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Forskerskolens forord 

En ph.d.-afhandling er et ‘svendestykke’ som viser, at forfatteren har ”gennemført et 

selvstændigt forskningsarbejde under vejledning”, som det hedder i Bekendtgørelsen om 

forskeruddannelse. Det er dette svendestykke, der hermed publiceres. Ph.d.-afhandlinger 

er også at betragte som videnskabelige udviklingsarbejder, som bidrager til at afsøge og 

belyse nye forskningsområder. Denne afhandling er blevet til i Forskerskolen i Livslang 

Læring. Livslang læring er et begreb, der kalder på en tværfaglig forståelse af læring som 

en subjektiv og social aktivitet i en samfundsmæssig og global kontekst. Det er denne 

afhandling et fint eksempel på.  

Forskerskolen i Livslang Læring har som formål at bidrage til udvikling af dette 

forskningsområde ved at uddanne dygtige forskere, som har en tværvidenskabelig og 

problemorienteret tilgang. Med denne afhandling bidrager Aske Christensen på glimrende 

vis til at opfylde dette formål. Det sker ved at sætte fokus på en særdeles aktuel og relevant 

problemstilling om forandringer af folkeskolelæreres tidsmiljø efter folkeskolereformen 

og indgrebet i lærernes arbejdstid i 2013.  

Afhandlingen tager afsæt i arbejdslivsforskningens interesse for arbejdets tidsmiljøer og 

de modsætningsfyldte konsekvenser af det grænseløse arbejde. Disse vilkår indebærer 

både en øget individuel frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet, og samtidig en øget risiko for 

udbrændthed og stress. Det er folkeskolelærere et godt eksempler på. Afhandlingens 

interesse retter sig først og fremmest mod spørgsmålet om, hvordan lærerne oplever 

arbejdets tidsmiljøer, og hvordan de håndterer forandringerne i tidsmiljøet. 

Undersøgelsen af de subjektive sider af lærerarbejdets temporalitet danner udgangspunkt 

for en bredere socialhistorisk og politisk undersøgelse af ændringer i lærerarbejdets tid 

over de seneste fire årtier. Det er et ambitiøst sigte både at ville forstå læreres oplevelser 

af deres tidsmiljøer i en større samfundsmæssig sammenhæng, og at forstå den i en 

udviklingshistorisk sammenhæng. At afhandling desuden vil give lærerne selv stemme 

gennem omfattende empiriske analyser kan begrunde afhandlingens omfang. De 

historiske analyser forfølges ad to forskellige veje, en subjektivitetsorienteret og en 

samfundsorienteret, som flettes sammen og beriger hinanden. Den første baseres på en 

biografisk analyse af en lærers fortælling om lærerarbejdets forandringer over tre et halvt 

årtier. Den anden er en analyse af forandringer i styringen af folkeskolen med hensyn til 

tidsdimensionen, blandt andet gennem skiftende kampe og aftaler om lærernes arbejdstid. 

Desuden undersøges den lokale kontekst for reguleringen af lærerarbejdets tid, både i den 

enkelte folkeskole og i en kommunal skoleforvaltning i København.  

Til forskel fra de fleste studier der ser den lokale udvikling som en afspejling af den 

nationale og globale udvikling, så går Aske Christensens afhandling den modsatte vej. Med 

inspirationen fra institutionel etnografi starter afhandlingen med at udforske lærernes liv 

og deres erfaringer med arbejdstiden og dens reguleringer. Med udgangspunkt i dette 

perspektiv ’nedefra’ undersøges den større sociale kontekst og de styringsrelationer som 

lærerne indgår i. Det er således en kvalitet ved afhandlingen, at den bevarer en åbenhed 



 

 

 

og et blik for gensidigheden i undersøgelsen af forholdet mellem strukturer og aktører, 

mellem samfundsmæssige dynamikker og levende subjekter.  

Afhandlingens analyser viser hvordan lærernes oplever et øget tidspres og et tab af 

selvregulering af arbejdstiden. Den forfalder dog ikke til romantisering af lærernes tidligere 

mere individuelle arbejdsform og selvregulering, der også medførte overbelastninger på 

grund af arbejdstidens grænseløshed. Fritiden var en buffer som blev belastet med det 

stigende omfang af arbejdsopgaver. Selvom analyserne tilbyder en tæt indlevelse i lærernes 

skoleliv, så indtager analyserne også en kritisk og diskuterende distance. Analyserne viser, 

hvordan den nye faste arbejdstid står i modsætning til det politiske ønske om en 

projektbaseret og flydende undervisningsform. Den faste arbejdstid har svært ved at 

rumme det moderne lærerarbejdes mange nye opgaver, der ofte er uforudsigelige og 

varierende. Analyserne belyser de centrale spørgsmål om overgange, rytmer og 

mellemrum i lærernes arbejdstid og mulighederne for at skabe fælles tid for lærerne. Der 

peges på tendenser til øget individualisering af lærernes håndtering af hverdagens mange 

konkurrerer tidsordener. De seneste årtiers stærke fokusering på elevernes faglige læring 

har fortrængt opmærksomheden om lærernes arbejds- og tidsmiljø. Der peges på behovet 

for at sammentænke elevers og læreres læringsmiljø og tidsmiljø. Med udgangspunkt i de 

empiriske analyser formuleres en kritik af den neo-liberale styrings reduktion af skolen til 

en virksomhed, der producerer målbar læring. Denne styringsform forringer ikke kun 

lærernes tidsmiljø og deres faglige autonomi, men fjerner også opmærksomheden om 

skolens bredere demokratiske formål.  

Afhandlingen tilbyder indsigt i kompleksiteten i lærerarbejdets tidsmiljøer og de 

problemer som følger af aktuelle politiske styringslogik. Udover at klarlægge årsager bag 

og dynamikker i konflikterne omkring tidsmiljøet, diskuteres betingelserne for at finde 

løsninger på disse konflikter. Forskningen kan dog ikke forventes at give direkte 

anvisninger for den politiske og professionelle praksis, fordi denne praksis må bygge på 

deltagernes egne erfaringer og deres blik for den konkrete situations muligheder. Men 

afhandlingen tilbyder et værdifuldt indblik i et nyt og aktuelt forskningsfelt, som kan 

bidrage til holdbare og vidensbaserede forbedringer af praksis.  

Som vejleder for Aske Christensen har jeg haft et stort fagligt udbytte af at følge hans 

bredt funderede teoretiske bearbejdninger, hans omfattende produktion af empiri og hans 

spændende analyser. Trods afhandlingens ambitioner og omfang blev den gjort færdig og 

afleveret inden for den fastsatte tidsramme. Det har, særligt i den afsluttende fase, haft 

sine omkostninger. Men resultatet er vellykket. Det har for mig været en glæde både 

personligt og fagligt at følge arbejdet og at blive klogere som forsker og som vejleder.  

 

Christian Helms Jørgensen  

Professor MSO ved Institut for Mennesker & Teknologi  
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Tak! 

Først og fremmest en stor tak til alle de lærere som på trods af en kaotisk tid med 
reformomvæltninger alligevel fandt tiden til at give mig et indblik i deres hverdag. Tak til 
alle der har indvilget i at stille op som informanter med viden til afhandlingen. Til jer skal 
der lyde en dybfølt tak for tid, overskud og deling af erfaringer om den ’problematiske tid’ 
samt indblik og indsigt i, hvordan arbejdslivet som folkeskolelærer forandrer sig. Det har 
været utroligt lærerigt at deltage og lytte til jeres fortællinger, succeser, udfordringer, 
frustrationer og glæder midt i en tid, der var en centrifuge af følelser, forvirringer og 
forandringer.  

Personligt har processen været en lige blanding af frustration og udvikling. I den forstand 
har arbejdet med afhandlingen været præget af den modsætningsfuldhed, der kommer til 
syne i de tidspunkter, hvor processen næsten ikke er til at være i - og så den samtidige 
følelse af, aldrig at ville have været foruden. Det har i tiden op til aflevering også betydet 
en ikke uvæsentlig isolation, hvor den ene dags tiltro til egne evner dagen efter blev vendt 
til de dybeste frustrationer. Derfor tak for tålmodigheden til alle jer der har båret over 
med mine tre års distræthed, som i de sidste måneder blev til et decideret fravær i den 
intensive og isolerede skrivefase.  

Stor tak til Janne Breimo for at skabe plads til mit gæsteforskerophold i Bodø, i det 
nordlige Norge med de høje tinder, den altid friske vind, den gyldne skovbund af 
kantareller, glimt af nordlyset og en fantastisk stor hjertevarme og gæstfrihed. Tak for alle 
de gode gåture Hilde, Kamilla og Wilma – altid med rigelig kvikk lunsj! Tak til Esben for 
de mange diskussioner om Foucault. Tak til Janne og Forskerskolen for at gøre det muligt, 
at jeg kunne rejse med til Canada og deltage i IE-seminariet samt møde Dorothy Smith 
og Alison Griffith. Det var en stor oplevelse. Og en stor tak til Nettverket Institusjonell 
etnografi i Norden for at få mulighed for at deltage på seminariet i Bodø, fremlægge mit 
arbejde og få de mange gode input til mit videre arbejde. 

Tak til kollegaerne på arbejdslivsstudier og alle de øvrige kollegaer på Roskilde Universitet. 
Specifikt en tak til Henrik Lund for at vække og anspore min interesse for tid og arbejdsliv. 
Tak til madklubben for, på trods af travlheden i mit og jeres liv, at insistere på at finde 
nye datoer. 

Og særligt en stor tak til min vejleder Christian Helms Jørgensen for, oftest med en dags 
varsel eller to, at nå at få læst de mange papirer og ustrukturerede tanker for derefter altid 
at komme med konstruktive, reflekterede, nuancerede kommentarer - samt ikke mindst 
at finde tiden i en altid travl hverdag til lange snakke om alt fra poststrukturalistiske kirker 
til naturen på Bornholm. 

Tak til min tålmodige søster for at træde til som korrekturlæser i den allersidste time, hvor 
alt brændte på og den sidste energi var ved at brænde ud. Men først og fremmest en stor 
tak til Ida for vedvarende at give plads, dit ukuelige overskud og gode humør, din støtte 
og hjertevarme. Det er ikke så lidt du har skulle holde ud. Og uden dig havde det her 
aldrig været muligt. 
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Prolog 

Efter længere tids interesse for tid og temporalitet i arbejdslivsforskningen fik jeg 

mulighed for at skrive en afhandling om folkeskolelærernes tidsmiljø. Jeg havde forinden 

haft en interesse for udfordringerne med det grænseløse arbejde i folkeskolen, og derfor 

var jeg særligt forundret over lockouten, der førte til arbejdstidsloven LOV 409 samt 

folkeskolereformen, der blev implementeret i 2014.  

I kontrasten til det grænseløse arbejde blev det særligt bemærkelsesværdigt, hvordan de 

nye rammevilkår med tilstedeværelseskravet satte markant anderledes betingelser for 

lærernes arbejdsliv. Specifikt gennem en reduceret indflydelse på egen arbejdstid, flere 

undervisningslektioner og mindre forberedelsestid samtidig med, at der med 

folkeskolereformen blev bebudet nye vidtløftige pædagogiske sigtelinjer. Programskriftet 

var tilmed båret af, at der skulle skabes en stærkere lokal ledelse med større råderum og 

tilmed en ansvarsforskydning gennem et større råderum til kommuner og forvaltninger.  

I det lys blev min interesse at anlægge et perspektiv, der kunne give et indblik i, hvilken 

betydning reformerne ville få lærernes tidsmiljø i deres hverdags- og arbejdsliv. Et 

spørgsmål jeg ville forsøge at belyse gennem empirinære analyser af lærerarbejdet, som 

det udviklede sig i takt med reformerne blev omsat til virkelighed. For grænseløsheden 

havde nu på papiret byttet roller. Læringsrummet skulle være grænseløst og lærernes 

arbejdsbetingelser grænsefast.  

Set fra historisk perspektiv har folkeskolen sådan set altid handlet om kampen om 

elevernes tid. Men hvor sværdslaget før i tiden havde afsæt i inddragelsen af børnenes tid 

fra familiens brug af børnene som arbejdskraft, så er spørgsmålet i dagens 

velfærdsstatskontekst udvidet til at være en strid om længde, indhold og en disputs om, 

hvem og hvordan lærernes tid med eleverne i klasseværelserne skal forvaltes sat af en 

kontrastfyldt dagsorden om pædagogik, ressourceforvaltning og læringseffekt. Og med 

tre centrale pejlemærker. En stræben efter en bedre placering i toppen af de internationale 

målinger, en socialpolitik ført gennem uddannelsespolitik om en mere spændende 

skoledag i bestræbelsen på at skabe chancemuligheder og produktive livsudkast for alle 

unge samt en sikring af veluddannet arbejdskraft til fremtiden arbejdsmarked. I disse 

mange skismaer står lærernes faglige identitet til kontinuerlig forhandling og afprøvning 

mellem deres egen holdning til folkeskolens samfundsmæssige formål samtidig med, at 

arbejdet intensiveres ved kravet om at indgå i flere tværfaglige samarbejdsformer, 

teamsamarbejde, tekstarbejde som læringsmål og elevplaner samt en større involvering af 

forældrene i skolens aktiviteter m.m.  

I det tværsnit skal den første feltnote nedenfor, Turen til Lolland-Falster, med Birgitte i 

indledningen også læses. Som en påmindelse om, hvordan folkeskolen og lærerarbejdet er 

hensat til at fungere i komplekset mellem at være en politisk og offentlig betonet 



 

 

samfundsinstitution samtidig med, at de ansatte på skolerne også er på en arbejdsplads, 

der må kæmpe med at få dagligdagens ’praktikaliteter’ til at fungere. På den måde har det 

været min interesse at undersøge, hvordan folkeskolen som del af den offentlige sektor 

gennem de seneste årtier er trådt ind i en politisk ambition om at bevare 

velfærdssamfundets kerneinstitutioner, men at det skal ske gennem vedvarende 

optimerings- og effektiviseringstiltag økonomisk, teknologisk såvel som metodisk - der 

udover at blive en kamp om den videnskabelige definition udmønter sig i nye 

professionaliseringstiltag og krav til, hvad skolen skal kunne indfri med sideløbende 

styringstiltag. Og som sætter den relative autonomi, bevægelsesfriheden, indflydelsen på 

skolens pædagogik og det fagprofessionelle råderum i tilrettelæggelsen og udføringen af 

undervisningen under pres.  

Samtidig har jeg ville synliggøre, hvordan en skole for at få tidsmiljøet til at fungere må 

foretage et omfattende dagligt tidsarbejde med at skabe og strukturere dagligdagen, og 

hvordan muligheden for forskellige typer af struktureringer afhænger af tidsmiljøets 

mulighedsbetingelser. En skoledag skal planlægges i detaljer, tilrettelægges og 

programsættes for eleverne. Dagen skabes kontinuerligt ’bag kulisserne’. Men 

tilrettelæggelsen af dagen, hvad skolernes ønsker at opnå med skoledagen og den type af 

læringsmiljø og pædagogisk praksis, de ønsker at tilbyde i form af distinkte lokale 

læringsforståelser og pædagogiske perspektiver stiller krav til måden skoledagen 

tilrettelægges på. Og krav til tilrettelæggelsen stiller krav til arbejdets tidsmiljø, der igen 

bliver et spørgsmål om de økonomiske rammebetingelser. I den henseende er 

pædagogikkens udtryk som dagligdags organisering tæt forbundet med tiden, hvori de 

pædagogiske tanker skal rammesættes. Flydende tværfaglige temauger, ture ud af skolen, 

forældresamarbejde, arbejdet i tværfaglige teams, ansøgninger til nye projekter m.m. skal 

koordineres, indholdsudfyldes og kommunikeres. I det pressede tidsmiljø kan den 

fastlagte skemadag med 45 minutters lektioner og brug af ’præfabrikeret’ 

undervisningsmateriale derfor ofte blive til nødløsningen, der kan være med til at skabe 

en smule overskud i hverdagen.  

Tiden bliver dog i mit materiale særligt problematisk, fordi visionerne om at skabe den 

mere anderledes og spændende undervisning i stedet bliver til en daglig kamp for at skabe 

overblik og forudsigelighed i arbejdslivet. Og at tidsmiljøet på den måde sætter betingelser 

for faglighedens ’udfoldelsesrum’. På den måde har jeg i afhandlingen ville undersøge, 

hvordan urets tid med sine klare krystalliseringslinjer i tid og rum, som det faste skema 

der kan give overblik og klarhed, hele tiden er i konflikt med emneugernes og projekternes 

mere flydende ’begivenhedstid’, der kræver et større tidsarbejde og bliver til en indre kamp 

om balancen mellem at passe på sig selv og sit helbred over for at skabe den bedste 

undervisning. I afhandlingen bliver den centrale tematik udfordringen forbundet med, 

hvordan der både kan arbejdes med visioner for folkeskolen og de konkrete udfordringer 

i klasserne samtidig med, at grænserne for lærerne bevægelsesfrihed fastlåses og fører til 



4 

 

en konkret oplevet problematisk tid i et tidsmiljø, der er medvirkende til at flere af lærerne 

bliver sygemeldt med stress. 

Med det perspektiv på lærerarbejdets tidsmiljø har jeg undersøgt, hvordan udformningen 

af skoledagen samtidig er indlejret i en dialektisk udveksling med instrumentelle 

rationaliseringstendenser og nye diskurser om læring og pædagogik, der bliver forsøgt 

favnet på samme tid. Hvor lærerne og lærerarbejdet tilskrives nye ofte modsigelsesfyldte 

roller og ansvarsområder – og som i mit materiale ofte bliver til en regulær kamp for 

overlevelse. I den forstand har jeg undersøgt lærernes tidsmiljø ved at undersøge, hvordan 

reformernes intentioner møder lærernes egne idealer og erfaring. Og hvor det centrale 

punkt for mange lærere har været spørgsmålet om, hvorvidt de kan se sig selv i vilkårene 

og kursen for fremtidens arbejde i folkeskolen. For alt imens ideer om læring, ledelse, 

social arv, chancelighed og ulighed, konkurrence, produktivitet, effektivitet, tests, 

’benchmarking’, accountability, assessment, evidens, læringsmålstyring, økonomistyring 

som samlede bredere styringsbestræbelser oversættes konkret til nye typer af organisering 

af lærerarbejdet i tid og rum, så udfordres bestræbelserne hele tiden af tidsmiljøets mulige 

organisering med betydning for arbejdsmiljøet.  

Fordi formen på skoledagen skal skabes i kulisserne bag undervisningen, bliver resultatet 

af moderniserings- og professionaliseringsbestræbelserne altid et empirisk spørgsmål. 

Sker der en reel forandring eller forbliver ambitioner om det nye og anderledes ved det 

kendte, det traditionelle som træghed bliver i den forstand også et spørgsmål om de krav, 

der stilles til lærernes tidsmiljø og tidsmiljøets reelle mulighed for at indfri kravene. 

Afhandlingen udgør på sin vis et aftryk af en tidsperiode i folkeskolens historie, hvor både 

stat og kommuner som politisk niveau forpligtede sig på at definere skolens formål, 

metode og funktion både mere bredt og snævert end tidligere. I et ’fantasme’ om ’den 

åbne skole’ der skulle lukke skolen op ud mod omverdenens arbejds- og kulturliv for 

eleverne, åbne op for ledernes ’ledelsesrum’ på skolerne alt imens, at bevægelses- og 

metodefriheden blev indsnævret for lærerne.  

Som Stefan Hermann siger det på Rambøll under et gå-hjem-møde om 

folkeskolereformen, jeg deltager i, så handler det nu om kapacitetsopbygning og lave 

bedre læring og trivsel ved at ’fokusere på indersiden af relationen’ i stedet for at kigge ’på 

de formelle områder’. Nu gælder det om at ’dyrke det fælles pædagogiske og didaktiske 

maskinrum’ men ud fra centralt fastlagte mål og målopfyldelse. Hvor målet er at skabet 

en skole, hvor både elever og forældre skal gøres partnere for egen læring som 

folkeskolens læringspartnere. I det lys synes holdningen at være, at tiden er løbet fra de 

centrale formelle forhandlinger om arbejdsvilkår, rettigheder og krav, der må vige for 

større (ledelses)fleksibilitet. Og som ender med at føre til, at Birgitte i feltnoten nedenfor 

ud over at være lærer også har ansvaret for bl.a. at administrere sygemeldinger og holde 

’gejsten’ oppe i et team præget af langtidssygemeldinger i en folkeskolereform, der allerede 

fra sin begyndelse har tabt pusten. På den måde er lærernes forankring i hverdagslivet 



 

 

rammesat af bredere moderniserings- og professionaliseringsbestræbelser over tid, som 

har forandret arbejdet. Og som betyder, at lærerne i dag har mange andre funktioner end 

at være undervisere, som skal indfries inden for et mere presset tidsmiljø. I et 

modsætningsfyldt sammenfald mellem frihed og styring der, som jeg viser i afhandlingen, 

mange steder i højere grad bliver til afskærmninger, isoleringer og opsigelser i forsøget på 

at overleve dagligdagen og finde sin vej gennem reformernes modsætningsfuldheder. I 

den forstand er min afhandling et aftryk fra en tid, der viser, hvordan forskelligartede 

pædagogiske styringsbestræbelser udmøntes i et nyt tidsmiljø på skolerne erfares set fra 

lærernes eget ståsted i deres forsøg på at få hverdag og arbejdsliv til at give mening.  
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Turen til Lolland-Falster 

Det er et år siden, at Folkeskolereformen og arbejdstidsloven trådte i kraft. Jeg har fået 
tilladelse til at indsamle empiri på skoler spredt ud over Lolland-Falster. Det er tidlig 
morgen, og jeg er kørt fra København for at mødes med Birgitte. Jeg ankommer til skolen 
lidt tidligere end vi har aftalt, så jeg sætter mig i personalerummet og bladrer lidt i en 
rapport. Jeg kan se, at det er en analyse af skolerne i området. Der står lidt om intentionerne 
med Folkeskolereformen. Der er også grafer over, hvordan skolerne på Lolland-Falster 
klarer sig i læsning og matematik i forhold til de centralt fastsatte mål. 

