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Det nye HF og HF’s rolle i uddannelsesbilledet
Det nye HF – en almen gymnasial uddannelse primært rettet mod 
korte og mellemlange videregående uddannelser

HF er en almen gymnasial toårig uddannelse, der henvender 
sig til unge og voksne, der ønsker at læse videre. Gymnasiere-
formen, der trådte i kraft sommeren 2017, medførte også 
ændringer for HF. 

En af de største ændringer er, at man med reformen kan blive 
optaget efter 9. klasse. En anden ændring er, at den nye HF 
primært leder videre til erhvervsakademi- eller professions-
bacheloruddannelserne, men også kan lede til lange vide-
regående uddannelser. 

Derudover er det nye HF fortsat en almen gymnasial  
uddannelse.

HF har fire unikke roller i uddannelsessystemet
1. HF’erne er de mest målrettede mod videregående 

uddannelse
2. HF samler op i uddannelsessystemet
3. HF løfter eleverne mest i forhold til deres faglige  

udgangspunkt
4. HF leverer den største andel af mønsterbrydere.

Faglighed og almendannelse i den nye HF-uddannelse
HF er fortsat en almen uddannelse med almene obligatoriske 
fag som dansk, engelsk, matematik, en kultur- og samfundsfag-
gruppen med historie, samfundsfag, religion, en naturvidenska-
belig faggruppe med biologi, geografi, kemi samt et kunstnerisk 
fag eller idræt. Som noget nyt er der nu tre projekt- og prak-
tikperioder undervejs. Praktikperioderne skal støtte elevernes 
karrierelæring og karriereafklaring. Der er altså ikke tale om 
erhvervspraktik, men en praktik, der skal udvide elevernes 
viden om og interesse for videregående uddannelse. 

HF-uddannelsen indeholder også valgfag og fagpakker, 
der retter sig mod brede uddannelsesområder inden for 
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser som 
fx sundhedsområdet eller medier og kreative fag.  Med en 
udvidet fagpakke kan eleverne også opnå adgang til en univer-
sitetsuddannelse.

Studieaktivitet efter toårigt HF
To år efter eleverne har fået en HF-eksamen, er 65 pct. i gang 
med en uddannelse, mens 27 pct. er i beskæftigelse. Det er 
stort set samme billede på tværs af alle de studieforbere-
dende uddannelser. Og HF’erne fra VUC er den gruppe, der 
efter endt uddannelse hurtigst går i gang med en videregående 
uddannelse. 

I 2017 blev 37 pct. af dem, der var dimitteret, optaget på en 



videregående uddannelse. 47 pct. af de HF’ere, der fortsætter på en uddannelse læser en mellemlang 
uddannelse, mens 25 pct. læser på en lang videregående uddannelse. 12 pct. læser på en kort vide-
regående uddannelse, og 16 pct. læser på erhvervsfaglige uddannelser. Tallene er landsgennemsnit, og 
ser man på VUC’erne i de større byer, er andelen af HF-studenter, der læser videre på universiteterne, 
flere steder over 50 pct.

Uddannelsesadfærd

De særlige målgrupper
HF håndterer en målgruppe med stor diversitet på alle parametre: Alder, kulturel baggrund, skole- 
erfaringer, socioøkonomiske vilkår og sundhedstilstand som eksempler. Andelen af elever, der er  
udfordrede af vanskelige sociale forhold eller diagnoser, er større på HF end på de øvrige gymnasiale 
uddannelser. HF-uddannelsen er også den gymnasiale uddannelse, der løfter eleverne mest i forhold 
til deres faglige udgangspunkt.

Bæredygtige institutioner er en forudsætning for resultaterne
HF varetager en væsentlig uddannelsesopgave, som stiller store krav til undervisningens tilrettelæg-
gelse og indhold, lærersamarbejde, vejledning og til ledelse, for at levere de nødvendige bidrag til  
elevernes udvikling af personlige, almene og faglige kompetencer og sikre et frugtbart læringsmiljø. 

Kursisternes store diversitet og individuelle behov kræver, at der også fremadrettet bliver tilbudt et 
bredt udbud af fag på den enkelte institution. Derfor bør institutionerne have en vis volumen for at 
kunne opretholde og udvikle et bæredygtigt uddannelsesmiljø. Man skal derfor undgå at udvande det 
eksisterende HF-udbud med flere og mindre udbydere. 

Kilde: Damvad, UVM og Danske HF & VUC
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Baggrund
Uddannelsen har siden sin oprettelse i 1967 været 
et tilbud, der har været særligt søgt af voksne eller 
unge voksne, der fx vælger at vende tilbage til ud-
dannelse efter nogle år på arbejdsmarkedet, eller 
som har afbrudt en ungdomsuddannelse. 

Man kan tage en toårig HF på et af 27 VUC’er, der 
udbyder uddannelsen, eller på et af de 68 gym-
nasier, hvor toårigt HF også udbydes. Samlet set 
bliver 64 pct af de blå huer udklækket på et VUC.

I 2017 fik 8.601 unge og voksne en HF-studen-
tereksamen - 5.888 på toårigt HF og 2.713 på 
HF-enkeltfag.


