forsøg med idræt har eleverne haft en ekstra valgmu-
lighed til det 3. fag - eksempelvis et valg mellem idræt og bil-
ledkunst eller idræt og musik for at imødekomme elevernes
interesser. Men det giver problemer i forbindelse med projekt-
opgaverne, når eleverne ikke har samme områdefag. Proble-
merne opstår, fordi eleverne ikke har forudsætninger for at
bruge hinandens viden, ligesom de ikke kan bruge en vejleder
i det fag, de ikke har. Noget tilsvarende gør sig gældende til
projekteksamen, hvor en elev i værste fald kan blive eksamine-
ret i et fag og af en lærer, som eleven ikke har haft - og med en
censor, som heller ikke dækker elevens fagområder. Der har
været nogle enkelte eksempler på projekteksamener, hvor situa-
tionen har været så misvisende. 

C: Andre forsøg

En række skoler har afprøvet en model, hvor man har fordelt
fagene fra det 2-årige hf ud på 3 år. Disse forsøg kaldes også
udtyndingsforsøg. Formålet hermed er at give eleverne bedre
tid til at klare de faglige krav for på den måde at udvikle ele-
vernes ansvarlighed, aktivitet og selvværd samt formindske fra-
faldet på hf.

Greve Gymnasium har f.eks. haft forsøg med et udtyndet 3-
årigt hf-forløb igennem en række år og har hvert år gennem-
ført forbedringer af strukturen.31 De seneste år har man efter
aftale med det lokale amt tilført flere resurser i form af projekt-
timer, så timerne til projektarbejde ikke udelukkende tages fra
fagenes undervisningstimer. Den ekstra tid svarer til godt et
halvt års normalt skema, så eleverne får i alt 21⁄2 års undervis-
ning fordelt på 3 år.

Resultatet er blevet en struktur, hvor der er en ligelig fordeling
af timetal og fag over de tre år, men organiseret således, at der
på hver årgang er basis for tværfaglige projekter mellem fælles-
fagene med biologi som et kernefag, da det 3-årige forsøg har
været bygget op om temaet sundhed og miljø. De sidste par år
har der været et decideret projektfag med 4 timer pr. uge i 2.

126

31) Se Hf forsøg 1997-2000. Evaluering af 2- og 3-årige forsøg. Statusrapport 3 fra  Hf-
evalueringsgruppen, for en nærmere evaluering.



og 3. hf, som har bidraget til at skabe kontinuitet mellem de
forskellige projektforløb. Biologi indgik således i projektfaget i
2. hf, hvor der ellers ikke er biologi på skemaet, og har dermed
haft mulighed for at være et centralt projektfag alle tre år. På
den måde har man kunnet arbejde målrettet med fokus på
sundhed og miljø.  

Af andre variationer kan nævnes forsøget på Stenhus Gymnasi-
um og HF, der er en blanding af “Ole Vig modellen” og
“Andet”. Det hører til i gruppen af C-forsøg, fordi man ikke
arbejder med deciderede områdefag, men med mange fælles-
fag: dramatik, fysik/kemi, film og tv, og i øvrigt har projekt-
perioder og værkstedstimer som i “Ole Vig modellen”. 

Endelig skal HF-Centret Efterslægtens 3-årige udtyndingsfor-
søg, “HF-2001”, nævnes. I dette forsøg er der lagt vægt på en
projektorienteret tilrettelæggelse og et tværfagligt samarbejde
med projektfag samlet i skemablokke. Desuden er der fokus på
studiemetodik og ekstra timer til projektværkstedstimer. 

Fagene i det 3-årige forløb

Timetal og niveauer

Den følgende gennemgang af fagene i det 3-årige forløb tager
udgangspunkt i “Ole Vig modellen”. I gennemførelsen af for-
søg efter denne model har de fleste skoler valgt at ændre på
den oprindelige model og lave deres egen sammensætning af
fag, niveauer samt fordeling af timetal på de enkelte år. 

Overordnet kan man se, at de fleste ændringer af placering og
timetal hænger sammen med, at nogle 4 timers fag i “Ole Vig
modellen” var fordelt på 2 år med 2 timer pr. uge. Det viste sig
hurtigt, at det var svært at fastholde en progression i arbejdet
med fagene med et lille timetal pr. uge. De mange afbrud i
forbindelse med projektuger virkede uhensigtsmæssige, især
når fagene med lille timetal ikke indgik i områdefagene med
projektarbejde.  

Mange skoler har derfor valgt at lade eleverne afslutte et eller
flere 4 timers fag på C-niveau med eksamen efter det 1. år i
stedet for at sprede fagene ud over 2 år. Eleverne har dermed
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også mulighed for at afslutte det 2. år med flere B-niveauer,
end der er lagt op til i modellen. Det kan desuden være en for-
del for eleverne at have flere B-niveauer efter 2. år, idet det
giver dem mulighed for at vælge mellem to A-niveaufag, når
de skal opfylde modellens krav om et ekstra A-niveaufag det 3.
år.

Desuden ændrer en del elever individuelt på sammensætnin-
gen af fag det 3. år, hvor modellen opererer med mange fag og
et ekstra stort timetal. Her vælger en del elever kun at tage de
timer sammen med forsøgsklassen, som de mangler for at kun-
ne få accepteret deres eksamen som en almindelig hf-eksamen.   

Dansk
Specielt faget dansk har været genstand for megen debat i “Ole
Vig modellen”. I modellen bliver dansk afsluttet på det sæd-
vanlige A-niveau efter 2. hf . I 3. hf skal eleverne derefter have
et A+ niveau med 4 timers dansk om ugen, selv om de som
nævnt har afsluttet den almindelige hf-eksamen i dansk efter
2. år. Indholdet i danskfaget det 3. år har været meget forskel-
ligt fra forsøg til forsøg. 

Et af problemerne i dansk har været, at der i de fleste forsøg
har været et stort tidspres de første 2 år for at opfylde bekendt-
gørelsen krav til A-niveauet på hf. Dette tidspres blev forstær-
ket af de mange afbrydelser i perioderne med projektarbejde,
hvor dansk typisk ikke indgik. Det 3. år havde man til gen-
gæld god tid i de fleste forsøg med A+ bekendtgørelserne. 

Et andet problem har været det forhold, at det kun er eksa-
menskaraktererne i dansk fra det 3. år, det tæller med i elever-
nes gennemsnit. De karakterer, der gives i skriftlig og mundtlig
dansk efter 2. hf, og som dækker det almindelige pensum i
dansk i hf, tæller ikke med i elevernes eksamensgennemsnit,
selv om de er til eksamen med eksterne censorer i både skrift-
lig og mundtlig dansk to gange.

Flere dansklærere fremhæver, at det tredje år virkede påklistret
i forhold til et samlet afsluttet pensum efter de to første år.
Desuden fandt nogle dansklærere det også frustrerende med
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ekstra tid det 3. år i forhold til det tidspres, der som nævnt er
de to første år. Lærerne fremhæver, at der er brug for mere tid
til at arbejde med fordybelse i det pensum, der læses de to
første år, og til arbejdet med den skriftlige dimension. De på-
peger, at det tager lang tid at vejlede elever i arbejdet med skri-
veprocessen og  bevidstgøre elever om sproglige problemer. 

Størst tilfredshed med overbygningen i dansk har der været i
de forsøg, hvor man har arbejdet videre med projektarbejdet
og f.eks. har kunnet arbejde tværfagligt med historie. Dansk-
eksamen efter 3. hf har f.eks. været en skriftlig projekteksamen
med mundtligt forsvar samt en almindelig mundtlig eksamen.
En censor fremhæver som kommentar til denne eksamens-
form, at der var stor entusiasme og engagement hos eleverne i
forhold til både den skriftlige og den mundtlige projekteksa-
men, at niveauet i forbindelse med den mundtlige eksamen 
i ulæst tekst generelt var særdeles højt, og at arbejdet med
danskfaget i et ekstra år havde givet eleverne en større grad af
tekstforståelse og bedre evne til at formidle stoffet.   

Andre steder opleves det 3. år som meget løsrevet i forhold til
de to første år. I disse forsøg har pensum til den mundtlige
eksamen det 3. år fokuseret på “nyeste tid” med 75% af under-
visningens indhold. Den øvrige tid skulle bruges til sproglige
studiemønstre.

I disse forsøg har man brugt eksamensopgaven i skriftlig dansk
fra det almene gymnasium til den skriftlige eksamen på hf
efter det 3. år. Det virker meget påklistret i forhold til det
mundtlige pensum, der netop er omtalt ovenfor. For eleverne
indebærer det, at de skal trække på et pensum, der er afsluttet
et år tidligere, ved analyse af historiske tekster og krav til per-
spektivering. På den måde har disse hf-elever dårligere vilkår
end gymnasieeleverne, der skriver den samme stil.   

I nogle af forsøgene har en del elever valgt ikke at tage dansk
på A+ niveau, men i stedet valgt at bruge karaktererne fra den
almindelige hf-eksamen efter 2. år som afslutning. A+ niveauet
i faget dansk ser ud til at være en væsentlig begrundelse for, at
mange elever vælger at afslutte det 3-årige forløb med en eksa-
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men efter reglerne i det 2-årige hf  i stedet for at følge de reg-
ler, der er opstillet for forsøgseksamen. 

Engelsk
I “Ole Vig modellen” er engelsk C-niveau med 4 timer fordelt
over 2 år med 2 timer om ugen. Det viser sig at være for få
timer spredt over for lang tid. Det bliver meget svært at etable-
re en kontinuitet i arbejdet både med litteratur og grammatik,
når eleverne kun har faget en gang om ugen. Særlig store pro-
blemer har faget haft i perioder med projektarbejde, hvor den
almindelige undervisning er suspenderet. En del lærere giver
udtryk for, at det tager lang tid at overvinde disse brud og få
eleverne til at huske, hvad der skete tre uger tilbage. 

Flere steder har man derfor ændret strukturen, så engelsk C-
niveau afsluttes efter 1 år med 4 timer pr. uge, hvilket giver
større mulighed for at skabe den ønskede kontinuitet. Det
giver som før nævnt også mulighed for, at eleverne kan tage
engelsk B-niveau det 2. år og A-niveau det 3. år. 

Andet fremmedsprog: tysk / fransk
Andet fremmedsprog er i “Ole Vig modellen” placeret i 3. hf.
Her viser erfaringerne fra nogle af forsøgene, at en del elever
har glemt nogle af deres færdigheder i tysk/fransk efter at have
været borte fra sproget i 2 år. I flere af de 3-årige forsøg har
man derfor ændret på placeringen af tysk/fransk, så eleverne
får det allerede i 2. hf. Det giver også en bedre balance i time-
tallet og mulighed for at vælge andet fremmedsprog på B-
niveau det 3. år.

Naturfag / Matematik
I den oprindelige “Ole Vig model” skal eleverne have naturfag
de to første år, hvor man kombinerer elementer fra matematik,
fysik og kemi. Først det 3. år indgår matematik på C-niveau.
Ideen var at give eleverne en blød introduktion til naturviden-
skab, så de kunne opleve naturfag som brugbart og relevant,
og vente med at introducere matematik til 3. hf. Men erfarin-
gerne fra forsøgene viser, at det er ikke alle steder, eleverne
synes, naturfag er lettere end matematik.
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En del skoler har derfor ændret strukturen, så eleverne i stedet
har matematik C-niveau og nogle steder også fysik/kemi i 2 år.
En vigtig begrundelse er, at matematik C er et adgangsgivende
niveau til visse uddannelser. En blid start på matematik med
færre timer pr. uge over 2 år suppleret med nogle lektieværk-
stedstimer ser ud til at kunne få flere elever med, idet eleverne
får relativt god tid til at koncentrere sig om vanskelighederne.
Denne placering af matematik kan dog give problemer på
grund af et meget lille ugentligt timetal, men det er der flere
steder kompenseret for, idet faget har været tilrettelagt med
skiftende timetal i løbet af året.

Når eleverne afslutter matematik på C-niveau efter 2. år, kan
de elever, der er interesserede, det 3. år nå at få matematik på
B-niveau, der er minimumskravet på naturvidenskabelige
uddannelser.

For de elever, der er specielt interesserede i naturvidenskabelige
fag, kan det også være en fordel at få faget fysik/kemi i stedet
for naturfag, fordi det faglige spring fra naturfag til tilvalgsfa-
gene fysik og kemi er større end fra fællesfaget fysik/kemi.

Historie
I “Ole Vig modellen” er historie samlet i 3. hf med 6 timer pr.
uge. Mange forsøg har fastholdt denne placering, men historie-
lærerne er ikke i alle forsøg lige begejstrede for det sammen-
pressede forløb. De fremhæver, at historie er et stort læsefag,
hvor eleverne har vanskeligt ved at få overblik over pensum i
løbet af et år. Der går også tid fra til historieopgaven, som ele-
verne til gengæld har gode forudsætninger for at skrive efter de
mange projektopgaver. Dog er der også elever, der fremhæver
det som meget positivt, at historie har fået timerne samlet til
et meget koncentreret forløb det 3. år.

I de 3-årige forsøg, der ikke bygger på “Ole Vig modellen”, er
historie placeret som et 2-årigt eller 3-årigt fag og kan således
med fordel indgå i projektarbejdet. 

De større skriftlige opgaver

I det 2-årige hf skriver eleverne danskopgave i 1. semester,

131



historieopgave i 2. semester og den større skriftlige opgave i 2.
hf før jul eller i uge 6.

I de fleste 3-årige forløb efter “Ole Vig modellen” holdes
danskopgaven adskilt fra projektopgaverne i områdefag, så
danskopgaven bliver en særfaglig projektopgave. Det har den
fordel, at eleverne også prøver at omsætte deres erfaringer fra
de tværfaglige projekter til et enkeltfagligt projekt. Ydermere
lader eleverne til at være glade for at have erfaring med også at
lave projekter i et enkelt fag.

Det kan dog lige så godt være historieopgaven, der giver ele-
verne denne mulighed. I de fleste 3-årige forløb, hvor historie-
timerne er samlet det tredje år, skriver eleverne historieopgave i
efteråret og større skriftlig opgave i foråret.

Flere lærere giver udtryk for, at de tydeligt kan mærke, at ele-
verne gennem de første 2 års projektarbejde har lært at skrive
større opgaver. Nogle skoler har også bemærket en tendens til,
at eleverne får højere karakter for den større skriftlige opgave i
3. hf end ved deres øvrige eksamener.  

Undervisningens rammer og struktur

Projektarbejde og projekteksamen

Tværfagligt projektarbejde har været et vigtigt element på
langt de fleste 3-årige forsøg. Både på overgangsforsøg, forsøg
med afstigningsmulighed og udtyndingsforsøg har projekterne
spillet en betydelig rolle. Rammerne for projektarbejdet og
tilrettelæggelsen af det har været anderledes end på de 2-årige
forsøg, og også for projekteksamen er der væsentlige forskelle
mellem 3-årige og 2-årige forsøg.

Organisering af projektarbejdet
På de 3-årige forsøg er der sat særlig tid af til de tværfaglige
projekter, der således indgår som en ekstra aktivitet ud over
den almindelige, faglige undervisning. Timerne tages altså ikke
fra de fag, der indgår i projekterne, hvilket er tilfældet på de 2-
årige forsøg. Projekterne skal derfor heller ikke nødvendigvis
behandle eller erstatte en del af det obligatoriske pensum i
fagene. På afstigningsforsøgene efter “Ole Vig modellen” er
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projektarbejdet samlet i 1. og 2. hf, hvor der typisk er 2-3 pro-
jekter pr. år. På enkelte andre forsøg har der været pro-
jektarbejde i alle tre skoleår.

I forsøgene med udgangspunkt i “Ole Vig modellen” er det
som hovedregel de tre områdefag, der står for projektarbejdet.
I en del andre forsøg er det forskelligt fra projekt til projekt,
hvilke fag der indgår. Til gengæld har projekterne i disse forsøg
typisk et gennemgående, overordnet tema, der virker som en
rød tråd i projektarbejdet.

På de 2-årige forsøg gør projekteksaminerne det ud for eksa-
men i et eller flere fag, og de erstatter således de sædvanlige
mundtlige eksaminer i de pågældende fag. På de 3-årige af-
stigningsforsøg er der også projekteksamen, men desuden de
sædvanlige særfaglige eksaminer. Her tæller karakteren til pro-
jekteksamen på lige fod med de øvrige eksamens- og årskarak-
terer (i lighed med karakteren for den større skriftlige opgave).
På andre 3-årige forsøg er vilkårene anderledes, der er bl.a. et
forsøg, hvor karakteren til projekteksamen slet ikke tæller med,
og forsøg, hvor projektarbejdet ikke indgår til eksamen.

Vurderinger af projektarbejdet
At projektelementet har haft stor betydning i de 3-årige forsøg
og har fyldt meget i både elevers og læreres bevidsthed, vidner
både spørgeskemaer, interview og skolerapporter om. Eleverne
og næsten alle lærerne er enige om, at projektarbejde er en
værdifuld arbejdsform at tilegne sig. Mange havde i forvejen
en positiv holdning til projektarbejde - ikke mindst de elever,
der netop valgte det 3-årige hf på grund af projektarbejdet - og
de er ikke blevet skuffet. Nogle forsøgsskoler peger eksplicit
på, at projektarbejdet har været centralt for elevernes studie-
mæssige modning. Eleverne har f.eks. gjort store fremskridt
med hensyn til systematisering af viden og selvstændig bearbej-
delse af stoffet. Det faglige udbytte af projekterne er der lidt
mere delte meninger om, ofte er eleverne ganske godt tilfredse,
mens flere lærere er mere forbeholdne i deres vurderinger. Det
er dog et gennemgående træk, at man finder, at projektarbejds-
formen i sig selv er så vigtig, at den i et vist omfang bør indgå



i undervisningen, selv hvis det faglige udbytte for et eller flere
af de medvirkende fag skulle blive relativt beskedent.

På de 3-årige forsøg er der som nævnt sat ekstra tid af til pro-
jektarbejdet, og den ordning er der udbredt tilfredshed med på
forsøgsskolerne. Den gør det muligt i projektperioderne at
lægge stor vægt på de særlige kompetencer, der er knyttet til
projektarbejde som arbejdsform, uden at det har omkostninger
for de enkelte fag i form af kortere tid til det obligatoriske
pensum med deraf følgende stress og forøget arbejdsbyrde.
Hvor der på de 2-årige forsøg primært har været tale om faglig
og tværfaglig undervisning ved hjælp af projektarbejde, har der
på de 3-årige forsøg også i høj grad været tale om undervisning
i projektarbejde.

Projektarbejdets fagsammensætning
Som nævnt ovenfor har man i nogle forsøg haft de samme tre
fag til at stå for alt projektarbejdet, mens man i andre forsøg
kun har haft et fælles overordnet tema, men forskellig fag-
sammensætning fra projekt til projekt. Erfaringerne viser, at
begge modeller har både fordele og ulemper. Når det er de
samme fag og dermed også de samme lærere, der er med i alle
projekterne, er det nemt i projektarbejdet at bygge på erfarin-
ger fra de tidligere projekter. Dermed styrkes progressionen og
kompetenceudviklingen i projektarbejdet. Man undgår også i
højere grad problemerne med, at forskellige lærere kommer
med meget forskellige krav og vurderinger til den enkelte pro-
jektgruppe. Det er til gengæld en tydelig ulempe, at nogle få
fag nærmest får patent på projektarbejdet. Det giver også nogle
bindinger, hvis eleverne skal have tre bestemte fag i de to eller
tre år, der er projektarbejde. Konsekvensen bliver enten, at kun
nogle få fag kan komme på tale som projektfag, eller at man
for den enkelte klasse må indføre nogle tvungne valgfag og
dermed begrænse elevernes valgmuligheder væsentligt.

I de 3-årige forsøg, hvor fagsammensætningen har skiftet fra
projekt til projekt, har man undgået disse sidstnævnte ulem-
per. Til gengæld har man haft vanskeligt ved at opnå den
ønskede sammenhæng i projektarbejdet.
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Et par steder har man prøvet med projektfag, som ikke alle
elever havde, og det viste sig at give vanskeligheder. Eksempel-
vis har man haft et eksamensprojekt, hvor idræt og/eller billed-
kunst skulle indgå, og hvor en del af eleverne havde idræt,
mens resten havde billedkunst. Det gav store problemer i de
grupper, hvor der både var elever med idræt og elever med bil-
ledkunst, ikke bare i selve projektarbejdet, men også til den
afsluttende gruppeeksamen.

