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Observationsstudie 

- Den flyvende lærer 

 En dag i hælene på en folkeskolelærer 

Dette er en beskrivelse af en dag, hvor en journalist fra fagbladet folkeskolen og jeg fulgte i hælene 

på en lærer fra en skole i Høje Tåstrup kommune. Målet var at få et indblik i hendes skoledag på en 

af de lange dage og dermed et billede på og en indikation af, hvordan det kan komme til at se ud 

hver dag, når den nye skolereform træder i kraft – hvor alle dage bliver lange dage bundet til 

skolens område.  

Det første møde 

Man mærker tydeligt energien allerede i det første møde med læreren, og det skal senere vise sig, at 

både journalisten og jeg kommer til at sætte det lange ben forrest i forsøget på at følge hende rundt 

på skolen. Hun er mødt ind inden vores ankomst, ca. 7.40 og har inden da nået at snakke med sine 

kolleger, være på intranettet og tjekke op på om vi er kommet, lave kaffe, hente papirer og lave 

huller i dem og er blevet spurgt om hun kan tage en ekstra time der på dagen, hvor der ellers er et 

kort ’ophold’ til forberedelse.  

Første og anden lektion i Geografi 

Vi skal til hendes første lektion, en geografitime, og løber halsende efter hende. Først til venstre ud 

fra lærerværelset, forbi et bibliotek der ligger i forlængelse af gangen, op af rampen, ind til højre, 

ind til venstre, ned ad gangen, ind til venstre, op ad trappen et par etager, ind til venstre, hen ad 

gangen og helt ud i den yderste fløj flyver vi afsted. Hendes hestehale bølger i hastigt tempo fra side 

til side i hurtig taktfast takt med de hastige skridt og lyden fra skoene klikker derudad – børnene 

stopper op ved det sælsomme syn af et følge på to personer, der forsøger at følge med hende – og 

det er vist meget godt der er låg på hendes termokop med kaffe.  

Den er fem over otte og den står på geografi for 9. klasse, der har om globalisering. Det er 

tavleundervisning og eleverne er tydeligt morgentrætte, så det tager lidt tid, før der er kommet 

ordentligt gang i dem. Først en kort gennemgang af begrebet globalisering med snak om, hvordan 

og hvor eleverne kender til globaliseringens virkninger og der bliver snakket om alt fra terrorisme, 
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Mc Donalds, forurening, solens stråler og opvarmning og globale samråd og samarbejdsformer som 

WHO og WTO m.m. Læreren kommer med en reference fra hendes morgenlæsning på tekst-tv, der 

bevidner om, at arbejdet altid er med en som lærer, i formen: Det kan bruges som input i min 

undervisning.  

Det er især to elever der ’frivilligt’ er på, mens svarene skal hives mere ud af de andre elever. Det er 

tydeligt, at det kræver meget energi at ’holde gang’ i undervisningen og ens umiddelbare indtryk 

vidner om stor differentiering i niveauet mellem eleverne. Det må derfor kræve mange ressourcer at 

nå ud til alle på de forskellige niveauer. Men det er ”jo også torsdag”, som en af eleverne siger og 

nogle er jo notorisk mere stille end andre. Dog er det tydeligvis en udfordring at skulle ramme så 

bredt undervisningsmæssigt set. Der skal også hele tiden bruges energi på at ’give igen’ på nogle af 

mere ’friske’ elevers kække kommentarer, der kun bliver flere af som dagen skrider frem. 

Eleverne får nu 10 min til at læse en artikel fra Wikipedia. Det giver læreren lidt mellemrumstid til 

at forberede næste indlæg, og det giver mig lidt tid til at kigge ordentligt rundt i klasserummet og 

reflektere lidt over de indtryk, der blev dannet på vejen herop - og de kommentarer der kom fra 

læreren i skyndingen. Bygningen er mildest talt faldefærdig og selv min egen skole i den meget lille 

by Østerlars på Bornholm, hvor jeg gik tilbage i 90´erne, fremstår mere velholdt og nyistandsat i 

forhold til denne skole – om ikke andet som jeg husker den. Vinduerne på gangene er boltet fast for, 

at de ikke skal falde ud. Væggene er falmede og luften er tung. Inde i klasseværelset hænger et af 

gardinerne kun fast i et par kroge, og der er gennemgående en indelukket og sur lugt i, hvad der 

virker som, skolens gamle tilbygning. Lyset i klasseværelset er dårligt, der er koldt fordi det ene 

vindue må stå åbent for at gøre luften tålelig og sikre at eleverne får noget frisk luft. Der hænger en 

stor IT skærm bagerst i lokalet, men fjernbetjeningen der skal bruges til at betjene den, ligger inde i 

et aflåst skab i klasseværelset ved siden af, og som en af de kvikke elever, i situationen meget 

rammende udbryder, på det ene tidspunkt: ”Det er krisetider!”  