Birgitte skal starte dagen i 2b. Det første kvarter bruges på at gøre klasseværelset klar. 
Computeren tændes og Birgitte skriver dagens skema op og sætter borde og stole i orden. 
Derefter logger hun på skolens intranet for at tjekke beskeder fra både forældre og kolleger. 
Birgitte er også teamkoordinator, og det medfører bl.a. at hun skal håndtere teamets 
sygemeldinger. De ’huller’ som sygemeldingerne efterlader, skal hun sørge for de selv 
udfylder i teamet. Imens vi går rundt i klassen og gør klar fortæller Birgitte, at de sidste 14 
dage har været hårde. Lolland-Falster kommunes skolevæsen har oven i både 
Folkeskolereformen og ændringer af arbejdstiden også været ramt af besparelser. Tre fra 
teamet fik besked om, at de var opsagt med seks måneders varsel, og det har taget hårdt 
på dem alle. Stemningen i teamet har været nedtrykt. Siden beskeden om fyringen blev 
givet har de fyringsvarslede fra teamet været sygemeldt. Birgitte ser det som en reaktion på 
udmeldingen om fyringen.  

7.45 er der møde i teamet. Så Birgitte låser af, og vi går tilbage ned til personalerummet for 
at holde teammøde. Det gør de og alle andre teams hver morgen. Birgitte har understreget, 
at morgenmødet kun er til de korte og små ting, der har at gøre med den forestående dags 
organisering. At morgenmødet ikke er ment som et diskussionsmøde, men et 
planlægnings- og orienteringsmøde. Større ting må gemmes til deres ugentlige og lange 
teammøde. På morgenmødet meldes om sygefravær, omrokering af ressourcer, 
vikardækning, sammenlægning af klasser m.m. I dag handler mødet også om, hvordan de 
kan få dækket hinanden ind, så de kan komme afsted på et læringsseminar. Det varer to 
dage og afholdes i Bella Centeret København. Alle vil gerne afsted, men de mange 
sygemeldinger gør det svært at få skabt rum til, at det kan lade sig gøre.  

Da mødet er ved at være slut kommer skolelederen forbi og stopper op ved vores bord. 
Han vil gerne høre lidt om mit besøg, så jeg fortæller overordnet om min interesse for tid 
i arbejdslivet. Bagefter kan jeg fornemme, at Birgitte er lidt nervøs. Hun siger, at hun jo 
ikke vil udvise mistillid til ledelsen. Hun bliver nu i tvivl over, hvad hun egentlig må og kan 
fortælle mig. Hun siger rettet mod sig selv, at hun jo også har ytringsfrihed.  

Vi går tilbage ned til klasseværelset. Eleverne står på række foran døren, og Birgitte låser 
op. Eleverne strømmer ind i klassen. Det er mandag morgen, så eleverne snakker lystigt 
om, hvad de har oplevet i weekenden. Nogle har besøgt det lokale fyrtårn. Andre har set 
sæler. Børnene pjatter, og energien er høj. Undervisningen skal starte med 
bevægelsesaktiviteter. Klasserne på årgangen blandes, og eleverne kan selv vælge, hvilken 
aktivitet de gerne vil gå til. Hos Birgitte er det musik og dans. ”Vi skal lige have klokken til 
at ringe”, siger Birgitte. Vi venter, men klokken ringer aldrig.  

Birgitte har inviteret mig med til skolens fælles personalemøde, så to dage senere er jeg 
tilbage på skolen igen. Vi sidder ved lange rækkeborde i gymnastiksalen og spiser 
kartoffelmos og gullasch inden mødet går i gang. Aftenens hovedbegivenhed er en 
foredragsholder, der til daglig underviser i og arbejder med positiv psykologi. Han skal tale 
om roller og styrker i teamsamarbejdet. I sin præsentation af foredragsholderen fortæller 



 

 
skolelederen, at han selv har hørt oplægget tidligere i en anden sammenhæng og var stærkt 
begejstret. Som skolelederen siger, er oplægget tænkt som inspiration til udviklingen af 
teamsamarbejdet på skolen. Ikke mindst nu når pædagogerne er blevet integreret mere i 
arbejdet med eleverne og i teamet. Lærere og pædagoger skal blive mere bevidste om deres 
respektive roller og styrker. Inden foredragsholderen går på starter skolederen med at 
fortælle skolens ansatte, at de nu må forstå sig selv som ansat på en virksomhed, der 
producerer elever, der lærer, og som skal lære rigtig meget. Han ved godt, at der er mange, 
der ikke bryder sig om den måde at sige eller forstå skolens formål på - men det er nu en 
gang den nye virkelighed (Feltnote 2/2-15, 4/2-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

DEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDLEDNING 

Fra ’border crosser’ til ’boundary control’  

”Everyone is a practician and theoretician of time. Time ’dwells’ in us – through the biological rhythms to 
which we are subject, and because we are social beings who are born into a society with changing temporal 
structures and learn to live in its social time” (Nowotny 1994: 6). 

Inden min interesse for folkeskolelærernes arbejdsliv var jeg stærkt optaget af, hvordan 

tidens betydning havde udviklet sig som socialkulturelt fænomen i et senmoderne 

kapitalistisk samfund. Mange af de analyser jeg læste henviste ofte til stigningen i antallet 

af rapporterede stressrelaterede sygemeldinger, depressioner og forekomster af 

udbrændthed som en følge af rovdriften på krop og psyke i forbindelse med arbejdslivet 

- og samtidig pegede flere analyser på, hvordan særligt nye struktureringer af arbejdet i tid 

og rum måtte ses som central del af forklaringen i tendensbeskrivelserne (Allvin et al 2006, 

Rosa 2013, Holt et al 2013). 

Mine egne analyser fokuserede på, hvordan de nye tids- og rumstruktureringer i 

arbejdslivet, der både bar på en fortælling om øget frihed og kontrol, gennem et begreb 

om arbejdets tidsmiljø kunne være med til at synliggøre de senmoderne karakteristika ved 

den nye type af organisering i tid og rum (Christensen 2012, Lund et al 2014). I de 

sociologiske samfundsdiagnoser havde jeg både læst og selv været med til at illustrere, 

hvordan arbejdslivet i stigende grad blev underlagt forhold, der subjektivt blev oplevet 

som en tilværelse i hurtig tid domineret af øjebliksorienteringer som følge af de forandrede 

vilkår, der fulgte med accelerationssamfundets logikker om øget effektivitet, 

selvoptimering og selvrealisering (Christensen 2012, Rosa 2013). Det var analyser af en 

type af arbejdsliv, hvor individet i forlængelse af nye måder at bevæge sig gennem 

arbejdslivet på også i stigende vægtede sin egen arbejdslivsbiografi via de nye muligheder 

for selvrealisering, der opstod med projektsamfundets frihed til at forme og skabe sin 

arbejdsidentitet. Men som også førte til forandringer i fornemmelsen for forholdet mellem 

fortid, nutid og fremtid ved i stigende grad at blive afkoblet forventningen af stabilitet og 

i stedet bundet til en orientering i eller komprimering omkring nuet som en permanent 

øjebliksorientering (Nowotny 1994, Eriksen 2002, Christensen 2012, Rosa 2013).  

De biografiske løsninger blev i den henseende udviklingen af identitetsmæssige forståelser 

af liv og arbejde, der koblede sig på det udviklende individs mulighed under parolen 

’livslang læring’, der også måtte forstås som en strategi til håndtering af de strukturelle 

problemer, der var relateret til et mere omskifteligt og usikkert arbejdsmarked. Dertil 

hørte den indlejrede forståelse, at selvrealiseringen og kravet om selvoptimering blev set 

som en indlejret funktion ved den senmoderne kapitalistiske ’motor’ i udviklingen og 

tiltrækningen af ’employable’ arbejdskraft i en konkurrencekultur, hvor det også handler 
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om at sælge sig selv gennem sin profil som et ’opdateret’ og attraktivt individ (Christensen 

2012, Rosa 2013, Hylland Eriksen 2007).  

Særligt teknologien blev en afgørende komponent i ligningen gennem den opståede 

mulighed for at kommunikere og arbejde uafhængigt af den fysiske tilstedeværelse i tid og 

rum, fordi teknologien kunne overskride og nedbryde grænserne for tid og rum med 

arbejdspladser i hjemmet og ophævelsen af den fysiske begrænsning ved tilstedeværelsen 

og i stedet de digitale bits ubesværede rejse tværs over landegrænser og tidszoner (Urry 

2000, Harvey 1989, Agger 2011). I takt med at lønarbejdets tid med de faste møde-og-gå 

tidspunkter blev til flydende arbejdstider med imperativet om fabrikationen af nye 

identitetsprojekter som måder at udleve det ’gode liv’ og helt nye muligheder for at blive 

og være sin fagidentitet på og uden for arbejdet, så blev analyserne af det moderne 

arbejdsliv som nævnt samtidig diagnosticeret til i stigende grad at være grænseløst i 

forskellige dimensioner af arbejdslivet fra ændringerne i organiseringens grænser til den 

subjektive bearbejdning af arbejdet som identitetsprojekt på tværs af arbejde og fritid 

(Lund & Hvid 2007, Kristensen 2010, Kamp & Lund 2008).  

Samlet set pegede analyserne hen mod et senmoderne arbejdsliv med mere flydende 

(Bauman 2006), accelererede (Rosa 2013), rodløse (Sennett 2006, 2007) og 

projektorienterede arbejdsformer (Jensen 2012), hvor det var vigtigere at udvikle 

passagekompetencer og være i bevægelse (Jensen 2012, Sennett 2006). Og akkompagneret 

med en skyggeside formet af, at den nye form for arbejdsorganisering i tid og rum skabte 

nye arbejdslivsfænomener som stress, udbrændthed og depressioner gennem en ny type 

af ’rovdrift’ på individet (Ehrenberg 2010). Diagnoser der blev fremskrevet som 

accelerationens inerti med  stilstanden som modbillede til virkekraften, udadvendtheden 

og den konstante bevægelse fremad. Stilstanden udgjorde modstanden til kravet om at 

kunne mestre et højt arbejds- og livstempo (Ehrenberg 2010, Christensen 2012). Analyser 

der flugtede godt med, hvordan lærerne i folkeskolen på lignende vis blev fremanalyseret 

som grænseløst og præget af det senmoderne samfunds accelerationstendenser, hvor 

lærernes egen identitet gennem kaldet til arbejdet er uadskillelig fra arbejdsidentiteten og 

teknologien har sammenfiltret arbejdets domæner med privatlivets (Holt et al 2013).  

Sådan sad jeg fast forankret i diagnoser om det grænseløse og accelererede arbejdsliv indtil 

april 2013, hvor de offentlige arbejdsgivere i takt med overenskomstforhandlinger for 

varslede lockout af folkeskolelærerne. En lockout der efter regeringens indgreb blev 

erstattet af arbejdstidsloven LOV409, der bl.a. bebudede et tilstedeværelseskrav på alle 

landets skoler i de kommuner, der valgte at arbejde under LOV 4091. 

Tilstedeværelseskravet betød, at folkeskolelærernes ellers tidligere grænseløse 

                                                      

 
1 Der var stadig mulighed for at indgå lokalaftale (se LOV 409). Dog var det kun få kommuner, 
der besluttede at benytte sig af denne mulighed. Omvendt blev disse kommuner særligt attraktive 
at søge til for lærerne. 



 

 

arbejdsvilkår blev afviklet i forhold til grænserne mellem arbejde og hjem. Indgrebet i 

arbejdstiden og særligt tilstedeværelseskravet efterladte to centrale spørgsmål i min undren 

over processen. Hvorfor var arbejdsgiversiden i form af KL, Moderniseringsstyrelsen og 

Finansministeriet villige til at indføre en begrænsning på lærernes bevægelighed, der med 

stor sandsynlighed ville ændre på forholdet mellem folkeskolelærernes tilskrivning af 

mening til arbejdet? I den forstand at identifikationen med lærerarbejdet som et ’kald’ var 

betinget af den løse strukturering af arbejdets grænser i tid og rum. Og dernæst hvad ville 

der ske med de mange forberedelses, koordinerings- og planlægningsopgaver, som før 

havde udgjort en væsentlig del af lærernes tid uden for skolen (Holt et al 2013)? En sådan 

omvæltning ville medføre et sociokulturelt ’tidslaboratorium’ i overgangen til det nye 

tidsmiljø, hvor tidligere vaner og tidskulturer måske ville blive brudt op eller omformet. 

Og hvor spørgsmålet var, hvordan og hvilke reaktioner der ville komme i kølvandet på 

processen forbundet med forsøget på at kontrollere og forme lærernes identitet (Alvesson 

& Willmott 2002) til folkeskolereforms visioner og idealer under tidsmiljøets nye 

rammebetingelser og vilkår.  

Som tiden gik blev det tydeligere, at målet med lockouten af folkeskolelærerne var 

afskaffelsen af de centrale arbejdstidsaftaler med intentionen om at modernisere 

aftalesystemet og bringe råderetten over lærernes tid tættere på ledelsesretten. 

Afskaffelsen af den tidligere arbejdstidsaftale skulle ligeledes anvendes til at finansiere 

Folkeskolereformen ved at muliggøre, at lærerne kunne undervise i de ekstra timer, der 

kom med de nye fag som understøttende undervisning uden yderligere udgifter. Tilmed 

var Folkeskolereformen i sig selv en tidsreform gennem målet om en ændret organisering 

af elevernes skoledag i implementeringen af nye fag, krav om mere bevægelse og ønsket 

om mere praksisnær undervisning. Eleverne skulle godt nok gå længere tid i skole, men 

de skulle også have en anderledes skoledag.  

Fra mit ståsted var udviklingen interessant, fordi forskningen havde peget på, at arbejdets 

tid ud over at udgøre en af de mest centrale redskaber til kontrol over arbejdskraften, 

samtidig har betydning for den subjektive oplevelse og tilskrivning af mening til arbejdet. 

At tiden indgår som komponent i et kulturelt felt, hvor tidens dimensioner også 

bearbejdes og indlejres som subjektive dispositioner eller positioner afhængig af den 

faglighed medarbejderne går til arbejdet med og praktiserer arbejdet på i tid og rum 

(Clancy 2014, Thompson & Cook 2014). Oplevelsen af fagligheden er i den forstand 

koblet til, hvad tiden tillader. Eller sagt anderledes, at tid, faglig selvforståelse og 

arbejdsidentitet er forbundet med hinanden i måden arbejdet udøves på. Og i tiden inden 

LOV409 var der publiceret forskning om lærerarbejdets grænseløse dimensioner. I 

litteraturen havde jeg læst, hvordan lærerarbejdet blev beskrevet som rumligt, tidsmæssigt, 

organisatorisk og kulturelt grænseløst (Holt et al 2013). Udviklingen frem mod et mere 

grænseløst arbejde var sket som en tilpasning til både et fagprofessionelt råderum, hvor 

undervisning og samarbejde var blevet integrerede dele af arbejdsdagen og i en 

bearbejdning af skolernes tidligere opdeling af elevernes skoledag i skemastrukturens faste 
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tidsrum. Skoleklokken var blevet erstattet med flydende skemaer og stor selvbestemmelse 

i de selvstyrende teams (Holt et al 2013). I den type af skole var det de 

undervisningsmæssige hensyn, læringsmiljøet, der stod over eller før skemaet og urets 

strukturering. Analyserne pegede på, at lærerarbejdet over tid var blevet grænseløst på 

flere dimensioner med ophav i de ændrede krav, der over tid var opstået til arbejdet som 

skolelærer. Rumligt grænseløst ved, at arbejdet foregik på mange forskellige steder. 

Tidsmæssigt grænseløst ved normen om altid at være tilgængelig for både elever, forældre 

og kolleger. Organisatorisk grænseløst gennem organiseringen af samarbejdet omkring 

teamet og en fleksibel arbejdsorganisering, opblødte faggrænser og ansvarsforskydning af 

ledelsesopgaver til teamet. Politisk grænseløst gennem opløsningen af 

interessemodsætninger mellem ledere og medarbejdere og kulturelt grænseløst gennem 

lærernes personlige engagement og identifikation med arbejdet (Holt et al 2013). 

Lærerarbejdet havde i den optik tilpasset sig de løbende krav gennem nye måder at 

organisere lærerarbejdet på i tid og rum. Særligt i bestræbelsen på at tilrettelægge nye typer 

af undervisning med afsæt i elevernes læringsstile og temabasererede læringsrum samt 

inkorporeringen af nye samarbejdsformer med selvstyrende teams og tværfagligt 

samarbejde. Den moderne folkeskole, som skildret i Holt et al (2013), var netop 

karakteriseret som en tema- og projektorienteret skole, der, i en bevægelse væk fra den 

monofaglige skole, stod på dørtærsklen ind til det moderne kapitalistiske projekt- og 

vidensamfund.  

Skyggesiden i den skole var dog de udtalte belastninger forbundet med netop fraværet af 

klare grænser og ikke mindst det udvidede og intensive relationsarbejde med både elever 

og forældre. Belastninger forbundet med lærer- og undervisningsarbejdet internationalt 

set (se fx Chang 2009, Hakanen et al 2006, Colnerud 2014, Acton & Glasgow 2015). Som 

skoleforskeren Andy Hargreaves skriver i forbindelse med hans studie af lærere og tid: 

”(…) teachers appeared to drive themselves with almost merciless enthusiasm and commitment in an 

attempt to meet the virtually unattainable standards of pedagogical perfection they set themselves. They did 

not appear to need direction or pressure from above to motivate them in their quest. They drove themselves 

quite hard enough” (Hargreaves 1994: 126). Lærerarbejdet må i den optik ses placeret i en 

dobbelt binding. Bindingen om at indfri de professionelle standarder indadtil med 

intrinsiske mål for arbejdet, der handler om de faglige, relationelle og sociale udviklingsmål 

samtidig med indfrielsen af de stadig flere forekommende ekstrinsiske ydre mål for den 

faglige udvikling gennem målinger og krav til lærernes præstationer og målbare indflydelse 

på elevernes udvikling. Med andre ord var den udtalte dedikation og identifikation til 

lærerarbejdet i koblingen med nye evaluerings- og målingsmetoder langt fra uproblematisk 

set i lyset af mere grænseløse arbejdsbetingelser i den forstand, at det etablerede et 

principielt uendeligt krav om og for at nå alle eleverne. Situationen var i den forstand lidt 

af et paradoks. Fraværet af grænser synes at være forudsætningen for at kunne udleve det 

lærerfaglige ethos med de forpligtelser, der over årene var blevet implementeret i arbejdet, 

men fraværet af grænser stillede også problematiske krav til graden af involvering, der 



 

 

kunne føre til stress og udbrændthed. Samtidig har lærerarbejdet været og er til stadighed 

præget af de løbende forandringer i det politiske niveau og den offentlige 

meningsdannelses generelle syn på uddannelsesinstitutionernes samfundsmæssige rolle og 

ansvar (Grinder-Hansen 2013, Coninck-Smith et al 2015). Det betyder, at lærernes trivsel 

og arbejdsmiljø er betinget både af de indre værdiorienteringer samtidig den bredere 

sociale og institutionelle kontekst, der omgiver lærerne i spørgsmålet om, med hvilke 

formål samfund har og praktiserer uddannelsesinstitutioner. Og at lærernes arbejdsliv og 

arbejdsmiljø må ses i lyset af en bredere social og professionel kontekst. Som Acton & 

Glasgow (2015: 100) skriver: 

“Positioning teacher wellbeing within the wider social and professional contexts that teachers operate in is 
necessary to gain an understanding of the complex interplay between individual, relational and external 
factors that affect, constrain and mediate the wellbeing of teachers. Current educational contexts are 
dominated by neoliberal ideologies that favour and privilege individual competition, accountability, 
performativity and management” 

Lærerne er i den henseende udspændt mellem de ydre målelige kriterier for skolens 

’performance’, det generelle syn på folkeskolens niveau, det politiske niveaus fremstilling 

af skolen, forældrenes holdninger, ledelsens vægtninger af hvad der tæller som det vigtige 

i arbejdet, de kollegiale gensidige forventninger, deres egne idealer for pædagogik og 

læring samt de konkrete oplevelser med at (mis)lykkes i den daglige undervisning.  

Udviklingen frem mod det grænseløse arbejde måtte i den forstand forstås ud fra sin egen 

kontekst og som influeret af den bredere samfundsmæssige diskurs om læring, 

konkurrence, faglighed, løfteevne m.m. – de ideologier, tanker og holdninger, som 

forbindes til skolen som et samfundsprojekt. I forlængelse Acton & Glasgow må lærernes 

trivsel forstås med afsæt i det konkrete dagligdags og bredere samfundsmæssige kompleks, 

arbejdet er indlejret i. Og i den henseende tage til indtægt, at der gennem længere tid var 

skabt stigende fokusering på faglige resultater, på evalueringskulturer og på at højne de 

danske folkeskoleelevers faglige niveau som centralt politisk pejlemærke for, hvorvidt 

folkeskolen kunne betragtes som en succes fremadrettet.  

På den ene side blev kundskaber og færdigheder skrevet frem som centrale ved skolens 

samfundsfunktion alt imens, der både før og efter reformen løb et parallelt 

reformpædagogisk spor med ønsket om at gentænke skolens klassiske 

klasseværelsesundervisning (Grinder-Hansen 2013). Men med tiden var sporet om 

løbende tilpasning til de nye performative krav blevet mere centralt i en tænkning koblet 

på resultatstyring af folkeskolen. Som strategi for styringen af både folkeskolen og andre 

uddannelsesinstitutioner var lærer- og undervisningsarbejdet gradvist blevet underlagt 

neoliberale reformer, der sigtede efter at ydelsesdefinere, produktevaluere, 

konkurrenceudsætte, udbudsorientere og markedsliggøre undervisnings- og 

læringsdomæner (Blossing et al 2014, Acton & Glasgow 2015).  

Set fra mit ståsted var paradokset derfor, at LOV409 og tilstedeværelseskravet skabte en 

afgrænsning af et arbejde, der også ville betyde afgrænsningen af den arbejdskultur, som 
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over årene havde udviklet til at eksistere i et mere kompleks felt med forskelligrettede 

interesser og stigende krav til at indfri kriterierne for det ’ideelle lærerarbejde’. Det 

grænseløse arbejde måtte næsten ses som en forudsætning for, at lærerne kunne indfri de 

nye krav. På den anden side rummede LOV409 muligheden for en afmontering af de 

belastende forhold, der fulgte med det grænseløse arbejde og udfordringen med at være 

hensat til selv at skulle sætte grænser i arbejdet. Men omvendt ville forsøget på at 

praktisere det samme omfang for lærerarbejdet i og uden for undervisningen, med vægt 

på relationerne til forældre og det brede samarbejde betyde en regulær intensivering af 

arbejdet. For med tilstedeværelseskravet kunne ugen ikke længere bruges som ’tidsbuffer’.  

Undervejs udfoldede der sig et tredje spor. I regeringsdokumenter (fx Regeringen 2013) 

kunne jeg læse, hvordan skolelederen nu også blevet skrevet frem som en central figur. 