Et kompromis kunne være en model med et overordnet tema
og ét gennemgående projektfag, mens de øvrige fag skifter.
Her vil det gennemgående fag så få hovedansvaret for progres-
sionen i projektarbejdet.

Projekteksamen
Erfaringerne med projekteksamen på de 3-årige forsøg er alle-
rede omtalt i På vej mod et nyt hf 1 side 67-70. De kan kort
opsummeres således:

De fleste 3-årige forsøg har haft en projekteksamen med med-
tællende karakter. Der har dog også været enkelte forsøg, der
havde projekter i undervisningen, men hvor projektarbejde
ikke blev inddraget til eksamen, eller hvor karakteren til pro-
jekteksamen ikke talte med. Dette har klart været uheldigt og
har bevirket, at eleverne blev mindre motiveret for projektar-
bejdet.

På de 3-årige forsøg er der ikke tale om en projekteksamen,
der tæller i et eller flere fag (som på de 2-årige forsøg), snarere
om en eksamen i tværfagligt projektarbejde. Det er bl.a. elever-
nes evne til problemformulering, informationssøgning, selv-
stændigt arbejde med et fagligt problem, gruppesamarbejde og
formidling, der bliver bedømt. På skolerne har man gjort sig
mange tanker om, hvilke kompetencer der bør testes ved en
sådan eksamen, men der er en betydelig usikkerhed på områ-
det.

Ved en tværfaglig projekteksamen er det vigtigt, at censorerne
tilsammen har kompetence i alle deltagende fag, også selv om
den ikke gør det ud for eksamen i ét eller flere fag.
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Værkstedstimer

I den oprindelige “Ole Vig model” foreslår man som nævnt
tidligere, at der bruges 180 til 280 timer pr. år knyttet til en
klasse til introduktionsundervisning og værkstedstimer.  Dette
timetal bliver typisk fordelt med 4 til 6 værkstedstimer pr. uge,
enkelte steder har man haft op til 8 timer pr. uge de to første
år. Der er ingen forsøg, der har haft plads til at have værksteds-
timer i skemaet det 3. år. 

Det første forsøgsår havde man flere steder placeret timerne
som dobbelttimer, men det gav ofte problemer, fordi skoleda-
gen blev lang. I de fleste forsøg har man efterhånden placeret 1
værkstedstime midt på dagen i ugens 4 første dage.   

Organiseringen af værkstedstimerne foregår efterhånden meget
forskelligt fra forsøg til forsøg ud fra de erfaringer, man har
fået opbygget for, hvad der fungerer bedst. Selv med to klasser
på samme skole kan der være stor forskel på, hvordan timerne
organiseres. Det er også bemærkelsesværdigt, at det i en række
forsøg først er den andet eller tredje gang, forsøget gennem-
føres, at man når frem til en model for værkstedstimer, som
man er tilfreds med.

Værkstedstimer knyttet til fag 
I en klasse på Sct. Knuds Gymnasium og HF-kursus har man
valgt at sige, at værkstedstimerne er knyttet til de enkelte fag
og understreger dermed, at det ikke er timer til almindelig fri
lektielæsning. Lærerne i denne klasse har bevidst forsøgt at
indarbejde gode arbejdsvaner i de enkelte fag ved at lægge
stramme arbejdsplaner for værkstedstimerne og vurderer, at der
i løbet af de to første år er sket gode fremskridt. For elever, der
har været fagligt meget svage i et fag, har værkstedstimerne
givet mulighed for speciel hjælp, hvilket har medført, at ingen
elever totalt har opgivet et fag.  

Arbejdsplanerne har indeholdt rapportskrivning, forberedelse
af skriftlige afleveringer, opgaver i relation til lektierne, kon-
trolspørgsmål til lærebogen m.m. Nogle gange har klassen
været delt mellem engelsklæreren og matematiklæreren, så ele-
verne har fået en mere intensiv vejledning. En lærer konklude-
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rer på baggrund af denne organisering af værkstedet, at elever-
ne ikke blot er forberedte - de er velforberedte i timerne!

Værkstedstimer til lektielæsning
Generelt peger erfaringerne på, at jo mere præcise meldinger
og retningslinjer, eleverne får, jo bedre fungerer lektieværkste-
det. Det har man udnyttet i den anden 3-årige klasse på Sct.
Knuds Gymnasium og HF-kursus, hvor man har fokuseret på
værkstedstimerne som lektielæsning. Man har meldt kontant
ud og sagt, at der er mødepligt til alle værkstedstimer, samt at
man først arbejder med lektier til det fag, som værkstedslære-
ren repræsenterer. Først når man er færdig med disse, kan man
arbejde med lektier til andre fag. Desuden placeres lektieværk-
stedet midt på dagen for at understrege timernes væsentlighed
- så fungerer det, og lærerne vurderer, at det har givet et godt
udbytte for de fleste elever.

Flere lærere er inde på, at man ofte ikke er tilstrækkelig
opmærksom på, at mange elever faktisk ikke aner, hvordan de
skal gribe lektielæsningen an. Det har man efter lærernes vur-
dering fået ændret på med dette indhold af lektieværkstedet.

Værkstedstimer specielt knyttet til skriftligt arbejde
Fra de 3-årige forsøg på Stenhus Gymnasium og HF skriver
lærergruppen direkte, at de i høj grad vil anbefale indførelsen
af værkstedstimen fordelt mellem fagene med skriftlig afleve-
ring i en kommende hf-reform. De vurderer, at værkstedsti-
merne har været til stor hjælp for eleverne i disse fag, hvor der
har været tid til individuel hjælp, træning af færdigheder samt
til fordybelse.

Udmeldingen om timernes indhold fra lærergruppen til elever-
ne var ikke så klar det første år, hvor elever og lærere ikke var
helt enige om indholdet i lektielæsningstimerne. Eleverne ville
læse lektier efter behov i alle fag, mens lærerne ville bruge
timerne til skriftlige lektier i deres eget fag. Den sidste model
blev normen det andet år, og derefter fungerede timerne meget
tilfredsstillende efter alles vurdering.

Nogle af værkstedstimerne blev også brugt til evalueringssam-
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taler, hvor lærerne har haft samtaler hvert halve år med den
enkelte elev. Indholdet drejede sig dels om en personlig evalue-
ring med fokus på arbejdsvaner, indsats og mål og dels om en
mere traditionel faglig evaluering. Lærerne vurderer, at eleverne
har haft et stort udbytte af den tættere opfølgning fra lærersi-
de.

Værkstedstimer knyttet til udvikling af studiemetodik
HF-Centret Efterslægten har i deres 3-årige forsøg placeret
værkstedstimerne som et bånd midt på dagen med 2 timer i 4
dage pr. uge og vurderer, at både fremmødet og udbyttet har
været fint. Lærerteamet har efter flere års udvikling af under-
visningsform og arbejdstilrettelæggelse i værkstedstimerne fun-
det frem til en velfungerende struktur. Den typiske anvendelse
af værkstedstimerne har således været at samle en uges indsats
fra lærerteamet om en aktuel metodik. Det har været notattek-
nik samt gennemgang af de taksonomiske niveauer med sam-
me lektie, der blev gennemgået i flere lektioner på stadigt sti-
gende taksonomisk niveau for at bevidstgøre eleverne om de
forskellige krav. Man har også brugt timerne til kursus i tekst-
behandling, kursus i elementær gruppepsykologi og teamwork-
øvelser og til evalueringssamtaler, der blev afviklet som 2x4
lektioner, hvor det samlede lærerteam evaluerede med den
enkelte kursist. Endelig blev værkstedstimerne også brugt til
vejledning af grupper i forbindelse med projektarbejde.

I rapporten fra HF-Centret Efterslægten skriver lærerteamet, at
man ikke har arbejdet med lektielæsning, men at det kunne
være hensigtsmæssigt at arbejde med dette på en differentieret
måde, hvor man kombinerer læsegruppeaktivitet, rapportskriv-
ning og individuel vejledning. 

Perioder med projektarbejde
I alle de 3-årige forsøg peger evalueringen på, at værkstedsti-
merne har været til stor nytte i forbindelse med projektperio-
derne. Introduktionen til og planlægningen af projektet er ofte
foregået i værkstedstimerne. Dermed undgår man at bruge
timer fra fagene inden projektperioden. Ligeledes bliver værk-
stedstimerne undervejs i projektugerne brugt til projektet, og
endelig er evalueringen ofte foregået i værkstedstimerne. Det
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ser ud til at have stor betydning, at der på den måde er ekstra
timer, der kan indgå i projektarbejdet, så det ikke går ud over
fagenes timer. 

Problemer med værkstedstimer
I nogle forsøg har der været mere blandede erfaringer med
værkstedstimerne. Nogle af disse erfaringer er allerede omtalt i
“Statusrapport 3 fra Hf-evalueringsgruppen”. 

Forskellige forventninger til timernes indhold fra lærer- og
elevside har, som eksemplerne ovenfor også viser, givet en del
frustrationer flere steder, inden man har fundet frem til en
afklaring.

Ligeledes har placeringen af timerne givet anledning til proble-
mer. F.eks. var værkstedstimerne i 1. hf på forsøget i Herning
HF og VUC placeret sidst på dagen, hvor eleverne var trætte,
hvilket blev forstærket af, at de i forvejen havde flere timer end
andre forsøgsklasser. Resultatet blev, at værkstedstimerne ikke
fungerede tilfredsstillende.  

Eleverne blev i slutningen af det 3. år spurgt, om de havde sav-
net lektieværkstedstimer det 3. år. Langt de fleste elever svare-
de, at det havde de ikke, mens kommentarerne til spørgsmålet
var mere nuancerede. En elev kommenterer at “ideen er god.
De skulle bare have været arrangeret på en anden måde.” En
anden svarer “Ikke specielt, men de var gode, specielt det
første år, hvor man er lidt mere usikker”.32

De samlede erfaringer med værkstedstimer peger på en stigen-
de tilfredshed med udnyttelsen og udbyttet af timerne, jo flere
år de deltagende forsøgslærere har haft mulighed for at afprøve
forskellige modeller og finde frem til en struktur, som man
synes fungerer.

Evaluering

Forsøgene med 3-årigt hf har på flere områder påvirket lærer-
nes evalueringer af elevernes faglige standpunkter. For det
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første har mange forsøgsskoler haft projektarbejde, der er
mundet ud i en projekteksamen; dette er nærmere omtalt i
afsnittet om projektarbejde og projekteksamen.

For det andet er der i forsøgene med afstigningsmulighed givet
standpunkts- og årskarakterer i de to første skoleår.

For det tredje har en del af forsøgene givet en mindre ek-
samensbelastning i et eller flere skoleår. Dette gælder både ud-
tyndingsforsøgene, som har haft undervisning og eksamen sva-
rende til det 2-årige hf spredt ud over 3 år, og afstigningsfor-
søgene, hvor der de to første skoleår kun er eksamen i en del af
fagene.

Forsøg med standpunkts- og årskarakterer

I “Ole Vig modellen” gives der - i lighed med gymnasiet -
standpunkts- og årskarakterer i grundfagene og områdefagene
de to første år, og de afsluttende årskarakterer tæller med på
eksamensbeviset efter 2. hf. Der udtrækkes 4 af disse 7 fag til
mundtlig eksamen. Derudover er der skriftlig eksamen i dansk
og mundtlig eksamen i de to årsprojekter. I 3. hf gives der ikke
standpunkts- eller årskarakterer. I dette skoleår er der eksamen
i alle fag som på det almindelige hf. For de elever, som ikke
stiger af efter 2. hf, bortfalder en ellers medtællende årskarak-
ter, hvis eleven også har det pågældende fag i 3. hf. Dette gæl-
der f.eks. faget dansk, hvor de endelige karakterer således er
eksamenskaraktererne i det udvidede A-niveau det 3. skoleår.
De afstigningsforsøg, der er varianter af “Ole Vig modellen”,
har lignende regler for karaktergivning og eksamen.

Som på det 2-årige hf er eleverne langt fra enige om, hvorvidt
det er en fordel med årskarakterer eller ej. En stor gruppe ele-
ver er glade for karaktergivningen og lægger stor vægt på, at
den er der, og tilsvarende er en stor gruppe særdeles utilfredse
med den. Hovedargumenterne er nævnt i afsnittet om evalue-
ring på de 2-årige forsøg. For nogle få elever har valget af det
3-årige hf bl.a. været begrundet i årskaraktererne, mens mange
ikke var opmærksomme på - eller ikke blev gjort opmærksom
på - at der blev givet karakterer de første to år. Dette har med-
ført en betydelig frustration hos en hel del elever, men været
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en glædelig overraskelse for andre. Der spores en tendens til, at
de yngste elever, bl.a. dem der kommer direkte fra 9. klasse, er
mest glade for karaktergivningen, mens der er flere modstan-
dere blandt de lidt ældre.

Kombinationen af to skoleår med årskarakterer og ét skoleår
uden vurderes af lærere og elever derimod entydigt negativt.
Eleverne fremhæver, at når man har haft karaktergivning i 1.
og 2. hf - hvad enten man har været glad for det eller nød-
tvungent har affundet sig med det - virker det ulogisk, at eva-
lueringen skal være helt anderledes det sidste skoleår. Heller
ikke lærerne ser nogen fordel ved, at evalueringsformerne æn-
dres undervejs.

Som det fremgår, er eleverne stærkt polariserede i deres hold-
ning til årskarakterer. Forsøgserfaringerne kunne tyde på, at
flertallet af elever på et fremtidigt 3-årigt hf vil trives med
karaktergivningen, hvis målgruppen især skal være elever, der
kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse. Hvis et
kommende 3-årigt hf derimod primært skal henvende sig til
elever, der har problemer eller dårlige forudsætninger på et
særligt område eller to, men som i øvrigt opfylder de sædvanli-
ge krav for at komme på hf, er det formentlig uhensigtsmæs-
sigt med medtællende årskarakterer. F.eks. kan en elev, der skal
have særlig hjælp og vejledning i et bestemt fag, og som må
formodes tidligere at have fungeret dårligt i det pågældende
fag, nemt være tilbøjelig til at skjule eller underdrive proble-
merne over for den lærer, der ikke bare skal yde en faglig
hjælp, men også give en bedømmelse i form af en karakter, der
i sidste ende tæller med. For denne elevgruppe vil det være en
fordel, hvis der er eksamen i alle fag, samtidig med at der
lægges stor vægt på vejledning og evaluering i undervisningen.

Forsøg med formindsket eksamensbelastning

På afstigningsforsøgene er der de to første skoleår ikke eksa-
men i alle fag. Dette medfører, at elevernes eksamensperiode
bliver væsentligt mindre stresset og opleves klart overkomme-
lig. Også på udtyndingsforsøget på Greve Gymnasium er eksa-
mensbelastningen mindre, idet eksaminerne i det almindelige
2-årige hf er fordelt på 3 år. I begge tilfælde tilgodeser man de
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elever, der har svært ved at klare mundtlige prøver i mange fag
på kort tid.

På begge forsøgstyper har der ud over de sædvanlige faglige
eksaminer været en eller to tværfaglige projekteksaminer.
Næsten alle elever er glade for denne eksamensform, både for-
di den ikke virker så stressende, og fordi den ikke har det sam-
me knald-eller-fald præg som almindelige mundtlige eksami-
ner.
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Konklusioner og 
anbefalinger vedrørende
3-årigt hf

Dette kapitel indeholder evalueringsgruppens konklusioner ud
fra de mange forsøgserfaringer med 3-årigt hf, som er behand-
let i det foregående kapitel. På baggrund af disse konklusioner
anbefaler evalueringsgruppen, at hf-kurserne får mulighed for
at tilbyde et 3-årigt hf-forløb. Kapitlet afsluttes med evalue-
ringsgruppens forslag til overordnet struktur for et fremtidigt
3-årigt hf.

Konklusioner vedrørende type A: 

Overgangsforsøg

Der har været relativt lille interesse for at lave forsøg med bro-
bygning i form af et introduktionsår til et almindeligt 2-årigt
hf-forløb.

Der er kun få erfaringer at bygge på. I et af forsøgene har det
fungeret godt at starte med et begrænset antal hf-fag, og at
lektielæsningstimer virkede godt, ikke mindst for de elever der
har brug for at vænne sig til kravene i en  gymnasial ungdoms-
uddannelse.

Ulempen ved denne type forsøg har været, at det kan være
svært at skabe tilstrækkelig sammenhæng mellem introdukti-
onsåret og den egentlige hf-uddannelse.

Konklusioner vedrørende type B: 

Afstigningsforsøg

Mange 3-årige hf-forsøg har fulgt “Ole Vig modellen” eller er
varianter af den. Hovedelementerne i denne forsøgstype har
været afstigningsmuligheden, fagstrukturen, det tværfaglige
projektarbejde, værkstedstimerne og karaktergivningen.

Afstigningsmulighed
I denne forsøgstype havde eleverne mulighed for at stige af
efter to år med begrænset studiekompetence. Forsøgserfarin-
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gerne viser, at langt de fleste elever ikke ønskede at gøre brug
af denne mulighed, men fortsatte med det tredje år. Kun et
enkelt sted ønskede næsten alle elever at stoppe efter det andet
år.

Muligheden for at stige af efter det andet år med begrænset
studiekompetence ser altså ikke ud til at være så attraktiv, som
nogle elever havde regnet med, da de påbegyndte det 3-årige
forløb. Nogle elever ændrede uddannelsesplaner undervejs i
forløbet, mens andre oplevede at klare de to første år bedre,
end de havde regnet med,  hvorved de fik mod på at tage det
tredje år med.

Holdningen til skolearbejdet ændrede sig for en del elevers
vedkommende i løbet af de tre år. En del elever kom med
negative erfaringer fra tidligere skolegang, men angiver, at de
efter de tre år på hf har fået øget selvtillid, og giver udtryk for
en positiv holdning til uddannelsessystemet.

På denne baggrund finder evalueringsgruppen, at den elev-
gruppe, som “Ole Vig modellen” var rettet mod, kun i ringe
omfang viser sig at have behov for eller interesse i at have en
afstigningsmulighed.

Fagstruktur
I “Ole Vig modellen” har nogle af de fag, der i det almindelige
hf læses på ét år, haft deres timer fordelt over to år. Evalu-
eringen viser, at i fag, der på den måde fik to timer om ugen i
to år, var det meget vanskeligt at fastholde en progression i
arbejdet. En del skoler ændrede på strukturen, så sådanne fag
blev samlet på ét år i stedet for at være spredt ud over to år.

“Ole Vig modellen” indebærer, at timetallet og arbejdsbyrden
er betydeligt større det tredje år end de to første år. Denne
skævdeling har eleverne været utilfredse med. I forhold til det
almindelige hf kræver denne 3-årige model desuden, at elever-
ne har et valgfag på A-niveau, engelsk på minimum B-niveau
med skriftlig eksamen og et A+ niveau i dansk. Disse krav fik
mange elever til at organisere det tredje år anderledes, end det
var tænkt i modellen. Eleverne “blev gående i klassen” i 3. hf,
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men tog kun de fag, der skulle til, for at de kunne konvertere
deres forsøgseksamen til en almindelig 2-årig hf-eksamen efter
det tredje år.

For A+ niveauet i dansk i 3. hf har det vist sig at være proble-
matisk, at de karakterer, der blev givet i skriftlig og mundtlig
dansk efter 2. hf, og som dækkede det almindelige hf-pensum i
dansk, ikke talte med i elevernes eksamensgennemsnit efter 3. hf.

I “Ole Vig modellen” er historie placeret i 3. hf med 6 timer
om ugen. Forsøgserfaringerne viser, at for mange elever var et
sådant forløb for komprimeret.

Også placeringen af 2. fremmedsprog (tysk/fransk) i 3. hf viste
sig at være mindre hensigtsmæssig, idet der blev for stor
afstand til elevernes tidligere undervisning i faget.