Efter at lærer og elever har snakket sammen om artiklen, er klokken 8.40, og der er tre minutters 

pause. Der er ikke nogen klokke der ringer, så tiden er flydende. Der er i øvrigt heller ikke noget ur 

i klassen, for det er der efter sigende ikke råd til, så læreren ”aner ikke hvad klokken er”. En mulig 

finansiering til et ur skulle i så fald gå via klassekassens penge, dvs. elever og forældre, og det er 

måske ikke lige det, som de har allermest lyst til at bruge deres penge på. Læreren er derfor nødt til 

at navigere mere efter energien i klasserummet og punkterne på sin egen dagsorden i henhold til at 
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orkestrere tidens indhold og lægge pauser ind. Hun kunne selvfølgelig vælge at bruge sin telefon 

eller et armbåndsur i stedet, men det er ikke pointen her. Pointen er, at der ikke er råd til at købe et 

ur til klasseværelset og at et godt undervisningsflow måske også ville afbrydes med gentagene 

orienteringer efter et ur, hvor der er en længere handlingskæde involveret. Et ur i baglokalet (på 

bagvæggen) ville på anden vis være tilstede i baggrunden, og kunne fungere som løbende 

orienteringspunkt, der ikke kræver, at fokus fjernes fra undervisningssituationen.  

Der snakkes videre om globale virksomheder, her Real Madrid, selvom som vi senere får at vide, at 

de oplysninger der står om fodboldklubben i undervisningsmaterialet er forkerte grundet materialets 

manglende opdatering. Det er derfor også vigtigt for læreren i sin forberedelse af undervisningen at 

understøtte undervisningsmaterialet med nyere og mere aktuel viden fra eksterne kilder – som netop 

set med artiklen fra Wikipedia og dermed lave mere selvtilrettelagt undervisning.  

Tiden er kommet til, at der skal findes på temaer til opgaver, der skal laves som lektier, og det er 

opgaver de finder frem til i fællesskab. Det skal undersøges, om Danmark er i gang med en 

globaliseringsproces, hvilket kræver, at eleverne undersøger parametre som religionsudvikling, 

nationale og internationale virksomheder m.m. I den sidste del af geografitimen får eleverne lov til 

at arbejde på deres opgaver for sig selv, og læreren går rundt og hjælper dem i gang. Hun må hele 

tiden svare på spørgsmål, og jeg noterer, at hun nu har været på og været i hurtig tid, fra tyve i otte i 

morges til nu 9.30 

Gårdvagt og rygepause 

Nu står den på gårdvagt i 10 min. Det er på flere måder et relationsarbejde med andre mennesker og 

omgivelserne. Ind og ud af klasseværelser, ordne små konflikter undervejs, stoppe børn der løber på 

gangene, ud i gården og vende. Så ud til ’stedet udenfor’, hvor det er tilladt at ryge: ”Her er der fred 

og ro” - og det sker da også, at der er ikke-rygere der går med derud, for at komme lidt mere væk 

fra larm og forstyrrelser, og dermed indoptage og absorbere et øjebliks ro. Vores lærer på dagen har 

overvejet at stoppe med at ryge, men cigaretterne virker både som en opkvikker og som en 

adgangsbillet til frisk luft og afgrænset ro et par gange i løbet af skoledagen - hvilket gør det svært 

at tage ’det endelige skridt’.   

Rygepausen er ovre, og så er det med at skynde sig ind for at nå at fylde kaffe op. Journalisten og 

jeg skal hurtigt på toilettet og vi bliver tydeligvis en stopklods for læreren. Derfor står den på meget 
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hurtig gang op til næste time, hvor der står matematik på programmet og vi bruger selv den første 

tid på at puste ud. 