En udvikling jeg umiddelbart så som modsætningsfuld i den forstand, at accentueringen 

af lederen var implementeringen af en ledelsestype, som lærerarbejdet med tiden havde 

bevæget sig væk fra med de selvstyrende teams. Tendensen havde været team- eller 

selvledelse. Ikke direktørledelse. I stedet var der indikationer af, at skolelederen nu skulle 

til at udøve nærledelse, altså være mere til stede som observatør i undervisningen, komme 

med direkte faglig og pædagogisk sparring samt sætte tydelig retning og mål for skolen. 

Umiddelbart indikerede den udvikling mere hierarkiske forståelser af ledelsespraksisser, 

med lederen som en samtidig faglig vejleder, der kan agere som mentor og lærer for 

lærerne. Og dertil kom fokuseringen på den læringsmålstyrede undervisning, der i højere 

grad syntes at være et standardiseringstiltag – ikke en anderledes og åben skolekultur. 

Endelig kunne jeg i dokumenter fra Kommunernes Landsforening (KL) ligeledes læse, 

hvordan intentionen var at skifte fokus fra en tidsstyringslogik til en effektstyringslogik 

(KL 2013). Effektorienteringen måtte enten ske gennem vægtningen af en særlig type af 

metodisk tilgang til lærernes undervisning eller gennem former for måling og 

dokumentation, der igen kunne gøres til genstand for evalueringer af den opnåede effekt. 

Ud over de tests, som allerede var en del af folkeskolens ’tekstarbejde’ (Smith & Turner 

2014).  

Der var mange umiddelbare modsætninger og uafklarede spørgsmål i den noget markante 

drejning, som der var ved at finde sted på folkeskoleområdet. Først var der spørgsmålet 

om, hvilken betydning det ville få for lærerne, når to så forskellige tidsordener stødte 

sammen – når lærerne skulle gå fra at arbejde i en projektstyret tidslogik til at arbejde med 

faste tidsrammer for arbejdet. Lærernes fagidentitet fik i den forstand et nyt tidsfelt at 

skulle positionere sig selv i rent subjektivt i bearbejdningen af, hvordan de i nye rammer 

kunne se sig selv praktisere deres forståelse af godt lærerarbejde i og via tiden. Dernæst 

var der spørgsmålet om det relationelle i arbejdet eller de forpligtelser, som Hargreaves 

kalder for et ”commitment to care” (Hargreaves 1994: 145). En relationel orientering i 

arbejdet, der var blevet en indgroet del af fagligheden som led i udviklingen af elevernes 

trivsel, tryghed og mere bredt set læringsmiljøet (Illeris 2004). Relationsdimensionen af 



 

 

arbejdet var både set som en forudsætning, men udgjorde igen også en central belastning. 

Arbejdets relationelle karakter er forankret i en etisk pligtfølelse, der kan føre til indre 

etiske konflikter og indre modsigelser (Colnerud 2014), som samtidig kan være 

tidsbetingede, fordi de kræver tid til at arbejde med på i og uden for undervisningstiden. 

Samtidig er de relationelle aspekter af lærerarbejdet omfangsrige og har været set som 

aspekter af arbejdet, der kan føre til ’moralsk stress’ (Brytting et al 1993, Colnerud 2014).  

Arbejdet som lærer i folkeskolerne var i tiden inden lockouten præget af en 

udviklingskultur, der flugtede med mange af de kendetegn, som blev brugt til at beskrive 

det senmoderne arbejdsliv. Centrale kendetegn var det personlige engagement, 

forpligtelsen og involveringen, der samtidig skabte tidskonflikter i forhold til at afgrænse 

arbejdets omfang samt udfordringer i forhold til at skabe forudsigelighed, bæredygtige 

rytmer og ’sund tid’ i arbejdet (Lund et al 2014). Arbejdet var præget af høj grad af 

øjebliksorientering, kompression af tiden, a-synkronitet gennem individualiserede 

arbejdsrytmer og en høj grad af fragmentering af tiden som følge af de mange 

interaktioner og stablede opgaveløsninger i arbejdet med at kommunikere, koordinere og 

planlægge samt løsningen af arbejdets uforudsigelige aspekter (Holt et al 2013: 115-126). 

Lærernes brug af tiden i den grænseløse form var samtidig også udtryk for en 

identifikationstilknytning til arbejdet, oplevelsen af mening som forudsatte en høj grad af 

personlig tilgængelighed på tværs af tid og rum – som også gav en legitimitet til lærernes 

arbejde, og som indhyllede det i en særlig ærefrygt. En tidskulturel norm blandt lærerne 

selv, der byggede på kravet om ubetinget involvering og dedikation gennem ’kaldet’ til 

arbejdet og en vilje til at forme arbejdet i folkeskolen som samfundsinstitution (Grinder-

Hanen 2013).  

Lærernes nye arbejdstid betød en omstilling i lærerarbejdets temporale strukturering i 

overgangen fra et arbejdsliv som ’borders crossers’ (Vähäsantanen & Eteläpelto 2009) til nye 

former for ’boundary control’ (Perlow 1999, 2014). Spørgsmålet var, om afgrænsningen af 

arbejdstidens varighed i det lys også ville blive til en afgrænsning af muligheden for at 

involvere og investere sig selv indadtil gennem indfrielsen af de krav, der var kommet til 

over årene. Samt hvordan det i udgangspunktet modsætningsfulde sammenfald mellem 

de pædagogiske visioner i reformen ville stå i et sammenfald med ændringen i tidsmiljøet.  

Hertil kom selve den samfundsopgave, som lærerne deltager i gennem arbejdet med børn 

og unge mennesker. Som Andy Hargreaves har pointeret (1994), så er lærerarbejdet 

ligeledes præget af intensivering og skyldfølelse for ikke at gøre mere eller nok. En 

skyldfølelse som er temporal i afvejningen mellem idealet om arbejdets altid potentielle 

udstrækkelige omfang, hvor lærerarbejdet principielt altid er et uafsluttet arbejde som 

forstærkes, når der ikke er fastsat andre rammer for arbejdets omfang end det indre 

moralske kompas.  

 

Lærerarbejdet havde i min optik udviklet sig til at være karakteriseret ved at være en type 

af arbejde, der havde det grænseløse som en over årene ’nødvendiggjort’ 
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arbejdsbetingelse. Og at tiden var et strategisk værktøj (Hastrup 2010) i arbejdet, der 

kunne bruges og formes på baggrund af faglige overvejelser, men at tiden samtidig var en 

magtpolitisk brik i adgangen til justeringen og organiseringen af lærernes arbejde. Som 

antropologen Kirsten Hastrup skriver, så er tiden ”(…) en del af det sociale felt; den forbinder 

adskilte begivenheder” (Hastrup 2010: 16) men det er også i tiden, at det sociale felts 

konnotationer til forståelsen af formålet med at udføre arbejdet udtrykkes gennem tiden 

som en erfaret praktiseret kundskab - en praktiseret kundskab, der tillæres over tid 

gennem deltagelse, sociale relationer og erfaringer, som overskrider det enkelte individ i 

koblingen til stedet i en bredere kollektiv læringsproces. For ”Det samfundsmæssiggjorte 

menneske kan ikke erfare individuelt” (Olesen 1985: 137). Men hvor erfaringer fra lærerne selv 

synes fraværende eller blev afskrevet som illegitime ud fra et argument om traditionalisme, 

træghed, fagforenings- og rettighedskultur, der stod i vejen for moderniseringen.  

 

Forskningsspørgsmål 

Det var ud fra ovenstående undren, at ansøgningen til afhandlingen tog sit afsæt. 

Arbejdstidsloven skabte i den forstand et nyt ubekendt tidsfelt i en type af arbejde, der 

skabte identifikation med arbejdet gennem en praktisering af arbejdet som særlig 

tidspraksis. Drevet af en sådanne overvejelser var spørgsmålet, hvad de nye tids- og 

rumstruktureringer, som en ny type af tidsmiljø (Allvin et al 2006), ville få af forskellige 

betydninger for lærernes fagidentitet, mening og kobling til deres egne erfaringer, og 

hvordan de seneste reformer måtte og kunne forstås i lyset af den tidligere udvikling af 

lærerarbejdet over tid. Hvad kunne der siges mere grundlæggende om lærerarbejdets 

tidsmiljø. Og hvordan kunne tidens betydning som konstituerende for det sociale felt 

belyses gennem kontekstnære analyser af, hvordan arbejdstidsloven og 

Folkeskolereformen blev omsat i kølvandet på alle de tidligere ændringer og tilpasninger 

af lærerarbejdet gennem tid og rum. Hvordan ville arbejdet blive organiseret og 

koordineret omkring tiden i ophøret af det fleksible, flydende og sammenvævede. Hvad 

ville det betyde for skolens arbejdskultur og selvforståelse i spændingsfeltet mellem 

skolernes egne visioner og de centrale styringstendenser? Og hvad med de nye genvundne 

grænser mellem arbejds- og familielivet (Brannen 2005)? Hvilke nye værdier, udfordringer, 

tidskonflikter, identitetsforståelser og professionsfaglige betydninger ville lærerne tilskrive 

et tidsmiljø, der skulle forsøge at kombinere de mange samtidige forandringer.  

Midt i turbulensen med ambitioner om skabelsen af en anderledes skoledag, åbne skoler 

og et nyt fagprofessionelt råderum i tid og rum blev det samtidig mere tydeligt, at tiden 

som problematisk område var forskellige af ståstedet inden for skoleområdet.  At 

problematikker forbundet til tiden afhang af, hvorvidt perspektivet havde sit afsæt i 

lærernes subjektive erfaringer, forsøget på at skabe organisatoriske kulturforandringer 



 

 

eller i det bredere institutionelle snit i og ud over nationale grænser til bredere diskurser 

om læring og uddannelse. Men først og fremmest var det ambitionen at undersøge, 

hvordan forandringer i organiseringen af folkeskolernes tidsmiljø blev erfaret af lærerne 

selv i det levede hverdags- og arbejdsliv samt dernæst, hvordan lærernes erfaringer kunne 

forstås i forlængelse af bredere udviklingstendenser inden for moderniseringen af den 

offentlige sektor og statsstyringen af uddannelsespolitikken. 

Undervejs i afhandlingen udfoldes min interesse for folkeskolefeltet i flere forskellige 

retninger. Afhandlingen forløber derfor heller ikke i en lineær proces, men foregår snarere 

i spring, krydsninger og koblinger ud fra, undervejs også at arbejde efter en ’getting lost’ 

strategi (Lather 2007). Målet har været at afspejle de fragmenter af indtryk og scener fra 

lærernes arbejdsliv uden nødvendigvis at indordne empirien i faste og styrende tematikker. 

I min tilgang er der samtidig en insisteren på, at arbejdet er og må ses som et levet liv. 

Individer bringer deres forskellige livshistorier med ind i arbejdet, og er derigennem med 

til at forme stedet. Min pointering står i opposition til forestillingen om, at det blot handler 

om at finde de rette lærere eller den rette metode i et rationelt og kvalitetssikret 

skolesystem, men at skoleudvikling bliver et empirisk spørgsmål, der må tage både 

pædagogiske visioner og det levede arbejdsliv i sin mangfoldighed til indtægt og afsæt. Og 

derfor forholder jeg mig gennem analyserne ret tro over for lærernes egne formuleringer 

af problematikker og oplevelse af meningsfuldhed formet af livshistoriske begivenheder 

og jeg forholder mig i stedet til, hvordan de livshistoriske begivenheder altid bringes med 

ind i arbejdet (Nielsen 2012) som vigtige forudsætninger for både skole, lærere og elever.  

Til trods for den fremtrædende politiske interesse for tid i lærerarbejdet fra et ledelses- og 

styringsperspektiv, så har fraværet af undersøgelser og forbehold, der tænker kravene til 

tiden ind som pædagogiske overvejelser formuleret fra lærernes afsæt været 

bemærkelsesværdigt fraværende. Indflydelsen på udformningen af skolen har ikke hentet 

stemmer fra medarbejderne selv, men er blevet formuleret som tænkte løsninger i politisk 

og ministerielt regi (Bilag 11). I udformningen af Folkeskolereformen og LOV409 blev 

spørgsmålet om skolens tid ikke vægtet ud fra overvejelser hentet i lærernes erfaringer. 

Tiden i lærerarbejdet var i den henseende allerede et ’problematic’ (Smith 1987), som et 

sprog hvori lærernes egne erfaringer ikke var tilstede. Vel vidende og taget til indtægt, at 

forandringerne i lærernes arbejdsliv er spændt ud mellem magtkampe mellem et 

professions- fagforenings- og moderniseringsperspektiv, når det kommer til at få greb om 

styringen og kontrollen over folkeskolens daglige virke, mål og formål.  

Det er ud fra ovenstående betragtninger at mine forskningsspørgsmål er forankret i 

overvejelser over, hvilke erfaringer lærerne gør sig med forandringer i arbejdet som folkeskolelærer og 

udviklingen i tidsmiljøet over tid? Herunder hvilken betydning tidsmiljøet har for lærernes faglige 

selvforståelse og identitet samt i et bredere perspektiv, hvordan moderniseringen af folkeskolen over tid 

forandrer betingelserne for lærernes arbejde i og gennem tid og rum?  
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Afhandlingens opbygning 

Da jeg påbegyndte mit arbejde havde jeg ikke noget klart afsæt for, hvordan jeg skulle gå 

til værks. Men jeg havde en ide om at holde både min nysgerrig og 

undersøgelsesspørgsmål åbne. Afhandlingen er derfor blevet til på baggrund af min egen 

teoretiske og metodiske udvikling undervejs, hvor jeg har forsøgt at bruge forstyrrelser og 

benspænd som produktive greb i min egen læringsproces. Jeg har bestræbt mig på at lade 

afhandlingen afspejle de skift og erkendelser, som jeg selv gør mig undervejs samt at 

kombinere forskellige teoretiske og analytiske perspektiver. Særligt afgørende bliver det 

dog, at jeg cirka halvvejs i mit forløb begynder at læse Dorothy Smiths arbejde, der 

sammen med Alison Griffith har været initiativtager til det sociologiske forskningsfelt 

institutionel etnografi (IE). IE skaber en del produktive forstyrrelser i min teoretiske og 

metodiske tilgang. De mange perspektiver ser jeg som afhandlingens helt centrale styrke. 

Perspektiver som i vid udstrækning kan læses isoleret eller sættes i relation de andre 

niveauer, men som tilsammen giver et helhedsindtryk af, hvordan moderniseringen af 

folkeskolen har udviklet med implikationer og indblik i lærernes håndteringen af 

reformprocesserne. På den måde udgør afhandlingens delafsnit former for ’plateauer’ 

(Deleuze & Guattari 2005 [1980]). Afhandlingen er bygget op i seks hovedafsnit: 

DEL 1: Indledning  

Her specificeres først de seneste reformer med en introduktion til de indledende ideer bag 

Ny Nordisk Skole, der var det første springbræt til, hvad der senere skulle blive til 

Folkeskolereformen. Jeg introducerer til tankerne bag opgøret med den centrale 

arbejdsaftale og lokalaftalerne samt introducerer til ’paradigmeskiftet’ bag 

læringsforståelsen i den læringsmålstyrede undervisning. Alle redegørelser tager 

udgangspunkt i konkrete personers forklaringer gennem udvalgte videoklip. Dernæst 

følger et afsnit der både ser på forskningslitteraturen om tid i lærerarbejdet samt de særligt 

’neoliberale’ uddannelsesreformer, som implementeres i uddannelsessystemer 

internationalt set.  

DEL 2: Teori, metode og metodologi 

Teoriafsnittet består af to centrale teorifelter. Det første afsnit omhandler den 

institutionelle etnografi samt et tidsteoretisk afsnit. Metodologiafsnittet kredser især om 

forankringen i den institutionelle etnografis fremgangsmåde samt overvejelser over mit 

første møde med deltagerobservationen som metode. Mine refleksioner er også knyttet 

an til og skrevet frem i forhold til overvejelser om poststrukturalismens rolle, diskurser, 

repræsentation m.m. 

DEL 3: Lærernes erfaringer 



 

 

I del 3 introducerer jeg til en række læreres egne erfaringer med og feltnoter fra 

lærerarbejdet med refleksioner over tiden før og efter folkeskolereformen og LOV 409, 

der særligt viser udfordringer og identitetsbearbejdninger.  

DEL 4: Den lille og den store historie 

Er baseret på to forskellige historiske analyser. Den livshistoriske analyser fokuserer på 

brud og kontinuitet i lærerlivet som det erindres af Hanne. I analysen har jeg især fokus 

på, hvordan den sociale organisering af arbejdet forandrer sig gennem tid og rum samt, 

hvilke nye typer grænsedragninger og faglige positioneringsarbejde udviklingen medfører. 

Hvor den lille historie betragtninger udviklingen nedefra og med udgangspunkt i lærerlivet 

på den samme skole gennem 35 år, så ser jeg i den store historie nærmere på forandringer 

i lærerollen fra et bredere perspektiv. I den store historie undersøger jeg, hvad der har 

kendetegnet reformerne af folkeskoleområdet samt, hvilke nye logikker der knyttes til 

spørgsmålet om uddannelse fra organisationer som OECD. I den store historie 

undersøger jeg, hvilke skift der sker i tids – og læringslogikken.  Jeg ser nærmere på 

arbejdstidsaftalerne gennem tiden og fortsætter med en udredning af, hvordan nye 

styringsforståelser om kvalitet kobles på konkrete styringsværktøjer i takt med 

forandringer i skolens omverden. Indirekte belyser de to afsnit hinanden.  

DEL 5: Ind i skolesystemet 

I del 5 tager jeg et skridt længere ind i skolesystemet ved at se nærmere på, hvilken logikker 

og tanker, der ligger bag forvaltningens profil i Københavns Kommune samt, hvordan 

nogle af de styringstiltag og overgangen til Folkeskolereformen og LOV409 opleves på et 

organisatorisk niveau af en tillidsrepræsentant og suppleanten. Fokus er særligt de 

udfordringer, som de oplever på skolens organisatoriske niveau med samarbejde og 

medindflydelse i takt med, at forvaltningen og ledelsen forsøger at sætte en tydeligere 

retning og principper for styringen af skolen.  

DEL 6: Empiriske uddybninger  

Del 6 fortsætter de empirinære analyser men ved at anlægge særlige tematiske snit på 

arbejdslivet som lærer. Konkrete behandles temaer som tidsmiljøets sammenbrud, 

forberedelseslokaler, omverden og selvkritik, ny lærer i arbejdet og en skildring af ’den 

moderne folkeskoles’ muligheder og skyggesider.  

Udvælgelse af skole og hvervning af lærere 

Inden jeg gik i gang med afhandlingen, havde jeg besluttet mig for, at jeg for første gang 

ville arbejde med deltagerobservation, der med sin inspiration fra antropologiens 

feltarbejde analyserer kultur ved at tage ophold i felten over tid (Hastrup 2010, se også 

metodeafsnit). Derfor var det ikke uden betydning, hvilken skole jeg skulle skabe kontakt 
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til. I det følgende beskriver jeg kort nogle af mine overvejelser samt selve udfordringen 

med at få skabt kontakt til en skole.  

Overvejelserne i forbindelse med valget af skole er mangfoldige. For det første er der 

arkitekturen, deri sig selv bærer på interessante historiske og æstetiske snit ind i ideologiske 

og diskurser om skolen som materialiseret læringspraksis. Dernæst så jeg gerne, at skolen 

var en af de større skoler. Gennem læsning af både avisartikler, indlæg og egen erfaring 

fra en opvækst på Bornholm ’langt ude på landet’, hvor skoler bliver lukket og 

sammenlagt, blev det tidligt i forløbet tydeligt, at udviklingen ud fra økonomiske 

driftsmæssige hensyn gik mod afskaffelsen af de små lokalskoler til fordel for større skoler. 

Disse skoler bliver i kontrast til landsbyskolen til ’megaskoler’ - ofte med over 1000 elever. 

Samtidig var det vigtigt, at ende et sted, der hverken var erklærede tilhængere eller 

modstandere af reformen, men at det var et sted, som gik nysgerrigt og afprøvende til 

værks. Endelig havde det også betydning, at skolen var tilpas gammel til at have en 

historie. Det var vigtigt, at der var lærere til stede, som havde oplevet udviklingen over 

længere tid, og som også kunne bidrage med et perspektiv på det ’gamle’ og det ’nye’ i 

forhold til både byggeri, kultur, pædagogik m.m. Valget faldt på Københavnerskole1. En 

for nyligt ombygget lokal folkeskole, der nu var blevet en stor og moderne folkeskole, 

med kontinuerlig elevtilvækst og udvidelse. 

Men et var at finde skolen. Noget andet var at få adgang til skolen og komme ind på livet 

af de lærere, der i den turbulente tid fik tanken om at få en ph.d.-studerende på slæb 

udgjorde i sig selv kunne betragtes som uønsket belastning. Derfor var det en 

langsommelig affære at få foden indenfor på skolen. Efter at have fået tilladelse fra 

ledelsesniveauet opstod igen ventetiden, skulle der efterfølgende hverves lærere til selve 

projektet. Jeg fik først lov til at præsentere mig selv og mit projekt for alle skolens lærere 

en sen eftermiddag efter de havde været gennem en hel dags undervisning. Derefter tog 

jeg ind på skolen for at ’hænge ud’ i personalerummet og snakke med de lærere, som jeg 

håbede ville vise interesse. Jeg mødte ind om morgenen, havde taget noget arbejde med, 

og var så ’tilgængelig’ for snak og spørgsmål i de tidsrum, hvor lærerne frekventerede 

lærerværelset. I en frokostpause præsenterede jeg sammen med tillidsrepræsentanten igen 

mit projekt, men det var stadig svært at få lærerne til at melde sig. De fleste havde ikke 

overskuddet og vægrede sig mod at skulle involveres i mere nyt end det, der allerede i 

forvejen foregik af forandringer. Da den første lærer havde meldt, og med vedvarende 

hjælp fra tillidsrepræsentanten opstod der gradvist nye kontakter.  

Imens jeg ventede på godkendelse fra Københavnerskole1, fik jeg i mellemtiden kontakt 

til to lærere på Københavnerskole2. Københavnerskole2 er i sin arkitektoniske 

udformning en mere klassisk historisk forankret folkeskole med sæde i en af byens 

tidligere arbejderkvarterer. Hanne, som jeg har lavet et livshistorisk interview med, satte 

mig i kontakt med Louise, der ifølge Hanne var en lærer ’med en finger på pulsen’. Hanne 

og Louise dannede udgangspunkt for en form for pilotundersøgelse inden mit feltarbejde 



 

 

på Københavnerskole1, men begge er endt med at indgå som væsentlige informanter i 

afhandlingen. Undervejs blev fordelen ved at have en anden skole som komparativt 

grundlag også ganske tydelig. Det bliver i det komparative perspektiv tydeligt, at til trods 

for samme lovgivning og regulering af skolerne, så er kulturerne væsensforskellige - hver 

skole har sit eget ’erindringsbillede’ gennem traditioner, erfaringer og overlevering af 

fortællinger om stedet, som gør hvert sted ens og forskelligt på samme tid.  