Det var oprindelig tanken, at eleverne skulle have naturfag de
to første år og matematik C det tredje år. På mange skoler har
man haft mindre gode erfaringer med dette. Flere steder har
man derfor erstattet naturfag med matematik C det første år
eller fordelt over de to første år og givet mulighed for at tage
fysik-kemi i 2. hf. Det har desuden gjort det muligt at vælge
matematik B i 3. hf, hvilket mange elever har været glade for,
da de skulle bruge B-niveauet til deres videre uddannelse.

Tværfagligt projektarbejde
En væsentlig styrke ved “Ole Vig modellen” har været det
tværfaglige projektarbejde i kombination med den tematiske
toning ved hjælp af områdefag.

Forsøgserfaringerne viser, at de fag, der skal indgå i tværfagligt
projektarbejde, skal være fællesfag. Samarbejdet i et projekt
svækkes betydeligt, hvis eleverne har forskellige fag, der skal
indgå i samme projekt.

Succesen for projektarbejdet har desuden vist sig at være meget
afhængig af, om de involverede lærere kan se en sammenhæng
mellem deres fag. Kravet i “Ole Vig modellen” om, at område-
fagene skal repræsentere hver sin videnskabelige tilgang, har
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således vist sig at være en binding, der har givet mange proble-
mer.

Både blandt lærere og elever er der udbredt tilfredshed med, at
der i de 3-årige forsøg er afsat ekstra tid til de tværfaglige pro-
jekter, og at denne tid ikke tages fra de enkelte fag. Næsten
alle elever har været glade for projektarbejdet og fremhæver
både selve arbejdsformen og det faglige udbytte som positivt.
Lærerne finder ligeledes, at det er vigtigt, at eleverne tilegner
sig denne arbejdsform, men en del lærere er mere forbeholdne
med hensyn til elevernes faglige udbytte af de tværfaglige pro-
jekter.

Der er usikkerhed om, hvilke kompetencer der bør indgå i be-
dømmelsen ved projekteksamen, og om hvordan de skal væg-
tes i forhold til hinanden.

Værkstedstimer
Forsøgserfaringerne viser, at det har krævet megen eksperimen-
teren på skolerne at finde den bedste måde at placere og udfyl-
de værkstedstimerne på. Ofte har værkstedsundervisningen
ikke været helt vellykket for den første forsøgsårgang, men en
række skoler har efterhånden fundet frem til nogle rammer for
og et indhold i studie- og lektieværkstedstimerne, som har vist
sig at fungere godt. Både rammer og indhold har været
bemærkelsesværdigt forskellige fra skole til skole.

Det er desuden en generel erfaring, at værkstedstimerne har
været til stor nytte i forbindelse med projektarbejde.

Evaluering
I “Ole Vig modellen” gives der standpunkts- og årskarakterer
de to første år, men ikke det tredje. Der er hos elever og lærere
stor enighed om, at denne kombination er uheldig.

Til gengæld er der meget delte meninger hos eleverne om det
ønskelige i at få årskarakterer. Der er tilsyneladende en tendens
til, at de yngste elever, bl.a. dem der kommer direkte fra 9.
klasse, er mere tilfredse med karaktergivningen end de ældre
elever.
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Samlet konklusion vedrørende “Ole Vig modellen”
Det er hf-evalueringsgruppens vurdering, at afstigningsmulig-
heden samt strukturen med fordeling af fag, timetal og niveau-
er ikke har fungeret efter hensigten. Derimod har det tværfag-
lige projektarbejde med den tematiske toning og projekteksa-
men samt værkstedstimerne haft stor betydning for, at de fleste
elever i de 3-årige forsøg har gennemgået en studiemæssig
modning.

Konklusioner vedrørende type C: 

Udtyndingsforsøg

Der er positive erfaringer fra udtyndingsforsøgene, hvor fag-
rækken fra det 2-årige hf fordeles over 3 år. Det er evalu-
eringsgruppens vurdering, at det i høj grad skyldes, at eleverne
i disse forsøg har fået en blød start med relativt få fag suppleret
med ekstra timer til projektarbejde. Erfaringerne viser desu-
den, at det er vigtigt, at arbejdsbyrden er jævnt fordelt og ikke
i perioder bliver meget lille, så eleverne nærmest oplever at “gå
i stå”.

Det tværfaglige projektarbejde har haft stor betydning for ele-
vernes motivation og formentlig været medvirkende til, at en
stor andel af eleverne i disse forsøg gennemførte hf-uddannel-
sen. Evalueringen viser, at et fælles overordnet tema med et
kernefag har skabt god sammenhæng i det 3-årige forløb.

Forsøgserfaringerne viser også, at der skal være en afsluttende
projekteksamen, hvor karakteren tæller med i eksamensgen-
nemsnittet. I modsat fald mister eleverne motivationen for
projektarbejdet.

Evalueringsgruppens anbefalinger til 

3-årigt hf

Det er evalueringsgruppens opfattelse, at et 3-årigt hf vil imø-
dekomme et behov for en almen gymnasial uddannelse hos en
gruppe elever, hvoraf mange sandsynligvis ellers ikke ville have
fået en sådan uddannelse. Det drejer sig primært om:

• elever, der har svage forudsætninger på et eller flere områ-
der, heriblandt nogle tosprogede elever,
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• elever, der har ønske om eller behov for tid til andre ting
(arbejde, idræt, børn m.v.), samtidig med, at de gennem-
fører deres uddannelse.

Endvidere:

• elever fra 9. klasse, der ønsker en hf-uddannelse og ikke
ønsker at tage 10. klasse først.

Erfaringerne viser, at forventningerne er blevet indfriet hos
langt de fleste elever i det 3-årige forsøgs-hf. Således angiver
ca. 80% af eleverne ved afslutningen af 3. hf, at de er glade for
valget af den 3-årige hf-uddannelse. Hos den femtedel af ele-
verne, som ved afslutningen af 3. hf angiver at have fortrudt
deres valg, er begrundelserne især en manglende styring af for-
søget, manglende information og uklarhed om betingelserne -
f.eks. vedrørende afstigningsmulighed og eksamen. Det er altså
forhold, der knytter sig til begyndervanskeligheder med at
implementere de 3-årige forsøg.

Det kan endnu ikke siges med sikkerhed, om eleverne fra de
3-årige forsøg har lige så gode muligheder for at klare sig på de
videregående uddannelser som eleverne fra det almindelige 2-
årige hf. Det er dog generelt skolernes vurdering, at dette er
tilfældet. I den forbindelse bemærkes, at mange elever har
ændret deres planer om uddannelse og erhverv i løbet af den
3-årige hf-uddannelse.

Evalueringsgruppen kan således anbefale, at der gives hf-kur-
serne mulighed for at tilbyde en 3-årig hf-uddannelse.33

Struktur for et fremtidigt 3-årigt hf

Strukturen af det 3-årige hf bør efter evalueringsgruppens vur-
dering tage udgangspunkt i det 2-årige hf ’s fag og niveauer.

33) Den 3-årige model har været afprøvet mange steder på landsplan, herunder også
på små kurser, hvor der ud over den 3-årige klasse kun har været to almindelige
2-årige hf-klasser pr. årgang. Det er bemærkelsesværdigt, at der også på små kur-
ser som f.eks. Vesthimmerlands HF og VUC har været tilstrækkeligt med ansøge-
re til at oprette en hel klasse. En forklaring på dette forhold kan være, at behovet
for et 3-årigt forløb i stedet for et 2-årigt forløb måske er større i områder med en
lavere uddannelsesfrekvens, end det er tilfældet i storbyområder.



Der bør være de samme krav til de obligatoriske niveauer, der
afslutter såvel det almindelige 2-årige hf som det 3-årige hf.
Som omtalt viser erfaringerne, at krav om ekstra fag eller høje-
re niveauer i forhold til det 2-årige hf vil blive omgået af ele-
verne det sidste år. Eleverne på det 3-årige hf kan dog få
mulighed for at vælge ekstra valgfag, hvis de ønsker det.

Tværfagligt projektarbejde og værkstedsundervisning skal ind-
gå med et forholdsvist større antal timer på det 3-årige hf end
på det 2-årige. Formålet hermed er primært at give eleverne
gode muligheder for en studiemæssig modning. Det har en
væsentlig del af målgruppen for det 3-årige hf behov for, og
som tidligere nævnt har man netop opnået det på flere af de 3-
årige forsøg.

De tre år skal tilrettelægges som et sammenhængende
uddannelsesforløb med en naturlig progression i de faglige
krav, eleverne stilles over for, men med samme arbejdsbyrde
alle tre år. Specielt tilrettelægges undervisningen i dansk som et
3-årigt forløb.

Fælles tema tegner profilen
Evalueringsgruppen anbefaler, at undervisningen i den enkelte
klasse tones med et fælles tema for de tværfaglige projekter.
Det fælles tema kan have udgangspunkt i et fag eller en fag-
pakke, og valget heraf kan give den enkelte skole mulighed for
at give det 3-årige hf sin egen profil. Det eller de fag, der står
for den tematiske toning, skal være fællesfag, eventuelt med et
bundet tilvalgsfag.

De øvrige fællesfag og tilvalgsmuligheder placeres, så man til-
godeser det tværfaglige samarbejde om det valgte tema.

Projektarbejde og projekteksamen
Evalueringsgruppen anbefaler, at det tværfaglige projektarbejde
får samme omfang som i “Ole Vig modellen”, og at der afsæt-
tes særlig tid til projektarbejdet. Det (eller de) gennemgående
projektfag skal være fælles fag for klassen og skal have et særligt
ansvar for progressionen i projektarbejdet. Der skal være et
omfattende lærersamarbejde i forbindelse med projekterne.
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Det sidste af de tværfaglige projekter skal være et eksamenspro-
jekt. Eksamen skal være en gruppeeksamen med individuel
karaktergivning, og karakteren skal tælles med i elevernes
eksamensgennemsnit. Der skal (som til andre eksaminer) være
ekstern censur, og censor(erne) skal have kompetence i alle de
involverede fag. Et af de tidligere projekter afsluttes med en
årsprøve under eksamenslignende vilkår, men uden ekstern
censur og uden, at projektkarakteren tæller med.

Værkstedstimer
Der skal skemalægges et antal værkstedstimer, flest i 1. hf og
kun få i 3. hf. I værkstedstimerne kan eleverne få hjælp til at
udvikle gode studiemetoder, til at strukturere lektielæsningen,
til skriftlige opgaver og til arbejdet med den mundtlige forbe-
redelse. I øvrigt kan værkstedstimerne bruges i forbindelse med
projektarbejde.

Hjælp til elever med særlige vanskeligheder
Elever med særlige vanskeligheder, f.eks. dårlige forudsætnin-
ger i et enkelt fag, skal have tilbud om hjælp hertil. Hjælpen
skal afpasses til den enkelte elevs behov og kan gives i
konferencetimer eller eventuelt i værkstedstimer med dobbelt
lærerbesætning.

Klassens lærerteam skal følge eleverne tæt og bl.a. være
opmærksom på den enkelte elevs studiemæssige og sociale ud-
vikling.

Evaluering
Evalueringsgruppen anbefaler, at der ikke gives årskarakterer.
Herved tages der bl.a. hensyn til de elever, som har dårlige for-
udsætninger på et særligt område, og som her har behov for at
kunne få hjælp fra en lærer uden at føle sig vurderet fra star-
ten. Der skal til gengæld lægges stor vægt på mundtlig og
skriftlig evaluering og vejledning.
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Bilag

Bilag 1: Herning HF og VUC: 

3-årigt ungdoms-HF

Forsøgets formål

Forsøget tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets for-
søgsmodel B (også kaldet “Ole Vig modellen”), men afviger fra
denne model på flere væsentlige punkter.

Forsøgets formål har været

• at give unge mulighed for at påbegynde en uddannelse på
hf-niveau umiddelbart efter 9. klasse,

• at give eleverne mulighed for at tone uddannelsen ved at
vælge en bestemt linie,

• at give mulighed for afstigning efter 2. år med begrænset
studiekompetence.

Forsøgets deltagere

Forsøget er gennemført i perioden 1998-2001 og er et forsøg
med 3-årigt hf. Det har omfattet 81 elever fordelt på tre klas-
ser. Der er oprettet 2 klasser med hver 28 elever på en pædago-
gisk-social linie og 1 klasse med 25 elever på en international
linie. Af de 81 elever kom de 24 direkte fra 9. klasse. Eleverne
angiver, at først og fremmest linietoningen, men også projekt-
arbejdet, har været afgørende for deres valg af det 3-årige for-
søgs-hf.

Skolen ansøgte om at gentage forsøget med endnu en årgang,
men fik afslag fra Ringkjøbing Amt.

Forsøgets organisering og indhold

Udgangspunktet for forsøget er som nævnt Undervisningsmi-
nisteriets forsøgsmodel B. Det er således et forsøg med 3-årigt
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hf med mulighed for afstigning efter 2. år med begrænset stu-
diekompetence, dvs. med adgang til visse korte og mellemlan-
ge videregående uddannelser. Der kan optages elever direkte
fra folkeskolens 9. klasse. Endvidere har eleverne de to første
år tre områdefag, hvor der indgår et væsentligt element af pro-
jektarbejde samt en projekteksamen.

Derimod afviger sammensætningen af områdefag og grundfag
i høj grad fra B-modellen. I B-modellen er der lagt vægt på, at
de tre områdefag skal være henholdsvis et humanistisk/sam-
fundsvidenskabeligt, et matematisk/naturvidenskabeligt og et
kreativt fag; men et sådant krav er der ikke til områdefagene i
dette forsøg. På Herning HF og VUC udbød man tre linier
med forskellige områdefag, der tegnede den pågældende linie.
De tre linier er: en pædagogisk-social linie med områdefagene
samfundsfag, billedkunst og psykologi, en international linie
med områdefagene engelsk, tysk og geografi og en sundhedsli-
nie med områdefagene biologi, idræt og fysik-kemi, som ikke
blev oprettet.

Hver stamklasse har et lærerteam, der netop består af lærerne i
områdefagene. Undervisningen i 1. hf indledtes med en faglig
basisuge med forskellige introduktionskurser. Der har været tre
store projektforløb, to i 1. hf og et i 2. hf. Projektet i 2. hf var
et eksamensprojekt, der afsluttedes med en gruppeeksamen.
Der har løbende været benyttet værkstedsundervisning i 1. og
2. hf, både som lektiehjælp, til studieteknik og i forbindelse
med projektarbejde.

Også tilrettelæggelsen af det tredje skoleår tager udgangspunkt
i B-modellen. Her er liniedelingen ophørt. Eleverne har dansk,
historie og religion som obligatoriske fællesfag samt tilvalgsfag,
hvoraf ét skal være på A-niveau. De skal endvidere individuelt
skrive en større skriftlig opgave.

I overensstemmelse med B-modellen er der givet standpunkts-
og årskarakterer de to første skoleår, og eleverne skulle kun til
mundtlig eksamen i 4 af deres grundfag og områdefag samt i
deres eksamensprojekt. I 3. hf er der ingen standpunktskarak-
terer, men eksamen i alle fag.
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Analyse af centrale forsøgselementer

Liniestrukturen
Skolen har udbudt tre forskellige linier, hver med tre område-
fag, der tegner den pågældende linies profil, og nogle grundfag
og tilvalgsfag.

På den pædagogisk-sociale linie er områdefagene samfundsfag
(B-niveau), billedkunst (B) og psykologi (C). Grundfagene er
dansk, historie, engelsk (C) og naturfag model II. Desuden
skal eleverne vælge et af fagene biologi og geografi og et af
fagene musik og idræt.

På den internationale linie er områdefagene engelsk (B), tysk
(B) og geografi (B). Grundfagene er dansk, historie, samfunds-
fag (C) og matematik (C). Desuden skal eleverne vælge et af
fagene biologi og fysik-kemi og et af fagene musik, billedkunst
og idræt.

På den ikke oprettede sundhedslinie er områdefagene biologi
(B), idræt (B) og fysik-kemi (C). Grundfagene er dansk, histo-
rie, samfundsfag (C), engelsk (C) og matematik (C). Desuden
skal eleverne vælge et af fagene musik, billedkunst og idræt.

Det bemærkes, at det samlede omfang af grundfag og område-
fag er noget større end på Undervisningsministeriets B-model,
så eleverne har betydeligt flere timer om ugen. Oprindelig var
også religion placeret som grundfag på alle tre linier, men på
grund af det høje timetal blev dette fag flyttet til 3. hf.

Af de elever, der blev optaget, søgte 48 den pædagogisk-sociale
linie, 18 den internationale linie og 8 sundhedslinien. På den
baggrund blev der oprettet to klasser (1. t og 1. u) på den pæ-
dagogisk-sociale linie og én klasse (1. v) på den internationale
linie, men ingen på sundhedslinien. En del elever på venteliste
blev også optaget på det 3-årige hf, primært på den internatio-
nale linie, hvor der jo var god plads.

Der har været et intensivt tværfagligt samarbejde mellem om-
rådefagene i de tre projektperioder. I den øvrige undervisning
har fagene i det store og hele fungeret uafhængigt af hinanden.
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Flere lærere bemærker, at den daglige undervisning stort set er
forløbet som i enhver anden klasse og altså ikke har været spe-
cielt påvirket af forsøget. Nogle lærere i områdefagene giver
udtryk for, at de med fordel kunne have lavet flere tværfaglige
forløb og dermed opnået en bedre sammenhæng i undervis-
ningen. Af elevinterviewene fremgår det, at de fleste elever er
tilfredse med tværfagligheden i projekterne og ikke har savnet
den i den øvrige undervisning, kun få elever efterlyser tværfag-
lighed mellem områdefagene uden for projektperioderne.

Samtaler med eleverne tyder på, at linietoningen ikke fylder
meget i deres bevidsthed i det daglige arbejde. Eleverne er dog
tydeligvis glade for den valgfrihed, der ligger i, at de kan tone
deres hf-uddannelse fra starten. En elev siger således i et inter-
view: “Jeg har været enormt glad for, at det er sådan nogle
gode fag, vi har herinde. Det er meget på grund af fagene, jeg
har valgt at komme herind, psykologi og billedkunst, alle så-
dan nogle fag, som jeg synes er enormt spændende.” Flere
giver endda udtryk for, at de gerne ville have kunnet specialise-
re sig mere, end de har fået lov til. F.eks. er nogle elever på den
internationale linie utilfredse med kravet om, at de ud over
matematik også skal have enten biologi eller fysik-kemi. På
dette punkt modsiges de dog af flere lærere, der lægger vægt på
bredden i uddannelsen.

Strukturen indebærer, at der på hver linie er nogle bundne
tilvalgsfag, og at områdefagene skal løbe over begge de første
skoleår. Både elever og lærere er i interviewene inde på, at det
har nogle omkostninger. Således udtaler en elev fra den
pædagogisk-sociale linie om faget psykologi, der er læst med
én dobbelttime om ugen i både 1. og 2. hf: “Det er meget for-
virrende at have det over to år. Og hvis læreren er syg en gang,
så går der 14 dage, før vi har psykologi igen. Man får mere ud
af at have det to gange om ugen. Det er lidt svært, når man
den ene gang gennemgår en tekst og så i den næste uge laver
en case, når man er kommet lidt væk fra det.”

En anden ulempe er, at eleverne vælger områdefag på B-ni-
veau, før de har prøvet at have dem på C-niveau. Flere elever
på den internationale linie havde problemer med at honorere
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kravene i tysk. I det almindelige hf har eleverne tysk på C-
niveau i 1. hf og kan vælge tysk som tilvalgsfag på B-niveau i
2. hf; men dette valg skal først træffes, når de har haft tysk i 1.
hf i flere måneder. Denne mulighed havde eleverne på den
internationale linie ikke, de bandt sig fra starten til tysk på B-
niveau. Som det også nævnes i skolens rapport efter det andet
år, er dette muligvis en af årsagerne til det relativt store frafald
på den internationale linie. Det er til gengæld en fordel ved
liniestrukturen, at et områdefag på B-niveau kan tilrettelægges
som ét sammenhængende forløb over to år i stedet for to
adskilte, et-årige forløb.