 To lektioner i matematik 

Klokken er 9.55 og timen starter. Der er blevet rettet opgaver, der nu deles ud og som eleverne skal 

bruge tid på at rette. De laver afgangsprøver for at forberede dem mest muligt til de, trods alt, 

snarligt kommende eksamener.  

Læreren hun går rundt, og hjælper eleverne med deres opgaver, og her er det én til én undervisning. 

Det bliver hurtigt tydeligt, at der slet ikke er ressourcer nok til at hjælpe eleverne, når de har brug 

for det. Det af den simple årsag, at det tager en naturlig rum tid at give den fornødne hjælp. Til trods 

for at eleverne er gode til at hjælpe hinanden, så er det tydeligt, at der godt kunne have været flere 

på i denne situation for at undgå, at elever må hænge i luften må deres løftede fingre i lang tid.  

Eleverne rykker sig rundt på forskellig vis. Nogle sætter sig i grupper, enkelte sidder alene og ca. 

halvdelen af klassen går ind ved siden af, og sidder i rummet, der ellers er nedlagt og erklæret 

uegnet som klasseværelse grundet dets dårlige stand. Det betyder så også, at læreren må forsøge at 

være til stede i to rum på samme tid, og derfor må flyde frem og tilbage og på sensorisk vis 

opfange, hvor der er brug for assistance. Heller ikke her opnås der langsom tid i undervisningen. 

Der er konstant afbrydelser, der skaber et behov for at orientere sig i øjeblikket – at være til stede og 

manøvrere i øjeblikstid. Undervisningsflowet bliver på den måde hele tiden brudt op og 

fragmenteret, hvilket kan forhindre den synkronisering, der skal opnås mellem på den ene side den 

hjælp som eleven efterspørger og så den viden og vejledning læreren skal give. Særligt en af 

eleverne, må sidde længe og vente på hjælp. Til sidst forsøger han at få hjælp fra sine 

klassekammerater, men det virker ikke som om, at det leder til den fornødne indsigt, der kan bringe 

ham videre. I en ideel situation forestiller jeg mig, at der havde været en lærer på ham det meste af 

tiden, og det er ikke muligt at se, hvordan læreren skulle kunne gøre noget ved situationen under de 

nuværende betingelser.   

Det bliver tydeligt for mig, at en måde hvorpå læreren kan tilrettelægge og mestre temporaliteten, 

altså sine bevægelser i tid og rum, er i sammenhængen mellem den intenderede undervisningsform 

og brugen af opgaver som indhold til at administrere elevernes brug for hjælp og opmærksomhed 

fra læreren. Ved at give opgaver tilbage som de fleste kan sidde med selv, om ikke andet for en tid, 
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giver der tidsmæssigt- og rumligt frirum til, at læreren kan være hos en elev af gangen. Og som 

beskrevet er det i denne situation ikke helt nok, da eleverne ikke er selvhjulpne nok til, at der kan 

forekomme en ligelig fordeling mellem de ressourcer i form af opmærksomhed, og hjælp som 

læreren kan dele ud af, og så de ressourcer der er krævet af eleverne i undervisningen. Det er med 

det in mente, at klassen er noget fra fuldtallige den dag i dag, hvor vi er på besøg. Set udefra er der 

med andre ord et mismatch mellem de ressourcer, der er til rådighed, og de krav der stilles til 

læreren i undervisningssituationen. Især hvis intention fremadrettet bliver at få løftet niveauet hos 

de svageste elever.  

Det bliver også tydeligt for en som mig, der ikke kender nok til lærerens mangefacceterede opgaver 

i løbet af en undervisningssituation, at der foregår utroligt meget uden om undervisningen. Der må 

konstant ’adfærdsreguleres’, elever skal rettes ind og ’opdrages’. Det er tydeligt, at der er rigtig 

meget pædagogisk arbejde på spil, der kræver, at læreren sætter sig selv i et bestemt mode, der 

fordrer relationel tilstedeværelse – en uddeling af opmærksomhed i flere forskellige retninger på 

samme tid – læreren skal med andre ord administrere at være til stede i polykrom tid. 

