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FORORD
Gymnasieuddannelserne debatteres livligt i medierne, og
regeringen har bebudet et serviceeftersyn af alle de gymnasiale
uddannelser. Serviceeftersynet kommer formentlig i første omgang til at koncentrere sig om de treårige gymnasiale uddannelser. Det ser således ud til, at debatten om hf får lidt længere tid
til at udfolde sig.
Politisk har der bl.a. været fokus på hvem og hvor mange,
der skal gå på hf, hvilke videregående uddannelser en 2-årig
hf-eksamen skal give adgang til, samt om de nuværende fag og
niveauer er tilstrækkelige.

Med debatoplægget om hf giver GL svar på nogle af de problemstillinger der er rejst politisk, og samtidig giver vi bud på,
hvordan vi nu og på lidt længere sigt kan skabe en endnu bedre
hf-uddannelse.
GL’s hovedbestyrelse vil gerne drøfte disse bud med medlemmerne og med alle, der har interesse for hf. Vi håber, at GL’s
medlemmer vil deltage i debatten på GL’s hjemmeside, GL’s
facebookside, i Gymnasieskolen mm. Skriv til GL’s sekretariat,
mail kd@gl.org, hvis I ønsker et skolemøde eller et regionalt
møde, hvor hovedbestyrelsesmedlemmer kan uddybe oplægget
og drøfte det med jer.
God læse- og debatlyst!
GL’s hovedbestyrelse
November 2014
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Formålet med hf-uddannelsen

Oprindelig var hf en uddannelse, der skulle give adgang til videregående uddannelse for voksne, der ønskede at skifte spor. I dag er
det fortsat et krav, at de, der begynder på hf, har mere med sig end
afgangsprøven i folkeskolens 9. klasse. Formålet med hf er at være
almendannende og studieforberedende.
Hf har oplevet en tilstrømning af kursister, især blandt de
yngre. På VUC er der stadig et voksenmiljø, idet hf udbudt som
enkeltfag har en ældre målgruppe, hvor kun 10 % af kursisterne
er 19 år eller yngre. VUC udbyder også hf-enkeltfag i skræddersyede, etårige pakker, der kan give de modne og målrettede
kursister direkte adgang til fx bestemte erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser. Det 2-årige hf,
udbudt på stx-skoler, er i dag en ungdomsuddannelse, men med
en bredere aldersprofil end det almene gymnasium. Uddannelsen appellerer til målgruppen med et anderledes læringsmiljø,
et overskueligt forløb og en faglig tilgang, der er mere konkret
og anvendelsesorienteret og mindre abstrakt teoretisk. 2-årig hf
udbudt på VUC har en voksen profil, idet to ud af tre kursister er
20 år eller ældre.
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I dag begynder godt halvdelen af hf-studenterne på en mellemlang videregående uddannelse, mens ca. 20 % begynder på
en lang videregående uddannelse. Omkring 11 % går i gang med
en kort videregående uddannelse, og 13 % på en erhvervsuddannelse.
Samlet løfter hf en vigtig opgave med at give unge og unge
voksne mulighed for at tage en uddannelse, der er adgangsgivende til videregående uddannelse. Blandt hf’erne er der mange,
der af den ene eller anden årsag ikke har taget den direkte vej.
Hf tilbyder et særligt læringsmiljø med en tilgang til fagligheden,
der er mere konkret og anvendelsesorienteret, og som tager udgangspunkt i den enkelte kursists forudsætninger. Det er vigtigt,
at hf fortsat udbydes både som 2-årigt hf og som enkeltfag, så
unge og voksne bedst muligt hjælpes videre.
Hf åbner muligheder for mennesker og lukker huller i uddannelsessystemet.
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Opgaven hf løfter – hvem skal gå på hf?