Arbejdsbyrden
Som nævnt har det ugentlige timetal i både 1. og 2. hf været
stort, fra ca. 32 til ca. 36 ugentlige lektioner. På trods af den
begrænsede studiekompetence efter 2. hf har elevernes arbejds-
byrde derfor været væsentlig større, end den er på det sædvan-
lige 2-årige hf og på Undervisningsministeriets B-model. Det
skyldes, at skolen har ønsket både at lægge vægt på projektar-
bejde og tværfaglighed og at bevare den fagbredde, der er på
det sædvanlige hf. I 1. hf har der på den pædagogisk-sociale
linie været 32-34 ugentlige timer (dvs. lektioner à 45 minut-
ter) og på den internationale linie 33-35 timer. Ud fra den
oprindelige plan skulle timetallet i 2. hf være 32-33 timer på
den pædagogisk-sociale linie og 34-36 timer på den internatio-
nale linie. Ved at reducere antallet af studieværkstedstimer i 2.
hf blev timetallet i dette skoleår nedbragt til ca. 29 timer om
ugen i de uger, hvor der ikke var projektarbejde, og ca. 32
timer om ugen i projektperioden.

Skolen har i en evaluering ved slutningen af 2. hf bl.a. bedt
eleverne sammenligne arbejdsbyrden de to første år. Af de 45
elever, der deltog i undersøgelsen, siger 32, at arbejdsbyrden er
størst i 2. hf, mens 10 mener, at den stort set er ens de to år.
Dette skyldes, at ikke kun timetallet har været højere end på
det almindelige hf, mængden af hjemmearbejde har været til-
svarende forøget. Størst har lektiebyrden været i 2. hf, så trods
et lidt mindre ugentligt timetal har de fleste elever oplevet en
lidt større arbejdsbyrde det andet år.
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Elever og lærere har samstemmende givet udtryk for, at time-
tallet og arbejdsbyrden har været uhensigtsmæssigt store, selv
om de har lært at leve med det. En elev fortæller i et interview:
“I perioder har vi utroligt mange lektier for, hvor man godt
kan bruge en 4-5 timer, når man kommer hjem fra skole”. Når
man til undervisningstiden og hjemmearbejdet lægger trans-
porttiden til og fra skole, bliver der for de fleste elever ikke
meget til overs til erhvervsarbejde og fritid. Følgende elevud-
sagn er karakteristisk: “Jeg har tre dage, hvor jeg først har fri
kl. 15.30. Jeg bor i Ikast, så jeg har næsten 11⁄2 times rejse, fordi
det ikke passer særlig godt sammen med bus og tog”.

Et hf-forløb, hvor man ikke kan opnå fuld studiekompetence
efter 2 år, lyder unægtelig som mere overkommeligt end det
sædvanlige 2-årige hf - som en lettere vej til lidt færre uddan-
nelser. Flere elever har da også fået en ubehagelig overraskelse.
Således siger en elev, der havde behov for mere tid til andre
ting, om valget af forsøgsuddannelsen: “Det var mest, fordi jeg
synes, det lød nemmere end det almindelige hf. Det viste sig så
senere, at det var det bestemt ikke.”

Lærersamarbejdet
For hver klasse har de tre lærere i områdefagene udgjort klas-
sens lærerteam. I løbet af det første forsøgsår har der været
afholdt en del fælles møder for alle lærere, der var involveret i
forsøget. Her er den overordnede planlægning og andre for-
hold af fælles interesse blevet drøftet. Desuden har der været
møder i det enkelte team. Disse møder har ikke været skema-
lagte, hvilket flere af teamlærerne har savnet. Det har medført,
at det har været vanskeligt at holde regelmæssige møder i tea-
met, en erfaring man også har gjort på andre forsøgsskoler.

De to pædagogisk-sociale klasser har haft samme lærerteam.
Det har haft den ulempe, at disse tre lærere har fået en særlig
stor arbejdsbyrde med forsøget, og ved spidsbelastninger -
f.eks. i forbindelse med et projektarbejde - har de mærket det i
dobbelt grad. Det gav også vanskeligheder, da den ene team-
lærer på grund af sygdom og graviditet undervejs i forløbet
blev nødt til at lade sig udskifte med to andre lærere. Endelig
har det for skolen som helhed haft den omkostning, at færre
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lærere er blevet inddraget i udviklingsarbejdet med det 3-årige
hf.

Lærersamarbejdet har været særlig intensivt i forbindelse med
det tværfaglige projektarbejde, og det er specielt i disse perio-
der, eleverne har lagt mærke til det. Flere elever på den inter-
nationale linie giver dog udtryk for, at de også på andre tids-
punkter har haft gavn af lærersamarbejdet. Således siger en elev
fra 1. v i et interview: “De har tit møder om, hvordan klassen
fungerer, både fagligt og socialt, og om, hvordan man fungerer
i fagene og sådan nogle ting. Det synes jeg er en rar fornem-
melse, at vide at der bliver samarbejdet om klassen, og ikke
bare at læreren har ét fag, og det er så det. Man føler ligesom,
at der er en interesse for, at vores klasse fungerer.”

Flere lærere fremhæver desuden lærersamarbejdet som meget
givende, ikke bare for den klasse, det drejer sig om, men også
for deres egen fagligt-pædagogiske udvikling.

Introduktionsforløbet
Det første skoleår begyndte med et introduktionsforløb på tre
dage, som var fælles for alle de nye elever. I de 3-årige forsøgs-
klasser blev der herefter afholdt en faglig basisuge med intro-
duktionskurser i grammatik, skrivning, edb og talbehandling
samt studievejledning med studie- og notatteknik.

På forhånd var der blandt lærerne nogen bekymring for, om
programmet var for omfattende og for ambitiøst. Denne be-
kymring blev dog gjort til skamme, og eleverne var glade for
det afvekslende program. Efter basisugen besvarede både elever
og lærere et spørgeskema om den, og denne undersøgelse viste,
at langt hovedparten af både elever og lærere var tilfredse med
forløbet. Der var stort set enighed om, at det er fordelagtigt at
indlede med en sådan basisuge i stedet for med det samme at
påbegynde den almindelige fagundervisning. I et interview ud-
dyber en af eleverne sin tilfredshed: “Det var godt nok, synes
jeg. Også fordi vi var meget forskellige, der var nogle, der hav-
de været ude at rejse, og nogle, der kommer fra 9., og nogle,
der kommer fra 10., nogle har været på efterskole, og nogle
har været ude at arbejde. Derfor var det egentlig godt lige at få
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det genopfrisket, så man føler, at vi er på niveau alle sammen.
Man har ligesom lidt mere tjek på, hvor står de andre fagligt i
forhold til mig.”

Projektarbejdet
Projektarbejde har indgået med betydelig vægt, bl.a. for at give
gode muligheder for tværfaglighed og fordybelse. I sammenlig-
ning med B-modellen, der opererer med 4-6 projektforløb, har
der dog været tale om lidt færre projekter. I forsøget på Her-
ning HF og VUC var der to projekter i 1. hf og et eksamens-
projekt i 2. hf.

De tre projektforløb
Det første projekt var placeret i efteråret i 1. hf og var i liniens
områdefag og dansk. Til dette projekt blev der brugt 85 timer.
Timerne var dels 51 sædvanlige undervisningstimer (med læ-
rerforberedelse) dels 34 værkstedstimer (som lærerne ikke skul-
le forberede sig til). Projektet var tænkt som en tværfaglig ud-
videlse af den traditionelle danskopgave, og ud over dansk
skulle mindst to af områdefagene indgå i de enkelte projekter.
Lærerne valgte et overordnet tema for projektarbejdet. Elever-
ne valgte herefter selv emne og dannede grupper, typisk på 3
eller 4 personer. Projektarbejdet blev afsluttet med udarbej-
delse af en rapport og en fremlæggelse for lærerne og klassen.

Det andet projekt var placeret i foråret i 1. hf og var i liniens
områdefag og historie. Igen skulle mindst to af områdefagene
indgå, bl.a. det områdefag, som blev fravalgt i det første pro-
jekt. Oprindelig var også dette projekt planlagt med 85 timer,
men ud fra erfaringerne med det første projekt samt et behov
for mere tid til lektiehjælp blev omfanget reduceret til 67
timer.

Det tredje og sidste projekt var placeret i december-februar i 2.
hf med i alt 90 timer og var et eksamensprojekt. I dette pro-
jekt skulle mindst to af de tre områdefag indgå. Grupperne
skulle være på 2-4 personer, og rapporten på maksimalt 15
sider pr. gruppemedlem. Hvert gruppemedlem skulle individu-
elt hæfte for minimum 8 sider. Der blev givet individuelle
karakterer for projektet, og denne karakter talte som en årska-
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rakter. Der blev desuden afholdt eksamen i projektet i starten
af den almindelige eksamensperiode i maj.

I alle tre projekter er forløbet tilrettelagt, så det er opdelt i de
samme fem faser: 1) emne- og gruppevalg, 2) læreroplæg og
indsamling af viden, 3) problemformulering, 4) læsning og
bearbejdning af materialet, 5) rapportskrivning og formidling.

Udbyttet ved projektarbejdet
Skolen har ved afslutningen af hvert af projektforløbene lavet
en omfattende undersøgelse af elevernes tilfredshed med
projektarbejdet. Resultaterne af undersøgelserne er behandlet i
detaljer i skolens to rapporter efter henholdsvis første og andet
skoleår. Det fremgår heraf, at eleverne i det store og hele er
godt tilfredse, både med arbejdsformen og med det faglige
udbytte. De fleste elever lægger størst vægt på arbejdsformen
og de kompetencer, der er knyttet til den, såsom gruppesamar-
bejde, problemformulering, informationssøgning, afgrænsning
og strukturering af et fagligt stof samt skriftlig og mundtlig
formidling af det. For eleverne kommer det faglige udbytte
derimod i anden række. Dette bekræftes af evalueringsgrup-
pens samtaler med grupper af elever og interview af enkelte
elever. En elev siger således: “Man lærer at samarbejde med
andre, og det synes jeg er utroligt godt. Men der er også et
individuelt aspekt i det, for man skal stå til ansvar for nogle
bestemte sider hver. (...) Det synes jeg er en god måde at gøre
det på, at der både er det individuelle og det samarbejdsagtige
i det.”

En anden elev peger på, at man i det første projekt må fokuse-
re på at lære arbejdsformen, det faglige udbytte kan først kom-
me i centrum ved de følgende projekter: “De to første fik jeg
ikke meget ud af fagligt, men det er altså første gang, jeg har
skullet prøve at arbejde på tværs af de der fag, og det synes jeg
faktisk var ret godt.” En tredje udtrykker prioriteringen på føl-
gende måde: “Fagligt er det måske ikke mere, end en lærer
kunne have smækket i hovedet af én på nogle undervisningsti-
mer; men det er heller ikke det vigtigste ved projektarbejdet.”
Der er dog også elever, der primært hæfter sig ved et godt fag-
ligt udbytte.
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Skolen har ligeledes spurgt lærerne om deres vurdering af pro-
jektarbejdet. Svarene viser en moderat tilfredshed med udbyt-
tet af det første projektforløb. Også lærerne lægger vægt på, at
man i det første projekt ikke kan forlange det helt store faglige
udbytte, men nogle sætter spørgsmålstegn ved, om udbyttet
står i et rimeligt forhold til tidsforbruget.

Lærerne er mere kritiske over for det faglige udbytte af det
andet projekt, ikke mindst over for kvaliteten af problemfor-
muleringerne. De fremhæver også, at motivation, arbejdsind-
sats og ansvarlighed har været meget forskellig fra elev til elev.
Der har været elever, der har engageret sig voldsomt i projektet
og lagt en stor arbejdsindsats i det, mens andre nærmest har
taget det som en lille ferie. Layout-mæssigt har de fleste pro-
jektrapporter været af næsten professionelt tilsnit, mens den
selvstændige bearbejdning af stoffet ofte vurderes som alt for
beskeden. Der er særlig stor utilfredshed blandt lærerne med
problemformuleringsfasen. En lærer siger i et interview: “Vi
har nok været lidt for flinke og fri i 2. projekt. De har fået lidt
for lang snor, fordi vi forestillede os, at nu havde de prøvet det
der med, hvordan man arbejder sammen, og nu skulle de have
lov til at prøve kræfter med selv virkelig at lave problemfor-
muleringen. (...) Der mangler de lidt højere niveauer, analyse
og vurdering, for alvor. Men eleverne synes, det er pænt og
nydeligt, bare de har fået sakset noget sammen.”

Vanskeligheder ved projektarbejdet
Skolens rapporter og interviewene med elever og lærere peger
især på tre problemer i forbindelse med projektarbejdet.

Nogle elever i de pædagogisk-sociale klasser er utilfredse med,
at forskellige lærere har givet meget forskellige råd og vurderin-
ger, specielt i forbindelse med problemformuleringen. En elev
siger således i et interview: “Hvis vi fik det ene at vide af den
ene af lærerne, så fik vi det andet at vide af den anden lærer.
Og så stod vi der og vidste alligevel ingenting.” Det er en kri-
tik, der har været rejst af elever i mange af de hf-forsøg, der
inddrager tværfagligt projektarbejde, og hvor lærerne ikke er
erfarne projektvejledere. Det er naturligvis vigtigt, at lærerne
ikke giver alt for forskellige tilbagemeldinger til en projekt-
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gruppe, og det kan nok kun opnås ved en tæt og hyppig - og
dermed tidskrævende - kontakt mellem projektlærerne. Nogle
elevudsagn tyder dog på, at problemet har været størst i det
første projekt, og at lærerne efterhånden blev bedre til at und-
gå det. En elev foreslår i øvrigt, at begge (eller alle) projekt-
lærerne skal være til stede ved den første samtale med en pro-
jektgruppe.

Mange lærere finder som nævnt udbyttet af det første projekt-
arbejde tilfredsstillende, mens de havde forventet mere af de
følgende projekter. Med andre ord: de er ikke tilfredse med
progressionen i projektarbejdet. I sammenligning med andre
3-årige forsøg med udgangspunkt i B-modellen har Herning
HF og VUC haft få, men store projektforløb. Det er tænkeligt,
at man nemmere sikrer en god progression, hvis man har flere
mindre projekter. En elev foreslår da også i et interview: “Jeg
tror, det ville være en god idé at starte ud i det små i stedet for
at smide en stor projektopgave i hovedet på én med det sam-
me. Måske nogle små løbende projekter som et 2-årigt fag, og
så slutte af med et stort projekt.”

Som omtalt havde de to pædagogisk-sociale klasser det samme
lærerteam, og den ene af områdelærerne måtte på grund af
sygdom og graviditet lade sig udskifte med to andre lærere.
Dette betød, at en del af vejledningen til eksamensprojektet
måtte foretages af vikarer. Flere elever giver tydeligt udtryk for,
at det var en stor ulempe, og også i skolens rapport efter det
andet år bliver der gjort opmærksom på problemet: “Det har
gjort os særdeles sårbare, at vi har haft det samme lærerteam til
at undervise i to klasser. Og det har vist sig, at det er mere føl-
somt at skifte en projektlærer ud, end det er at foretage lærer-
skift i et almindeligt fag.” At projektarbejde er en undervis-
ningsform, der er meget følsom over for læreres fravær eller
lærerskift, har også andre skoler med hf-forsøg erfaret.

Eksamensprojektet
Mindst to af områdefagene skulle indgå i projektet i 2. hf. En
fjerdedel af grupperne valgte at inddrage alle tre områdefag,
mens resten nøjedes med to, og valget var ikke jævnt fordelt på
fagene. I de pædagogisk-sociale klasser valgte alle at inddrage
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psykologi som det ene fag, de fleste grupper valgte også sam-
fundsfag, mens billedkunst var med i ca. halvdelen af projek-
terne. I den internationale klasse valgte samtlige grupper at
lave projekt i engelsk og geografi, mens tysk ikke indgik et
eneste sted. Overordnet set er en sådan skævhed ikke hensigts-
mæssig, men for den enkelte projektgruppe er det måske for-
ståeligt nok, især hvis man foretrækker et projekt, der kun
berører to fag. Tysklæreren vurderer selv, at det nok ikke er så
nærliggende at vælge et overordnet emne eller en problemstil-
ling svarende til kombinationen engelsk-tysk. Og når man skal
vælge, om geografi skal kombineres med engelsk eller med
tysk, er det oplagt at vælge det fremmedsprog, som man be-
hersker bedst.

Som nævnt fik eleverne individuelle karakterer for projektet i
2. hf, og denne karakter talte som årskarakter i projektarbejde.
Desuden skulle de til gruppeeksamen i dette projekt, også her
med individuel karaktergivning. Bl.a. med henblik på bedøm-
melsen af eleverne skulle hvert medlem af en projektgruppe
som før nævnt individuelt hæfte for minimum 8 sider af pro-
jektrapporten. Rapporten måtte i øvrigt højst være på 15 sider
pr. gruppemedlem.

Eleverne er godt tilfredse med, at bedømmelsen er individuel.
Lige som lærerne er de opmærksomme på, at arbejdsindsats og
engagement i projektarbejdet er stærkt varierende fra elev til
elev, ofte også inden for den enkelte projektgruppe. Som en
elev siger: “Man synes nogle gange, det er uretfærdigt, hvis
man har lavet et godt projekt, at se de andre få næsten samme
karakter. (...) Det er sådan med projekt, at nogle arbejder utro-
ligt hårdt, og så er der nogle, der tager sig en slapper.”

Eleverne finder det rimeligt, at hvert gruppemedlem hæfter for
et antal sider i rapporten, da det er med til at give et grundlag
for en passende differentiering af karaktererne i gruppen. På
den anden side harmonerer denne opdeling af projektrappor-
ten dårligt med, at gruppesamarbejde skal være et centralt ele-
ment i projektarbejdet, og det er eleverne også opmærksomme
på. I grupper, hvor samarbejdet virkelig har fungeret godt, og
alle gruppemedlemmer har bidraget til alle afsnit i rapporten,
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kan opdelingen i individuelle ansvarsområder blive noget kun-
stig, og det kan være vanskeligt at gøre den retfærdig. En elev
fortæller således: “Det gik i hvert fald galt med vores projekt-
opgave, man skriver den faktisk sammen, og til sidst deler man
den så op. Og når den anden så får en karakter, der er højere,
så er det jo bare, fordi hun er heldig at få det delt ud, for man
synes jo, det er lige godt.”

Et 3. hf uden projektarbejde
I overensstemmelse med B-modellen var der intet projektarbej-
de i 3. hf. Skolen har i en spørgeskemaundersøgelse bl.a.
spurgt eleverne, om de også gerne ville have haft projekter i 3.
hf. Hertil svarer ca. halvdelen ja og den anden halvdel nej. I
elev-interviewene nævner flere elever, at de er glade for, at
uddannelsen rummer både gruppeprojekter og individuelle
opgaver, og at det efter gruppeprojekterne de to første år er
rart at være alene om en opgave.

Nogle elever peger også på, at de kan bruge det, de har lært i
projektarbejdet, bl.a. problemformulering og selvstændig infor-
mationssøgning, i de individuelle opgaver. Som en elev siger:
“Jeg synes, det gik meget bedre, fordi man har været gennem
de der projekter og vidste lidt mere, fordi vi selv har lavet pro-
blemformulering og sådan noget før.” Det er i øvrigt bemær-
kelsesværdigt, at karaktererne i den større skriftlige opgave lå
noget højere i forsøgsklasserne end i de almindelige hf-klasser.

Projekteksamen
I slutningen af april var en hel dag afsat til forberedelse af pro-
jekteksamen. Her fik eleverne kravene til eksamen genopfrisket
og præciseret, og alle projektgrupper havde en samtale med
deres vejledere. Både elever og lærere vurderer, at det er en god
idé med en sådan forberedelsesdag, og lærerne fremhæver spe-
cielt, at den har givet projektgrupperne et fagligt løft.