Klokken er nu 10.38 og der har ikke været nogen reel pause endnu. For læreren har der været 4-5 

minutters rygepause, som mest af alt bar præg af at skynde sig at ryge – og at snakke med kolleger 

hvilket igen er relationel tid. Der har ikke været nogen egentid endnu.  

Inklusionstime 

I den næste lektion skal vores lærer være på som inklusionslærer for en elev, der er for skrøbelig til 

at vi kan være med. Det giver os mulighed for at puste ud og slappe lidt af, mens det for læreren er 

endnu en time med høj koncentration og direkte nærvær i undervisningen. Inden da har hun lige 

nået at få spist lidt mad, der ikke tog meget mere end et kvarters tid.   

Journalisten og jeg får snakket lidt om, at det er et arbejde der i allerhøjeste grad er præget af at 

foregå i hurtig tid, hvor der i løbet i dagen ikke er pauser der kan skabe et mere rytmisk forløb 

mellem aktiv tilstand og hvile. Selv pauserne foregår med relationelt arbejde i form af 

kommunikation med elever eller kolleger. Men det er måske i virkeligheden en strategi, da et for 

lavt tempo ville bringe læreren ud af det høje tempo og det drive, der driver hende igennem dagen.  

Mellemtimen 
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Vi bliver nu ledt op til forberedelsesrummet, der består af seks arbejdsstationer, med en computer 

tilknyttet til hver station. Det er en lang gang, hvor den ene væg udgør hyldeplads til lærernes 

undervisningsmaterialer. Der er fyldt godt op på hylden og ringbind har kravlet op på toppen af 

reolen for at bruge den ekstra plads deroppe. Vores lærer har nu en time til at forberede sig og nå at 

registrere de ting, der skal registreres på intranettet i forbindelse med dagens undervisning, samt 

svare på beskeder m.m. Hun giver udtryk for, at én time ikke er tid nok til faglig fordybelse, og jeg 

tolker det som et udtryk for, at det på den tid ikke er muligt at komme ordentligt ind i den 

langsomme tid, som et ordentligt fordybelsesflow kræver. Her er der tale om, at der skal ske et 

tidsskifte, hvor læreren går fra at have opereret i hurtig tid, med en opmærksomhed indstillet på at 

være til stede for eleverne, skabe relationel og interaktionistisk kontakt med dem, få dem inddraget i 

undervisningen eller inddrage sig selv i deres spørgsmål og forhindringer til pludselig at skulle gå 

ned i tempo og være mindre ’på’. En anden ting jeg hæfter mig ved, er vores lærers udtalelse om, at 

det er bedst at sidde nede for enden af det aflange rum, hvor man sidder med ryggen til væggen. 

Som hun siger: ”Hernede er der mere rart”. Udsagnet er udtryk for, at rummets indretning har 

betydning for, hvordan det er at være til stede i rummet. At rummets indretning og ens placering i 

det skaber bestemte følelser, der indvirker på ens tilstedeværelse i rummet, og dermed det man 

foretager sig. Et rum bliver til et sted i form af dets karakter, hvor karaktereren afgøres af lang 

række faktorer lige fra de mere æstetiske som kunst på væggene, design af møbler, lysets indfald, 

om der er et inspirerende udsyn over til de mere praktiske forhold som ordentligt plads, computere 

der virker og ro til at arbejde uden forstyrrelser.   

Vores lærer er sådan set meget godt tilfreds med at skulle forberede sig på skolen, såfremt at 

forholdene er dertil. Hun har i forvejen øvet sig i at afgrænse arbejdets indtrængen på eget liv, efter 

at have været gået ned med stress. Hun har med andre ord selv måtte udvikle strategier for at 

modvirke det grænseløse arbejde og arbejdets tendens til at være allestedsnærværende i livet. I 

relation til den kommende reform bliver det da interessant at se, om der vil være tid nok og 

ordentlige forhold til at sikre, at arbejdet ikke af nødvendighed for egen tilfredsstillelse med det 

leverede resultat, som kræver ordentlig forberedelse, ikke kommer med hjem igen.  

Tilbage til matematikken 

Klokken er 13.35 og man mærker straks at energien er en anden. Den står igen på problemregning 

på skemaet og i denne time har en af eleverne en hjælpelærer på.  Det går op for mig, at eleverne 
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har arrangeret sig som i en trekant inde i klasseværelset, væk fra døren og op mod vinduerne. Det 

kunne tolkes som om, at de trækker over mod lys og luft.  