I forlængelse af et oplæg for Lærerforeningen på Lolland-Falster om tid i lærerarbejdet får 

jeg også adgang til deltagerobservation og interviews på skoler spredt ud over hele 

Lolland-Falster. Anledningen brugte jeg til at besøge fire skoler og fem lærere, der skulle 

danne udgangspunkt for mit oplæg. Lærerne er blevet spurgt via tillidsrepræsentanterne 

på de respektive skoler. Og både mere reformkritiske og reformpositive lærere melder sig. 

Jeg interviewer fire af de lærere igen efter ca. et års tid, hvoraf den ene har sagt sit job på 

folkeskolen op og er blevet ansat på en privatskole i stedet. Dette kommer igen til at danne 

et interessant komparativt grundlag mellem to forskellige skole- eller organisationskulturer 

og det identitetsarbejdet tilknyttet lærerarbejdet.  

I afhandlingens forløb har jeg været på seks forskellige skoler. To i København og fire på 

Lolland-Falster. Den ene skole i København, Københavnerskole1 har været min 

’hovedcase’, og den skole jeg flest gange er vendt tilbage til. Derudover har jeg interviewet 

forvaltningsfolk, en skoleleder, skolechefer, en tillids- og en arbejdsmiljørepræsentant og 

i alt 15 lærere samt fulgt de fleste af de 15 lærere gennem deres arbejdsdag. Jeg har været 

på tur ud af skolen, deltaget på teammøder, til fagfordelinger og både små og store 

personalemøder. Flere af de 15 lærere har jeg interviewet med ca. 1 års mellemrum for at 

få et longitudinelt perspektiv indarbejdet.  

 

Skoler Københavnerskole1 Københavnerskole2 Lolland-Falsterskole 

1-4 

Kendetegn Nybyggeri. Tidligere en lille skole 

i byen uden så mange elever og 

en lille personalegruppe. 

Nu over 1000 elever og 100 

lærere 

Opdelt på matrikler med tre 

hovedbygninger: 1) 

lærerværelse/administration 2) 

Indskoling 3) Mellemtrin i 

stueetagen og udskoling på 1. sal. 

Syv spor i indskolingen 

Ligger i et gammelt 

arbejderkvarter. Bygget i 

1800-tallet 

Har haft mange børn med 

anden etnisk baggrund og 

2-sprogs udfordringer. 

Stigende udskiftning hen 

mod en forældregruppe, 

der har akademiske 

uddannelser. 

Skolen omgrænset af 

bygninger, så meget 

Fire forskellige typer af 

skoler. Fra gammel 

byskole, over til skole 

ude på landet og 

nybygget satsning helt i 

reformens ånd med 

nye pædagogiske 

læringscentre og brug 

af IT i undervisningen. 
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Ansættes flere nye ledere og 

tilføjes et helt nyt ledelseslag på 

de 1,5 år 

 

begrænset mulighed for 

udvidelse af kapacitet. 

 

 

Anvendte 

metoder 

Primær case: Interview med 

lærere, TR, AMR, skoleledere og 

deltagerobservation/feltnoter.  

Deltagerobservation med tre 

lærere, teammøder, fagfordeling 

og interview med syv lærere, 

nogle af disse med opfølgende 

interview. 

Pilotstudium med 

interview og livsbiografisk 

interview. 

Deltagerobservation og 

interview sidst i 

afhandlingens forløb. 

Deltagerobservation 

fulgt op med interview 

om dagen. Interviewer 

fire ud af de fem lærere 

cirka et år efter 

besøget. 

Øvrig 

empiri 

Interview med skolechef og forvaltningsmedarbejdere – tre interviews i alt.   

Feltnoter fra gå-hjem-møder på Rambøll og KORA. 

Dokumentstudier: KL-rapporter, aktindsigtsdokumenter, EU-rapporter, OECD-

rapporter m.m. 

 

Lærerarbejdet i en samtidig kontekst - 

mere tid til læring  

Til at starte med introducerer jeg til de to reformer, arbejdstidsloven LOV409 og 

Folkeskolereformen 2014. Selvom afhandlingen ikke har til formål at evaluere på 

reformen, så er det naturligvis reformerne, der i høj grad influerer på det lærerarbejde, de 

lærerfaringer og det forandrede tidsmiljø jeg møder på skolerne. Reformerne udgør i den 

forstand centrale kontekstfaktorer.  

Forandringerne af lærernes arbejde omhandler som allerede nævnt ikke kun arbejdstiden. 

Reformværktøjskassen indeholdt flere redskaber, der skulle bruges i transformationen af 

folkeskolens indre og ydre - alt fra designet af frikvarterer til lærernes stedmæssige 

placering i løbet af en arbejdsdag. Nogle af disse ændringer har været implementeret ved 

lov andre gennem de kommunale forvaltningers styring af skolerne. Men særligt tre 

strømninger er i min læsning af området til stede på samme tid med folkeskolereformen 

og LOV409. Uden disse er det svært både at forstå baggrunden for forandringerne. Derfor 

præsenterer jeg dem sammen med mere faktuelle nedslag i som en kontekstualisering og 

indføring til rammen om den nye hverdag på skolerne. Til at eksemplificere 



 

 

strømningernes ideologiske karakter har jeg fundet tre videoer, der i mit perspektiv 

repræsenterer de tre strømningers idemæssige forankring. De tre videoer bliver i det 

samlede billede også til en synliggørelse af, hvilke kontrastfyldte intentioner, der skulle 

implementeres på samme tid i årene 2013/2014.  

Lige ind i hjernelapperne 

I en video filmet til en temaaften hos Årstiderne med titlen Fra Haver til Maver2 træder 

daværende børne- og undervisningsminister fra Socialdemokratiet Christine Antorini (S) 

frem og præsenterer ideerne bag Folkeskolereformen. For Antorini har visionen for 

udviklingen af folkeskolereformen haft sit afsæt i det såkaldte Sorømøde i 2012. 

Sorømødet er en tilbagevendende tradition, hvor ministeren inviterer forskere, praktikere, 

elever, forældre, politikere samt andre interessenter til at diskutere skoleudvikling. I 2012 

dannede Sorø-mødet, på baggrund af den danske gastronomiske scenes opblomstring af 

Ny Nordisk Mad som koncept og verdensomspændende brandingbølge, afsættet til 

ideerne bag udviklingen af konceptet Ny Nordisk Skole. Det blev et møde, som udgjorde 

afsættet og et væsentligt bidrag til visionerne bag udviklingen af folkeskolen. 

I videoen fortæller Antorini, at deltagerne på Sorømødet var blevet bedt om at tage et 

billede med, som kunne symbolisere, hvordan de forestillede sig, at leg, læring og 

undervisning kunne foregå på nye måder. I videoen fortæller Antorini, at hun har taget et 

billede med af en flok børn, der ude i køkkenhaven er i gang med at ”koge, brygge og så 

videre”. Inspirationen kom fra Antorinis besøg i Fredensborg Kommune, hvor hun så, at 

de i skolerne arbejdede med alt det, der omkring skolen kan betragtes som ”verdens fedeste 

klasserum”. Med stor entusiasme fortæller Antorini, at hun er vild med at kombinere 

undervisning på en måde, der indeholder alt det bedste af teori og praksis i en 

anvendelsesorientering, hvor børnene bevæger sig undervejs. Hun kan se, at de trives, og 

at der en direkte sammenhæng mellem, at når eleverne trives i et undervisningsmiljø, så 

går den læring, de får, ”lige ind i hjernelapperne sådan at de får lyst til at lære endnu mere”, hvilket 

igen gør, at de trives mere - og det skaber en ”god cirkel”.  

For Antorini er det vigtigt at kombinere leg og læring, teori og praksis. Visionen var derfor, 

at folkeskolen skulle åbnes op ud mod virkeligheden og bruge verden uden for 

klasseværelset som det rum, hvor læring kunne blive til. Imens kunne eleverne ”røre, gøre, 

føle og sanse” i både ”håndens og åndens arbejde”. Og hvor den skabte viden kan bruges til 

noget og være en værdi for andre end en selv. Og hvor eleverne kan lære 

anvendelsesorienteret ”med den dimension, at de skal blive så dygtige som de kan, uanset hvor de 

kommer fra”. I den sidste sætning formulerer Antorini samtidig et skolepolitisk ideal om, 

                                                      

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=C2b1gjvH1EY 
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at folkeskolen skal være den bærende institution i bruddet med den sociale arv. Elevernes 

sociale baggrund såsom forældrenes bopæl, uddannelse og indtægt må ikke være 

afgørende faktorer, der er med til at fastlægge elevens fremtid, hvad angår både 

uddannelsesvalg, muligheder og fremtidigt arbejde. Undervisningen kan være meget mere 

end tavleundervisning. Læring kan foregå gennem legens og nysgerrighedens interaktion 

med livet uden for skolens. Fordi omverdenen er levende og håndgribelig kan den gøre 

det ud for et klasseværelse, der materialiserer og visualiserer læring samt være en af de 

centrale løsninger til at nå målet om at aktivere alle elevers nysgerrighed og lyst til viden 

og læring. Antorini vil gentænke skole, læring og pædagogik og nedbryde barrieren mellem 

leg og læring, teori og praksis, det mentale og kropslige, mellem åndens og håndens 

arbejde. I Antorinis syn på læring er der tråde til reformpædagogikken og ikke mindst 

John Deweys praksisbaserede læringsforståelse. At leg, håndværk og erfaring med praksis 

rummer en aktiv eksperimenterende og praktisk tilgang til viden og læring. Undervisning 

kan ligeså vel være baseret på lærernes tilrettelæggelse af forløb, der i højere grad 

kombinerer nysgerrighed, leg og undervisning gennem mere praksisnære 

undervisningsforløb i kombinationen af ’hånd og hoved’.  

Visionen bag Folkeskolereformen var til at starte med i Sorødagenes første støbning af 

en skoledag med varierende typer af undervisningsformer med plads til bevægelse, 

stærkere bånd mellem teori og praksis, teori og viden materialiseret i livet uden for 

klasseværelset med nye tværfaglige samarbejdsmuligheder i en åben skole. Visioner om en 

anden måde at tilrettelægge praktisering af elevernes undervisningstid væk fra det 

firkantede klasseværelse med borde, stole og tavle. Tanker som delvist også følger med 

ind i det materiale om Folkeskolereformen, som Undervisningsministeriet skriver om i 

folderen Den nye folkeskole – en kort guide til reformen, men som alligevel adskiller sig fra 

Antorinis snak i videoen ved, at der nu lægges meget vægt på den ekstra tid til læring. 

Udmålingen af tid kobles nu især til læring, fordi den længere skoledag vil give mere rum 

til at lave andre typer af aktiviteter. Der er altså ikke tale om, at den forhenværende 

skoledag skal forandres i forhold til det antal fag og timer, som eleverne tidligere havde. 

Det ekstra og det praktiske er ekstra undervisning ud over den tidligere 

undervisningsmængde. Men grundlæggende skal reformen give eleverne mere tid og plads 

til individuel læringsstil og læringstempo: 

“Mere tid betyder mere tid til at lære mere. Tid til at fordybe sig i det, som motiverer og er lærerigt for den 
enkelte elev. Så hver enkelt elev får mulighed for at lære i det tempo og med de forskellige 
undervisningsformer, der bedst imødekommer den enkeltes behov. Tid til at anvende forskellige 
undervisningsformer, der motiverer og imødekommer alle børn. Uanset hvad de kan, og hvordan de lærer 
bedst. Tid til motion og bevægelse hver eneste dag. Tid til lektiehjælp og faglig fordybelse, hvor alle elever 
kan koncentrere sig om at blive bedre til det, de har svært ved, eller hvor dygtige elever med særlige talenter 
kan dyrke deres interesser, fordybe sig og blive endnu bedre. Tid til at skolen kan åbne sig for det omgivende 
samfund, så eleverne oplever, hvordan det, de lærer i skolen, bruges i virkeligheden. Og lærer, hvad det er 
for et samfund, de er en del af” (UVM: 6) 



 

 

For at få mere tid ind i dagen, og for at kunne bruge elevernes tid anderledes skal 

skoledagen gøres længere. Samtidig skal eleverne have flere timer i en række fag med 

særligt fokus på dansk og matematik. Samtidig rykkes en række fag frem, så eleverne 

starter med at have dem tidligere: 

“Det betyder:  

• En længere skoledag: Skoledagen for de mindste elever slutter omkring klokken 14, for elever i 4. til 6. 
klasse omkring klokken 14.30 og for elever i 7. til 9. klasse omkring klokken 15. 

• Flere timer til dansk og matematik fra 4.-9. klasse. Fordi de to kernefag er grundlæggende for at kunne 
lære andre fag.  

• Tidligere fremmedsprog: Engelsk fra 1. klasse, 2. fremmedsprog (tysk/fransk) fra 5. klasse og mulighed 
for at vælge et tredje fremmedsprog som valgfag i 7. klasse. Fordi fremmedsprogene er vigtige for at kunne 
begå sig i det globale samfund. 

• Lektiehjælp og faglig fordybelse: Fordi der skal være tid til at få forklaret tingene en ekstra gang, til at 
få hjælp med lektierne og til at fordybe sig med de ting, der er særligt svære eller særligt spændende. 

(UVM: 6) 

Folkeskolereformen sigter med andre ord både efter at være mere faglig, indarbejde flere 

faglige timer, den sigter mod en varieret skoledag med mere bevægelse samt nye typer af 

tidsrum til fordybelse og lektielavning på skolen. På den ene side vægtes mere af den 

fagopdelte undervisning. På den anden side skal eleverne lære på nye måder og bevæge 

sig mere. Skolens forbindelse til det omgivende samfund skal i den bevægelse også 

gentænkes. Virksomheder og foreningsliv skal mere ind i undervisningen for at gøre 

undervisningen interessant, håndgribelig og omsættelig for flere af eleverne. Og så stiller 

Folkeskolereformen nye krav til etableringen af en synlig skoleledelse, der sætter retning 

for skolen og som både tager ansvar for, at målenes nås samt, hvordan de nås. Skolerne 

skulle frisættes ved at løsne reglerne omkring styringen af skolerne i en reduktion af 

antallet af regler og mål samtidig med, at tre mål blev fremsat som centrale fremtidige 

retningsgivere:  

• En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring  

• Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere  

• Få klare mål og regelforenklinger 

(Regeringen 2013: 2). 

For at understøtte den sociale udvikling og trivslen skulle pædagoger mere ind og arbejde 

på skolerne og gennem deres kompetencebidrag være en aktiv deltager i skolearbejdet. 

Fremadrettet betød reformen også et arbejde med at give alle lærere 

undervisningskompetence svarende til deres linjefag i 2020 – en drejning væk fra lærere 

med brede kompetencer til at fokusere på de faglige undervisningskompetencer og roller 

som specialiserede fagundervisere. Endelig skulle der iværksættes et korps af 
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læringskonsulenter, der kunne understøtte transformationen hen mod at gøre lærernes 

arbejde mere forskningsbaseret.  

PISA tendensen 

Forud for de to reformer var der over en længere årrække sket et skifte i tiltroen til 

lærernes evne, når det kom til at uddanne eleverne til at opnå bedre faglige resultater. 

OECDs program for international elevevaluering, PISA, skabte efter den første udgivelse 

i 2001 det famøse ’PISA-chok’, og satte spørgsmålet om faglighed centralt på den 

skolepolitiske dagsorden. Chokket forplantede sig til en mere rodfæstet fortælling om, at 

Danmark ikke havde en folkeskole, der ikke kunne konkurrere med de OECD lande, som 

Danmark ellers normalt blev sammenlignet med. Ligeledes var det en indikation af, at 

folkeskolens placering i midten ikke stod mål med de ressourcer, som skolen blev tilført. 

Kombinationen af de faglige resultater med det økonomiske perspektiv medførte dermed 

et skift i forståelsen af læring, der gradvist overgik til at blive vurderet efter, hvilken effekt 

lærernes faglige undervisning havde på eleverne. Sammenligneligt kunne effekten måles 

via tests og ses i forhold til udgiftsniveauet i cost-benefit analyser. På det politiske niveau 

skabte det en ny bevidsthed om skolernes evne til at skabe fagligt dygtige elever i den 

potentielle læringskonfrontationstid lærerne har med eleverne. Dermed blev der sat 

spørgsmålstegn ved det videnskabelige grundlag, det faglige fokus og de metoder, som 

lærerne anvendte i undervisningen.  

Med PISA som en global sammenligningsteknologi, blev den danske folkeskole og 

folkeskolelærere placeret i et globalt databaseret skolerum. Og i 2001 stillede resultaterne 

spørgsmålstegn ved skolernes evne til at producere læring effektivt. Skolerummet blev i 

den forstand både udvidet og indskrænket med PISA som et globalt forehavende, hvor 

data om skolernes progression kunne registreres og sammenlignes løbende. Men samtidig 

blev en bredere diskussion om folkeskolens formål som samfunds- og velfærdstatsprojekt 

indsnævret ved specificeringen af elevernes læringsresultater i forhold til de øvrige 

OECD-lande. Den løbende måling blev på mange måder også standarden for det 

normative værdigrundlag under skolens formål, som eksisterer parallelt med Antorinis 

visioner. Det blev målsætningen, at et givent klassetrin skulle kunne det samme som 

klassetrinet over. For at nå dette mål, skulle elevernes læring accelereres. En af vejene 

dertil var at justere på længden af tid med potentiel læringskontakt gennem antallet af 

undervisningstimer. Den anden vej var ved at se på, hvilket evidensbaseret 

vidensgrundlag, der kunne implementeres i folkeskolelærernes tilgang til læring og 

læringseffekt. Dermed blev det et mål at undersøge og implementere de metoder og 

praksisser, der kunne give et større læringsafkast. I det lys trådte dele af især den 

angelsaksiske videnskab, med særligt John Hattie og den synlige læring (Hattie 2013), men 

også forskning i læringsmål og feedback ind som nogle af centrale satsninger, og ind i 

debatten om folkeskolen og lærerarbejdet med sine svar på spørgsmålet om ’what works’.  



 

 

Med PISA-mentaliteten forankret i den politiske og offentlige debat, blev spørgsmålet om 

kvalitet også gjort til et spørgsmål om effektivitet og læring i en mere snæver forstand. 

Det blev til et spørgsmål om evnen til at ’performe’ fagligt og kunne fokusere mere på de 

enkelte elevers faglige niveauer. Det blev til spørgsmål om muligheden for individuel 

progression med en samtidig understregning af, at det skal være efterstræbelsesværdigt at 

fremhæve det talentfulde og de ekstraordinære elever.  

Mentalt sker der et skifte hen mod at forstå skolen som et sted, der i stigende grad skal 

fokusere på, at alle elever har et potentiale, som skal udvikles og realiseres til sit maksimale. 

Skiftet indikerer, at der skal stilles mere skarpt på en individualiseret dyrkning af ’talentet’ 

og hver enkelt elevs progression end en helhedstænkning. Som den daværende regering 

selv skriver om begrundelsen for lanceringen af folkeskolereformen og med en implicit 

kritik af, at folkeskolen dyrker det middelmåde og rammer i midten fremfor også at 

fokusere på de ’svage’ og de ’stærke’:  

”Men den danske folkeskole står også over for store udfordringer. Det faglige niveau – særligt i læsning og 
matematik – er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i 
dansk, matematik og naturfag, når de forlader folkeskolen. Samtidig udvikler vi ikke de fagligt svage eller 
de fagligt stærke elevers potentiale (…)  Derudover har Danmark relativt set få fagligt stærke elever” 
(Regeringen 2013: 1). 

Som bl.a. SFIs børneforløbsundersøgelse med afsæt i årgang 1995 har vist, så er det rigtigt 

nok, at den sociale baggrund i en eller anden forstand følger elevens videre forløb i 

uddannelsessystemet. Børn af forældre med kort eller ingen uddannelse har i 

undersøgelsen den mindste sandsynlighed for at tage en lang videregående uddannelse (SFI 

2015). På den baggrund blev det centrale politiske budskab med de to store reformer, at 

folkeskolens kvalitet i stigende grad skulle defineres som evnen til at ’give alle børn læring’. 

Særligt de børn der kom fra de uddannelsesfremmede hjem, og som statistisk set ikke i 

samme udtrækning ville bryde den sociale arv, skulle løftes gennem en central målsætning 

om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Målsætningen fra regeringen blev 

kombineret med, at 95 % af de elever der forlader folkeskolen skal gennemføre en 

ungdomsuddannelse. 

Mere lærer-elev-tid ved at fjerne kasser-af-tid 

I en anden video3 jeg har valgt at inddrage til eksemplifikation af den anden 

hovedstrømning interviewes Michael Ziegler, chef for løn- og personaleforhold i regi af 

KL. Ziegler forklarer, hvorfor lærernes daværende arbejdstidsregler udgør en barriere for 

at modernisere folkeskolen: Også hos Ziegler bliver antallet af timer eleverne tilbringer 

sammen med lærerne som ’ potentiel læringstid’ vigtig som begrundelse for reformerne. 

