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siger han.

UDDANNELSE 17. OKT. 2017 KL. 11.51

Max er 16 år, studerer på
universitetet og skal til fem
eksamener til jul
Max Fischer begyndte at programmere som 5-årig og fulgte
forelæsninger på universitetet som 11-årig. Det danske skolesystem
har fere gange været ved at knække ham, men nu er han som 16-
årig endelig blevet optaget på Københavns Universitet. Og Max
Fischer har aldrig haft det bedre.

»Alt er mere frit her«, udbryder Max Fischer og kigger mig direkte i øjnene.
Han er 16 år og lige begyndt på Københavns Universitet. Det er ellers ikke
stærk øjenkontakt, der præger vores samtale. På den måde adskiller Max sig
ikke fra andre drenge på 16 år. Men svigtende øjenkontakt skal man ikke
forveksle med svigtende skarphed i strømmen af ord.

Max Fischer er skarpere og kvikkere end de feste andre 16-årige, men også
mere eftertænksom og følsom. Og han har indtil videre brugt det meste af sit
unge liv på at føle sig indespærret i et uddannelsessystem, der ikke har lyttet
til ham, selv om både han og hans forældre har råbt op. Så nu er det bare
skønt at være havnet på universitetet:

»Her får jeg lov til at beskæftige mig med det, der er interessant. Jeg har
pludselig fået masser af muligheder, så på den måde er alting meget mere frit
her på universitetet, end det var i skolen. Jeg kan for eksempel bare tilmelde
mig de eksamener, jeg har lyst til. Så nu har jeg meldt mig til eksamen i fem
fag her til jul«, siger Max Fischer.

Normen er, at man går til eksamen i to fag per semester, men trods de fem 
fag bruger den 16-årige ikke længere tid på studierne end sine 
medstuderende. Log ind på politiken.dk for at læse resten af historien ...
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