HF FOR UNGE OG UNGE VOKSNE

De Konservative, DEA’s ungdomsuddannelseskommission og
Dansk Industri er blandt dem, der foreslår, at hf først og fremmest skal være for voksne. I dag er hf en uddannelse primært for
unge og unge voksne. Tal fra Undervisningsministeriets databank viser, at en aldersgrænse på 18 år ville have udelukket 42
% af dem, der blev optaget på 2-årig hf i 2012. En aldersgrænse
på 20 år ville have udelukket 72 %, eller knap 7000 unge. Med
andre ord vil en aldersgrænse bremse mange unge på deres vej
gennem uddannelsessystemet.
GL fastholder, at der fortsat skal være fire gymnasiale uddannelser og eux med hver sin profil, som samlet giver unge med
forskellige forudsætninger og ønsker til videregående uddannelse mulighed for at tage en gymnasial ungdomsuddannelse.

nelse, siden de fik afgangskarakterer i grundskolens 9. klasse.
Nogle hf-kursister har en afbrudt ungdomsuddannelse eller
mindre gode oplevelser fra grundskolen med sig. Hf har et højere
frafald end de treårige gymnasieuddannelser. En væsentlig
grund er, at flere kursister har personlige, faglige, sociale eller
sundhedsmæssige problemer. Problemstillinger, som også kan
have indflydelse på et karaktergennemsnit fra grundskolen. Vi
ser ofte, at kursisterne blomstrer op og får mod på uddannelse
i løbet af deres hf-forløb, fordi hf kan tilbyde en anden form for
undervisning, end de har været vant til. Karaktergennemsnittet
fra grundskolen har også i mindre grad betydning for de endelige
karakterer på hf.
Et karakterkrav på 4 i dansk og matematik vil udelukke hver
fjerde elev fra hf, mens et karakterkrav på 7 vil udelukke næsten
75 %. Et karakterkrav vil dermed ramme hårdere på hf end på
andre gymnasiale ungdomsuddannelser. I stedet for at indføre
karaktergennemsnit som adgangskrav til hf, vil GL styrke uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen for de kursister, der
kommer direkte fra 10. klasse.

DER SKAL IKKE VÆRE KARAKTERBOM TIL HF

TYDELIGHED I UDDANNELSESKRAV

Hf skal fortsat være en uddannelse for både
unge og voksne. Hf skal fortsat udbydes både
som 2-årig hf og som enkeltfag.

 arakterkrav er ikke en løsning på
K
udfordringerne i hf-uddannelserne.
Hf skal være et positivt tilvalg for kursisterne. De, der begynder
på hf, skal være klar over de krav, uddannelsen stiller. Kursisterne skal være fagligt, socialt og personligt rustede til at leve
op til kravene. Et karakteradgangskrav til hf er ikke løsningen.
Et karaktergennemsnit alene fortæller ikke, om kursisterne kan
eller vil yde den nødvendige indsats. Kursister på hf kommer
ikke direkte fra grundskolens 9. klasse. De har enten været ude
af uddannelsessystemet, er skiftet fra en anden ungdomsuddannelse eller har taget grundskolens 10. klasse. De har fået mere
livserfaring, mere modenhed og ofte mere motivation for uddan-

Det skal være tydeligt, hvilke krav hf-uddannelsen stiller. Tydelighed skal opnås gennem
afklarende samtaler med studievejledere samt
screening for dem, der ikke har en aktuel
uddannelsesparathedsvurdering.
Hf har en værdifuld sweeper-rolle, som skal fastholdes for de, der
har evnerne og motivationen til at tage en gymnasial uddannelse.
For de kursister, der kommer direkte fra folkeskolen, skal uddannelsesparathedsvurderingen styrkes. Mange hf-kursister kommer
ikke direkte fra folkeskolen. Her er en afklarende samtale med
uddannede studievejledere på modtageskolerne et godt værktøj,
suppleret med screening og optagelsesprøve.
5

SCREENING, TURBOKURSER OG
LÆSEVEJLEDNING
Skoler og kurser skal forpligtes til at screene
i fx dansk, engelsk og matematik og til at give
tilbud om målrettet indsats, fx læsevejledning
og turbokurser i udvalgte fag eller fagelementer.
Hf-kursisterne har forskellige faglige og personlige forudsætninger, og nogle har brug for et ekstra fagligt løft for at gennemføre
en gymnasieuddannelse. Screening ved indgangen giver skolerne
mulighed for at iværksætte en målrettet indsats for de kursister,
der har behov. Derfor skal skolerne forpligtes til at screene i fx
dansk, engelsk og matematik og skal på baggrund af screeningerne give relevante tilbud om målrettet indsats om fx læsevejledning og turbokurser i udvalgte fag eller fagelementer. Ansøgere
til hf, der optages på baggrund af optagelsesprøve og/eller
-samtale, bør screenes og tilbydes paratpakker, hvis ikke
niveauet er til direkte optagelse på hf.