Projekteksamen, som var en gruppeeksamen, var placeret som
den første mundtlige prøve i den ordinære eksamensperiode.
Ud over selve projektet opgav hver gruppe ca. 100 sider fælles
litteratur. Eksaminationen faldt i to dele. Først fremlagde
gruppen projektarbejdets resultater og hovedkonklusioner,
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hvorefter der var en samtale mellem elever, lærere og censor.
Til denne del var der afsat 15 minutter pr. gruppemedlem.
Derefter fik hver elev i gruppen et individuelt, uddybende
spørgsmål. Der var ingen forberedelsestid til dette spørgsmål,
og det blev først udleveret, når eksaminationen i det foregåen-
de spørgsmål var afsluttet. Der blev givet individuelle karakte-
rer for den samlede præstation.

Både blandt elever og lærere er der stor tilfredshed med denne
form for projekteksamen. Eleverne fremhæver, at det er en
behagelig eksamensform, hvor risikoen for, at præstationen
ødelægges på grund af nervøsitet, er minimal. De er også glade
for, at eksamen både omfatter en gruppesamtale og individuel-
le spørgsmål. De har været meget opmærksomme på at struk-
turere det indledende oplæg, så alle i gruppen får sagt noget,
og så man støtter og hjælper hinanden; men som en elev siger:
“Det er svært at inddele, hvem der skal sige hvad, at inddele
det, så alle har noget lige væsentligt. Man ved heller ikke
præcis, hvordan censor bedømmer det væsentlige i en opgave,
og der kan man let blive snydt.” At ikke alle grupper dog har
fungeret lige godt, viser bl.a. følgende elevkommentar fra sko-
lens undersøgelse af elevernes tilfredshed med projekteksamen:
“Ingen har tid til at tænke selv, før de andre afbryder, hvilket
vil sige, at du ikke kan komme til orde.” 

Lærerne er ligeledes positive i deres vurdering af projektek-
samen. De er bl.a. glade for den fordybelse i de faglige pro-
blemstillinger, som blev opnået, og eksamensformen har gjort
det let at give individuelle karakterer. Som på andre 3-årige
forsøg er der dog en vis usikkerhed med hensyn til vægtningen
af de forskellige kompetencer, der skal indgå i bedømmelsen.

Flere af eksamensgrupperne var kun på to personer. I et par
tilfælde var den ene elev gået ud i perioden mellem projekt-
arbejdet og eksamen. Dermed skulle den anden elev til en
individuel projekteksamen, oven i købet med en rapport, hvor
den frafaldne elevs bidrag var af beskeden kvalitet. Den enlige
eksaminand befandt sig forståeligt nok ikke særlig godt i den-
ne situation. Dette er således en ulempe ved placeringen af
projekteksamen flere måneder efter selve projektarbejdet.
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Værkstedsundervisning
De to første år har der været afsat gennemsnitligt 2 lektioner
pr. uge til værkstedsundervisning, mens der ikke har været
værkstedstimer det tredje år. Værkstedstimerne er blevet brugt
til lektieværksted, til projektarbejde og til studieværksted.

I efteråret i 1. hf var alle værkstedstimerne inddraget til pro-
jektarbejdet. I foråret blev ca. halvdelen anvendt til projektar-
bejdet og den anden halvdel til individuel lektiehjælp, hvilket
der var et stort elevønske om. Disse lektiehjælpstimer lå sidst
på dagen, og når det kom til stykket, ville en stor del af elever-
ne hellere hjem ovenpå den lange skoledag. Der var mødepligt
til værkstedstimerne, og i skolens rapport efter det første år
vurderes det, at forsømmelserne fra disse timer var relativt stor.
Som der skrives i rapporten: “Der er ingen tvivl om, at elever-
ne reelt ønsker lektiehjælp. (...) Men der er forskel på intentio-
ner og reel formåen, hvis timerne lægges sidst på skoledagen,
som i forvejen er booket voldsomt op.” Mange elever nævner i
interview, at et lektieværksted er en god idé, især til hjælp med
skriftligt arbejde; men de synes ikke, der bør være mødepligt.
Når man i forvejen har mange undervisningstimer, bliver
lektieværkstedstimerne nemt oplevet som en yderligere belast-
ning i stedet for en hjælp.

I 2. hf var værkstedstimerne skemalagt som en time midt på
dagen og en ydertime sidst på dagen. En del af timerne er ble-
vet anvendt til projektarbejde og forberedelse af projekteksa-
men. Desuden er der brugt nogle timer til studieværksted,
bl.a. til undervisning i forskellige arbejdsformer. Eleverne vur-
derer udbyttet af disse timer som beskedent, og nogle frem-
hæver, at der snarere var behov for et studieværksted i 1. hf.

Karaktergivning
De to første skoleår er der givet standpunkts- og årskarakterer,
og eleverne har ikke skullet til eksamen i alle fag. Der har
været skriftlig eksamen i dansk og projekteksamen efter 2. hf,
og desuden er der udtrukket fire fag til mundtlig eksamen. I 3.
hf er der - som i det almindelige hf - ingen standpunkts- eller
årskarakterer, og eleverne skal til eksamen i alle fag.



Kun de færreste elever var ved begyndelsen af 1. hf klar over, at
de skulle have årskarakterer. Karaktergivningen blev en meget
ubehagelig overraskelse for mange, og flere fortæller, at det i
deres valg af hf havde betydning, at der ikke var årskarakterer.
Der er dog også mange, der har været glade for karaktergivnin-
gen. Samtaler med eleverne kunne tyde på, at det især er de
yngste elever, der trives godt med karaktergivningen, mens de
lidt ældre i højere grad er utilfredse med den.

Nogle citater fra elevinterview kan illustrere, hvor forskellige
synspunkterne er. Et par elever, der går ind for karakterer, siger
henholdsvis “Det har givet undervisningen et skub opad. Man
kan se, at lige efter folk har fået karakterer, så tager de sig sam-
men. Også lige før.” og “Hvis man nu får en dårlig karakter i
f.eks. historie, så ved man bare, at nu må man klø på til næste
gang.” Andre elever fremhæver ulemperne ved karaktergivnin-
gen: “Det giver et stort pres, altså et karakterræs.” og “Nogle
tør næsten ikke spørge, når de har noget forkert, for det kunne
jo være, det trak ned på deres årskarakter.” En af lærerne un-
derstreger i et interview ligeledes, at karaktergivningen kan
være skadelig for elev-lærer-forholdet, og at det er vigtigt, at
eleverne ikke føler sig vurderet fra starten.

Der er dog én ting, alle er enige om: Enten skal der være års-
karakterer alle tre år, eller også skal der slet ikke gives årskarak-
terer. Forsøgets blanding af to år med og et år uden karakterer
vurderes entydigt som uhensigtsmæssigt.

Frafald og afstigning
Af de 81 elever, der påbegyndte det 3-årige hf, gik de 20 ud i
løbet af 1. hf. Man havde på skolen håbet, at forsøgets udvide-
de lærersamarbejde, projektarbejde og lektiehjælp ville kunne
holde frafaldet nede; men frafaldet i forsøgsklasserne har været
klart større end i skolens almindelige hf-klasser. Det bemærkes,
at af de 24 elever, der kom fra 9. klasse, er kun 1 gået ud.
Størst var frafaldet i den internationale klasse, hvor 8 af de 25
elever gik ud i løbet af 1. hf. Dette skal dog ses i sammenhæng
med, at der i denne klasse var 7 ventelisteelever, som valgte
linien, fordi der var plads, og af disse 7 faldt de 4 hurtigt fra.
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I 2. hf var der kun en enkelt elev på den pædagogisk-sociale
linie, der gik ud. Derudover blev to dræbt ved en trafikulykke.
På den internationale linie var der igen et betydeligt frafald, så
der endte med kun at være 12 elever tilbage i klassen.

Kun 7 elever - 6 fra den pædagogisk-sociale linie og en enkelt
fra den internationale linie - valgte at benytte afstigningsmu-
ligheden efter 2. år. De øvrige elever, i alt 47, valgte at tage det
tredie år med, og af dem gennemførte de 45.

Elevernes begrundelse for at tage det tredje år med er typisk, at
det giver nogle bedre muligheder for efterfølgende uddannelse
og erhverv, og at “man skal fuldføre det, man er begyndt på”. I
øvrigt regnede over 75% af eleverne ved begyndelsen af 1. hf
med, at de ville tage det tredje år med.

Af de 24 elever, der kom direkte fra 9. klasse, faldt 4 fra i løbet
af 1. og 2. hf. Af de 20, der gennemførte de to første år, valgte
de 3 at stige af efter 2. år, mens de øvrige 17 også gennemførte
det 3. år.

Det tredje år
Da der efter frafald og afstigning kun var 47 elever tilbage, der
valgte at tage det tredje år med, blev de samlet i to klasser. Det
kom bag på eleverne, at man ikke bare opretholdt de tre stam-
klasser, og det gav anledning til nogen frustration. I 3. hf blev
u- og v-klassen, der var de to mindste klasser, slået sammen til
én klasse, 3. y. Skønt disse to klasser var fra hver sin linie, kun-
ne det lade sig gøre, idet der ikke var nogen linietoning det
tredje år.

I 3. hf var dansk, historie og religion obligatoriske fællesfag.
Desuden skulle eleverne have valgfag, heraf et på højt niveau,
og de skulle som andre afgangsklasser i hf lave en større skrift-
lig opgave. På grund af det store timetal i 1. og 2. hf er der
plads til flere tilvalgsfag i 3. hf end på andre hf-forsøg - og
også i sammenligning med det almindelige hf - og det finder
mange elever meget værdifuldt.

Nedenfor er fællesfagene på det tredje år omtalt.
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Dansk
I overensstemmelse med B-modellen blev dansk afsluttet på A-
niveau efter 2. hf med bl.a. skriftlig eksamen. I 3. hf, det så-
kaldte A+ niveau, blev undervisningen tilrettelagt ud fra en
forsøgsbekendtgørelse, som dansklærerne havde udarbejdet.
Der blev specielt lagt vægt på fordybelse, på elevernes selvstæn-
dige og kreative arbejde med skønlitterære tekster og på inte-
gration af det skriftlige og mundtlige arbejde i faget. Et væ-
sentligt middel hertil var meddigtningsopgaver, hvor eleverne
som en del af deres hjemmeforberedelse eller øvrige arbejde
med en fiktionstekst digter videre på den. Eksamen blev afpas-
set efter undervisningens indhold. Den skriftlige eksamen var
todelt, idet eleverne både skulle udarbejde en fiktionstekst og
en kort, ræsonnerende prosatekst. Til den mundtlige prøve
blev der eksamineret i en kombination af kendt og ukendt
tekst.

Hos eleverne er der udbredt tilfredshed med den nye under-
visningsform, og de finder meddigtningsopgaverne både sjove
og meningsfulde. Dette kommer bl.a. til udtryk i deres svar på
evalueringsgruppens spørgsmål om de tre mest positive ting
ved uddannelsen. Også lærerne er godt tilfredse med udbyttet
og peger på, at meddigtningsopgaverne giver gode muligheder
for at arbejde med både oplevelse og med analyse og fortolk-
ning. I øvrigt er disse opgaver med til at sikre, at eleverne får
sat sig ind i teksten, da det er en forudsætning for at kunne
meddigte.

Derimod er både elever og lærere meget utilfredse med, at
karakterer og eksamensresultater i dansk fra de to første år
bortfalder, når man tager det tredje forsøgsår med. Det virker
ikke rimeligt, at det kun skal være eksaminer på baggrund af
undervisningen i 3. hf, der skal tælle på eksamensbeviset. Det
brud, der sker i undervisningen mellem 2. og 3. hf, opleves
heller ikke som hensigtsmæssigt.

Historie
Faget historie har haft tilsvarende problemer. Også i historie
afsluttes undervisningen efter 2. hf på samme niveau som i
almindelige hf-klasser, og også her skal der bygges et tredje år
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ovenpå. En lærer siger i et interview: “Det kommer til at virke
lidt mærkeligt, man kører hele molevitten igennem, hele kro-
nologien, og så skal man forfra og alligevel ikke forfra og på et
højere niveau”. Som i dansk er undervisningen tilrettelagt efter
en lokalt udarbejdet forsøgsbekendtgørelse.

Også i historie har man haft problemet med, at karaktererne
fra de to første år slet ikke tæller. Endvidere ser mange elever
ikke noget behov for at have historie på et højere niveau end
på det almindelige hf, de vil hellere have flere valgmuligheder.
Eksamen efter 3. hf gav i øvrigt et pænt resultat, mens eksa-
men efter 2. hf resulterede i betydeligt lavere karakterer. De
dårlige karakterer efter 2. hf kan dog forklares med, at det kun
var en egentlig eksamen for de få elever, der havde valgt at sti-
ge af. For de andre fungerede det blot som en årsprøve.

Religion
I den oprindelige forsøgsansøgning var religion et fællesfag i 2.
hf. Da forhandlingerne mellem skolen og Undervisningsmini-
steriet resulterede i flere obligatoriske fag i 1.-2. hf, var alle på
skolen enige om, at der måtte skaffes luft ved at udskyde et fag
til 3. hf. Valget faldt på religion, hvilket religionslærerne var
særdeles utilfredse med. De følte, at deres fag blev nedpriori-
teret, og gjorde opmærksom på de gode muligheder, religions-
faget har for samarbejde på både en pædagogisk-social linie (fx
om etiske problemer) og på en international linie (fx om mø-
det mellem mennesker fra forskellige kulturer). Flytningen af
religion blev dog fastholdt, da det var absolut nødvendigt at
nedbringe timetallet.

Linietoningen er ophørt i 3. hf, men man har alligevel i under-
visningen i 3. t udnyttet, at alle elever har gået i en pædago-
gisk-social klasse, til diskussioner om opdragelse og om for-
midling af kristendom og andre religioner til børn og unge.
Religionslæreren fortæller i øvrigt, at der på enkelte punkter er
tydelige forskelle mellem forsøgsklasserne og almindelige hf-
klasser. Eleverne i 3. t og 3. y virkede mere modne og mere
selvstændige, og de var bl.a. bedre til at organisere et gruppear-
bejde.
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Forsøgets ydre vilkår
Vilkårene for forsøget på Herning HF og VUC har ikke været
de bedste. Forsøgsforslaget blev i sin tid fremsat af skolens le-
delse. Blandt lærerne var meningerne delte, og behandlingen i
pædagogisk råd endte med en afstemning, hvor der var flertal
imod forsøget. Alligevel valgte skolens ledelse at ansøge om
forsøget, og det blev godkendt af både Undervisningsministeri-
et og Ringkjøbing Amt. Forhandlingerne med Undervisnings-
ministeriet resulterede dog i lidt flere obligatoriske fag, end der
indgik i den oprindelige forsøgsansøgning, for at sikre den fag-
lige bredde på de enkelte linier. Dermed formindskedes elever-
nes muligheder for valgfag de to første år.

Flere af de interviewede lærere er inde på, at uenigheden på
skolen har forårsaget, at planlægningen kom lidt sent i gang,
og at man har savnet en fælles opbakning om forsøget. Ligele-
des er de nærmere overvejelser over, hvad man ville opnå med
projektarbejdet, værkstedstimerne osv., kommet på et sent
tidspunkt, idet lærerne jo ikke har været inddraget i dem fra
begyndelsen. Forhandlingerne med Undervisningsministeriet
om obligatoriske fag, eksamen osv. kunne først afsluttes, efter
at undervisningen i 1. hf var i fuld gang. Næsten alle elever
giver udtryk for utilfredshed med, at de ikke fra starten har
kunnet få svar på deres spørgsmål om forsøget, og at meget er
blevet afgjort og planlagt temmelig sent. “Der er ikke styr på
tingene!” er en typisk kommentar. Dette slår også kraftigt
igennem i evalueringsgruppens undersøgelse af, hvad eleverne
opfatter som det mest negative ved forløbet.

Forsøget fik således ikke den nemmeste start. Ved en gentagel-
se af forsøget ville disse problemer kunne undgås, og der ville
være bedre muligheder for at vurdere, om de centrale ideer i
forsøget kunne bære. Man forstår den frustration, som alle på
skolen har følt over amtets afslag på ansøgningen om at måtte
gentage forsøget i justeret form.

Elevers og læreres vurdering af uddannelsen
Ved slutningen af 3. hf er eleverne - både af skolen og af evalu-
eringsgruppen - blevet spurgt, om de er tilfredse med deres hf-
uddannelse, og om hvad de finder mest positivt og mest nega-
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tivt ved den. Svarene viser tydeligt en generel tilfredshed. Der
er endvidere nogle punkter, som af mange fremhæves som
positive, nogle få, der af mange fremhæves som negative, og
endelig er der enkelte punkter, hvor meningerne er delte.

Der er især meget stor tilfredshed hos eleverne med, at det 3-
årige hf på Herning HF og VUC giver mulighed for at have
flere valgfag og flere fag på et højere niveau end på det almin-
delige hf. Mange er også glade for linierne og deres områdefag,
og nogle har savnet linietoningen i 3. hf.

En stor del af eleverne peger på projektarbejdet som noget
meget positivt, men kun ca. halvdelen har savnet at have pro-
jekter i 3. hf.

Endvidere fremgår det tydeligt, at de fleste elever har været
særdeles glade for danskundervisningen i 3. hf, specielt dens
brug af meddigtningsopgaver.

Af negative ting nævner de fleste, at de i for høj grad har følt
sig som forsøgskaniner, at der “ikke var styr på tingene”, og at
informationer derfor kom meget sent. Det skal bemærkes, at
dette ikke er en vurdering af forsøgsstrukturen som sådan, men
af vilkårene for dette første (og desværre eneste) forsøgsforløb.

Et enkelt forsøgselement deler eleverne i to grupper, der for-
mentlig er nogenlunde lige store: karaktergivningen. Mange
elever anfører, at det har været meget positivt at få årskarak-
terer, og at de har savnet dem i 3. hf. Omvendt er der også
mange, der nævner karaktergivningen blandt de negative ting.

Der er ikke tilsvarende spørgeskemaundersøgelser over lærernes
vurderinger, men interviewene og skolens rapporter viser en ret
stor overensstemmelse med elevernes opfattelse. Dog vurderer
lærerne ikke udbyttet ved projektarbejdet helt så højt, som ele-
verne gør. Som det også fremgår af skolens rapporter, er den
væsentligste grund hertil nok, at mens lærerne lægger stor vægt
på det faglige udbytte, har projektarbejdets personlige og socia-
le kompetencer tilsyneladende større betydning for elevernes
vurdering.
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I flere interview er lærere og elever inde på, at dette forsøgs-hf
- med et 3-årigt forløb, optagelse direkte fra 9. klasse, liniede-
ling og årskarakterer - er kommet til at minde meget om gym-
nasiet, måske for meget.

Et af forsøgselementerne var netop, at elever kunne optages
direkte fra 9. klasse. Noget tyder på, at optagelsen af meget
unge elever ikke har givet de helt store problemer, og frafaldet
i denne gruppe har ikke været specielt stort. En af de inter-
viewede lærere siger: “Det er fuldstændig problemfrit. Det der
gør forskellen er, om de har været ude af skolesystemet. Jeg
kan overhovedet ikke mærke forskel, om de har taget 10. eller
ikke taget 10.” Ikke alle er dog enige heri, f.eks. siger en elev:
“Der gives jo adgang direkte fra 9. klasse, og det synes jeg er
for tidligt. På hf kommer man til at gå sammen med en masse
ældre mennesker, og hvis der så kommer en eller flere gymna-
sielignende klasser, så bliver forskellene for store, er jeg bange
for. (...) Man skal tænke på de mennesker, der har været ude
og få noget erfaring.” Formentlig må man på dette punkt
afholde sig fra en meget håndfast konklusion.

Evalueringsgruppens vurdering

Med sin 3-årige forsøgsstruktur har Herning HF og VUC
afprøvet en meget ambitiøs hf-model. Der er i forsøget lagt
vægt på både at give eleverne mulighed for at tone deres ud-
dannelse ved valg af en særlig linie, at give dem flere valgfag på
højere niveau end på det almindelige hf og at bibringe dem
kompetencer knyttet til projektarbejde. Desuden skal bredden
i hf-uddannelsen bevares.