                                                      

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=a_Haq-gRvRs 
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Samtidig italesættes lærernes forberedelsestid som problematisk med henvisning til 

arbejdstidsaftalerne, der begrænser muligheden for at bruge lærernes arbejdstid mere 

effektivt til direkte undervisningstid i klasseværelserne:  

”Der er behov for at modernisere lærernes arbejdstid, fordi vi skal gøre en god folkeskole endnu bedre. 
Altså det er sådan i dag, at hver sjette elev forlader folkeskolen uden at have de basale færdigheder i orden, 
og det er vi nødt til at gøre noget ved. Og vi ved fra forskningen, at det der rykker noget, det er jo den tid 
som lærere og elever bruger sammen. Og det er altså sådan, at lærerne bruger under halvdelen af deres 
arbejdstid på undervisning, og de bruger faktisk 60% af deres tid på andre opgaver. Og det er simpelthen 
arbejdstidsreglerne, der er en barriere for, at vi kan få skabt den her ekstra tid mellem lærer og elever, fordi 
arbejdstidsreglerne dikterer, at lærernes arbejdstid bliver delt ind i kasser af tid; til undervisning, til 
forberedelse og til øvrig tid. Og ude i hver enkelt kommune skal man så sidde og se, om man kan blive 
enige om, hvor meget lærerne må undervise. Det der jo er en af barriererne i de nuværende arbejdstidsregler, 
det er, at systemet i virkeligheden gør alle opgaver ens. Den folkeskolelærer, som er super erfaren og har 
mange år på bagen, han får den samme mængde tid til at levere undervisningstimen som den næsten 
nyuddannede lærer. Og den lærer som skal undervise to sjetteklasser i dansk, ja han får den samme tid til 
den opgave som den lærer, der skal undervise en sjetteklasse i dansk og en sjetteklasse i engelsk. Og jeg 
tror de fleste kan forstå, at der må være noget genbrug, når man skal undervise to klasser på samme niveau 
i samme pensum. Og den lærer, der skal undervise en meget problematisk klasse, får den samme tid til 
den opgave som den lærer, som skal undervise en klasse af dydsmønstre (…) I KL ønsker vi i virkeligheden 
at sætte lærernes arbejdstid fri på den måde, at det for lærerne bliver, som det er for de øvrige 400.000 
kommunalt ansatte og i øvrigt for resten af arbejdsmarkedet. Nemlig sådan at lærerne har en arbejdstid, 
som er aftalt, og det er den, der, for de fleste af os, er 37 timer om ugen, og så er det op til den enkelte leder 
at prioritere, selvfølgelig i en god dialog med medarbejderne, hvad tiden skal bruges til, og hvad det er for 
nogle opgaver, der skal løses i arbejdstiden”.  

Arbejdstidsaftalerne tænker tiden som ’kasser’ af tid, der ikke tager hensyn til den enkelte 

lærers erfaring og deraf behov for forberedelsestid. Og at det rummer et potentielt 

udnyttelsespotentiale, der også er uretfærdigt over for yngre lærere i sidestillingen af tildelt 

forberedelsestid. Afskaffelsen af arbejdstidsaftalerne tales derfor frem som en frisættelse 

af skoler, skoleledere og lærere. Tilmed indikerer Ziegler, at det vil være muligt at diskutere 

brugen af tiden ud fra en dialogbaseret afstemning af, hvilke opgaver der er brug for at 

løse i arbejdstiden. At der samtidig er et forhandlingsrum for afvejningen af antal opgaver. 

Også Ziegler pointerer, at forskningen viser, hvordan det er tiden mellem lærere og elever, 

der ”rykker”. Derfor skal frigøres mere tid til undervisning af eleverne, og der skal 

undervises i flere timer. ’Win-win situationen’ er ifølge Ziegler, at et arbejdstidssystem 

uden så mange bindinger på tiden vil betyde bedre ressourceforvaltning af lærernes tid og 

mere læring. Forandringerne af måden lærernes arbejdstid reguleres på gennem aftaler om 

tiden er derfor forudsætningen for, at eleverne kan lære mere og få mere spændende 

undervisning.  

Logikken i ligeledes, at efterhånden som lærerne bliver erfarne vil få mere tid tilovers. Ikke 

mindst gennem genbrug af materiale. Og at typen eller det samlede antal af fag en lærer 

underviser i samtidig forandrer behovet for forberedelsestid. Med frisættelsen af tiden vil 

det også blive mere tydeligt, hvad det faktisk er for nogle opgaver, der skal løses i 

arbejdstiden i kontrast til det grænseløse arbejde. Fra et personalepolitisk og 



 

 

styringsmæssigt perspektiv handler det om at overgå fra at forstå arbejdstidens udmåling 

som forankret i centrale og kollektive aftaler til i stedet at være indgået ved individuelle 

udmålinger af arbejdstiden på baggrund af en dialog mellem leder og lærer. Ziegler 

kommer dog ikke med overvejelser over, hvad de 60% procent så bruges på - hvad der 

over årene er endt med at være placeret i de 60%, som rummer de opgaver, der udgør 

tidskategorien ’øvrig tid’. Og det er for så vidt heller ikke så vigtigt for pointeringen af, at 

det vigtige fra et økonomisk styringsmæssigt perspektiv var at etablere en individualiseret 

regulering og fordeling af tid og opgaver. Hvor Folkeskolereformen var en 

indholdsreform, så var LOV409 tidsreformen, der skulle muliggøre realiseringen af 

Folkeskolereformen og modernisere den del af ’maskinrummet’, der handler om lærernes 

løn- og personalemæssige forhold.  

Målet var også at skabe mere rum til lokal ledelse. Både i den enkelte kommune og for 

den enkelte skoleleder (KL 2013). I stedet for at lærernes arbejdsopgaver og tid skulle 

være afgjort af centrale aftaler indgået mellem KL og LC, skulle forhandlingerne flyttes 

tættere på den specifikke relation mellem hver enkelt lærer og leder i individualiserede 

tids- og lønforhandlinger (Mailand 2015). Særligt centralt var muligheden for at fjerne 

loftet over antallet af undervisningstimer, som hver enkelt maksimalt måtte undervise per 

uge. Loftet var ikke skrevet ind som en fast del af arbejdstidsaftalen fra 2008 (A08), men 

det stod som en forpligtelse i aftalen, at kommuner og lærerkredse lokalt skulle forhandle 

bestemmelser hjem (Mailand 2015: 25). Med afskaffelsen af arbejdstidsaftalen kunne 

kravet om at sætte et timetal på ekstraopgaverne ligeledes fjernes. Lærerne skulle stadig 

have udleveret en opgaveoversigt, men det var ikke et krav, at der blev sat timer på de 

ekstra opgaver.  

Tiltagene skulle ud over at finansiere de ekstra undervisningstimer, og dermed gøre 

realiseringen af Folkeskolereformen udgiftsneutral, samtidig gøre skolen til en mere 

fleksibel organisation indadtil for skolelederne. Særligt ved at udvide ledelsesretten på den 

enkelte skole gennem større rådighed over lærernes tid, da der ikke længere skulle 

forhandles om lærernes tid på kommunalt plan. Som Mailand skriver, så var lovindgrebet 

i lærernes arbejdstid dermed også en væsentlig større imødekommelse af Finansministeriet 

og KLs krav end en imødekommelse af Lærernes Centralorganisations (LC) synspunkter 

på lærernes arbejdstid (Mailand 2015: 29). Lærernes tid skulle i højere grad være under 

skoleledernes forvaltning. Interessant nok blev tilstedeværelseskravet i udmøntningen af 

LOV409 arbejdsgiversidens imødekommelse af LCs synspunkter som værnsregler om 

den samlede arbejdstid, der skulle udgøre beskyttelsen mod det grænseløse arbejde. At 

arbejdet normalt tilrettelægges samlet på hverdage og i dagtimerne. Så 

tilstedeværelseskravet var egentlig imødekommelsen af bekymringerne over det 

grænseløse arbejde fra arbejdstagernes ende af bordet – som det eneste krav, der bliver 

efterkommet: 

”Med henblik på at betrygge lærerne i, at deres arbejdstid holdes inden for de rimelige rammer foreslås en 
række særlige værnsregler mod det, der af LC er kaldt ”det grænseløse arbejde”. De særlige værnsregler 
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indebærer, at arbejdet på de fleste undervisningsområder normalt tilrettelægges på hverdage, mandag til 
fredag, i dagtimerne, og at den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være samlet. Ledelsen skal endvidere 
udarbejde en opgaveoversigt, der overordnet skal angive de arbejdsopgaver, læreren påtænker at løse i 
normperioden. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer. Hvis der i løbet 
af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omgang af de arbejdsopgaver, der 
fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og læreren, herunder drøftes 
eventuelle konsekvenser af ændringer” (AKT47: 58).  

Dog var der indskrevet den mulighed i LOV409, at kommunerne stadig havde mulighed 

for at lave nye lokalaftaler med kredsene (LOV 409), men muligheden blev samtidig 

frarådet af både KL og moderniseringsstyrelsen (KL 2013), da det ville være et skridt 

tilbage til den tidligere arbejdstidsforståelse, som tiden var løbet fra i deres udlægning af, 

hvordan offentlige velfærdsinstitutioner skal styres fremadrettet med en mere klar 

arbejdsgiverprofil og et fleksibelt råderum til de lokale ledere. Der var heller ikke noget til 

hindring for, at skolelederne i princippet gav lærerne en smule fleksibilitet i 

tilrettelæggelsen af arbejdstiden, men mange steder blev muligheden for at lave et 

tilstedeværelseskrav håndhævet.  

Set ud fra en økonomiske styringslogik var problemet, at en genindførsel af et loft over 

undervisningstimetallet samtidig også reducerer den største besparelsesmulighed i 

kommunernes forvaltning af folkeskolernes økonomi. Sidenhen har flere kommuner dog 

efterfølgende valgt at indgå enten lokalaftaler eller forståelsespapirer specifikt møntet på 

anvendelsen af lærernes arbejdstid. I marts 2016 havde 62 ud af 98 kommuner indgået 

lokalaftaler. Dog er lokalaftalerne nu meget forskellige. Nogle har indgået aftale om 

muligheden for hjemmearbejdsplads. Andre om loft over undervisningstimetallet (URL 

1).  

I mange kommuner førte tilstedeværelseskravet til en øgning af sygemeldinger blandt 

lærerne (DLF 2015), opsigelser og en større omdelegering af lærere fra kommuner, der 

havde valgt at følge LOV409 over til kommuner, hvor der var indgået lokalaftaler med 

mere fleksible arbejdstidsbestemmelser. I den forstand blev lokalaftalerne et 

markedsvilkår, hvor kommuner kunne tiltrække lærere. LOV409 betød altså et krav om 

tilstedeværelse på skolen i kontrast til den mulighed, at kunne forberede sig derhjemme. 

Dette betød således mindre fleksibilitet for læreren i tilrettelæggelsen af arbejds- og 

privatliv. Forberedelsestiden blev en afgrænset tid, der skulle finde sted inden for 

arbejdsdagens længde i de tidsrum, hvor der ikke lå undervisning, møder eller andre 

opgaver. Kravet om tilstedeværelsen var dermed en omfattende ændring i lærerarbejdets 

tidsmiljø, som samtidig bebudede nye tider, hvad angår ledelse og styring.  

Tendensen i reformen er også med at forstærke et billedet af, at der skulle implementeres 

styringsværktøjer og styringsforståelser fra styringsprogrammet New Public Management, 

hvor målstyring, centraliseret decentralisering og ledelse udgør centrale figurer i styringen 

af offentlige organisationer (se fx Hood 1995). Lockouten og LOV409 indikerede i den 

forstand et skred i forhandlingskulturen, som den var blevet praktiseret i 20 år fra 1993 



 

 

og frem til 2013, hvor Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet nu stod helt fremme 

i kulissen. En del af forklaringen bag udviklingen må således ses i lyset af 

Moderniseringsstyrelsens oprettelse i 2011 gennem sammenlægning af økonomi- og 

personalestyrelsen (Mailand 2015). Arbejdsgiversiden skabte dermed større krusninger i 

overfladen på den danske forhandlingsmodel. Som Due & Madsen (2015: 73) skriver:  

”Forskellige former for moderniseringsprocesser viste sig allerede fra starten af 1980´erne. De kan forenklet 
samles under mantraet >>New Public Management<<, og de er blevet forstærket siden det nye 
århundrede (…) Måske er det begyndelsen til enden for en reguleringsform med basis i fælles løsning af 
konflikter gennem forhandling mellem parterne og starten på en regulering, hvor de politiske præferencer 
mere ensidigt kommer til at præge statens arbejdsgiverrolle på forhandlingskulturens bekostning?”    

Eller som jeg skrev tidligere, så var reformerne på folkeskoleområdet ikke en afmontering 

af folkeskolen som velfærdsinstitution. I stedet var udviklingen på området et signal 

blandt mange i den offentlige sektor om, at velfærdsinstitutionerne skulle bevares gennem 

vedvarende moderniserings- og effektiviseringsreformer.  

Målet med målet er målet om at nå målet  

I den tredje video fortæller en lektor fra4 UCC om de grundlæggende tanker bag 

læringsmålstyret undervisning. Læringsmålstyret undervisning bygger på de centralt 

fastlagte læringsmål, der findes for alle fagene, og som i dag går under fællesbetegnelsen 

Fælles Mål, der igen er delt op i videns- færdigheds og kompetencemål. Selve 

formuleringen ’læringsmålstyret’, med sine konnotationer til styringsfilosofien New Public 

Mangament (Hood 1995), er ministeriets egen opfindelse, som tager udgangspunkt i 

læringsmålene fra Fælles Mål og erfaringer fra andre landes skolesystemer (URL 2). Den 

læringsmålstyrede undervisning er bygget op omkring Undervisningsministeriet 

læringsmål, der over tid er blevet til de Forenklede Fælles Mål. Som angivet i ordet ’styring’ 

er det centrale skifte, at læringsmålet skal være styrende for undervisningen, men ikke med 

et fokus på aktiviteten, men på den læring, der i sidste ende skal opnås som aktivitetens 

udbytte. Det er en gradvis bevægelse væk fra formålsstyret undervisning til 

læringsmålstyret facilitering med et intensiveret fokus på hver enkelt elevs læringsudbytte 

og læringsprogression.  

Som lektoren fra UCC fortæller, så er ideen bag den læringsmålstyrede undervisning at 

sætte fokus på et skifte fra at spørge, hvad eleven har lavet i dag til, hvad eleven har lært i 

dag. Et fokus på aktiviteten skal skiftes ud med et fokus på aktivitetens udbytte. Et mere 

snævert læringsfokus, hvor læringen kan ’udpeges’. Hjemme hos familien samlet om 

aftensmaden skal forældrene ikke spørge ind til, hvad børnene har lavet i skolen. De skal 

i stedet spørge ind til læringsudbyttet. Hermed fremhæver lektoren også en anden tendens. 

                                                      

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=ylT2ccf4rSg 
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Læring er ikke kun et anliggende mellem lærer og elev, men i stigende grad et forhold som 

forældrene skal forpligte sig på at spørge ind til. Det er deres rolle som læringspartner. 

Ifølge lektoren er der to centrale sider af det læringsmålstyrede: I undervisningen skal 

elevernes læring blive synlig for læreren, og selve læringen, hvad eleverne skal lære, skal 

også være synligt for eleverne. Den læringsmålstyrede undervisning bliver den store 

metodesatsning fra ministeriets side, som samtidig rummer en iboende forestilling om, at 

den læringsmålstyrede undervisning også kan føre til smartere og mere effektive former 

for organiseringer af lærerarbejdet gennem udviklingen af de nye digitale 

læringsplatformes opbygning omkring læringsmål. En kobling jeg vender tilbage til.  

Opsamling - effektproblematikken 

Elevernes skoledag skal være længere men mere varierende ved bl.a. flere ture og 

samarbejder med erhverv, tilbud og institutioner uden for skolen. Skolelederne skal have 

større råderet over lærernes tid, og så skal undervisningen skal være baseret på 

læringsmålstyring. Lærernes arbejdstid ses som et centralt benspænd og overskygger for 

overvejelser om, hvad det nye tidsmiljø kan have af betydning for lærernes arbejdsliv. 

Samtidig er mange år forud gået en kritik af lærernes undervisningspraksis baseret på et 

argument om, at undervisningen ikke er forankret i evidensbaserede forskningstilgange 

med sikker viden om, hvad der virker. Kritikken kan blandt andet spores i skrivet 

Forskning, der kan bruges – nyorientering af den pædagogiske forskning, hvor Ejgil W. Rasmussen 

og Peter Gorm Hansen i 2005 i regi af KL kritiserer forskningsgrundlaget under dag- og 

uddannelsesinstitutionerne samt kritiserer den manglende systematik omkring brugen og 

det generelle fravær af de evidensbaserede undervisningsmetoder m.m. i en mere 

gennemgående kritik af hele den pædagogiske forskning i Danmark på 

uddannelsesområdet. Rasmussen & Hansen (2005) undrer sig over, at der endnu ikke er 

udviklet en metodik til at undersøge, hvordan den enkelte folkeskole og folkeskolen mere 

generelt bedst kan leve op til formålsparagraffens formulering om at fremme elevernes 

tilegnelse af kundskaber:  

”Dansk pædagogisk forskning står over for store udfordringer. Det handler om, at · formulere en national 
målsætning for indsatsen, · styrke den hårde kvantitative og evidensbaserede forskning i hvad der virker, 
og · sikre en bedre koordination og samspil mellem involverede aktører. Der synes helt grundlæggende at 
være behov for at opbygge en mere systematisk og evidensbaseret viden om ”hvad virker?” og samtidig sikre, 
at denne viden aktivt anvendes. Hvad er effekten af forskellige undervisningsmetoder mv. i forhold til 
forskellige grupper, f.eks. to-sprogede elever, elever med læseproblemer osv. Men også på det mere overordnede 
plan er det bemærkelsesværdigt, at der ikke ud over afgangsprøverne er udviklet en metodik til at undersøge, 
hvordan den enkelte folkeskole og folkeskolen som sådan (bedst) lever op til formålsparagraffens ord om 
at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, jf. Det Økonomiske Råd (2003) (…) Viden om, hvordan 
undervisningen tilrettelægges med størst udbytte for den enkelte elev, er således en afgørende forudsætning 
for, at lærerne kan optræde med den nødvendige professionelle autoritet over for såvel elever som forældre. 
Det gælder i lige så høj grad i forhold til daginstitutionssektoren (…) På alle fronter oplever det danske 



 

 
samfund et øget udviklingspres i forhold til at omstille til nye nationale og globale markedsvilkår – det 
gælder såvel offentlige og private virksomheder som den offentlige serviceproduktion. Det stiller krav 
om løbende produktionsoptimering, og det er kun naturligt, at de samme krav må 
omfatte folkeskolens og daginstitutionernes produkt – læring” (KL 2005: 6, 7, min 
fremhævning). 

Rasmussen & Hansen udtrykker den professionaliseringstendens, som lærerne med de 

seneste reformer har gennemgået, hvor Undervisningsministeriet og kommunerne har 

valgt at fokusere på evidens, best-practice og angelsaksiske skoletraditioner i forståelsen 

af læring. Samtidig kobler de produktionsudviklingskrav på det danske samfund generelt 

til, at også folkeskoler og daginstitutioner må forstå læring som deres helt centrale 

produkt. En skole producerer i deres optik læring. Forskningen skal give svar på, hvilken 

tilrettelæggelse af undervisningen, der kan give den mest effektive udnyttelse af tiden til 

læringsproduktion, hvad Rasmussen & Hansen beskriver som den ”løbende 

produktionsoptimering”. Møntet specifikt på den del af formålsparagraffen som går på at 

fremme elevernes kundskaber. Gennem længere tid har der været interesse for at opdatere 

det metodiske vidensgrundlag under folkeskolen, og gøre lærernes tilgang til undervisning 

evidensbaseret, hvor der må være ”hård kvantitativ og evidensbaseret forskning”, der kan give 

mere præcise svar på, hvad der virker på eleverne, så de kan lære noget mere. Både 

moderniseringen af tiden og læringen handler i den forstand om at finde mere effektive 

anvendelsesmåder ud fra et afsæt om, at folkeskolens praksis og virke betragtes som 

læringsproduktion.  

Senest er folkeskolerne blevet sat til at skulle implementere de digitale læringsplatforme, 

der udgør det sidste element i effektueringen af den moderniserede folkeskole, som også 

handler om at gøre lærerarbejdet mere smart og effektivt. Kritikken er forankret i en 

diskurs om lærerne, der sætter en dyd i at opfinde deres eget undervisningsmateriale eller 

som skal opfinde alt fra bunden af. De digitale læringsplatforme er bygget op omkring at 

skulle virke med læringsmålstyrede undervisningsmaterialer og samtidig kunne give data i 

form af tal og målinger til kvalitetsrapporter og centrale opgørelser, der kan give en 

statusredegørelse om folkeskolens udvikling (UVM: 10, Regeringen 2011).  

Opsummeret har skolelærerne siden 2013 skulle forholde sig til fire overordnede 

strømninger, oven på de tidligere forandringer af lærerarbejdet: 

1. Visionen Ny Nordisk Skole (NNS): Ny, varieret, praktisk, bevægelig skoledag, 

der fremmer trivsel og læring. Bliver konkret til Folkeskolereformen i en poleret 

udgave af NNS. 

2. Økonomi og personalestyringen gennem opgøret med arbejdstidsaftalerne: 

Individualisering og effektivisering af forholdet mellem tid og læring. Placering 

af ansvaret for spørgsmålet om fordeling af tid og ressourcer skal i større grad 

placeres hos den lokale ledelse på skolerne. 
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3. Implementering af evidensbaserede undervisningsmetoder og tilgange med bl.a. 

indføringen af læringsmålstyret undervisning, der bygger på Forenklede Fælles 

Mål. 

4. Digital modernisering via implementeringen af læringsplatforme på alle skoler og 

digitale platforme, der som led i den nationale strategi for it i folkeskolen kan 

belyse, hvordan den enkelte skole klarer sig på parametre alt fra den enkelte elevs 

læring til sygefravær blandt personalet (Regeringen 2011).  

Som jeg vender tilbage til i afsnittet Den store historie, så er der forud reformer og politiske 

tiltag med inklusionsdagsordener, implementering af elevplaner, årsplaner og ugeplaner, 

forældre i skolebestyrelser, nationale test, undervisningsdifferentiering, kvalitetsrapporter, 

større ændringer i formålsparagraffen, forsøg med konkurrenceudsættelse mellem 

skolerne gennem offentliggørelse af karakterer samt oprettelsen af profilskoler m.m.  

Den danske folkeskole står i den forstand midt i den type af bredere udviklingstendens 

Stephen Ball med reference til Levin og et særligt blik for udviklingen i England og USA 

har kaldt for en policy epidemic: 

”Education reform is spreading across the globe, as in Levin’s (1998) terms, like ‘a policy epidemic’. An 
unstable, uneven but apparently unstoppable flood of closely interrelated reform ideas is permeating and 
reorienting education systems in diverse social and political locations which have very different histories (…) 
The novelty of this epidemic of reform is that it does not simply change what people, as educators, scholars 
and researchers do, it changes who they are” (Ball 2003: 215).  

Som Ball også bemærker, så forandrer reformerne ikke bare, hvad det er folk i 

uddannelsessystemet gør. Det forandrer samtidig, hvem de er ud fra den måde ansatte i 

undervisningssektoren forstår sig selv og sin fagidentitet i en reorientering af, hvad der 

tæller som god undervisning: Hvad der er vigtigt at prioritere, måden læring begrebssættes 

og læringsmiljøer praktiseres på samt gennem styringsmodeller, der fremhæver 

evalueringer, karakterer og resultater i tests som kriterier underviserne bør orientere deres 

faglighed efter i svaret på, hvad der skal gælde som den ’gode lærer’.  