LIGE ØKONOMISKE VILKÅR FOR
HF-ENKELTFAG OG 2-ÅRIG HF
Hf-enkeltfag og målrettede pakker skal
tilbydes under samme økonomiske vilkår
som anden gymnasial undervisning.
Lige økonomiske vilkår for hf-enkeltfag og 2-årig hf skaber en
bedre uddannelsespolitisk balance og fremmer, at kommende
kursister tager den uddannelse, som de ønsker og har behov
for. For nogle vil en etårig målrettet fagpakke være et mere
relevant tilbud end fx 2-årig hf, men her er deltagerbetaling
en barriere. Kompetencegivende uddannelse skal være gratis.
Derfor skal deltagerbetalingen fjernes.
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PARATPAKKER – BEDRE OVERGANG TIL HF
Der skal tilbydes paratpakker til unge og voksne,
som har motivationen, men ikke helt har de
faglige forudsætninger for at begynde på hf.
Unge og voksne, der er motiverede til at begynde på hf, men
som ikke helt har de faglige forudsætninger, skal kunne tage
introducerende paratpakker. Paratpakker kan fx tilrettelægges
som 3-4 måneders forløb forud for studiestart. Paratpakker skal
introducere både fagligt og studieteknisk til hf-fagligheden med
fag og fagelementer fra hf-fagrækken.

2-ÅRIG HF GIVER STUDIEKOMPETENCE
2-årig hf skal fortsat give studiekompetence
til korte, mellemlange og lange videregående
uddannelser.
Vi skal undgå blindgyder i uddannelsessystemet. Derfor er
det fortsat vigtigt, at 2-årig hf giver studiekompetence til både
korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. For
dem, der er helt afklarede i valg af videregående uddannelse,
findes der etårige, målrettede pakker og andre fleksible tilbud
i enkeltfagssystemet.

OBLIGATORISK MATEMATIK PÅ B-NIVEAU ER
EN UNØDIG STOPKLODS
Obligatorisk matematik på B-niveau er ikke
en løsning på udfordringerne på hf.
I 2010 tog ca. halvdelen af hf-studenterne et eller flere gymnasiale suppleringskurser, og nogle politikere ser hf’ernes forbrug
af GSK (gymnasial supplering) som et problem. Nogle hævder,
at man ved at indføre obligatorisk matematik på B-niveau hæver
fagligheden og nedbringer antallet af unge, der efter hf-eksamen
tager GSK for at kunne komme ind på videregående uddannelse.
Hovedparten af de videregående uddannelser stiller imidlertid ikke adgangskrav om matematik på B-niveau, og mange
hf-studenter møder ikke krav om matematik på B-niveau på deres
videregående uddannelse. Et krav vil derfor være en unødig
stopklods. At hf-studenterne kan supplere med enkelte fag og
niveauer på GSK, giver et smidigt og effektivt tilbud til netop til
denne målgruppe.

PARATPAKKER – BEDRE OVERGANG TIL HF
Hvor går man hen, når man har været ude af uddannelsessystemet, har motivation og evner til en gymnasial uddannelse,
men ikke helt har de faglige og studiemæssige forudsætninger?
På Gentofte hf går man i 1. a, også kaldet paratpakken. Her får
unge og unge voksne en ny chance i et 4 måneders paratpakkeforløb. De bliver fagligt opdateret og studieparate ved at tage
fag på c-niveau, hvor undervisningen er tilrettelagt med fokus

på motivation, socialt sammenhold og succesoplevelser. Optagelseskrav til paratpakken er de samme som til hf, men derudover foregår visitering ved optagelsessamtale, og kursisterne
følges tæt med 4-5 samtaler om faglig og social trivsel. Resultaterne er gode med høj gennemførsel og en høj overgangsfrekvens til 2-årig hf – vel at mærke blandt unge og unge voksne,
der ikke var blevet optaget på hf uden paratpakken.
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3.