Der er ingen tvivl om, at eleverne har fået en god uddannelse
og efter de tre år står godt rustet til deres videre uddannelses-
forløb, og på nogle punkter har de som ønsket opnået et høje-
re niveau, end man når på det 2-årige hf. Det er eleverne be-
vidste om og ved uddannelsens afslutning også glade for.
Omkostningen har været en meget stor arbejdsbyrde, og det er
både skolens og evalueringsgruppens vurdering, at arbejdspres-
set har været for stort. For en elev, der passede både undervis-
ningen og alt hjemmearbejdet samvittighedsfuldt, blev der
næsten ikke tid til andre ting.
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Projektarbejdet har været værdifuldt, specielt hvad angår de
kompetencer, der er knyttet til projektarbejdsformen (grup-
pesamarbejde, problemformulering, informationssøgning, af-
grænsning og strukturering af et fagligt stof samt skriftlig og
mundtlig formidling af det), og det har virket engagerende på
langt de fleste elever. Det har dog kun i beskedent omfang sat
sit præg på den øvrige undervisning. Progressionen i projektar-
bejdet har tilsyneladende ikke været stor nok til, at det er ble-
vet bærende for den faglige indlæring, og man kan stille
spørgsmål ved, om det faglige udbytte helt har stået mål med
den investerede undervisningstid. Det havde muligvis været en
fordel at begynde med nogle lidt mindre projekter, hvor der
blev fokuseret på, at eleverne tilegnede sig projektarbejdsfor-
men.

Projekteksamen har været vellykket. Kombinationen af
gruppesamtaler og individuelle spørgsmål har fungeret godt,
og elever og lærere opfatter en eksamen på denne form som
retfærdig. Det er dog måske et problem, at de individuelle krav
kan komme lidt i konflikt med samarbejdet i projektgruppen.
Desuden havde det nok været en fordel, hvis der ikke var gået
helt så lang tid fra selve projektarbejdet til projekteksamen.

At lektieværkstedet aldrig blev den store succes, skyldes for-
mentlig primært, at eleverne på grund af arbejdspresset mest
oplevede det som en yderligere belastning. Studieværkstedet
led en tilsvarende skæbne, og hovedparten af timerne dertil
kunne nok med fordel have været placeret i 1. hf i stedet for 2.
hf.

Karaktergivningen er et element i uddannelsen, der betyder
meget for eleverne. Der er gode og klare argumenter både for
og imod årskarakterer, og det er tydeligt, at man ikke kan stille
alle tilfreds. Der er tilsyneladende en tendens til, at de elever,
der kommer direkte fra folkeskolen, er dem, der trives bedst
med årskarakterer, mens de lidt ældre elever har behov for ikke
at føle sig vurderet fra den første dag på skolen. At have to år
med årskarakterer og et år uden har virket ulogisk og kan ikke
anbefales. Der henvises i øvrigt til afsnittene om evaluering i
nærværende rapport.
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Afslutningen af historie og dansk på A-niveau efter 2. år efter-
fulgt af et ekstra historiefag og et ekstra danskfag har ikke
været hensigtsmæssig og opfattes som kunstig af både elever og
lærere. Det virker heller ikke rimeligt, at karaktererne fra de to
første år slet ikke tæller for de elever, der tager det tredje år
med. Derimod er der bemærkelsesværdig stor tilfredshed med
selve undervisningsformen i dansk i 3. hf.

Frafaldet har været relativt stort, især på den internationale
linie. En del af forklaringen ligger nok i, at liniestrukturen
indebærer bundne valgfag på B-niveau. Det kan være vanske-
ligt for en elev, før hf påbegyndes, at skulle vurdere, om han
eller hun kan magte et givet fag på B-niveau. Frafaldet blandt
de elever, der kom direkte fra 9. klasse, var ikke specielt stort,
og heller ikke på andre områder har denne elevgruppe specielt
skilt sig ud.

Muligheden for at stige af efter to år med begrænset studie-
kompetence har ikke haft den store betydning. Langt de fleste
elever planlagde fra starten at tage alle tre år, og det holdt de
fast ved.
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Bilag 2: Himmelev Gymnasium: 

3-årigt ungdoms-hf

Formål

I efteråret 1998 startede man et 3-årigt hf-forsøg, som havde
til formål at bygge bro mellem grundskolen og hf. Forsøget var
specielt tænkt som et tilbud til elever i 9. klasse som en slags
præparandår på hf i stedet for 10. klasse eller efterskole, og
dermed et tilbud til elever, der vidste, de ønskede en hf-uddan-
nelse efter 10. klasse, men var usikre på, om de kunne leve op
til de krav, der stilles i begyndelsen af den 2-årige hf-uddannel-
se. Ud fra den typologi, som oprindeligt ledsagede forslaget
om forsøg med 3-årigt hf, jf. ovenfor side 116-117, er Him-
melev-forsøget således af type A, det vil sige et “overgangsfor-
søg”, hvor et introduktionsår følges af 2 normale hf-år. 

Hensigten med forsøget var mere specifikt at undersøge, om et
første år efter den nedenfor anførte model kunne give eleverne
en personlig og faglig udvikling, der

• letter påbegyndelsen af den egentlige hf-uddannelse,

• formindsker elevfrafaldet, og

• sikrer eleverne et bedre udbytte.

Forsøgets deltagere

Klassen havde i det først år 30 elever, hvoraf 7 gik ud, så den
efter det første år bestod af 23 elever. Efter andet år reducere-
des den med yderligere 3 elever til 20. Ved eksamen tredje år
bestod klassen af 18 elever, hvoraf 17 gennemførte og bestod
eksamen. 

Det er ved afslutningen af forløbet studievejlederens skøn, at
kun 6 af eleverne ville have kunnet klaret et normalt 2-årigt hf.
Det er samtidig en lærers skøn, at man har ramt den “rigtige”
gruppe elever, “der er meget lidt læsevant og har svært ved at

175



176

formulere relevante spørgsmål. For ikke at tale om deres van-
skeligheder med på metaplanet at tale om metoders hensigts-
mæssighed, osv.”34

Forsøgets organisering og indhold

Det egentlige forsøg var koncentreret i det 3-årige forløbs 1. år
og 1. halvår af 2. år med særlig vægt på en kombination af
faglig indlæring og kreativ udfoldelse.

Som optakt skulle eleverne i en intro-fase igennem et kursus i
studieteknik og arbejdsmetoder, herunder fælles grammatikun-
dervisning. 

Hele det første år skulle derefter domineres af fem projekter om
“krop & kultur” fordelt med 10 timer (dvs. to dage) per uge
udstrakt over hele skoleåret. Projektarbejderne var planlagt
med følgende indhold, se Tabel 16.

Tabel 16: 

Planlagte projekttemaer i “Krop & kultur” for første af tre

hf-år, 1. k (1998-1999), Himmelev Gymnasium

Uge Fag Aktiviteter 
1. 1.-7. Idræt-film Aktiviteter og teori i tilknytning til hyttetur, skriveværk-

sted, filmredigering, orienteringsløb.   
2. 8.-12. Idræt Idrætsteori i tilknytning til boldspil,

dommervirksomhed/turneringsafvikling.
3. 13.-19. Musik-drama- Produktion af teaterstykke med musik. 

idræt Kameraoptagelser.   
4. 20.-23. Billedkunst- Kulturværksted med periode og billedanalyse, analyse af 

musik kunst- og musikretninger afsluttende med koncert og
udstilling.   

5. 24. Dansk En hel uge til at skrive en opgave, der erstattede skriftlig
årsprøve i dansk og danskopgaven i det normale 1. hf.   

Fagene dansk (3t/uge), engelsk (6t/uge), tysk (fortsættersprog;
3t/uge) skulle tematisk i det l. år  inddrage det overordnede
projekttema om “krop og kultur” i undervisningen og ved

34) Evalueringsrapport for 1.k. Himmelev Gymnasium, maj 1999, s. 16



koordinering  fortsætte med at arbejde på at skabe et fælles
grammatisk fundament. 

Desuden var der planlagt lektieværksted i 3 timer om ugen
første år. 

Engelsk og idræt på fællesfagsniveau skulle afsluttes efter 1. år.
Der skulle gives årskarakter og afholdes 1 skriftlig og 2 mundt-
lige årsprøver foruden danskopgaven.

Endelig skulle der være et tæt teamsamarbejde (alle klassens
lærere + studievejlederen) i en fast hul-time én gang om ugen.

I det andet år skulle man fortsætte med tysk. Desuden biologi,
der tildeltes 1 ekstra ugentlig time.

Ét projekt skulle i efterårssemestret dreje sig om “krop og ener-
gi” i fagene fysik/kemi og biologi. Fagene matematik (4t/uge),
fysik/kemi (2t/uge) skulle arbejde med basale emner fra hf-
bekendtgørelsen. I fysik/kemi skulle man arbejde med 4 sæt
skriftlige opgaver/rapporter ud over de i bekendtgørelsen
nævnte opgaver. I forårssemestret skulle der skrives historieop-
gave i en uge, hvor anden undervisning skulle bortfalde. Desu-
den var der planlagt lektieværksted i 2 timer om ugen andet år.

I det tredje år kunne eleverne vælge tilvalg på linje med almin-
delige hf-klasser. Eleverne fik efter 3. år en normal hf-eksamen.

Forløbserfaringer - klassens sociale klima

Elever
Det første skoleår oplevede lærerteamet som noget turbulent.
Skønt man gennem studievejledningen og en brochure annon-
cerede, at forsøgsundervisningen som tema havde “krop &
kultur”, viste det sig, at nogle elever slet ikke var klar over, at
der var tale om en forsøgsklasse med et særligt tema, andre tro-
ede, at klassen primært skulle beskæftige sig med idræt, og
endelig tolkede nogle temaet som en indbydelse til at arbejde
med kreative fag, især drama.

Den heterogenitet, der som udgangspunkt prægede elevernes
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interesser, forelå også med hensyn til elevernes faglige forud-
sætninger og muligheder. Forsøg i enkelte fag på gennem
undervisningsdifferentiering at tackle disse problemer blev fra
lærerside opfattet som ikke vellykkede.

Livet i klassen
Et helt afgørende forhold, der har præget klassens liv, er hvad
man kunne betegne sociale eller socialpædagogiske problemer.
Klassen har gennemlevet nogle meget belastende perioder, for-
di eleverne indbyrdes ikke kunne finde en socialform at leve
under. Et fænomen som mobning er forekommet. På grund af
disciplinærproblemer greb lærergruppen ved det første års
afslutning kollektivt til at anmode tre elever om at gå ud af
skolen - hvad én elev gjorde, men to dog nægtede at gøre.

Klassens indbyrdes sociale spændinger blev tolket som et
udtryk for, at nogle elever var for umodne til at starte i hf, at
de forestillinger om skolearbejdets natur, som de havde bragt
med fra folkeskolen, var i konflikt med de gymnasiale uddan-
nelsers forudsætninger - især manglende lyst til at forberede sig
til timerne - og endelig projiceredes de indbyrdes konflikter ud
i det pædagogiske miljø, så f.eks. en elevs problemer i et fag
blev opfattet som lærerens problem med at undervise i faget.

Drenge og piger
Klassens sociale klima har, som det fremgår ovenfor, medført
et vist elevfrafald. Problemerne viste sig især som et modsæt-
ningsforhold mellem mandlige og kvindelige elever, hvor en
kønsbaseret opdeling karakteriserede klassen. Fra lærerside
opfattedes de to gruppers måde at forholde sig til de undervis-
ningsmæssige problemer på på to forskellige måder. De mand-
lige elever blev opfattet som aggressive og anklagende, mens
kvindelige elever kunne fremtræde som voksenappellerende
under henvisning til, at de var “ofre” for de mandlige elevers
udfald.

Klassens identitet
Endelig dukkede der et interessant fænomen op, der knytter
sig til det billede, som klassen havde af sig selv især i det første
år, og som muligvis reflekterede en holdning, som klassen
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mødte på skolen. Klassen anså sig for “særlig” men ikke - såle-
des  som det normalt er tilfældet med forsøgsklasser - i nogen
positiv betydning. Dels valgte skolen første år i bedste mening
at tildele klassen et fast klasseværelse, hvis placering af eleverne
blev opfattet som isoleret fra den øvrige skole. Dels signalerede
eleverne, at “man” anså klassen for en slags “hjælpeklasse”, “...
fordi I skal bruge 3 år til dét, andre bruger 2 år til!”. Oplevel-
sen af marginalisering og nedvurdering var næppe til gunst for
forsøget, men forsvandt i det store og hele, da der det følgende
år startede en ny 3-årig hf-klasse.

Lærergruppen
I lærergruppen, der for alle medlemmers vedkommende blev
udpeget til at være forsøgslærere, herskede der nogen usikker-
hed på to områder. 

Det ene vedrørte undervisningsforsøgets hovedvægt på projekt-
pædagogikken i det første år. Flere lærere erklærede sig usikre
og ikke pædagogisk godt nok forberedte til at arbejde på den-
ne måde. Man efterlyste forudgående efteruddannelse. Desu-
den tvivlede flere forsøgslærere på, om de både faglige og
modenhedsmæssige krav, som projektarbejdsmetoden stiller,
egnede sig for forsøgselever med den elevprofil, som man her
arbejdede med.

Det andet område vedrørte hele spørgsmålet, om en hf-lærer i
den udstrækning, der hér var tale om, overhovedet har til
opgave at optræde i socialpædagogens rolle. Enkelte af forsøgs-
lærerne tog direkte afstand herfra og betonede, at deres hoved-
indsats burde ligge på det faglige område. Forsøget udfordrede
på denne måde den rolleforståelse, som en gymnasie- og hf-
lærer i almindelighed har.

Lærergruppen, inklusive studievejlederen, anvendte dog megen
“socialpædagogisk” energi på at få klassen til at fungere socialt.
Ved første års afslutning blev der formuleret en intern regel-
samling om, hvilke tiltag der burde tages på det disciplinære
område, ligesom klassens sociale problemer blev krævet disku-
teret på hvert eneste ugentlige lærermøde.
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Erfaringer med forsøget

Klassens sociale liv
Gennem klassens andet år fortsatte turbulensen, men i løbet af
året konstaterede studievejlederen, at eleverne ikke mere i sam-
me omfang henvendte sig til hende om sociale konflikter med
andre elever. Det tredje år klagede en gruppe elever (piger) til
rektor over “støj i timerne og en grov tone fra flere af drengene
over for både piger og lærere i klassen”.35 Den samlede vurde-
ring er dog, at lærernes massive socialpædagogiske indsats i det
lange løb bar frugt, så klassen i løbet af det tredje år fungerede
nogenlunde tilfredsstillende socialt set. Det er dog vanskeligt
at afgøre, i hvilken udstrækning denne udvikling var betinget
af den ganske betydelige elevafgang, som klassen havde i løbet
af de tre år, så de mere skoleuegnede på denne måde blev
selekteret fra, eller der er tale om, at eleverne dels blev mere
modne og dels tilegnede sig skolens normsystem.

Var der tale om en enestående klasse, med særlige og ikke-
almene karakteristika for hf-klasser, eller var der tale om en hf-
klasse, der blot i en noget mere forstærket grad repræsenterede
træk, som kendes fra de fleste hf-klasser?

Det bør først og fremmest påpeges, at skolen netop havde
annonceret efter elever, der ønskede en blødere tilgang til hf-
forløbet. Desuden ønskede man, at eleverne overvejende skulle
tilhøre en elevgruppe, hvor man berettiget kunne spørge, om
de egnede sig til at gennemføre et hf-forløb. 

Det var altså forventeligt, at der ville blive flere og andre opga-
ver end de rent faglige med denne klasse. Sammenholdes hf-
evalueringsgruppens erfaringer med erfaringerne fra de andre
tilsvarende 3-årige hf-klasser, der er fulgt, fremtræder denne
klasse ikke med andre problemer end de øvrige. Derimod kan
kombinationen af mere markante problemer og udpegningen
af lærergruppen - i modsætning til en selvvalgt lærergruppe -
have været med til at generere oplevelsen af et noget voldsom-
mere forløb.  Det er i denne sammenhæng et interessant - og
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måske et afgørende - forhold, at langt de fleste elever i inter-
view giver udtryk for, at de har været glade for undervisnin-
gen, klassen og det sociale klima (sic!).

Intro-forløb
Dette forløb synes ikke at have efterladt sig videre spor hos ele-
verne. På interviewtidspunktet nogle måneder senere erklærede
de, at de ikke erindrede noget fra forløbet. Én husker dog, at
der var fællesgrammatik for fagene dansk, engelsk og tysk, men
fandt det “vildt forvirrende”. I Evalueringsrapport for 1.k. Him-
melev Gymnasium, Maj 1999, s. 1, konstateres det, at den
tværfaglige grammatikundervisning i starten bør tilrettelægges,
“så de basale ting sidder fast - og de skal løbende følges op”, en
opfordring der genspejler, at lærerne anser undervisningen for
ikke helt vellykket.

Projektforløbene
De to ugentlige projektdage var tænkt som en væsentlig del af
forsøgets 1. år. Det var her, eleverne skulle have et pusterum
fra de boglige fag, det var her, de skulle have mulighed for at
bruge deres kreative evner, og det var her, de “sociale kompe-
tencer” skulle udvikles. Der var lagt meget vægt på idrætsfaget
i samspil med musik, drama, film og billedkunst. 

Som nævnt stod det straks klart, at klassen var kommet med
meget forskellige forudsætninger. En gruppe ønskede mere
idræt, en anden erklærede ligeud, at de “hadede idræt”.36 Dette
gav store problemer de første lange måneder; klassen nærmest
saboterede idrætsundervisningen, indtil projektlæreren kønsop-
delte klassen. Og de projekterede projektemner mellem idræt,
film og billedkunst måtte skrottes eller minimeres. Socialt fun-
gerede klassen dårligt, og projektdagene blev af mange elever
efter projektlærerens mening anset for en “badebillet”. Et
særligt problem var, at projektlæreren ofte den ene dag var ale-
ne om at håndtere klassen uden hjælp til på samme tid at hol-
de øje med videokamera og redigeringsrum, formningsarbejder
og tre selvstændige projektgrupper.
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De to første projekter forløb nogenlunde som planlagt, jf.
Tabel 16. Det tredje måtte tematisk ændres til idrætspsykologi
- klassen var træt af idræt. Det fjerde blev ændret til en teater-
produktion, hvor eleverne selv skrev og opførte et stykke. Det-
te forløb blev en succes, “hvor samarbejdet omkring scenogra-
fi, spil, lys/lyd kom til sin ret”. Det femte projekt, hvor lærer-
gruppen nu foreslog et kulturtema med udgangspunkt i byen
Roskilde, blev helt afvist af eleverne, og man endte med nogle
projekter i en mere eller mindre minimal udgave.

Elevernes evaluering af projekterne er overvejende positiv. De
fremhæver især de projekter, hvor de fik lov til at lave, hvad de
ønskede. To temaer nævnes her, nemlig teaterprojektet og pro-
jekter med psykologiske elementer. Projektlæreren finder, at de
var glade for at arbejde med teater og at få lejlighed til at for-
dybe sig i et område. Eleverne blev også bedre til at fremlægge
et stort stofområde og hente informationer fra internettet.
Derimod skulle de tvinges til at bruge bøger.

Vanskelighederne ved det gennemførte projektforløb kan sam-
les i tre punkter. For det første var det anstrengende for alle
hele tiden at skulle forholde sig til nye store projekter. Lige så
snart et projekt var afviklet, skulle klassen straks melde sig på
et nyt. Projektlæreren foreslår i stedet, at projekterne samles i
et par koncentrerede projektuger efterår og forår med flere
lærere tilknyttet. 

Et andet problem var, at faget ikke havde eksamen eller videre-
bygning næste år. Der blev godt nok givet årskarakterer, men
de blev betragtet som ret uforpligtende i projektfaget.

Endelig har det tværfaglige samarbejde været svært at praktise-
re, så man snarere har arbejdet parallelt end tværfagligt.

Fagene
For den fagdelte undervisnings vedkommende i fællesfagene
dansk, engelsk, tysk, matematik, historie, biologi, fysik/kemi
og religion gælder generelt, at alle lærere konstaterer, at der er
store problemer med forberedelse, fremmøde, ro i timerne og
aflevering af skriftlige opgaver og øvelser. Mange af eleverne
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afstod fra at lave hjemmearbejde, og engagementet kunne være
svært at fastholde.