For at placere min tilgang til læring går jeg kort hen over, hvordan jeg selv forstår 

læringsprocesser i en uddannelseskontekst. Diskussionerne om forståelsen af læring har 

ikke været mit fokus, men jeg synes det er vigtigt at præcisere, hvor mange faktorer der 

kan indgå i en læringssituation for, at læring måske finder sted samt nuancere selve 

forståelsen af læring til at være andet end faglig boglig kundskabsfokuseret læring – sådan 

som bl.a. Rasmussen og Hansen fra KL (2005) italesætter læring.  



 

 

Læringsmiljøet og læringens rum 

Min egen forståelse af læring er hentet i læringsteorien, som den fremlægges af bl.a. Knud 

Illeris (2004). Som Illeris ser jeg læring som en medfødt beredskab/evne, der i 

udgangspunktet er baseret på en lyst til at lære. I den forstand er undervisning heller ikke 

det samme som læring, men den institutionaliserede form for læring i en 

samfundsmæssiggjort uddannelsesform koblet til et særligt sted og dertil uddannet 

personale. Men dermed samtidig i en reproduktion af et særligt læringsindhold i en given 

form fastlagt både centralt og lokalt som væsentligt læringsindhold – skolernes curriculum. 

I min optik er der derfor også forskel på undervisning, læring, indlæring og læringsmiljø 

samt, at læring, som Illeris skriver, i høj grad må forstås som en multikausal og kompleks 

samspilsproces mellem samfundsmæssige forhold, psykodynamiske betingelser og 

kognitive processer (Illeris 2004: 16): 

”(…) læring [ses] grundlæggende som en integreret proces der omfatter to sammenhængende delprocesser 
som gensidigt påvirker hinanden: For det første samspilsprocessen mellem individet og dets omgivelser (…) 
For det andet den indre psykiske tilegnelses- og forarbejdningsproces som fører frem til et læringsresultat 
(…) begrebet læring er dækkende for alle de processer der fører til en varig kapacitetsændring, hvad enten 
den er af motorisk (bevægelsesmæssig), kognitiv (erkendelsesmæssig) eller psykodynamisk (følelses-, 
motivations- og holdningsmæssig) karakter” (Illeris 2004: 16). 

En ”varig kapacitetsændring” rummer således en bred definition af, hvad eller hvordan læring 

kan se ud.  

Undervejs erfarer jeg selv, i hvor vid udstrækning klassemiljøet kan variere samt, hvor stor 

betydning det har, at der er blevet opbygget gode relationer mellem lærer og elever. Som 

Illeris skriver, bliver læring i den forstand også et spørgsmål om, hvordan eleven har det 

med at være tilstede som forudsætning for de ’kognitive processer’. I fx en kemitime, er:  

”(…) fokus umiddelbart på læringens kognitive, indholdsmæssige dimension: Det drejer sig om at eleverne 
tilegner sig en viden om og forståelse af den pågældende kemiske proces. Men det er i denne forbindelse for 
hver enkelt elev af afgørende betydning, hvordan den psykodynamiske læringsdimension indgår, dvs. 
hvordan situationen opleves, hvilke følelser og hvilken motivation der knyttes til processen, og dermed 
hvilken psykisk energi der mobiliseres (…) Hvis samspilssituationen i kemitimen indholdsmæssigt eller 
følelsesmæssigt for den enkelte elev ikke er af en acceptabel karakter, vil læringen blive fordrejet, eventuelt 
vil der slet ikke finde nogen læring sted, eller det er noget helt andet der vil blive lært, f.eks. et negativt 
indtryk af læreren, af nogle af de andre elever, af faget eller skolesituationen mere generelt” (Illeris 2004: 
20). 

’Læringsrummet’ forstået som den tid eleverne tilbringer på skolen er i den forstand, og i 

min forståelse, et mere komplekst fænomen end den angelsaksiske tradition. Også hvad 

angår spørgsmålet om en kritisk stillingtagen til undervisningens formål i bredere 

demokratiske og oplysningsorienterede koblinger til samfundsmæssige processer og 

forhold. Det handler om meget mere og andet end den rent faglige undervisning såsom i 

åbningen af læringsrummet og en modtagelighed over for læring. En ’kapacitetsændring’ 

kræver helt andre kvalifikationer i tilrettelæggelsen end det rent indholdsmæssige. Dette 
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står i kontrast til den fagfaglige diskurs med en forståelse af læring som produkt. Elever 

er samtidig identitetsmæssigt under udvikling, og bruger også aktivt skolens forskellige 

rum og sociale relationer til at positionere sig selv som enten insidere eller outsidere af de 

normer, som skolen er med til at (re)producere om henholdsvis den gode eller dårlige elev 

(se fx forskning af Laura Gilliam). Skolen består i den forstand af flere læringsrum med 

vidt forskellige og ofte ukontrollerbare læringsudfald, der kan handle lige så meget om 

lærerens sociale som faglige kvalifikationer – betinget af fx evnen til at se, hvordan eleven 

reagerer på gruppedynamikker, normer, koder og helt konkret, om der er noget i elevens 

følelsesliv, som går eleven på og ’blokerer’ for enhver form for indlæring og udvikling. 

Den voksnes kendskab til produktionen af egne normer i undervisningslokalet samt 

fornemmelsen for, hvor eleven er i sit liv og i sin krop bliver afgørende for om læring kan 

finde sted. Elevens situerethed i øjeblikket og omverdensfaktorernes indflydelse bliver 

derfor særdeles afgørende. Læringsrummet har derfor altid den situerede 

sammenbragthed som sit udgangspunkt i kombinationen med tilgangen til læringens 

metodik. Det betyder samtidig, at læring bliver meget andet end den intellektuelle proces 

ved ligeledes at være en samspilsproces mellem elevernes sociale baggrund, 

uddannelsessystemets og skolens synlige og skjulte læreplan, lærernes egen forståelse af 

læring og produktion af normer for eleverne samt den samfundsmæssige diskurs om 

læringens typificering. Og som Illeris skriver, så er lærerne på forhånd også placeret i en 

position, hvor i kraft af uddannelsesinstitutionernes iboende forståelse af kunnen også 

bygger på et indordnings- og sorteringsprincip.  

”Man lærer ikke alt hvad der bliver undervist i, man får ikke det hele med og misforstår en del af det, og 
det sker også en omfattende såkaldt medlæring der ofte foregår på et holdningsmæssigt plan og kan være 
meget rimelig eller direkte nødvendig for den lærende, men mere eller mindre uhensigtsmæssig og modsatrettet 
i forhold til det undervisningen tilsigter (…) Desuden er karaktergivningen usikker og uretfærdig, skole 
og uddannelse tjener også til indordning og sortering, osv.” (2004: 13). 

Samt at læring må forstås i et dynamisk perspektiv: ”(…) altid på én gang er en kognitiv, en 

psykodynamisk og en social, samfundsmæssig proces – eller mere populært formuleret at læringen og hver 

eneste læreproces har tre dimensioner og er spændt ud mellem de tre indfaldsvinkler” (Illeris 2004: 17). 

I selve undervisningssituationen er det lærernes opgave at vægte og kombinere de tre 

forskellige indgange i tilrettelæggelsen af læringsrum, hvor læringsprocesser måske finder 

sted. Et sådanne bredt og nuanceret læringsbegreb tænkt ind i kritisk stillingtagen til 

læringens samfundsmæssighed har jeg svært ved at spore konturerne af den angelsaksiske 

læringstradition med dens udtræk af behavioristiske årsgags og virkningstænkning samt 

den systemiske feedback baserede kredsløbsabstraktion.  

I det næste afsnit ser jeg nærmere på en række af de overordnede tendenser, som præger 

uddannelsespolitikken inden for lærerarbejdet i en bredere kontekst. Det følgende afsnit 

er med til at illustrere, hvordan ovenstående forståelse af læring udfordres af bredere 

tendenser inden en global udvikling af uddannelsespolitik samt nye styringstendenser i 

forvaltningen af den velfærdssamfundets offentlige institutioner.  



 

 

Mellem kald og styring - specificeringen af 

det neoliberale i en folkeskolekontekst 

Udviklingen på folkeskoleområdet og en stigende lærerutilfredshed med rammerne for og 

styringen af lærerarbejdet er ikke isoleret til at være et dansk fænomen. For over 20 år 

siden berettede Andy Hargreaves om, hvordan lærerarbejdet i engelsk kontekst var præget 

af en stigende intensivering, hvor lærerne især var spundet ind i et ambivalent forhold 

mellem samvittigheden over for lærerarbejdets opgaver, og tiden de måtte bruge for at 

leve op til forpligtelserne over for elever, forældre, kolleger m.m. (Hargreaves 1994). 

Senere beskriver han, hvordan lærerarbejdet i stigende grad underlægges monitorering og 

standardisering, der eroderer de fagprofessionelles autonomi, udgør et tab af kreativitet, 

begrænser fleksibiliteten og medfører manglende plads til udøvelse af professionel 

dømmekraft:  

”More than this, in standardized reform, teachers are treated and developed not as high-skill, high-capacity 
knowledge workers, but as compliant and closely monitored producers of standardized performances. 
Teachers with over examined professional lives complain of eroded autonomy, lost creativity, restricted 
flexibility and constrained capacity to exercise their professional judgement”. (Hargreaves, 2003, p. xx) 

Den danske folkeskole har i dét historiske geografiske snit været forholdsvis beskyttet 

mod de udviklingstendenser som gennemføres i de angelsaksiske lande som Hargreaves 

refererer til. Her har arbejdstidsaftalerne og Danmarks Lærerforening også udgjort et værn 

(Due & Madsen 2007, Kamp et al 2011), der på godt og ondt har sikret en vis stabilitet i 

omfanget af de forandringer, som folkeskolen først ved 2013/2014 gennemgår. Også i 

nabolandet Sverige gennemføres der langt tidligere mere vidtrækkende omkalfatringer i 

styringsniveauet og styringen af det offentlige skoleområde med bl.a. omfattende 

privatiseringer. I Sverige indføres tilstedeværelseskravet således symptomatisk allerede i 

1996, på baggrund af bl.a. anbefalinger fra OECD5. 

                                                      

 
5  
Koblingen mellem OECD og Sverige er samtidig blevet sammenkædet som årsagen til Sveriges rutsjetur ned 
af PISA-ranglisten. OECD skildrer i den seneste udredningsrapport (OECD 2012) en omstilling, hvor Sverige 
går fra en centraliseret, velfærdsstatsbaseret, uddannelsespolitik til op gennem 1990 radikalt at reformere 
skoleområdet med en markant decentralisering af ansvaret ud til kommunerne med “full financial 
responsibility for the schools offering such education” (Björkland et al., 2004, citeret fra OECD 2012: 46). 
Problemet bliver dog ifølge OECD, at skolerne som organisationer i omstillingen ikke understøttes i deres 
”capacity building” samt i supporteringen af ”human and financial” resssourcer. Den manglende support 
betød, at skolerne ikke var klar til omstilling rent organisatorisk samt ledelses- og vidensmæssigt: 
”Municipalities also received powers for all decisions regarding schooling, including curriculum choice (as 
long as they met national requirements), school location, and hiring, including for principals. Teachers 
remained in the employment of municipalities and their wages continued to be negotiated at the central level 
until 1996. In that same year, responsibility for negotiations and setting working conditions (hours and time 
spent on tasks) were also devolved to municipalities (...) This sudden shift of many responsibilities from the 
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Hvor Hargreaves peger på øget monitorering af standardiserede praksisser, så er 

udviklingen i Sverige et billede på en samtidig liberalisering af skolevæsenet med stærkere 

lokal autonomi. Men begge steder er der en forskydning i autonomien væk fra lærernes 

’professionelle dømmekraft’ hen mod mere ledelse og samtidig frisætning til 

markedsdrevne logikker.  

Udfordringen i de nye organiserings- og styringsmodeller bliver at skabe en pædagogisk 

og faglig virkelighed indadtil, fordi lederen stilles frem som frontfigur i en skole, der nu 

skal forstås på samme præmisser som en produktionsvirksomhed. En tilgang som lærerne 

kan have svært ved at spejle deres egne fagforståelser ind i. Samtidig skal der, med 

understregningen af skolens ’produktionstal’, kunne rekvireres opadtil i forhold til skolens 

’performance’ på de styringsparametre, som fastlægges af ledelsens ledere. Udfordringen 

ved at blande en uddannelsesinstitution med et normalt langt bredere formål og sigte end 

produktionsmæssige anskuelser bliver, som Katja Vähäsantanen & Anneli Eteläpelto 

skriver (2009), at forene logikkerne med lærernes livshistoriske erfaringssyn på 

uddannelsesinstitutionernes bredere formål:  

”In a situation of educational change, the situational demands and expectations offered by reforms confront 
a teacher’s actual professional identity describable as the life history and experience-based sense of the 
subject’s own professional orientations and commitments. Professional identity also involves the teacher’s 
understanding of the goals and meaning of education as well as one’s actual values, moral obligations, beliefs 
regarding teaching and learning, and orientations to the future” (Vähäsantanen & Eteläpelto 2009: 17) 

En uddannelsesinstitution er ikke bare en uddannelsesinstitution. For de lærere der 

arbejder til daglig, er det vigtigt, at de kan se en linje fra deres eget subjektive ståsted – 

professionelle identitet, livshistorie og erfaringsbaserede dømmekraft – til de mål og 

formål som uddannelsesinstitutionen tilskrives. De går på arbejde af en årsag, der også 

handler om uddannelsesinstitutionens bredere sociale og samfundsmæssige rolle.  

Tilknytningen til værdier, moral, forpligtelser og overbevisninger, hvad angår formålet 

med undervisning og læring, er essentielle faktorer i spørgsmålet om, hvorvidt undervisere 

kan ’koble sig på’ uddannelsesinstitutionens formulerede eksistensbetingelser. En lærers 

udvikling af faglig identitet må således forstås som indgående i en mere kompleks og 

indbyrdes konstellation udgjort af lærerens egen intentionalitet med arbejdet, de 

forpligtelser vedkommende tilskrives, og de værdier den enkelte tillægger rollen som 

                                                      

 
central government to municipalities without the necessary support for capacity building, or human and 
financial resources meant that many municipalities in the early stages of the reform were insufficiently 
prepared in terms of organisation, leadership and knowhow” (OECD 2012: 46-47). OECDs eget bud på 
problemet med udviklingen er således, at kommunerne simpelthen ikke fik den fornødne støtte med både 
humane og finansielle ressourcer. Derfor bliver deres konklusion også, at det især er i den mangelfulde 
varetagelse af det organisatoriske, ledelsesmæssige og fraværet af viden om skoledrift i kommunerne, som 
førte til ’PISA-kollapset’ i Sverige. Og dermed placerer OECD en stor del af forklaringen i understøttelsen af 

den kommunale styring. 
 



 

 

underviser. Hertil kommer de, i feltet, sociale orienteringer såsom kulturelle normer, 

kontekstuelle praksisser og situerede krav, der gør sig gældende på en skole. Der kan være 

en risiko for, at en reform, der forsøger at forandre de normative, kulturelle og etiske 

retningslinjer, risikerer at blive opfattet som ’overfladisk’, fordi den ikke bærer på den 

identifikationsmæssige substans, som undervisere kobler til uddannelsesstedet som 

samfundsmæssig institution. Og dermed vil lærerne ikke tage ejerskab over reformens 

indhold og målsætninger (Vähäsantanen & Eteläpelto 2009:16) ud fra hensyn, der vægter 

en kritisk stillingtagen til uddannelse i den snævre forstand.  

En større reform skal således tage hensyn til flere faktorer i det ’mikrosociale felt’: 

Lærernes professionelle identitet og følelser (Hargreaves 2005, Schmidt & Datnow 2005), 

deres forpligtelse og engagement over for reformen (Day, Elliot & Kingston 2005; Little 

& Barlett 2002), og deres reaktioner over for reformen samt de strategier lærerne anvender 

i tilpasningen af reformen til skolens kontekst (Drake & Sherin 2006; van Veen & Sleegers 

2006). Pointeringer der bliver interessante i samtidens styringstendenser. Koblingen til 

institutionens rolle rummer samfundsmæssige etiske og moralske værdier, som er bredere 

end en dagsorden om at være en læringsvirksomhed. I kvalitetsdiskursen er det 

eksempelvis et gennemgående tema at sikre sig lige høj kvalitet på alle skoler, men 

kvalitetssikringsdiskursen kalder samtidig på specificerede performanceindikatorer, som 

ikke nødvendigvis er forenelige med, hvordan lærerne forstår kvalitet i ”(…) actual values, 

moral obligations, beliefs regarding teaching and learning, and orientations to the future” (Vähäsantanen 

& Eteläpelto 2009: 17) .  

Carola Aili som har forsket i de svenske skolelærers arbejde med fokus på lærernes 

vurdering af, hvad der bidrager til kvalitet i undervisningen (Aili 2007), samt vilkårene for 

arbejdets organisering (Aili 2013) stiller sig netop kritisk over for den type af 

kvalitetsdiskurs, der ifølge hende i stigende grad bliver forankret i evnen til at følge 

anvisninger frem for at anvende faglige skøn. Hun ser det som en stærk rationalisering og 

instrumentalisering af det lærerfaglige arbejde. Ailis diagnose af udviklingen i det svenske 

skolevæsen, og herunder fokus på lærernes forholdsmæssige autonomi som en faglig 

kompetence, bliver i hendes forskning i stigende grad reduceret til spørgsmålet om at følge 

prædefinerede undervisningsforløb. Altså samme tendens som jeg beskrev tidligere med 

reference til Rasmussen & Hansen (2005), hvor den evidensbaserede metode ses som ’den 

hellige gral’. 

Aili pointerer, at den vigtigste forudsætning for lærernes trivsel er den simple konstatering 

(og dermed arbejdsmiljøet), at lærerne har mulighed for at gennemføre undervisning, som 

fører til, at eleverne oplever fremgang fagligt såvel som socialt og udviklingsmæssigt. Ailis 

beskrivelser af det svenske skolesystem står i forlængelse af nedslående forskning fra 

mange andre lande, der samstemmigt viser, at lærerne oplever mindskede muligheder for 

at kunne udføre et godt stykke arbejde (Hargreaves 1994, Hakanen, Bakker & Schaufeli 

2006, Chang 2009, Butt & Lance 2005, Crump 2005, Steen-Olsen & Eikseth 2010) 



40 

 

kombineret med forskning, der peger på de udmattende dimensioner af lærerarbejdet som 

udtalte (Hargreaves 1994, Day 2000, Sutton 2007, Aili & Brante 2007, Chang 2009).  

At udføre et godt stykke arbejde er igen koblet til den forståelse, der ligger i de 

professionelles egne vurderingskriterier af, hvad der er et godt lærerarbejde og god 

undervisning inde for de udstukne rammer om skolens formål og rammer. Lærernes 

professionelle dømmekraft forudsætter med andre ord en vis grad af autonomi og 

fritstillet råderum. Hvis der er et fravær af råderum samtidig med, at lærerne ikke føler de 

kan nå de enkelte elever og sikre fremskridt, kan det føre til oplevelsen af at mislykkes 

som lærer og udgøre en markant psykisk belastning. Samtidig peger forskning på, at 

reformintensitet fører til øget oplevet arbejdsbelastning hos lærerne (Crump 2005, Steen-

Ohlsen & Eikseth 2010). Sidstnævnte pointering er paradoksal al den stund, at 

reformintensiteten med forandringstempoet og krav til omstilling gør det svært for 

lærerne at fokusere på det udviklingsarbejde indadtil der ofte er målet med reformerne 

(Nyros 2008).  

Hjort & Aili (2010) påpeger også, hvordan lærerne kognitivt belastes af at skulle håndtere 

de konkurrerende principper for skolens formål, der ikke mindst kommer af en 

kontinuerlig forandring af formål, mål, værdier oven i pålagte opgaver fra politisk og 

kommunalt niveau (Hjort & Aili 2010). Til det kunne måske tilføjes, at reformerne i 

relation til kaldsidentifikationsfaktoren samtidig skaber en større grad af ’signalforvirring’ 

og dermed stiller vanskelige betingelser for oplevelsen af mening i og med arbejdet. Den 

internationalt sete høje grad af arbejdspres, udbrændthed, højt sygefravær og skift til andre 

arbejdsområder væk fra folkeskolen tilskrives også på den baggrund, at lærernes arbejde 

kontinuerligt diskuteres og angribes i det offentlige rum uden lærernes mulighed for 

indflydelse herpå (Hakanen, Bakker & Schaufeli 2006). Spørgsmålet bliver, hvordan 

reformernes afkobling af lærernes tilknytning til udviklingen af skolen skaber en oplevelse 

af at være hensat til en funktion som yderste ’metodeudførende’ led .  

Både herhjemme såvel som internationalt skal lærere flere steder positionere sig selv som 

fagidentiteter inden for flere konkurrerende og divergerende politiske og økonomiske 

diskurser. Alle ovenstående forhold udfordrer principielt og konkret lærerne på deres 

faglige autonomi. Eller som Aili pointerer, så udføres lærerarbejdet i spændingsfeltet 

mellem det professionelle ideal om at udføre et godt lærerarbejde og de organisatoriske vilkår 

(Aili 2007).  

Et nordisk sammenfald? 

Tove Steen-Olsen og Astrid Grude Eikseth (2010) bliver i deres arbejde med norske 

folkeskolelærere overrasket over, at tiden udgjorde en så central del af deres empiri.  

Selvom deres forskningsarbejde oprindeligt har et andet fokus, kan de ikke undgå at 



 

 

registrere, i hvilket omfang lærerne beklager sig over manglende tid til deres arbejde. På 

den baggrund bliver målet med deres artikel at studere, på hvilke måder lærernes autonomi 

og anvendelse af tiden debatteres på skolerne eller af individer med tæt kontakt og 

indflydelse på skolerne. Som kontekst beskriver Steen-Olsen og Eikseth, at lærerne 

samtidig oplever, at de politiske reformer gradvist sætter flere krav og udøver mere ekstern 

kontrol med og på deres professionelle arbejde (Steen-Olsen & Eikseth 2010: 284). De 

ser især, at to diskurser gør sig gældende - henholdsvis den professionelle og den 

økonomiske diskurs. De to diskurser er i deres optik i udgangspunktet modstridende 

logikker og bidrager således til ligeledes konfliktende syn på lærernes autonomi og brugen 

af tid – en konfrontationslinje som jeg også selv støder på utallige gange i mit eget arbejdet 

(Steen-Olsen & Eikseth 2010: 24).  