T
 iltag, der fremmer kursisternes
motivation og læring

ANVENDELSESORIENTERING OG ELEVNÆR
UNDERVISNING
Anvendelsesorientering og elevnær undervisning
skal styrkes af hf-tilpassede læreplaner.
Hf har i dag en høj løfteevne, men læringen kan øges. Nogle kursister har en ringe tro på egen evne til at lære, og mange kursister
har brug for en ungdomsuddannelse, hvor de kan nå de faglige
mål ad en anden, mere anvendelsesorienteret vej. Anvendelsesorientering og virkelighedsnær undervisning anvendes i mange
sammenhænge i dag på hf og giver nødvendige kompetencer,
motivation og drivkraft til læringen. Anvendelsesorientering og
virkelighedsnær undervisning skal fortsat styrkes på hf, bl.a.
gennem videndeling og bedre rammer om anvendelsesorientering i undervisningen. Der skal bygges videre på erfaringer
med projekt- og praktikforløb i samarbejde med eksterne parter,
brobygning til videregående uddannelser, målrettede fagpakker,
tonede 2-årige forløb og forløb, der udbydes i samarbejde med
eksterne parter, fx hf søfart og grøn hf.
Anvendelsesorienteret og elevnær undervisning kræver

tilpassede rammer og hf-tilpassede læreplaner med tydelige mål
og frihed til at nå målene ad forskellige veje. Hf-læreplaner skal
stadig have de samme høje, faglige mål og kompetencemål, men
det skal fremgå mere tydeligt, at målene kan nås ad andre veje.

STUDIETID OG LEKTIEINTEGRERET
UNDERVISNING
Kursisternes tid til skriftligt arbejde (kursisttid)
og tid til undervisning (uddannelsestid) skal stå til
rådighed for læreren, som kan disponere over den
samlede tid (studietid). Resursen til studietid er
samlet uændret i de enkelte fag. Kursisternes
skriftlige arbejdsbyrde skal fortsat koordineres.
Lærerne har det daglige ansvar for kursisternes læring og bør
derfor have råderummet til at afgøre hvilken indsats, der tjener de
enkelte kursister bedst. Nogle kursister har gavn af en høj grad af
selvstændighed i arbejdet, andre har gavn af, at fx dele af lektiearbejdet og det skriftlige arbejde integreres mere i undervisningen

ANVENDELSESORIENTERING OG ELEVNÆR UNDERVISNING
Kalundborg Gymnasium og hf trækker verden ind i hf. I samarbejde med en række andre gymnasier i netværket Globale
Gymnasier tager hf-kursisterne på camp med overskriften
globalisering og demokrati. Her giver Mellemfolkeligt Samvirke et autentisk indblik i, hvordan demokratibevægelser i
Myanmar og Nepal kæmper for en bedre verden.
De globale problemstillinger danner baggrund for kursisternes arbejde med demokrati. De arbejder videre med at udpege udfordringer i deres egen hverdag, og de anvender
8

videnog kompetencer fra fagene i kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe til at komme med konkrete løsningsforslag. Den anvendelsesorienterede tilgang gør det konkret for
kursisterne, at demokrati er afgørende, både for demokratibevægelser i Myanmar og Nepal og for unge på Kalundborg
Gymnasium og hf.

og udføres med mulighed for at få vejledning af en lærer.
Det vil give mulighed for en styrket, formativ evaluering, der
fremmer kursisternes læring.