Fysik/kemi må således konstatere, at kun en tredjedel af de
planlagte afleveringer finder sted. Da historieopgaven andet år
er afleveret, interesserer eleverne sig ikke mere for undervisnin-
gen og har mange forsømmelser.

Nogle af fagene forsøger sig med samarbejde. I planen var ind-
lagt et projekt andet år med udgangspunkt i fagene biologi og
fysik/kemi. Øvelserne gennemførtes med energi, men rappor-
teringen var ikke videre opløftende.

Historie indgik i perioder i andet år temasamarbejde med først
tysk og siden engelsk med henholdsvis mindre og mere held.
Tredje år indgik dansk, religion og historie i et tværfagligt for-
løb, hvor lærerteam-samarbejdet blev konstateret som nødven-
digt.

Der hersker blandt lærerne enighed om, at klassens faglige ni-
veau i al almindelighed lader meget tilbage at ønske. Det har i
nogle tilfælde fået undervisere til at gå tilbage til den velprøve-
de klasseundervisning i håb om på den måde at sikre elevernes
basale, faglige færdigheder.

Ved den afsluttende eksamen, som 18 indstillede sig til, og én
ikke gennemførte, klarede elevere sig bedre end forventet.
Karakterniveauet afveg i de fleste tilfælde ikke meget fra en
normal 2-årig hf-klasses, men var dog som oftest lidt ringere.
Men da forventningerne var tilsvarende lavere, kan den rap-
porterende forsøgslærer fortrøstningsfuldt udtale: “Fælles for
os alle [dvs. forsøgslærerne] er det nok, at vi synes, eksamen -
og dermed den målelige del af succeskriteriet - gik langt bedre
end ventet.”37 Det er opfattelsen blandt forsøgslærerne, at godt
halvdelen af de 17 elever, der bestod, nok også havde bestået
en almindelig hf-eksamen, mens 7-8 stykker blev trukket igen-
nem af den længere proces, den mere tid til fagene og den
større opmærksomhed om eleverne og deres arbejdsindsats
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(eller mangel på samme) - bl. a. i form af lektieværksted, som
forsøget gjorde muligt.

Lektieværksted
Kun historielæreren refererer dog i fagomtalerne til lektieværk-
stedet.  Andet år lå fagets timer ved skæbnens gunst efter de to
værkstedstimer, og alene historie synes at have profiteret af, at
eleverne fik mulighed for at forberede sig til den kommende
time.

Elevernes vurdering er meget spredt. Nogle finder arrangemen-
tet en succes og glæder sig over at kunne være lektiefri, når de
er hjemme. En enkelt nævner, at det er rart at kunne få lærer-
hjælp til opgaver, især fordi forældrene ikke er i stand til at
hjælpe. Flere finder lektieværkstedstimerne overflødige. Dels
bruges timerne tilsyneladende mere til socialt samvær end til
lektielæsning, dels finder de, at det er bedre at lave lektier
hjemme.

Årskarakterer
Årskarakterer det første år synes ikke at have betydet noget
særligt for eleverne. Derimod rapporterer flere lærere, at kend-
skabet til, hvorledes en eksamen i et fag normalt forløber, ser
ud til at have været til gunst for den del af klassen, som opnår
at gå til afsluttende eksamen i fag som f.eks. biologi og fysik/
kemi. 

Lærersamarbejde
Alle interviewede lærere har været tilfredse med lærersamarbej-
det. Det anses for at være en forudsætning for at lave tværfag-
ligt projektarbejde. Samtidig er det i dette specifikke tilfælde
blevet anset for at være nødvendigt på grund af klassens sociale
problemer. En enkelt lærer mener dog, at de store sociale pro-
blemer har været for meget i fokus og ikke altid har haft noget
reelt med klassen at gøre.

Det centrale er, at alle lærere (og studievejlederen) anser lærer-
samarbejdet for at være det mest positive aspekt ved forsøget.
Den kollegiale opbakning man fik, mener man, ikke er noget,
der automatisk opstår, når en lærergruppe møder problemer af
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den type, som den foreliggende forsøgsklasse gav. Eksistensen
af det formaliserede lærersamarbejde var forudsætningen her-
for.

Evalueringsgruppens evaluering

Forsøget havde sat sig til opgave at undersøge, om den
anvendte forsøgsmodel kunne give eleverne en personlig og
faglig udvikling, der (1) letter påbegyndelsen af den egentlige
hf-uddannelse, (2) formindsker elevfrafaldet, og (3) sikrer ele-
verne et bedre udbytte.

Det er konstateret, 

• at forsøgets første halvandet år indebar store sociale proble-
mer i klassen af et sådant omfang, at den faglige undervis-
ning led under det,

• at af 30 startende elever gennemførte 17 den afsluttende
eksamen, og

• at det faglige udbytte ikke var bedre end det, der ses ved 2-
årige hf-klasser.

Forsøgsmetodikken tillader ikke en egentlig konklusion. F.eks.
er det ikke muligt at konstatere, om denne model medfører, at
elever med den her tegnede profil bedre kan gennemføre en 3-
årig hf-eksamen, end en tilsvarende gruppe elever, som i stedet
forsøger sig med en 2-årig hf-eksamen. Der er ikke noget
komparativt grundlag.

Konklusionen må derfor bygge på det skøn, som forsøgslærer-
ne anlægger. Der indgår to aspekter heri, dels de lærermæssige,
dels de elevmæssige.

Et flertal af forsøgslærerne mener, at deres oplevelser og erfa-
ringer med forsøget ikke altid er af en sådan karakter, at de
anser indsatsen for udbytterig. Nogle går så vidt, at de er-
klærer, at de aldrig mere vil deltage i et sådant forsøg.

På den anden side er et meget stort flertal af de elever, som
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indstillede sig til den afsluttende eksamen, på dette tidspunkt
meget glade for dels undervisningen, dels dét, de har lært, og
endelig klassens sociale klima. For denne elevgruppe - og spe-
cifikt for den gruppe på cirka halvdelen af de tilbageværende
elever, som lærerne skønner alene har gennemført en hf-eksa-
men, fordi denne 3-årige mulighed fandtes - har modellen
været af afgørende betydning for deres videre uddannelsesfor-
løb. 

Det kan derfor med rimelighed antages, at (1) for cirka lidt
under en tredjedel af de startende elever har modellen lettet
påbegyndelsen af den egentlige hf-uddannelse. Det gælder
videre, at (2) frafaldet i denne klasse har været lidt større, end
hvad man gennemsnitligt ser i 2-årige hf-klasser, og at (3)
udbyttet ikke har været bedre end det, der ses ved 2-årige hf-
klasser, ja måske endog lidt ringere.

Konklusionen må derfor blive, at modellen ikke har demon-
streret den ønskede effekt. Det bør dog understreges, at det
stadig er rimeligt at hævde det uddannelsespolitiske synspunkt,
at skønt denne konklusion forekommer korrekt, har forsøget
dog medført, at 7-8 elever i denne 3-årige klasse har erhvervet
en hf-eksamen, som de under normale 2-årige hf-betingelser
formentlig ikke ville have erhvervet. Det politiske spørgsmål er
derfor, om omkostningerne herved har været for høje. Evalue-
ringen kan ikke besvare det.
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Bilag 3: 

Evalueringens datagrundlag

Evalueringen har omfattet 13 hf-skoler med forsøg, heraf 8
skoler med toårige forsøg og 5 skoler med treårige forsøg. 

Fra de 13 hf-skoler med forsøg har medvirket 14 klasser med
to-årige forsøg og 7 klasser med tre-årige forsøg. Der er endvi-
dere inddraget 13 toårige “kontrolklasser” uden forsøg for at
kunne sammenligne elevernes erfaringer i forsøgsklasserne
med erfaringer fra klasser uden forsøg.

Tabel 17: 

Evalueringens datagrundlag

Datakilde 1997 1998 1999 2000 2001
Indledende interview, observationer og 
mødedeltagelse på forsøgsskoler X X 

Selvevalueringsrapporter fra alle 
forsøgsskoler X X X X

Interviewundersøgelser af elever 
i forsøgsklasser X X X X

Interviewundersøgelser af lærere 
i forsøgsklasser X X X X 

Spørgeskemaundersøgelser af
elever i forsøgsklasser X X X X

Spørgeskemaundersøgelser af 
elever i kontrolklasser X X

Spørgeskemaundersøgelser af 
lærere i forsøgsklasser X X 

Prøvekarakterer fra elever 
i forsøgsklasser X X

Prøvekarakterer fra elever i kontrolklasser X X 

I Tabel 17 er i oversigtsform beskrevet det samlede datagrund-
lag for den gennemførte evaluering.



Ud over ovenstående har evalueringsgruppens medlemmer
gennemført en række klasseværelses- og eksamensobservatio-
ner, ligesom forskelligt materiale fra skolerne har været inddra-
get (ansøgninger til Undervisningsministeriet, undervisnings-
oplæg, censorrapporter m.v.). Desuden indgår oplysninger ind-
hentet fra Danmarks Statistik.

Evalueringens datagrundlag er mere fyldigt beskrevet i: På vej
mod et nyt hf. 1.del, Undervisningsministeriet, 2001; Hf-forsøg
1997-2000. Evaluering af 2- og 3-årige forsøg, Undervisnings-
ministeriet, 2001 og Hf-forsøg 1997 - 99. Status 1999 for arbej-
det i hf-evalueringsgruppen samt foreløbige konklusioner vedrøren-
de 2-årige hf-forsøg, 1997 - 1999. Undervisningsministeriet,
2000.
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Bilag 4: 

Oversigt over forsøg med 3-årigt hf, der ind-

går i evalueringsarbejdet

A: Overgangsforsøg (1+2 modellen)

Himmelev Gymnasium
Gedved Statsseminarium

B: Afstigningsforsøg (2+1 modellen, bl.a. Ole Vig-

modellen)

Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF 
Vesthimmerlands HF og VUC
Herning HF og VUC
Espergærde Gymnasium og HF
Stenhus Gymnasium og HF
Sct. Knuds Gymnasium og Hf-kursus
Gentofte Studenterkursus
Vallensbæk HF

C: Andet (her er kun medtaget de 3-årige forsøg) 

HF-Centeret Efterslægten
Greve Gymnasium 
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Bilag 5: 

Elevernes begrundelser for at være glade

eller ikke glade for at have valgt en 3-årig hf-

uddannelse i stedet for en almindelig 2-årig

hf-uddannelse

Ved afslutningen af 3. hf blev eleverne i de 3-årige forsøg
spurgt, om de var glade for, at de havde valgt en 3-årig hf-
uddannelse i stedet for en almindelig 2-årig hf-uddannelse.
80% af eleverne svarede, at de var glade for at have valgt en 3-
årig hf-uddannelse i stedet for en almindelig 2-årig hf-uddan-
nelse, mens 20% af eleverne enten svarede, at de ikke var glade
for at have valgt en 3-årig hf-uddannelse, eller at de var i tvivl.

I dette bilag er gengivet et koncentrat af elevernes begrundelser
for deres svar.   

I mange tilfælde relaterer elevernes begrundelser sig til de for-
søgselementer, som har været knyttet til netop det forsøg, ele-
verne har været med i. Derfor kan elevernes begrundelser med
fordel læses i sammenhæng med beskrivelsen af de enkelte 3-
årige forsøg. 

Beskrivelsen af de 3-årige forsøg på Vesthimmerland HF og
VUC, Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF og Greve Gymna-
sium findes i Hf-forsøg 1997-2000. Evaluering af 2- og 3-årige
forsøg. Statusrapport 3 fra hf-evalueringsgruppen. Uddannelses-
styrelsens temahæfteserie nr. 4 - 2001. Beskrivelsen af de 
3-årige forsøg på Herning HF og VUC og Himmelev Gym-
nasium findes som bilag 1 og 2 i denne rapport.

Vesthimmerland HF og VUC (3. f)

Begrundelser fra elever, der er glade for, at de valgte 3-årigt hf
Blev i folkeskolen erklæret måske egnet, på grund af manglen-
de modenhed. Den 3-årige hf gav eleven mulighed for at blive
optaget på hf. De tre år gav samtidig eleven tid til at blive
mere moden, og eleven fik knyttet nogle nære venskaber. Var
søgt ind på den 3-årige hf-uddannelse på grund af den
drama/medielinje, som eleverne fik stillet i udsigt. Kritiserer, at
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eleverne i stedet fik fem timers idræt, hvilket for denne elev
oplevedes som spild af tid.

Positivt at det 2-årige forløb blev bredt ud over et 3-årigt for-
løb. Gode muligheder for at vælge mange valgfag og gode
muligheder for at vælge få valgfag det tredje år.

Positive erfaringer med projektarbejderne, som der ikke er
samme muligheder for i et 2-årigt forløb.

Positive erfaringer med projektarbejderne, som der ikke er
samme muligheder for i et 2-årigt forløb.

Det har været godt, at man har haft et år længere sammen
med vennerne, selvom det sidste år var svært rent fagligt.

Er glad for at have haft bedre tid til til at lære de forskellige
fag, end et 2-årigt forløb ville have givet mulighed for.

Projektarbejderne har medvirket til, at eleven har lært at sam-
arbejde med andre i grupper. Ville aldrig have kunnet få så
gode karakterer i et 2-årigt forløb.

Er glad for at have haft meget gruppearbejde, og at eleverne fik
standpunktskarakterer de første to år. Valgte den 3-årige hf,
fordi der var mulighed for afstigning efter to år (valgte at gen-
nemføre det tredje år).

Mange flere valgmuligheder med hensyn til undervisningsstof.
Kunne prioritere det man var mest interesseret i, fordi de tre år
gav god tid til at gennemgå pensum.

Det 3-årige forløb medvirkede til forøget selvtillid, som ikke
var så stor i forvejen på grund af dårlige erfaringer i folkesko-
len. Fik god hjælp til at bekæmpe faglige svagheder. Projekt-
arbejdet har givet gode muligheder for at arbejde tværfagligt
og gå i dybden med et emne. Har herigennem fået bedre for-
ståelse for de enkelte emner, hvilket har hjulpet ved eksamen.
Alt i alt har det 3-årige forløb givet gode muligheder for at for-
dybe sig i de enkelte fag. Føler sig bedre rustet til at læse videre.
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Fremhæver de gode fag.

Fremhæver det positive i, at der har været mulighed for så
mange fag på høje niveauer. Alt i alt tre gode år med mange
spændende ting. Nævner som noget negativt, at man skulle
have dansk det tredje år. Finder dette overflødigt, da eleverne
havde dansk i det første og det andet år på samme niveau.

Projektarbejderne, selvom der var lidt for mange projekter de
første to år. Godt at der ikke skulle lavet et projekt i 3. hf.
Hvis eleven havde valgt den 2-årige hf, “så tror jeg nok, at jeg
havde været meget på spanden, for den dag i dag ved jeg ikke,
hvad jeg vil bagefter”.

Er glad for, at de startede blidt op fagligt, da eleven havde
været væk fra skolen i et år. Projektperioderne gode og læreri-
ge.

Glad for standpunktskarektererne de to første år. Ville gerne
have haft standpunktskarakterer også det tredje år. Det 3-årige
forløb gjorde, at det ikke var så stresset et forløb. Projekterne
giver store fordele i et videre uddannelsesforløb, fordi eleverne
har lært samarbejde og projektskrivning.

Var skoletræt efter folkeskolen og havde ikke lyst til at arbejde
så hårdt, som man normalt gør på 2-årigt hf eller i gymnasiet.
Positivt at man startede så skånsomt op, selvom det næsten var
for let. Efterhånden var niveauet gradvist steget. Eleven ville
nok være droppet ud, hvis man var startet hårdere.

Har lært meget via gruppearbejderne. Gode lærere.

Har altid haft svært ved skolen, og det 3-årige forløb har givet
eleven tid til at nå at tænke. Har været glad for de mange krea-
tive fag, da eleven gerne vil være pædagog. Fremhæver projekt-
arbejderne og projektskrivningen som årsag til en varm anbefa-
ling af den 3-årige hf-uddannelse. Problemer med sammenhol-
det i klassen, idet eleverne efter to års samarbejde var trætte af
hinanden. Gruppearbejdet det tredje år blev for meget. Ville
hellere det tredje år have arbejdet mere individuelt.
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Projektskrivningen har givet gode erfaringer. Samfundsfag og
matematik skulle efter elevens mening også være projektfag.
Ville dog have valgt gymnasiet, hvis omvalg havde været
mulig, da gymnasiet forekommer mere velorganiseret.

Begrundelser fra elever, der ikke er glade for, at de valgte 3-årigt
hf 
Klassen aldrig fungeret optimalt. Altid været usikkerhed om en
del ting vedrørende klassen. Alt omkring elevernes fag det
tredje år har været meget forvirrende. Det tredje år har været
for hårdt i forhold til de to første år. Lektierne burde være
bedre fordelt over alle tre år.  

Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF (3. k)

Begrundelser fra elever, der er glade for, at de valgte 3-årigt hf
Fremhæver projektarbejderne i de første to år. Klassen OK.
Lærerne ville eleverne det bedste. Studie/kano/introture gode.
Har været meget glad for historieundervisningen i 3. hf.

Valgte det 3-årige hf på grund af projektarbejderne, som ele-
ven dog ikke har været tilfreds med. Hf-uddannelsen har været
for dårligt tilrettelagt, og eleven anker over, at der var uklarhed
om, hvordan elevernes eksamensbeviser skulle se ud. Har sav-
net faste retningslinjer for det 3-årige projektforløb.

Ønskede ikke, at skolen skulle fylde hele ens liv mht. til lektier
osv. Den 3-årige hf har givet tilpas tid til arbejde og fritid.
Lærerigt at lave projekter og samarbejde med andre. Haft mu-
lighed for mange fag, som alle har bidraget til at lære noget
spændende.

Fremhæver projektarbejderne de første to år, da man lærer
mere pga. fordybelsen af emnerne. Har savnet projektarbejde
lidt det tredje år, men fremhæver også det positive i, at der det
tredje år kom nye og ukendte fag til.

Fremhæver projektarbejderne de to første år og så muligheden
for det tredje år at fuldføre et hf-forløb. En smule forvirrende
at være forsøgskaniner, da mange af de informationer eleverne
fik ikke holdt stik. Kritiserer informationsbrochuren om den
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3-årige hf-uddannelse, hvor eleverne fik at vide, at der ikke vil-
le blive så mange lektier, hvilket ikke kom til at passe. Generelt
dårlig information om uddannelsen. Eksamensbeviset er ikke
udarbejdet før det tredje år, og eleverne aner ikke, hvordan det
kommer til at se ud. Nævner at mange arbejdsgivere ser valget
af 3-årigt hf som en negativ ting.

Valgte den 3-årige hf pga. projektarbejderne de to første år.
Har været glad for mere tid til skolearbejdet og færre lektier. 

Valgte den 3-årige hf pga. projektarbejderne. Projektarbejds-
formen og computerne har været en stor fordel. Projektar-
bejdsformen lægger op til større selvstændighed. Har dog været
lidt ubehageligt at være med i den første forsøgsklasse, da
mange forhold undervejs ikke har været i orden og stadig ikke
er det.

Valgte den 3-årige hf pga. projektarbejderne, som giver mulig-
hed for at arbejde mere selvstændigt. Det 3-årige forløb har
givet større muligheder for fordybelse, samarbejde. Gruppear-
bejdet har været godt, fordi eleverne har fået trænet mundtlig
fremlæggelse. Det 3-årige forløb har givet muligheder for at
overveje, hvad eleven gerne vil beskæftige sig med i fremtiden.  

Valgte den 3-årige hf pga. projektarbejderne og har været glad
for dem. Irriteret over, at Undervisningsministeriet har været så
usikre på, hvordan elevernes eksamen skulle forløbe. 

Valgte udelukkende den 3-årige hf pga. projektarbejderne. Pro-
jektarbejderne de første to år levede op til forventningerne, var
lærerige og inspirerende og gav muligheder for at lære om de
forskellige fag på en utraditionel og langt mere effektiv måde.
Projektperioderne har også medvirket til, at eleven har følt sig
mere motiveret til at følge med i den almindelige undervisning
uden for projektperioderne.