I relation til Norge peger Steen-Olsen & Eikseth på, at koloniseringen af lærernes tid og 

autonomi siden 1980erne særligt har været med baggrund i opgaver af administrativ 

karakter, og kobler på lige fod med studier af de danske forhold på en lang række 

offentlige velfærdsområder udviklingen i Norge til nye managementideologiers indtræden 

i styringen af de offentlige institutioners produktion, levering og effektivisering i 

leverancen af velfærdsydelser via diverse evaluerings-, målings- og kontrolforanstaltninger 

(Steen-Olsen & Eikseth 2010: 284). Steen-Olsen og Eikseth anvender begrebet ’power of 

time’ som et udtryk for det råderum som lærerne har til selv at kunne definere, hvad tiden 

skal gå til eller bruges på. Og afskaffelsen af arbejdstidsaftalen på dansk jord må ligeledes 

ses i samme boldgade som et spørgsmål om retten til ’tidsmagten’ sammen med 

indflydelsen på, hvad eleverne skal undervises i og hvordan undervisningen skal foregå. 

På samme måde som i Danmark er der hos de norske lærere en frihed til at udvikle et 

lokalt curriculum, men ikke en frihed til at kontrollere indholdet af deres arbejdsdag. Når 

det kommer til en autonomi i opgavevaretagelsen bliver forhandlingspunktet, og 

spørgsmålet om ’power of time’ i begge skolesystemer for de fagprofessionelle derfor til 

en skelnen mellem ’frihed til’ og en ’frihed fra’ (Steen-Olsen & Eikseth 2010: 284).  

I Norge sker der fra 90´erne de samme bevægelser på skoleområdet, som vi er vidne til i 

Danmark. I 1990erne bliver vægtningen af de grundlæggende kundskaber italesat som 

vigtige i den politiske agenda i Norge. Uddannelse og viden bliver talt frem som afgørende 

faktorer i fremtidens konkurrence og økonomiske vækst, og udviklingen i Norge er 

ligeledes med til at initiere en ny policy kurs inden for uddannelsesområdet. Det nationale 

curriculum i Norge fra 1987 havde givet lærerne frihed til at definere fagets indhold og 

metode gennem lokale planer. Med reformen i 1997 implementeres en detaljeret kanon 

med den hensigt at hæve vidensniveauet. Reformen betød samtidig en inddragelse af 

indhold og metoder. Sidste udviklingsfase var en genåbning af frihed til at kunne beslutte 

indhold og metoder, men inden for snævre definerede mål og resultater. (Steen-Olsen & 

Eikseth 2010: 285-286). Sidste fase konsoliderede en uddannelsesprofil, hvor der gennem 

centraliseret decentralisering bliver styret mere via mål, test og målinger, der fokuserer 
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mere på den enkelte elev. Det lokale ansvar for indfrielsen af målparametrene bliver det 

primære styringsværktøj - som det også er tilfældet i den danske folkeskole.  

Hvad der videre er interessant ved sammenligningen mellem Danmark og Norge er først 

og fremmest samarbejdskonstellationen mellem fagforening, politikere og 

uddannelsesministeriet, der begge steder starter med at udgøre en særdeles stærk alliance. 

Det andet interessante sammenfald er udviklingen af fagforeningens stigende og faldende 

indflydelse. I begge lande har fagforeningerne i Norge og Danmark en stærk position, hvis 

magt og udtryksform for magtens anvendelse er stigende op gennem 70erne og 80erne. 

Begge steder sker der dog en svækkelse og stækning af indflydelsen ved starten af 

1990erne og frem i tråd med at den stærke samarbejdsalliance diffunderer og polariseres. 

Fagforeningen i Norge mister i 2004 retten til at forhandle med de statslige autoriteter, og 

forhandlingsmodparten bliver i stedet Kommunenes Sentralforbund (Steen-Olsen & 

Eikseth 2010: 286). Også i Norge har kontraktforhandlinger ledt til spændinger mellem 

det lokale og det nationale niveau. Arbejdstiden for de norske lærere opgøres, som det var 

tilfældet inden LOV 409 i Danmark, i tre hovedområder: 1) ugentlige undervisningstimer 

2) tid brugt på skolen til planlægning, forberedelse og evalueringsarbejde samt 3) 

individuel tid til forberedelse, læsning, opdatering m.m., og det er særligt også i den 

sidstnævnte kategori, om individuel forberedelse, at den primære kamp finder sted i Norge 

(Steen-Olsen & Eikseth 2010: 286). I Norge har der dog været større tradition for, uvildigt 

af ministeriers indflydelse, at udvikle rapporter om lærernes tidsbrug i forsøget på at 

synliggøre, hvordan og hvorfor tiden i lærerarbejdet bliver problematisk. En af disse 

rapporter fra FAFO har den sigende titel Tidstyvene: en beskrivelse av lærernes arbeidssituasjon, 

hvori forfatterne forsøger at kortlægge, hvad lærerne mener, at de bruger unødvendigt 

meget tid på. Gennemgående er lærernes vurdering af brug af tid på opgaver vurderet ud 

fra, hvorvidt det gavner elevernes læring. Begge steder peges der på en stigende 

bureaukratisering gennem øget krav til rapportering og dokumentation som årsag til et 

mere presset og stresset lærerliv. Men udover reduktion af administrativt arbejde gives der 

ikke bud på, hvordan lærerne skulle få mere tid til deres arbejde med elevernes læring 

(Grøndahl 2009, Jordfald et al 2009).  

Folkeskolen herhjemme er præget af flere forskellige prægninger, der peger i hver sin 

retning som en position mellem kald og styring. Med det mener jeg, at skolen på den ene 

side skal beholde sin reformpædagogiske orientering med eksperimenterede undervisning 

drevet frem af læreren med ’gnist’ og ildhu samtidig med, at arbejdet på skolerne i stigende 

grad underlægges centrale styringsparametre, som ud fra produktionslogikker tvinger 

bestemte snævre faglige fokuseringer ind og stiller spørgsmålet om tid over for en 

afvejning af en konkret målbar effekt.  

Hvorfor skolepolitikken og styringen af folkeskolen ender sådan i Danmark må bl.a. 

hentes i et historisk overblik over, hvordan de politiske partier på forskellige tidspunkter 

og med forskellig intensitet influerer på skolen. Det er i den forstand vigtigt at pointere, 



 

 

hvordan skolerne ender i en blandingsmodel som et resultat af skiftende politiske partiers 

indflydelse og forståelse af, hvilken rolle velfærdsstatens folkeskole skal udgøre i 

fremtiden. Og som derfor også er afgjort af politiske ideologiske og klasseorienterede 

spørgsmål hvad angår uddannelsens formål såvel som forvaltningen og brugen af 

offentlige institutioner over for det private erhverv og marked. Som Susanne Wiborg viser 

(2012), så er der i Danmark, Sverige og Norge stor forskel på, i hvilket tempo og omfang 

neoliberale politikker sætter sig gennem på uddannelsesområdet. Sverige gennemfører 

allerede i starten af 1980erne særdeles neoliberale tiltag båret af det konservative parti og 

arbejdsgiverforeningen i en kritik af den offentlige sektors bureaukrati og ineffektivitet, 

der fører til store forandringer af det politiske landskab. Forandringerne og et narrativ om 

fordømmelsen af velfærdsstaten skaber en resistens over for det svenske Socialdemokratis 

tilbagevinding af regeringsmagten i midten af 1980erne og frem. I Sverige iværksættes 

derfor tidligt en proces med decentralisering, privatisering og serviceorientering, som også 

ledende skikkelser inden for det socialdemokratiske parti begynder at abonnere på i 

slutningen af 1980erne. (Wiborg 2012: 412).  

I Danmark formåede den socialdemokratiske mindretalsregering ifølge Wiborg ikke at 

give et adækvat svar på den økonomiske krise i 1970´erne. Magten gik derfor til den 

konservativt styrede koalition, der varslede en ’bourgeois revolution’, der skulle afvikle 

det socialdemokratiske ’moderstatsprojekt’ (Wiborg 2012: 411). Dette ledte til udviklingen 

i skiftet fra en efterspørgsels- til udbudspolitik, markedsorienteringen, indlemningen af 

den danske økonomi i EU og en svækkelse af de centrale statsinstitutioner for mere lokalt 

selvstyre. Men forsøget på for alvor at gennemføre neoliberale markedsdrevne, 

brugerfinansierede og workfare baserede arbejdsmarkedspolitikker blev mødt med en 

sådan modstand fra det socialdemokratiske niveau og fagforeninger, at en lang række af 

planerne for kommende reformer ikke kunne afvikles. Som Wiborg pointerer, var de 

socialdemokratiske ledede regeringer i eftertiden op gennem 1990erne og frem selv fanget 

af deres forsvar for velfærdsstaten, hvilket gav dem meget lidt manøvrerum i forhold til 

gennemførslen af neoliberale politikker: ”The welfare sectors, such as health, child care, education 

and care for the elderly, have remained largely unchanged as a result, and this appears to be unique in 

Scandinavia in the sense that the sectors have seen almost no reform at all ” (Wiborg 2012: 412). Jeg 

ville argumentere for, at også de borgerlige partier til en vis grad er spundet ind i et forsvar 

for velfærdsstaten til trods for ideologiske kasteskyts som ’minimalstaten’. Herhjemme 

betød perioden fra 2001 til 2011 på en mere nationalkonservativ profil blandet med 

styringsinitiativer gennem stigende detaljering i det nationale curriculum fra brede 

beskrivelser i Klare Mål til langt mere specificerede beskrivelser af, hvad eleven skulle 

kunne i Fælles Mål. Indtil årene efter den finansielle krise og S-R-SF-regeringen tiltrådte i 

2011, hvor tiden for større forandringer var gunstige.  

Perioden på de ti år betød samtidig implementeringen af en evalueringskultur med afsæt 

i OECDs besøg i Danmark samt, at elevplanen blev implementeret, hvori lærerne nu 

skulle til at evaluere elevernes faglige niveau og progression i alle fag (Wiborg 2012: 418). 
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Den tekstbaserede dokumentation skal synliggøre kontraktrelationen mellem lærere og 

forældre. Under et argument om transparens blev der ligeledes åbnet op for åbne lister på 

internettet over skolernes faglige grundlag samt score i de nationale afgangsprøver, så 

forældrene kunne vurdere, hvilket karakterniveau eleverne havde fået. I Danmark er det 

dog overvejende højrefløjens regeringspartier, der har igangsat en implementering af 

neoliberale og konkurrencedrevne uddannelsesreformer. Bl.a. med Bertel Haarders 

implementering af frit skolevalg, fjernelse af lokalsamfundenes mulighed for veto mod 

nedlæggelse af landsbyskoler gennem flertalsafstemning, implementering af 

skolebestyrelser og nationale tests, et fokus på nationalt curriculum efter mere 

nationalkulturelle værdier og decentralisering af økonomisk ansvar til den enkelte skole 

(se fx Coninck-Smith et al 2015). Alligevel betød perioderne med socialdemokratisk 

ledede regeringer ikke en tilbagerulning, men en fortsættelse af sporet dog uden samme 

intensitet indtil 2013/2014, der i kølvandet på den økonomiske krise og fagforeningens 

deraf svækkede forhandlingsposition. Økonomiske kriser betyder reduceret efterspørgsel 

af arbejdskraft, som set ved forhandlingerne om reallønssikring ved OK11 (Mailand 

2015), og krisens efterdønninger muliggjorde derfor en åbning i forhold til lærernes 

arbejdstid som finansieringskilde til reformen og modernisering i arbejdsgiverfavør på 

samme tid. Det betød også et decideret magtopgør med fagforeningernes indflydelse på 

arbejdstiden som ’reguleringsknap’ på både folkeskole og gymnasieområdet – hos både 

Danmarks Lærerforening (DLF) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). Men 

tendenserne i reformudviklingen i den nordiske kontekst må også forstås i forlængelse af 

en række markante globale udviklingstræk. 

Globale tendenser 

For så vidt er globalisering ikke et nyt koncept, og begrebets form og udfordringer har 

skiftet over tid med både skeptiske, transformative og proaktive forståelser af, hvordan 

globalisering som begreb kan begribes (Thyge-Winther 2004: 95-103). Vel vidende at 

diskussionen om globalisering er en diskussion i sig selv, så anvender jeg inden for 

konteksten af uddannelsespolitik en forståelse af globalisering, hvor ”post-nationale markeder 

ses som en forudsætning for øget international økonomisk integration” (Pedersen 2011: 42), som i 

dag særligt er forankret i organisationer som EU, WTO og OECDs blanding af politik 

ind i økonomiske spørgsmål. Økonomiens sammenvævning og gensidige afhængighed 

mellem landene samt det øgede fokus på vigtigheden af at udvikle konkurrencefordele i 

en global økonomi gør i den henseende uddannelsesinstitutionerne til vigtige brikker i 

strategierne for nationernes økonomiske vækst.  

Der er flere historiske udviklingstræk i slutningen af det 20 århundrede, som fører til en 

stigende fokusering på begrebet globalisering og konkurrence koblet til, hvad der er blevet 

klassificeret som neoliberal skolepolitik (Hirsch 1997, Pedersen 2011, Blossing et al 2014). 



 

 

Inden for den kontekst er konkurrence ikke kun forstået som konkurrencen mellem 

virksomheder, men ligeledes konkurrencen mellem nationer (Raffnsøe-Møller 2012). 

Skiftet er især markeret ved et skifte i statens politik og reformspor, der går fra at forsøge 

på at afbøde staterne fra de negative konsekvenser af den internationale konkurrence til 

at ’tune’ de nationale institutioner til konkurrencen. I ’tuningen’ af offentlige 

velfærdsydelser bliver områder såsom uddannelse i stigende grad vareliggjort og 

institutionaliseret under nye former for viden baseret på måling og sammenligning af fx 

faglig kunnen i test, sundhed eller produktivitet (Pedersen 2011: 72, Robertson 2006: 2, 

Pedersen 2012: 107). Viden er ikke bare viden eller kundskab, men må specificeres i 

forsøget på at forudsige fremtidens vigtige kompetencer og kvalifikationer i en global 

dagsorden om international konkurrence. Accelereret læring er bare et eksempel på en det 

økonomiske konkurrenceperspektivs indflydelse. Eleverne skal kunne lære mere og 

hurtigere end de tidligere generationer I diskursen om globaliseret konkurrence bliver 

institutionelle reformer set som afgørende nødvendigheder i at gøre institutionerne 

fleksible og omstillingsparate i kampen på det åbne marked.  

Når der ses tilbage på, hvad Karl Polanyi kaldte for ’The great transformation’, så var det 

en tid, hvor arbejdsmarkedspolitikken efter krakket på Wall Street sidst i 1920erne var 

formet af Keynesiansk bestræbelse efter arbejdsmarkedsreformer, der kunne skabe 

sikkerhed og rettigheder for arbejderne gennem opbygningen af velfærdsstater (Standing 

2009). Denne form for økonomisk politik sikrede velfærd gennem statssubsidier og 

progressive skattesystemer, der fremmede lighed og et højt niveau af social sikkerhed. Det 

var en tid, hvor arbejderklassen blev ’empowered’ som forbrugere, der skulle bringe 

efterspørgslen efter varer og arbejdskraft op (Harvey 2014). Eller hvad Mikkel Bolt kalder 

for den Keynesianske produktivitetsaftale: Arbejdsgiverne gik med til at højne lønninger 

og arbejderne gik med til at højne produktiviteten (Bolt 2013). Ifølge David Harvey skabte 

det en krise i kapitalismen, da det blev sværere at skabe den merværdi, der skulle til i takt 

med, at efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft til lav pris blev sværere at 

imødekomme. Op gennem det 20 århundrede undergår arbejdsmarkedet derfor drastiske 

transformationer, der er sammenfiltrede med ekspansionen af økonomiske systemer, 

liberalisering, deregulering og billig arbejdskraft (Pedersen 2011). I takt med de sidste 

barrierer for global handel, finansmarked og arbejdskraft faldt fra hinanden med murens 

fald og opløsningen af et Øst- og Vesttyskland, faldet af Sovjetunionen i 1991 og den 

stigende statskapitalisme i Kina, opstod der en insisteren på den globale arenas 

nødvendighed.  

I 1993 præsenterede tidligere præsident Bill Clinton sit første økonomiske program, der 

var præget af snak om global økonomi og nødvendigheden af at håndtere konkurrencen 

mellem nationer verden over (Pedersen 2011: 43). Jaques Delors, der var formand for 

EU-kommissionen, åbnede i 1993 op for et konkurrerende væddeløb mellem Europa, 

USA og Japan med sit White Paper on Growth, Competitiveness and Employment 

(Delors 1993). Liberaliseringen af økonomien, den voldsomme udvikling i 
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kommunikationsteknologier og ekspansionen af handel var noget der i høj grad influerede 

på den nationale og europæiske strategi og statspolitik for at bibeholde en 

konkurrencemæssig fordel (Hirsch 1997, Thyge-Winther 2004). Forud for gentænkningen 

af eksempelvis uddannelsesfeltets betydning i en international produktivitets- og 

konkurrencestrategi går således også en økonomisk krise i 1970erne, der giver plads til en 

ny politisk bevægelse, der især er blevet symboliseret gennem Margaret Thatcher og 

Ronald Reagans politik i udsagnet ’there is no such thing as society’. I deres perspektiv 

skulle staten afvikles til fordel for markedet gennem et fokus på udbud over efterspørgsel. 

Det er at vende den keynesianske produktivitetsaftale på hovedet og anvende den 

neoliberale teori som værktøjskasse (Harvey 2014). Opsummerende sker der med den 

globale økonomiske dagsorden en sammenfiltring og drejning hen mod, at ”(…) 

governments move increasingly towards what might be described as a service relation to capital” (Griffith 

& Smith 2014: 4, 5). Skattesystemer og de offentlige institutioner må i den logik ikke 

udgøre et manglende incitament til investeringer, og udgifterne i det offentlige må 

reduceres på den ene eller anden måde i udviklingen af mere ’slanke’ og markedsadaptive. 

I det lys skal staten og de offentlige velfærdsinstitutioner lære af markedet og de private 

virksomheders tilgang til effektiv produktion og fleksibel omstilling. Ydelsen skal 

specificeres, udgifterne skal ned og effektiviteten op. Det er en udvikling som op gennem 

1980ernes moderniseringsprocesser stiller spørgsmålet om, hvad og hvor effektivt det 

offentlige producerer. Her bliver det gennemgående styringsværktøj, som påpeget 

tidligere, New Public Management som rammer folkeskolen på sin egen særegne måde.  

New Public Management i folkeskolesystemet 

Styring i den offentlige sektor er ofte forbundet med betegnelsen New Public 

Management (NPM). Det er en vigtig pointering, at NPM som styringsmodel kan tage sig 

meget forskelligt ud fra område til område, men: ”Common trends in different versions of NPM 

are basically neoliberal: focus on decentralisation, outcome, competition and strong leadership in 

combination with accountability policies of centrally imposed quality indicators and quality assurance” 

(Blossing et al 2014: 9). Skitseringen i forrige afsnit af en neoliberal orientering hænger på 

visse måder sammen med en længere udvikling af neoliberale tiltag både i dansk og 

skandinavisk skolepolitik (Blossing et al 2014, Ailin 2013, Steen & Eikseth 2010, Wiborg 

2012). Jeg uddyber de historiske detaljer mere udførligt i det historiske analysekapitel, men 

jeg vil her indledningsvist pege på, hvordan styringen af folkeskoleområdet såvel som 

andre offentlige velfærdsområder i stigende grad er blevet underlagt styringsmæssig 

kontrol baseret på neoliberale parametre, der fletter sig ind i den overordnede skitsering 

af udviklingen ovenfor.  

Bevægelsen er iværksat flere steder fra og ikke mindst af OECD, der også har stået for 

udviklingen af et internationalt sammenligningssystem over arbejdskraftskvalifikationer 



 

 

(Rubenson 2008, Milana 2012). I en skandinavisk kontekst har de velfærdsstatsforankrede 

folkeskoler i stigende grad undergået en implementering af neoliberale styringsværktøjer, 

der gør brug af tænkning og praksisser fra det private arbejdsmarked med formålet om at 

skærpe konkurrencen mellem skolerne og samtidig gøre skolerne mere effektive. NPM er 

som begreb en samlebetegnelse for en organisations- og styringstænkning, der, i 

modsætning til den liberale orientering mod et fravær af regulering, opererer med 

involvering og netop regulering – men på afstand. Dette betyder fx at skolens råderum og 

selvbestemmelse bliver afgjort af, hvorvidt det lykkes at leve op til de fastlagte måltal. 

NPM er som kommunal styringspraksis et forsøg på kun at styre efter 

produktionsspecificering og målstyring. Inspirationen til New Public Management er 

hentet ved at se på det private erhvervslivs organisering af og tilgange til produktionen 

(Lerborg 2013), og har skulle tjene som værktøj til justeringer af udgiftsniveauet i den 

offentlige sektor. Anledning bliver især kritikken af den ekspansive vækst i udgifter, som 

den offentlige sektor udvikler sig i retning af under efterkrigstiden. NPM var hentet for at 

opnå effektiviseringer og kvalitetsløft på samme tid (Hood 1995).  

NPM blev også indført under antagelsen af, at det ville skabe den samme evne til 

omstillingsparathed og effektivisering. Inspirationen kom fra et blik på de private 

produktionsvirksomheder, med deres agile produktionsformer og blev dermed samtidig 

formuleret som en kritik af det offentliges bureaukrati (Lerborg 2013). 

Styringsperspektiver er drevet af markedsorienterede mekanismer med mål- og 

rammestyring. Formålet har også været en intention om at bevare eller skabe lokal frihed 

og selvbestemmelse i efterligningen af omstillingsparate produktionsvirksomheder, der 

hurtigt kan reagere på skift i markedet. Det ved kun at forpligte dem på markedsbaserede 

kontraktuelle bestemmelser (Majgaard 2008). Dette er ofte kommet til udtryk ved en øget 

kontraktstyring, hvor ’serviceudbyderen’ forpligter sig på leveringen af produktionstal, 

kvalitet eller omkostningsniveau og at fx indkøb eller ydelser kan og skal sendes i udbud 

(BUM-modellen). Hvordan målene opnås er i princippet op til institutionen selv.  