DIFFERENTIERET UNDERVISNING
Lærerne skal have råderum til at hold- og
niveaudele indenfor og på tværs af klasser
og årgange på baggrund af fx faglige eller
studiemæssige behov, interesser eller talent.
Lærerne har det daglige ansvar for kursisternes læring og bør
derfor have råderummet til at afgøre hvilken indsats, der tjener
de enkelte kursister bedst. Skoler og VUC skal kunne holddele
på tværs af klasser og årgange på baggrund af fx faglige eller
studiemæssige behov, interesser eller talent. Fx turbokurser til
faglig opgradering i udvalgte fag eller talentindsatser, forløb med
kursistvalgte emner eller perioder med andre typer opdeling. Det
kan fx ske efter faglige forudsætninger eller interesser. Holddeling på tværs af klasser bør altid være fleksibel, sådan at holdopdelingen kan ændres i takt med, at elevernes behov og interesser
ændrer sig. Holddeling bør være afgrænset, så klassefællesskabet stadig er det dominerende læringsfællesskab.

TOLÆRERORDNING OG FLEKSIBEL
UNDERVISNING PÅ SMÅ HOLD
Resursen og målene fra tutorsamtalerne skal
fastholdes, men målene bør kunne nås ad flere
veje og fx give mulighed for faglige konsulenttimer i
små hold og grupper og tolærerordninger.
Differentiering af undervisningen og kursistnærhed skaber et
øget behov for lærerresurser i undervisningen. Det kan ske ved
tolærerordninger og mulighed for, at faglærerne kan undervise
kursisterne i mindre grupper. De nuværende tutorsamtaler giver
mulighed for kursistnærhed. Resursen og målene fra tutorsamtalerne skal fastholdes, men målene bør kunne nås ad flere veje.

STUDIETID OG LEKTIEINTEGRERET UNDERVISNING
Lige muligheder for kursisternes deltagelse i undervisningen
og ønsket om at kursisterne lærer at arbejde bedre med
lektier. Det er nogle af begrundelserne for, at kursisterne på
Espergærde Gymnasium og hf begynder 1. hf med en sammenhængende skoledag, hvor lektier er integreret i skoledagen.
Skriftlige afleveringer forankres i undervisningen, så kursisterne starter og afslutter arbejdet i klassen.
Samtidig skal kursisterne blive studieegnede i løbet af hf-
uddannelsen. Derfor er der efter det første halve år en pro-

gression mod, at kursisterne i højere grad arbejder selvstændigt med lektier.
Andre skoler har arbejdet med lektieintegreret undervisning
på hf og får gode resultater på bl.a. kursisten-gagement,
karakterer og gennemførsel. Det er endnu for tidligt at vurdere effekten på Espergærde Gymnasium og hf, men lærerne
kan se positive tegn, fx i form af flere motiverede kursister,
og at fraværsprocenten er faldet – også den skriftlige.
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RESURSEPERSONER
Den enkelte lærer og lærerteamet skal have
mulighed for at trække resursepersoner ind i
undervisningen, fx til kursister med diagnoser
eller med særlige læringsvanskeligheder.
På hf er der en stigende andel af kursister med diagnoser eller forskellige typer af læringsvanskeligheder. Det kræver viden og indsats
fra skolernes side at give disse kursister gode vilkår for læring og
passende udfordringer. Den enkelte lærer og lærerteamet bør derfor
kunne trække ekstra resurser ind i undervisningen, fx uddannede
resursepersoner med både faglig og specialpædagogisk viden.

VIDENDELING OG SAMARBEJDE
Arbejdsfællesskaber skal styrkes med respekt
for faglige og personlige forskelle.
Lærerne skal have mulighed for sparring, videndeling og
samarbejde om undervisningen i et arbejdsfællesskab på skoler
og VUC-kurser. Kollegiale arbejdsfællesskaber øger kvaliteten
i undervisningen og arbejdsglæden. Arbejdsfællesskaber skal
dannes om meningsfyldte opgaver og med respekt for faglige
og personlige forskelle. Arbejdsfællesskaber findes i dag mange
steder, fx hos lærergrupper, der arbejder med udviklingsprojekter,
i team, faggrupper, i flerfaglige samarbejder og i tolærerordninger.
Samarbejde om undervisningen skal udbygges og styrkes.