Valgte den 3-årige hf for at få mere tid til arbejde, sport og
venner og pga. projektarbejderne. Var meget glad for projekt-
arbejde i 10. klasse i folkeskolen. Projektarbejde er en genial
arbejdsform, hvor man lærer sine kammerater at kende på en
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helt anden måde. Arbejdet med projektopgaverne er meget
mere intense og koncentrerede.

Begrundelser fra elever, der ikke er glade for, at de valgte 3-årig
hf/er i tvivl
Både ja og nej. Glad for projekterne, fordi de gav mulighed for
at fordybe sig i emnerne sundhed og sygdom. Glad for de to
første år, men glæden overskygget af det tredje år, som har
været dårligt planlagt. At få tysk - et fag som danskere i forve-
jen er dårlige til -  så sent som tredje år virker slet ikke. Andre
ledelsesmæssige svigt har været kommunikationen/planlægnin-
gen mellem rektor, ministerium og lærere. Det har skabt stor
tvivl. “Nogle gange har jeg følt, vi var forsøgsdyr, som ikke
vidste, om vi var købt eller solgt”.

Både ja og nej. Fremhæver dog, at tre år har været godt til at
fordybe sig i emnerne. Valgte den 3-årige hf på grund af pro-
jektarbejderne, og de har været en god udfordring.

Eleven har fortrudt valget af 3-årigt hf og begrunder ikke hvorfor.

Greve Gymnasium og HF (3. r)

Begrundelser fra elever, der er glade for, at de valgte 3-årigt hf
Glad for de gode projektperioder, hvor man lærer at arbejde
sammen. Kommet tæt på nogle emner, som man ikke kan
komme så tæt på i den almindelige undervisning og gør
undervisningen mindre ensformig. De tre år i stedet for to har
givet mere tid til arbejde ved siden af skolen, uden at det er
gået ud over lektierne.

Valgte den 3-årige hf pga. det mindre ugentlige timetal, som
giver overskud til andre ting, blandt andet mere tid til lektier.
Uddannelsen levet op til forventningerne. 

Glad for at have valgt den 3-årige hf, fordi der ikke er så man-
ge eksamener hvert år. Ville ikke på en 2-årig hf have kunnet
“klare 10 eksamener på ca. en måned”.

Projektperioderne god pause fra almindelig undervisning. Ele-
verne har fået mere ansvar og selv kunnet udforme opgaverne,

195



som de selv ønskede. De færre timer og mere fritid har givet
muligheder for at gå mere i dybden i det enkelte fag. Klassens
størrelse god det tredje år, da der er tid til alle i undervisningen
pga. de få elever. Mulighederne for at vælge valgfag i 2. hf har
været for ringe. Da eleverne havde så få timer i 2. hf, skulle det
have været muligt at vælge ekstra fag.

Da der har været færre undervisningstimer, har der været mere
tid til at lave lektier. Undervisningen har været mere intens,
fordi projektarbejderne har gjort, at eleverne kom til at kende
hinanden godt og det har styrket sammenholdet.

Tidligere gået på 2-årigt hf, men droppede ud, da antal fag,
timer, lektier var totalt uoverkommeligt. På den 3-årige hf har
eleven kunnet nå alle sine lektier, uden at skulle sidde en hel
dag derhjemme. Der er bedre tid til at forstå stoffet. Det min-
dre belastende forløb har medvirket til, at eleven er blevet en
mere glad og udadvendt person. Eleven blev desuden mere
motiveret for at gå til eksamen.

De få timer om ugen har gjort, at det hele var til at overskue,
da eleven dyrkede meget idræt ved siden af og desuden havde
arbejde. Det har været godt at lave så mange projekter. Det har
gjort det lettere at skrive de obligatoriske opgaver.

Begrundelser fra elever, der ikke er glade for, at de valgte 3-årigt hf
Tingene var for dårligt planlagt. Trist at se sine kammerater gå
ud efter to år, hvor klassen var samlet. Det var godt de to år,
det varede, mens det tredje år har været ulideligt.

Herning HF og VUC (3. u)

Begrundelser fra elever, der er glade for, at de valgte 3-årigt hf
Fremhæver de gode muligheder for at vælge fag på højt niveau.
Dog utilfredshed med at tingene har virket meget tilfældige og
“uden kontrol fra det sted, der stod for det”. 

Kunne bedre overskue det 3-årige hf, da eleven nogle gange
har lidt svært ved at følge med fagligt. Har også været glad for
årskaraktererne og terminskaraktererne, så man vidste, hvor
man lå.
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Fremhæver, at der har været muligheder for at vælge flere valg-
fag. Eleven har fået flere fag på højt niveau, end der ville have
været mulighed for på et 2-årigt hf.

Der er større udbud af fag på det 3-årige hf, herunder fag på
højere niveauer. Godt med projektarbejde.

Mener at den 3-årige hf er sværere end den 2-årige hf. “2-årige
har det for let, tror jeg”. Har været glad for den pædagogiske
linie.

Kom direkte fra 9. klasse, så der var ikke andre muligheder, da
10. klasse ikke interesserede eleven. Mener, at den 3-årige hf-
uddannelse “er en lidt flyvsk uddannelse”, men har alligevel
været den helt rigtige uddannelse for eleven.

På grund af elevens fag i 10. klasse var den 2-årige hf ingen
mulighed for eleven. Eleven fremhæver psykologi og billed-
kunst i de første to år og valgfagene det tredje år. Dog skuffet
over den måde, hvorpå den afsluttende eksamen var planlagt.

Fremhæver danskundervisningen det tredje år. Der har været
mere tid til fordybelse i dansk, fordi der ikke skulle gennemgås
så mange tekster. Glad for et længere forløb med klassekam-
meraterne. Årskaraktererne var rare at have i forhold til det
almindelige 2-årige hf, hvor alt afhænger af eksamen.

“Jeg er glad, fordi jeg har fundet ud af, at jeg får meget mere
ud af de tre år. Jeg har valgt nogle valgfag, som jeg nok ikke
havde valgt efter andet år. Jeg får højere niveauer og tre fag
ekstra. Jeg er glad”. 

Bedre muligheder for bredere viden. Fremhæver psykologi og
billedkunst som obligatoriske fag de to første år. Valgte også
den 3-årige hf, fordi man får årskarakterer og er ked af, at der
ikke var årskarakterer det tredje år. Fremhæver de bedre mulig-
heder for at få flere højniveaufag på det 3-årige hf. Synes dog,
at der har været for lidt styr på tingene, og at den 3-årige hf
mere og mere kommer til at ligne den almindelige hf. Der var
desuden for lidt tid til eksamen.  
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De tre år har givet større indblik i mange fag, og eleven er for
eksempel blevet bedre til at analysere i dansk. Dette mener ele-
ven giver en fordel i forhold til elever i det 2-årige hf, fordi de
kun har dansk i to år. Den bedre analysekompetence mener
eleven at kunne mærke på sit engelskhold, hvor alle de andre
elever går på 2-årigt hf. Her har det været et stort plus for ele-
ven at kunne analysere i skriftlig engelsk.

Fremhæver obligatorisk psykologi og billedkunst de to første
år. Fordel med flere A-fag. Godt at man kan vælge mellem
tysk, idræt og musik. Godt med termins- og årskarakterer i de
to første år, men skidt at de ikke er der det tredje år. Lidt skuf-
fet i det hele taget over det tredje år, fordi det ligner andet år
på almindelig hf. For lidt tid til at læse til eksamen det tredje
år. Forstår ikke hvorfor eksamen ikke skal foregå ligesom efter
andet år via lodtrækning. Forstår iøvrigt ikke, hvorfor for-
søgsklassens linie bliver kaldt for pædagogisk-social linie.

Fremhæver mulighederne for mange fag, at man i højere grad
selv kan sammensætte sin uddannelse. Man har kunnet kom-
me omkring alle de fag, man ønskede.

På det 3-årige hf har man flere fag på A-niveau, og man har
flere timer. 

Gennem det 3-årige forløb har der været muligheder for at
vælge mange valgfag, end der er i det 2-årige forløb. De obli-
gatoriske fag har været udmærkede. Har også valgt forsøget,
fordi det var en pædagogisk linie. Der er flere højniveaufag
plus et udvidet højniveaufag, hvilket medfører en bedre
uddannelse. Muligheder for mange kreative fag, hvilket med-
fører en god blanding af kreative og boglige fag. Det medfører
større interesse og mere energi.

Begrundelser fra elever, der ikke er glade for, at de valgte 3-årigt hf
Utilfreds med at hf giver adgang for elever direkte fra folkesko-
lens 9. klasse, da der ikke hersker diciplin nok i denne alders-
gruppe. Strukturen i hf-uddannelsen har været præget af
megen uklarhed fra Undervisningsministeriets side: “Jeg bryder
mig ikke om, at der tages hastebeslutninger om min fremtid”.
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Et fremtidigt 3-årigt hf burde være udstyret med sin helt egen
profil i stedet for at være en uklar mellemting mellem det tra-
ditionelle hf og gymnasiet.

Herning HF og VUC (3. t)

Begrundelser fra elever, der er glade for, at de valgte 3-årigt hf
Mere moden efter tre år. Årskarakterer. Bedre rustet inden for
linien social og sundhed på grund af fagene psykologi, idræt,
biologi på A-niveau og mulighed for samfundsfag i to år.

På de tre år er eleven blevet mere bevidst om valg af uddannel-
sesretning. Uddannelsen har givet en bred faglig viden og
åbnet op for ny viden. Det er en ulempe, at der er så mange
fag det tredje år, da det gør tingene meget stressede. En
løsning kunne være kun to valgfag det tredje år.

Generelt glad for at have valgt det 3-årige hf. Glad for årska-
raktererne de to første år og ville gerne også have haft årska-
rakterer det tredje år. Dog fremhæves problemer omkring
lærerskift og eksamen. Samtidig var der misforståelser mellem
lærerne vedrørende forkortet læseferie, og hvor lang tid elever-
ne skulle gå i skole. Det var “vildt irriterende og virker rodet
og uorganiseret”. 

Den 3-årige hf-uddannelse har givet et bedre indblik i pæda-
gogiske fag, som kan bruges i et videre forløb. Psykologi og
billedkunst fremhæves. Nævner som noget negativt uenigheder
angående karakterer.

Har fået en del flere fag på højere niveau, end det havde været
muligt i et 2-årigt hf. Nævner som noget negativt, at planlæg-
ningen af det 3-årige hf ikke har været optimal. Det har skabt
alt for megen usikkerhed.

Både ja og nej, dog mest ja. Glad for de mange højniveaufag.
Det 3-årige hf er bedre fagligt end det 2-årige.

Glad for at have valgt 3-årigt hf, men har denne anke: Da ele-
verne startede, fik de at vide, at de deltog på lige fod med de
almindelige hf-studerende for eksempel om eleverne ønskede
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at blive 2-årige eller 3-årige, og at de ikke skulle have karakte-
rer. Det viste sig at være en fejl. Hvis eleverne gik ud af 2. hf,
manglede de religion, som er en væsentlig del af hf. Det endte
da også med, at eleverne skulle have karakterer.

Begrundelser fra elever, der ikke er glade for, at de valgte 3-årigt
hf/er i tvivl
Både ja og nej. Synes ikke det sidste år har givet noget brug-
bart ned religion som undtagelse. Den store selvstændige 2.
årsopgave var dog lærerig. Mange af fagene begyndte at over-
lappe hinanden, så det begyndte at blive kedeligt. Karaktergiv-
ningen har gennem hele forløbet en fiasko og bør ikke høre
hjemme på hf.

Både ja og nej. Mener at have udviklet sig mere på det 3-årige
hf. Glad for flere fag på højere niveauer. Har ikke været glad
for “alt det rod”, der har været med forsøget og ikke glad for,
at man fjernede årskaraktererne det tredje år, “hvilket er dybt
åndssvagt og meget mærkeligt at gøre”.

Uddannelsen har virket meget rodet, uplanlagt og uigennem-
tænkt. Eleverne fik i starten at vide, at de kunne stige af efter
2. år. Senere fik de at vide, at så ville de ikke have en fuld hf-
eksamen, fordi de da ville mangle religion og den store skriftli-
ge opgave.

Glad for at have fået flere fag på A-niveau, men synes, at der
aldrig har været rigtigt styr på uddannelsen. Man er ikke endt
med det resultat, som blev lovet. “Det er yderligere meget
skuffende, at læseferien er blevet så kort, og man bliver nødt
til at gå i skole, mens man går til skriftlig eksamen”. Endelig
utilfredshed med, at eleverne ikke har haft mulighed for at
skrive individuelt projekt, inden de skulle skrive 3. årsopgave.

Utilfreds med at eleverne i starten af uddannelsen fik at vide,
at man kunne stoppe efter to år, men efter det første år fik at
vide, at det passede ikke. Valgte det 3-årige hf for at blive fri
for karakterræset, men eleverne skulle så have karakterer allige-
vel. “Så jeg synes på en måde, at jeg er blevet snydt, for min
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plan var at stoppe efter 2. år, men det kunne jeg jo ikke, da jeg
så ikke ville have haft en normal hf-eksamen”.

Herning HF og VUC (3. v)

Begrundelser fra elever, der er glade for, at de valgte 3-årigt hf
Flere muligheder for fag på højere niveau, så eksamen bliver så
bred som muligt. Socialt har eleverne bedre muligheder for at
komme tæt på hinanden og dermed samarbejde bedre. Pro-
jektarbejderne i 1. og 2. hf fremhæves. De var med til at lære
eleverne, hvordan man som gruppe griber fat i et emne og
behandler dette. Beklager at så mange elever droppede ud, så 
v- og u-klasserne blev slået sammen det tredje år. Selvom der
kom nyt liv i klassen, så er eleverne ikke blevet rystet ordent-
ligt sammen, og de har derfor ikke arbejdet optimalt sammen.

God og meget alsidig uddannelse. Tre år giver klart større
mulighed for bedre udvikling både personligt og fagligt. Dog
har eleven svært ved at se forskellen på gymnasiet og den 3-åri-
ge hf-uddannelse. På den negative side har der været utroligt
meget rod mht. papirarbejde. Eleverne har været meget i tvivl
om, hvad der skete, hvilket dog ikke gør uddannelsen dårligere
for kommende hold.

Den 3-årige hf er mere kompetencegivende end den 2-årige hf,
ellers ville eleven ikke have valgt den 3-årige hf. Men der har
ikke været styr på forsøget fra hverken Undervisningsministe-
riets eller skolens side.

Fremhæver især projektundervisningen i 1. og 2. hf som meget
givende. En god måde at lære at arbejde sammen med andre
på og en god eksamensform. Socialt er det godt, at eleverne
har tre år til at lære hinanden at kende. Mener dog, at timerne
kunne være bedre fordelt, da eleverne det første år havde 35
timer om ugen. Lektier var derfor en stor del af elevernes dag-
ligdag. Ked af at v- og u-klasserne blev stået sammen. 

Begrundelser fra elever, der ikke er glade for, at de valgte 2-årigt
hf/er i tvivl
For mange problemer i 3. hf blandt andet med karakterer/
eksamen/årskarakterer, hvor man ikke på forhånd vidste, hvor-
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dan det forholdt sig. Det er lang tid at gå et år ekstra i forhold
til, hvad man får ud af det. Rod at eleverne fra to klasser det
sidste år blev slået sammen.

Tre år er for meget på hf. Meget af tiden er gået med ingen-
ting. Manglende afklaring fra starten vedrørende karakterer.

Forsøget har været for usikkert, og man får for lidt ud af det
ekstra år.

Himmelev gymnasium

Begrundelser fra elever, der er glade for, at de valgte 3-årigt hf
Rart med et 3-årigt forløb og rart, at der var en blød start.
Synes ikke, at “lektielæsningsfunktionerne” skulle have været
på skemaet, da det vænnede eleven til at læse lektier på skolen
og slet ikke noget hjemme. Lærerne lagde desuden en lidt for
blød linie, da eleverne startede med at lære tabellerne i mate-
matik.

Kom direkte fra 9. klasse, så eleven havde ikke mulighed for at
blive optaget på et 2-årigt hf. Været meget glad for uddannel-
sen. Har lært meget fagligt, og klassen har fungeret godt soci-
alt.

Det har været rart at have tre år til at tænke over, hvad man vil
videre. Der ligger ikke det samme pres på en, som på det 2-
årige hf.

Det første år var der ikke så meget at lave, så eleverne fik lært
hinanden bedre at kende.

Man lærer mere, når man har længere tid.

Valgte det 3-årige hf, fordi der ikke er så stort pres på, også
hvad angår lektierne.

Kom direkte fra 9. klasse. Syntes at det var rart at komme i
gang med hf lige efter 9. klasse. Valgte forsøget, fordi det ikke
lød så hårdt som en 2-årig hf, og der var mere tid til opgaver-
ne.

202



Kom direkte fra 9. klasse og var glad for en mild start. Efter de
tre år er eleven blevet mere selvstændig og moden, da mange af
veninderne er 2 - 3 år ældre end hende. Klassen fungerer soci-
alt fint nu efter visse vanskeligheder i starten. Mulighederne
med hensyn til at vælge fag er blevet opfyldt, og dette har givet
eleven et godt billede af, hvor hun vil hen efter eksamen.

Der har været længere tid til fagene. Større mulighed for at
udvikle sig fagligt og socialt. Glad for klassekammeraterne.
Første år var dog på mange måder dårligt tilrettelagt mht.
antal afleveringer. Arbejdstempoet var også for lavt, hvilket
gjorde det sværere at vænne sig til arbejdstempoet det andet år.
“Bliver alt dette tilrettelagt lidt bedre vil en 3-årig være at
foretrække frem for en 2-årig”.

Færre lektier på det 3-årige hf.

Der er ikke nær så mange lektier på det 3-årige hf, eller de har
rettere sagt været spredt ud over tre år. Fremhæver kammerat-
skabet, som har bedre muligheder for at udvikle sig i et 3-årigt
forløb.

Bedre tid til at lære de forskellige fag. Derfor mener eleven at
have lært mere, end det ville have været tilfældet i et 2-årigt
forløb.

Kom direkte fra 9. klasse og ville hellere gå på hf end i 10.
klasse. Kom fra en “dårlig” 10. klasse. Også godt at beskæftige
sig med emnet krop og kultur det første år. Ville dog ønske, at
det havde været mere struktureret og fagligt i stedet for prak-
tisk.

Det 3-årige hf har givet eleven mere ro. Undervisningstempoet
har ikke været for hurtigt, så eleverne har haft tid til at sætte
sig ordentligt ind i emnerne. Eleven fik meget ud af emnet
krop og kultur det første år og ville gerne have haft, at man
havde beholdt dette fag
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Begrundelser fra elever, der ikke er glade for, at de valgte 3-årigt
hf/er i tvivl
Forsøget ikke kørt optimalt. De ting, eleverne blev lovet ved
starten, blev ikke opfyldt.  Det første år virkede det, som om
skolen ikke vidste, hvad de skulle stille op med eleverne. Ele-
verne blev heller ikke informeret godt nok. 

“Hvis jeg havde valgt 2-årig, havde jeg været ude af dette møg
for længst”. Dog har det 3-årige hf den fordel, at det ikke er så
hårdt, og der er ikke så meget hjemmearbejde.

Meget utilfreds med forløbet. Lige fra første skoledag proble-
mer med lærerne og eleverne og selve undervisningen. Har
spildt tre år af livet, hvilket kan ses på elevens karakterer. Her i
det tredje år kan eleverne mærke, at lærerne har givet op.
Lærerne føler, at eleverne er håbløse og ubrugelige. 

Synes ikke, det 3-årige hf har levet op til forventningerne. Tror
dog, at 3-årigt hf er et udmærket alternativ for elever, der er
erklæret uegnede.
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Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie

I denne serie udsender Uddannelsesstyrelsen publikationer om generelle eller mere specifikke aktuelle
emner. Formålet er at skabe debat og inspirere til udvikling i uddannelserne.
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uddannelser)
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Nr. 11: Selvevaluering - undervisning, læring og kvalitet i dialog (UVM 7-304) (Erhvervsfaglige
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Oversigten fortsætter på næste side
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