 

I denne time introduceres vi for ”hjælpelisten”. Hjælpelisten er en liste på tavlen, hvor man skriver 

sit navn, så læreren kan se, at eleven har behov for hjælp. Så slipper eleven for at sidde med hånden 

i vejret og kan gå videre med noget andet, mens han venter.  

Matematiktimen er ovre og vi følger nu med til møde i bevægelsesudvalget.  

Til møde i bevægelsesudvalget 

Bevægelsesudvalget er et udvalg, der er oprettet af lærere og leder på eget initiativ for at imødegå 

en række af de udfordringer, der kommer til at opstå efter sommeren med reformens fokus på 

motion og bevægelse. I et udvalg bestående af lærere og lederen diskuteres forskellige muligheder, 

værktøjer og praktiske problemer/hensyn med at etablere funktionel og meningsfuld bevægelses i 

løbet af skoledagen. Målet er at lave et idekatalog, som andre kan bruge uden at de behøver at 

opfinde ’den dybe tallerken’. 

En af de interessante betragtninger der kommer frem på mødet, er de tanker der gøres om den 

logistik, der pludselig kommer til at være forbundet med udendørsarealerne og de store rum 

indendørs. For som det bliver sagt, vil det nok være nødvendigt med en slags bookingsystem, så 

arealerne ikke ’overbookes’. Rummet uden for skolens vægge er hermed blevet instrumentaliseret 

eller gjort til genstand for strukturering i en sådan forstand, at det må indgå i forvaltningen og 

planlægningen af skolens koordination med klassernes tilstedeværelse inden og uden for skolen.  

Til at hente inspiration bliver der både brugt eksterne aktører i form af firmaer og kommunen, men 

også remedier som videoafspilningskanalen youtube tjener som kilde til inspiration og instruktion 
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af eksempelvis geocaching, en ’leg’ der går ud på at finde frem til små ’skatte’ via GPS. Det er 

tydeligt at fokus på bevægelse vil blive forsøgt understøttet af en læringsmæssig form for så vidt 

muligt.  

Dagen er ovre – tid til refleksion 

Dagen er ved at være afrundet. Det har været en lang en af slagsen, i et højt tempo, hvor den hele 

dagen har stået på ’relationelt arbejde’ - dvs. bevægelse i tid og rum med mere eller mindre konstant 

interaktion med andre mennesker. På en sådan dag foregår arbejdet hele dagen i hurtig tid, hvor selv 

frokosten fremstår mere som en 100 meter spurt et tidsrum med opladning og hvor kollegialt 

samvær er i fokus – gad vide om øget tilstedeværelse på skolen vil skabe mere socialt samvær 

lærerne imellem?  

Isoleret set er en sådan dag ikke noget problem. Med lærerens egne ord kan sådan en dag her godt 

lade sig gøre, fordi den næste dags kortere varighed muliggør fysisk og psykisk genopladning og 

afkobling. Variationen af dagens længde og intensitet medvirker således til en rytmevariation, der 

er essentiel for at kunne opretholde bæredygtige livsrytmer. Rytmevariationen giver tilmed dagenes 

forskellige struktur og indhold værdi: Den lange og meget hurtige dag i permanent hurtig tid er også 

en sjov dag. Der er gang i den, og der sker en masse læring, interaktion med kolleger, møder om 

skolens fremtidige planlægning m.m. Det er når den efterfølgende dag, er af en anden karakter, ved 

at være en kortere dag og plads til langsom tid, forberedelse m.m., at den lange dag får sin værdi. 