NYE KURSISTGRUPPER ØGER
EFTERUDDANNELSESBEHOVET
Efteruddannelse skal styrkes, og voksenpædagogik
bør i højere grad behandles på teoretisk pædagogikum.
Efteruddannelse skal styrkes. Der er et stort behov for, at hf-lærere
efteruddannes, bl.a. inden for pædagogik, der virker over for de
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nye kursistgrupper, i anvendelsesorienteret undervisning og i voksenpædagogik. Voksenpædagogik bør også i højere grad behandles som tema på teoretisk pædagogikum.

HF-PÆDAGOGIK OG LÆRINGSKULTUR
Den særlige læringskultur uden medtællende
standpunktsbedømmelser skal fortsat kendetegne
hf-uddannelserne.
På hf er det særlig vigtigt, at der skabes et trygt læringsmiljø
med opmærksomhed på de enkelte kursisters faglige behov og
trivsel. Dette særlige læringsmiljø næres af en undervisning, hvor
læreren ikke i undervisningen skal bedømme kursisternes faglige
standpunkt i form af standpunktskarakterer. Det styrker en læringskultur frem for performancekultur og skal fortsat kendetegne
hf-uddannelserne.

EKSAMEN
Prøveformerne på hf skal fortsat udvikles gennem
forsøg, herunder forsøg med modulevaluering og
intensive forløb.
Kravene til eksamenstilrettelæggelse er styrende for lærernes daglige undervisning, og derfor er det vigtigt, at prøvekrav flugter med
de mål, der er opstillet for undervisningen. På hf skal skolerne
have mulighed for forsøg med moduleksamen, hvor delelementer
af undervisningen evalueres ved prøve og på baggrund af fastsatte, objektive kriterier. Lignende forsøgsarbejde er gennemført på
stx og gav eleverne et klarere fagligt fokus, motivation og overskuelighed. Der er dog brug for at afprøve metoden på den særlige
hf-målgruppe, bl.a. i naturvidenskabelig faggruppe og matematik.
Flere skoler har gode erfaringer med, at fag på hf tilrettelægges i mere intensive forløb, sådan at kursisterne har færre fag ad
gangen. Skolerne skal have mulighed for at udføre forsøgsarbejde
med intensive forløb på alle hf-uddannelser.

VIDENDELING
OG SAMARBEJDE
Nye kursisttyper skaber behov for ny pædagogik og for at udvikle lærernes kompetencer. Det var ledelse og lærere på VUC Nordjylland enige om, og løsningen blev et internt
kompetenceudviklingsforløb for de ansatte.
Lærerne valgte sig ind i grupper, kaldet
læringscirkler, efter temaer som nye målgrupper og didaktiske overvejelser, kultur og
læringsmiljø, lærerkompetencer/lærerroller
og læring samt modstand og motivation.
Lærerne kunne efter eget valg inddrage
eksperter eller andre videnspersoner til
sparring. I en læringscirkel gav en læseforsker de naturfaglige lærere værktøjer til
at hjælpe kursisterne med at knække den
naturfaglige læsekode. Lærerne afprøvede
forskellige læsetekster, og de fik blandt
andet produceret et nyt kompendium til brug
i undervisningen. Lærerne fik afprøvet og
delt materiale og idéer med hinanden. Som
en lærer udtalte:
Når vi har fundet frem til noget, der
virker, har vi sendt det rundt i læringscirklen.
Der er ingen grund til, at hver lærer skal
opfinde alt”.

FORSØG MED MODULEVALUERING
Tydelige faglige mål, større fagligt overblik og øget læring og
motivation. Det er nogle af gevinsterne, som elever på Borupgaard og Ørestad Gymnasium oplevede, da eksamen i matematik og oldtidskundskab blev erstattet af 4-5 evalueringer i
løbet af skoleåret. Antallet af evalueringer sikrede variation i

evalueringsformerne og udgjorde et vægtet grundlag for den
endelige eksamenskarakter.
Modulevalueringens gevinster er også relevante på hf. Men
der er brug for forsøg, der viser, hvordan modulevaluering
kan overføres til hf og tilpasses hf-kursisterne.
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