Den lange dag og den korte dag giver værdi til hinanden i form af hinandens forskellige intensiteter 

– det er et symbiotisk forhold. Problemet opstår, hvis alle dage er som den lange dag eller som den 

korte dag. Uden den fornødne rytmevariation reduceres ens kapacitet, det bliver mere og mere 

slidsomt, overskuddet forsvinder i læringsrummet, i samværet og koordineringen med kolleger, hos 

egen lyst til at lære for at videregive læring, til tiden derhjemme. Den sidste er også af en væsentlig 

faktor. Hvis arbejdet slider i en sådan grad, at man er helt udkørt efter hver arbejdsdag, så får ens 

fritid ikke nogen værdi i sig selv, fordi dens eneste formål bliver, så effektivt som muligt, at nå at 

lade op til næste dag. Da må fritiden stå til tjeneste for arbejdstiden. Det bliver fysisk og psykisk 

sværere at lave andre ting, der også giver livet sin værdi. Man kan sige, at under sådanne vilkår, der 

instrumentaliseres fritidsrummet i henhold til arbejdets rationalitet og ønske om acceleration; om 

mere og bedre performance – et rationale der dog ofte viser at give bagslag i form af reduceret 
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motivation, reduceret energi eller ligefrem total resignation i form af stress, udbrændthed eller 

forflyttelse til anden arbejdsplads.  

Det er tydeligt at vores lærer i løbet af sit virke som lærer har måttet udvikle adskillige strategier for 

at mestre de krav, der løbende stilles og som skærpes til i en uundgåelig acceleration af arbejdslivet. 

Hun fortæller også selv om, at hun har været gået ned med stress, og deraf efterfølgende har måttet 

ændre på strategier for arbejdet: Før i tiden arbejdede hun eksempelvis hjemme, men det har hun 

tilnærmelsesvis droppet nu – tilnærmelsesvis fordi der ikke er ro på skolen til visse opgaver: ”Jeg er 

holdt op med at tage større ting med ting med hjem. Og så gør jeg det alligevel. Når jeg skal rette 

matematik, både problemregning og færdighedsregning, det er svært at få ro her” (Interview d. 

13/2-14). Før i tiden stod hun altid til rådighed for skole og forældre, men det har hun måttet sætte 

en stopper for, i forsøget på at skille tingene ad og retfærdigt nok, ikke at understøtte bevægelsen 

mod det grænseløse arbejde, hvor man skal stå til rådighed hele tiden i ’kaldets’ navn. I den 

henseende vil skolereformen nok være en stor hjælp for mange lærere – hvis de kan nå at lave det 

fornødne på skolen vel og mærke. Hun er refleksiv bevidst om, at det ikke nytter at tage et eventuelt 

kvalitetsfald personligt, men se det som en konsekvens af strukturelle og organisatoriske ændringer 

besluttet udefra, der er uden for hendes inflydelsessfære, men som leder til reducerede ressourcer 

samtidig med øgede krav til det der skal leveres.    

I løbet af min dag i hælene på læreren er særligt et forhold blevet tydeligt. Der synes desværre at 

være en lang vej fra de ønsker og mål regeringen har sat for folkeskolen, formuleret i deres 

reformaftale, i Antorinis visioner for Ny Nordisk Skole, deres inspiration fra andre lande som 

Finland og Canada, og så den virkelighed der mødte os. Skolens fysiske stand er meget langt fra at 

fremstå som en moderne institution af nogen art, med lasede gardiner, dårlig luft, falmede, ødelagt 

og uinspirerede gange og lokaler. Og det blev tydeligt, at der uden tvivl mangler ressourcer i 

undervisningen i forhold til at kunne indfri de ønskede pædagogiske mål, med målsætninger om 

øget trivsel og bedre inklusion for de børn, der kræver en fokuseret og målrettet specialindsats. Der 

er grænser for, hvad selv den mest energiske lærer kan udrette under de givne forhold. Hvis man på 

nogen måder forestiller sig lignende klasserumsledelse og forhold som i de Finske skoler (Andersen 

2010), så skal der ske et massivt løft af både efteruddannelse og ekstra ressourcer i form af ekstra 

hænder i undervisningen. Dertil kommer, at efterchokket efter PISA-undersøgelsen nu begynder at 

indvirke med samme konsekvenser, som det er set og hørt i omtalen om de engelske skoler og deres 
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fokus på at gøre eleverne dygtige i det, som de testes i. Fordi det er det de bliver målt og vejet på. 

Som læreren fortæller os:  

”De her unge mennesker skal fungere når de kommer ud i det virkelige liv. Det nytter ikke noget at vi kun uddanner 

dem i afgangsprøver. Men det er det vi gør. Fordi hvis mine elever får en dårlig afgangsprøve, så kan jeg læse i pressen, 

om hvor dårlige folkeskoleeleverne er. Og at det er min skyld. (...) Så uanset om vi vil det eller ej, så bliver det 

afgangsprøverne vi træner dem frem mod, og det er meget fag-fagligt. Det er det også fordi, der er for få timer til alle de 

ting de skal nå i en folkeskole. Hvis vi kigger på kravene i forhold til den gang jeg gik i skole, så er kravene jo giga. Jeg 

kan godt forstå at børnene de bliver stressede” (Interview d. 13/2-14) 

Billedet er et billede der er blevet mere og mere genkendeligt. Ja, som måske ligefrem er blevet til 

normen eller det ’normale’. Argumenterne om det globale kapløb, Danmarks konkurrenceevne, en 

tilpasning til arbejdsmarkedet, der allerede skal starte i vuggestuen og børnehave, et massivt fokus 

på erhvervsrettet kompetenceudvikling, tjener som det skyts, der er med til accelerere arbejdet alle 

steder i dag, og som er med til at ændre indholdet og forståelsen af, hvad det er for en 

samfundsmæssig opgave det er, som uddannelsesinstitutionerne skal varetage. Det er målorienteret 

mod arbejdsmarkedets efterspørgsel i en tid hvor, paradoksalt nok, at arbejdsmarkedet forandrer sig 

hurtigere end nogensinde før, og det derfor er sværere end nogensinde før at udsige noget som helst 

sikkert om, hvordan fremtiden kommer til at tegne sig – og vigtigere i denne kontekst; hvad den 

kommer til at efterspørge. Men her skal man selvfølgelig træde varsomt. For det skal ikke være det 

samme som at sige, at vi ikke skal følge med tiden, modernisere både de fysiske rammer og de 

faglige værktøjer. Det skal bare gøres gennemført, ordentligt og med de rette ressourcer på alle 

områder. For målet må være at få verdens bedste folkeskole for elever og lærere. Undervisning og 

trivsel skal gå hånd i hånd, ellers er der ikke meget der er vundet.  

Jeg frygter, at mange lærere vil stå over for en acceleration af arbejdet, der ikke vil være 

’produktiv’, fordi den udelukker de mange forskellige tidskvaliteter, der er vigtige i et arbejdsliv; 

hurtig tid, langsom tid, fragmenteret tid, flow tid, formel tid, uformel tid, relationel tid, socialt tid, 

undervisningstid, koordineringstid, fleksibel tid, rammestyret tid, planlægningstid osv. Arbejdet og 

den virkelige verden er multikompleks og består af et hav af interaktioner og forhandlinger, der igen 

et hav af forskellige måder at være til stede på i tid og rum. Og en for udtalt acceleration, med 

standardisering og simplificering kan muligvis risikere at undergrave disse mange produktive 

facetter i arbejdets mangfoldige rum. Mange steder ses en vedvarende reduktion af personale, 

reducerede finansielle ressourcer og samtidige stigende krav til det der skal leveres. Men det er 

vigtigt at have in mente, at mennesker har fysiske og psykiske grænser for formåen, og at hvis 



                                                 marts 2014 

 

 

citronen presses for meget, så kan det ende med at blive kontraproduktivt i stedet eller ende med en 

forringelse af kvaliteten. Og det er vigtigt at stille spørgsmålstegn ved formålet af den praksis, som 

accelerationen gerne vil gøre noget ved, fordi det kan ændre på indholdet af det; hvor meget god 

undervisning handler eksempelvis om at opnå den rette kontakt på mange forskellige måder til 

mange forskellige slags elever eller at snakke ud i luften uden sensorisk henvendelse til de enkelte 

elever? Og hvilke tidsmæssige forudsætninger er der til stede, der muliggør at det kan lade sig gøre?  

Når accelerationen eskalerer og tipper over i sin modsætning, decelerationen, ender den i stedet i 

apati, stress eller udbrændthed og reducerer dermed trivslen og øget sygefravær – som er afgørende 

for langsigtet produktivitet, reduceret skabelses- og fornyelsesevne, reduceret vidensdeling og deraf 

reduceret produktivitet og kvalitet. Og det handler det om for alt i verden at undgå. Som professor 

Steen Hildebrandt ynder at skrive med reference til Albert Einstein: Ikke alt, der kan tælles, tæller, 

og ikke alt, der tæller, kan tælles.   

 

 

 

 