Brugen af markedsmekanismer som værktøj, har skulle tjene det formål, at konkurrencen 

med andre offentlige institutioner eller private virksomheder kunne fremme produktionen 

fordi de dermed ’opper sig’ i fx tiltrækningen af fx forældre/elever til skolen (Jensen 2014: 

30). I den markedsorienterede forståelse er det indlejrede incitament i at tilpasse sig 

kundens efterspørgsel med til, at organisationer tilpasser sig og derigennem gør sig selv 

konkurrencedygtige. Offentliggørelsen af de enkelte folkeskolers karaktergennemsnit 

bygger eksempelvis på et rationale i markedsstyringen: At en øget konkurrence hvad angår 

tiltrækningen af forældre mellem de enkelte skoler vil forbedre skolernes præstationer, 

fordi skolerne må konkurrere om forældrenes gunst, når de vil orientere sig mod 

karaktererne i valget af skole til deres barn. Også orienteringen mod at sætte borgeren 

eller kunden i centrum som en forbruger af det offentliges udbud af serviceydelser har 

været en central komponent i omstillingen til neoliberaliseringen af daginstitutioner til 

servicetilbud og skoler til profilskoler eller hospitaler med patienten i fokus (se fx 
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Ahrenkiel et al 2012 for uddybning). De største forandringer som følge af NPM er 

foregået på det administrative plan, hvor der er iværksat tiltag til at opnå regelforenklinger, 

budgetstyring og bedre ledelse. Den implicitte frihed i NPM er dog kun principiel 

eksemplificeret ved, at der måske nok har været et ønske om regelforenkling, men at, 

intentionelt eller ej, ikke har været ensbetydende med et faldende antal regler. Mange 

steder har erfaringen været, at det modsatte gør sig gældende. Det gælder børnehaver, 

skoler, erhvervsskoler, sygehuse, universiteter m.m. På folkeskoleområdet har antallet af 

læringsmål bevidnet om samme tendens til stigende bureaukratisering6.  

Samtidig muliggør NPM-modellen, at skolen direkte kan reguleres ved de årlige 

budgetforhandlinger, og at den umiddelbare frigivelse og frihed til lokalt manøvrerum på 

fx den enkelte skole kan reguleres gennem budgetforhandlingerne på finansloven samt 

gennem de politiske prioriteringer lokalt i kommunerne. Decentraliseringen åbner op for, 

at økonomiske spørgsmål såvel som spørgsmål om specialtilbud og inklusion kan placeres 

som en opgave for kommunen og skoleledelsen at finde en løsning på. Problemet er 

således, at det også sætter de velfærdsprofessionelle som en ’lus mellem to negle’ fordi 

den øgede ansvarliggørelse, såsom skiftet fra dannelsesidealer til målelige faglige 

præstationsidealer, ikke nødvendigvis følges af reelt øget frihed fagligt såvel som 

økonomisk. De står nu både til ansvar for organisationens ’produktion’ af velfærdsydelser 

samtidig med, at de er ansvarlige for at leve op til de økonomiske rammer, der hele tiden 

flytter sig – fx gennem de årlige 2% besparelser. Hertil kommer så medarbejdernes ofte 

anderledes syn på, hvad der er deres kernefaglighed.  

Men kontraktstyringens logik finder på folkeskoleområdet også ind i de mål, som det 

politiske niveau og forvaltningen forpligter skolerne på. De nye krav fra politikerne om 

øget brug af IT i undervisningen som led i regeringens ’nationale IT-strategi for 

folkeskoleområdet’ (Regeringen 2011) er ligeledes et eksempel på den stigende 

intervention fra ministerielt hold ved at være specificerende for, hvad faglighed og 

’skoleproduktion’ udgør. En platform der ud over at tilbyde individualiserede virtuelle 

læringsmiljøer også kan være med til at give skoleleder og forvaltningen tal på, hvorvidt 

skolerne lever op til deres målforpligtelser og produktionstal, samt bygge direkte bro 

mellem undervisningsplanlægning og de nationale mål.  

Nedenfor ses et eksempel på, hvordan målstyringen oversættes til en uddannelseskontekst 

(Fra: Regeringen 2013 - Aftaletekst: 31). Der står listet de resultatmål, som skolerne 

forventes at opnå. Bemærk hvordan begreber som ’baseline’ indgår samt ønsket om at 

koble de nationale test med PISAs kategorisering samt, hvordan skolens kerneydelse er 

blevet specificeret til at være et spørgsmål om at opnå procentsatser.  

                                                      

 
6 En optælling viste, at til trods for at der var proklameret en forsimpling af fælles mål (’forenkling af fælles 

mål), så endte ministeriet med at få formuleret 3170 bindende kompetence, færdigheds- og vidensmål 
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To former for professionalisme 

Hvad det videre er nødvendigt at specificere er, at særligt NPM kan skabe et problematisk 

spændingsforhold i forståelsen af profession, professionalisering og professionalisme som 

forskellige idealer for og i arbejdet. Som Judith Evetts (2009) skriver, så bygger NPM på 

en anden tilgang til forvaltningen af professionalisme. Hun skelner i den henseende 

mellem organisatorisk professionalisme (organizational professionalism) og en erhvervsmæssig 

professionalisme (occupational professionalism):     

”As an ideal-type organizational professionalism is manifested by a discourse of control, used increasingly 
by managers in work organizations. It incorporates rational-legal forms of authority and hierarchical 
structures of responsibility and decision-making. It involves increasingly standardized work procedures and 
practices, consistent with managerialist controls. It also relies on external forms of regulation and 
accountability measures, such as target-setting and performance review (…) In contrast, and again as an 
ideal-type, occupational professionalism is manifested by a discourse constructed within professional 
occupational groups, one which incorporates collegial authority. It involves relations where in employers and 
clients trust practitioners. Thus, authority – not control – is based on practitioner autonomy, discretionary 
judgment, assessment, particularly in complex cases. Such authority depends on common and lengthy systems 
of education and vocational training and the development of strong occupational identities and work cultures. 
Any controls are operationalized by practitioners themselves, guided by codes of professional ethics monitored 
by professional institutes and associations” (Evetts 2009: 248) 

Med idealtypen ’organisatorisk professionalisme’ følger forestillinger om den strømlinede 

organisation, hvor organisationens styringsparametre kan funderes på rationelle logikker 

gennem anvendelsen af hierarkiske ansvarskæder, standardisering, incitamenter som 

aflønning efter performance, kvalitetssikringsmodeller og målstyring. Derimod er den 

erhvervsmæssige professionalisme baseret på en diskurs, som professionen ’selv’ har 

etableret, der bygger på en kollegial faglig autoritet inden for feltet selv. Den 

erhvervsmæssige eller fagprofessionelles autoritet bliver etableret på en anden tilgang end 

den organisatoriske professionalisme i de logikker, som er tilknyttet i vægtningen af 

kvalitet eller ’godt arbejde’. Vejen til autoritet er i kontrast til den organisatoriske 

professionalisme ikke baseret på kontrolmekanismer, men i stedet skal autoriteten 

etableres via autonomi og professionel dømmekraft. Vejen dertil går som Evetts skriver 

gennem et andet kodeks, der har sit ophav i uddannelse og udviklingen af stærke 

professionsidentiteter og arbejdskulturer.  

Koblingen mellem de to i udgangspunktet, og her idealtypekonstrueret, kontrasterende 

professionalismeopfattelser betyder, at implementeringen af NPM på et område som 

lærerarbejdet kan komme til at handle om, at få professionen til at acceptere den 

ledelsesmæssige kontrol med lærernes arbejdsaktiviteter samt en øget standardisering. 

Den erhvervsmæssige professionalisme (occupational) fremhæver sit fagetiske afsæt, 

hvorimod den organisatoriske professionalisme i større grad afhænger af at opbygge 

strukturer i organisationen, som kan skabe kontrol og synlighed over arbejdsprocesser 

(Evetts 2009: 248). Set fra et styringsperspektiv kan problemet derfor blive, at dele af en 



 

 

klassisk ledelsesstyret tilgang til kontrollen over produktionen kommer til at mangle i den 

erhvervsmæssige professionalisme: 1) Accepten af lederen som den der kontrollerer 

arbejdsprocesserne og 2) muligheden af faktisk at kunne standardisere arbejdet på grund 

af arbejdets forskelligartede natur. Hertil hører muligheden for, at der opstår 

konkurrerende og ofte direkte modsætningsfulde forståelser af kvantitet og kvalitet som 

noget henholdsvist transaktionsbetinget, typisk måltal, økonomiske nøgletal, og 

transformationsbetinget som fx at gøre en forskel for eleven, og som ikke direkte kan 

oversættes til det transaktionsbetingede system (Evetts 2009: 250). Eller som ganske 

enkelt bare ikke står mål med den virkelighed, som lærerne står i til daglig.  

Et helt andet problematisk forhold kan være, at kravet om kvalitetskontrol gennem 

målsætning og måling af performanceindikatorer kan ende med at blive forstået som 

erhvervsmæssig professionalisme i sig selv. Altså at det netop bliver ’kernen’ af 

professionsarbejdet at leve op til målindikatorer eller ’blindt’ følge de nye systemer, der 

skal skabe kontrol over arbejdet uden kritisk stillingtagen til processer og dynamikker. En 

sådan tilgang kan blive opfattet som faglighed, der samtidig tilbyder en klar karrieremæssig 

sti med tydelige anerkendelseskoder - bare følg performanceprotokollerne såsom i de 

populære KPI´er. Værktøjerne er alt andet end uskyldige progressionsindikatorer, da de 

introducerer magtfulde mekanismer til kontrollen af organisationernes forståelse af sig 

selv som aktør, hvor selve de organisatoriske værdier og kulturen kan ende med at 

orientere sig efter målstyringens kodeks og efterlade det holistiske fagprofessionelle og 

dømmekraftsforankrede pædagogiske arbejde i skyggen af de prioriterede mål (Evetts 

2009: 255).  

Udviklingen i den danske folkeskole må i det perspektiv også forstås som del af en bredere 

tendens, hvor staten i samarbejde med kommunerne aktivt forsøger at professionalisere 

lærernes arbejde udefra og ind (Fullan & Hargreaves 1996, Aili & Brante 2007, Evetts 

2003, 2009). Dermed bliver det også en gentænkning af arbejdet, der er stærkt politisk i 

og med, at det foregår uden særlig tilknytning til diskussioner med eller inden for 

lærerprofessionen selv. Der kan ske en problematisk afkobling fra den faglige 

professionalisme. Folkeskolen og lærerarbejdet må ses i forlængelse af en globalt 

orienteret professionaliseringsdiskurs, hvor den drivende motor er spørgsmålet om, 

hvordan lærerne kan forandre sig selv og deres arbejde som svar på, om skolerne kan 

levere på de mere snævre produktionskrav (Evetts 2003) samtidig med, at skolen skal 

forsøge at have øje for sine egne blinde sider som det fx kom frem med den skjulte 

læreplan i 1970erne. Der sker således forskydning fra profession til professionalisme, hvor 

sidstnævnte bliver præget af at være den udviklingsorienterede motivation for gennem 

vedvarende moderniseringsprocesser at sikre de ’nødvendige’ forandringer af de 

velfærdsprofessionelles arbejde samtidig med, at der er brug for nødvendige 

moderniseringer af de blinde sider i lærerarbejdet, der modarbejder en progressiv 

udvikling i forhold til bruddet på chanceulighed, socialt lotteri, reproduktion af klasse eller 

fastholdelse af køns- og faglighedsstereotypificeringer. Men i skismaet mellem de distinkte 
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professionalisme er der stor forskel på indholdet og målet med ’moderniseringen’ samt, 

hvordan forandringen iværksættes og gennemføres. 

I en organisatorisk rettet moderniseringsdiskurs følger ligeledes et skifte væk fra 

professionalisme forstået som et normativt værdisystem i en diskussion om årsagen til at 

drive en folkeskole, og hvad der ligger i det fagprofessionelle arbejde som ellers prægede 

de offentlige og politiske diskussioner om skolen (se fx Coninck-Smith et al 2015) som 

etiske og normative forpligtelser til et skifte over mod en mere snæver 

beskæftigelsesideologi (Rasmussen & Moos 2014). Fordi begge orienteringer er til stede 

på skoleområdet, er der god grund til at antage, at det skaber grobund for modsætninger 

og spændinger i den lærerfaglige orientering. Samtidig har lærernes ansvarsområder og 

forpligtelser, og dermed professionsbegrebet, undergået radikale forandringer gennem en 

løbende ansvarliggørelse af faglige såvel som sociale problematikker. Analyseresultater om 

folkeskolens ’svigt’ bruges aktivt som ’små kriser’ , der kan legitimere yderligere 

forpligtelser, besparelser, metodeintroduktioner eller stramninger på området, hvad enten 

det gælder faglige resultater, elevernes trivsel, inklusionsspørgsmål, forældresamarbejde 

eller mobning. Analyser bruges til at problematisere folkeskolefeltet og 

problematiseringen bruges til at legitimere ændringer hen mod organisatorisk 

professionalisme, der typisk har betydet større stats- og kommunal involvering. Lærernes 

rettighed til det faglige rum udfordres dermed ligeledes med det stigende krav til at løfte 

flere af velfærdssamfundets opgaver, hvor skolerne kommer til at fungere som 

medierende led mellem stat og borgerne. I den drejning bliver spørgsmålet, hvordan de 

ansatte i velfærdsinstitutioner som skolen skal kontrolleres til den centrale diskussion (Aili 

& Brante 2007: 288).  

Er og skal lærerarbejdet være en klassisk profession? 

Folkeskolelærerne har aldrig haft en klassisk professionsstatus som læger, advokater eller 

ingeniører. I stedet beskrives lærerarbejdet som en semi-profession. I et 

professionsteoretisk perspektiv er en professions status at regne med ikke mindst 

rettigheder, privilegier og offentlig anerkendelse. Forsøget på at opnå en klassisk 

professionsstatus kan i det lys være adgang til rettigheder og status. Men spørgsmålet er, 

om det er muligt for lærerne på folkeskoleområdet og hvorvidt det vil være gavnligt. 

Ifølge Hargreaves er der flere eksempler på, at forsøget på at opnå egentlig 

professionsstatus kan være et devil’s bargain (Hargreaves 1996:7-8). Selvom Hargreaves 

skriver om lærerarbejdet i en bred kontekst afkoblet fra de danske folkeskolelæreres 

situation isoleret set, så kan forsøget på at modellere lærerarbejdet til at høre ind under 

klassiske professioner være risikobetonet. Først og fremmest har lærerfaget ifølge 

Hargreaves ikke mange af de klassiske professionskendetegn som ”shared technical culture” 

og ”strong service ethic with a commitment to meeting clients’ needs; and self regulated, col legial control 



 

 

rather than bureaucratic control over recruitment and training, codes of ethics and standards of practice” 

(Hargreaves 1996: 5).  

Omfanget af ændringer med intentionen om at hæve lærerarbejdets status ud fra 

professionsteoretiske overvejelser har i andre lande været langt mere vidtrækkende end 

det er tilfældet i Danmark og omfatter bl.a. ændringer af læreruddannelsen til 

universitetsuddannelse, nationale licensgivende lærerråd m.m. Særligt har 

vidensfundamentet under lærerarbejdet været anklaget for ikke at være forankret i en 

egentlig og svært opnåelig videnskab. Men som Hargreaves påpeger, så kan forsøg på at 

’løfte’ professionen ved hjælp af en synliggørelse, kodificering af lærernes intuitive, 

praktiske know-how og teknikker samtidig ende i nationale udvalgs standardiserede 

’vidensbaser’ (knowledge base) for undervisning. På samme måde som forsøget 

herhjemme på at gøre læringsmålstyret undervisning til gængs undervisningsform.  

Forsøget på at opbygge et videnskabeligt og sikkert grundlag kan ende med at resultere i 

en indsnævring af fagligheden for lærerne som profession, der ender med at underminere 

professionens syn for etik og formål i den brede forstand, der til daglig guider lærerne i 

deres undervisning (Hargreaves 1996: 6). Hverken teknikken eller vidensgrundlaget er 

desuden i klassisk professionsforståelse specialiseret nok som ’teknisk håndværk’. Og det 

er samtidig stærkt tvivlsomt, hvorvidt de mange tiltag i form af forlænget uddannelse, 

licens, indførelsen af evidensbaserede metoder m.m. vil have den ønskede indflydelse på 

fagets status. Igen er det i ligeså høj grad vigtigt at huske på diskussionen om, hvorvidt 

det er en ønskelig retning i forhold til, hvad der skal være skolens formål. Profileringen 

gennem øget specialisering kan også ligeså godt opfattes som en jagt efter status og 

ressourcer. Med højere professionsstatus følger et indfrielsens løfte, som i koblingen til 

ovenstående skitsering af udvikling med neoliberale accountability praksisser vil blive 

forstået først og fremmest som ansvarliggørelsen for elevernes læring og forpligtelsen på 

levering af fagfaglige resultater.  

I næste afsnit bevæger jeg mig længere ind i nedslagspunkter forbundet til bredere 

reorienteringer af uddannelsessystemet med konnotationer til neoliberale tænke- og 

styringsformer ved at kaste blikket på performance og performativitet og særligt arbejdet af 

sociologen Stephen Ball. 

Performance og performativitet 

Sociologen Stephen Ball har påpeget, at de skitserede neoliberale reformpakker i 

uddannelsessektoren bredt set er indlejret i tre sammenhængende policy-teknologier, der 

er udgjort af 1) et marked, 2) ’managerialism’ og 3) performativitet. Jeg finder det især 

interessant, hvordan Ball påpeger, hvordan de neoliberale uddannelsesreformer også kan 

medføre en ændring i subjektive dispositionsmuligheder med referencer til Evetts 
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pointeringer om de to principielt konkurrerende idealtypiske professionalismeforståelser. 

Som Ball argumenterer for, så udgør ’pakken’ et alternativ til traditionen for 

statscentrerede måder at styre velfærdsinstitutionerne på i og med, at de kan sættes over 

for og imod ældre policy-teknologier, der bygger på professionalisme og bureaukrati (Ball 

2003: 215-216). Policy-teknologierne udgør i stedet en kalkulerede implementering af 

teknikker og tekstuelle bindinger, der kan organisere arbejdskraften ind i 

styringskredsløbet magtrelationer. Skiftet går således fra selvbestaltet styring baseret på 

professionalisme, hvad Juliet Evetts kaldte erhvervsmæssig professionalisme, til mere 

subtile styringsværktøjer:  

”Various disparate elements are interrelated within these technologies; involving architectural forms, 
functional tests and procedures, relations of hierarchy, strategies of motivation and mechanisms of 
reformation or therapy. When deployed together, the new technologies produce what the OECD (1995) 
calls ‘a devolved environment’ which ‘requires a shift by central management bodies toward setting the 
overall framework rather than micromanaging . . . and changes in attitudes and behaviour on both sides’ 
(OECD 1995: 74) The changing roles of the central management agencies in this new environment rest, 
as the OECD (1995: 75) put it, on ‘monitoring systems’ and the ‘production of information’” (Ball 
2003: 216). 

I en kontekst hvor der sættes mål, monitoreres og måles i stedet for at udføre 

mikroledelse, så bliver performativitetsparametre synlige på stærkt ambivalente måder. 

Performativteten bliver hos Ball til en styringsteknologi, en kultur og en måde at regulere 

på, der implementerer vurderingskriterier, sammenligninger og forskellige former for 

incitamenter og kontrol, der også skaber selvmonitorering i det skjulte. 

Udgangspunktet i de performative styringsværktøjer kan være af forskellig art. I den 

simple udbygning af et performativt system belønnes de ansatte for at leve op til 

performancekriterierne. Den ansatte belønnes for sin indsats og omvendt straffes for ikke 

at leve op til kriterierne. Hvis lærerne ikke kan levere en progression i elevernes faglige 

udvikling eller trivselskriterier, så kan det udgøre afsættet for en disciplinering via fx 

brugen af tjenestesamtaler eller manglende genansættelse. Omvendt kan dygtige lærere 

belønnes på forskellige måder gennem formel eller uformel avancering og anerkendelse. 

Performancekriterierne bliver som Ball skriver de faktorer, der kommer til at udgøre 

målingskriterierne for, hvad der tæller som produktivitet, kvalitet, godt lederskab eller den 

’gode skole’. Omvendt kan skolen, hvis den ikke lever op til performancekriterierne 

udsættes for disciplinering ved at komme under forvaltningens bevågenhed gennem 

handlingsplaner, hvor forvaltningen involverer sig i driften af skolen. Hermed sker der 

samtidig en drejning i værdiorienteringen hen mod belønningskriterierne, der hurtigt kan 

komme til at overskygge udviklingen af lokale profiler eller som ikke kan tage hensyn til 

lokale situerede udfordringer i geografiske eller demografiske skoleprofiler (fx Majgaard 

2008).  

Det er Balls argument, at skolens performancekriterier gennem styringspraksissen bliver 

individualiseret og gjort til personlige udfordringer i lærernes refleksioner over deres egen 



 

 

position. De begynder at stille sig selv spørgsmål om, hvad der tæller som godt og rigtigt 

lærerarbejde, der efterlader en usikkerhed og følelsesudmattende ambivalens hos lærerne. 

Det bliver til etiske og moralske overvejelser over deres arbejde som lærere forankret i 

spørgsmål om, hvad der skete med arbejdets kreative element, hvor den lyst blev af, som 

tidligere drev dem ind i arbejdet, hvor der er plads til afsættet i arbejdet med elevernes 

livsverden, og nogle lærere tager ligefrem deres profession op til overvejelse. Mål- og 

styringsværktøjernes rammesætning af, hvad der tæller som kvalitet risikerer at skabe en 

diskrepans mellem den daglige hverdagslivsforankrede oplevelse af, hvad der er rigtigt og 

vigtigt til oplevelsen af, hvad ’systemet’ fortæller dem er vigtigt (Ball 2003: 216). Under en 

sådan rammestyring bliver det samtidig tydeligt, hvad der tæller som den ’ideelle’ 

medarbejder, hvis ens ønske er at klare det godt og avancere eller undgå reprimander, men 

en udfordring, at tilpasse sit ’faglige kompas’ til den nye kontekst. Performancekriterierne 

efterlader et forhandlingsrum, som medarbejderne kan vælge at forfølge eller opponere 

imod gennem forskellige former for modstand. Hvad der således er afgørende i Balls 

diagnostik af den performative diskurs indlejring er, at det også forandrer, hvad det vil 

sige at være underviser eller lærer i ’produktionen’ af nye positionsvilkår for 

subjektivitetsdannelse. ”This is the struggle over the teacher’s soul” (Ball 2003: 217) som Ball så 

dramatisk beskriver tendensen.  

Som Ball pointerer med reference til OECDs ’bløde styring’ (soft governance) på 

uddannelsesområdet, så fremstilles reformerne som om, at de giver ledelserne og skolerne 

mere frihed at operere inden for samtidig med, at der fjernes unødvendige begrænsninger 

i forhold til det økonomiske råderum og i forvaltningen af de ’humane ressourcer’ (Ball 

2003: 217). Men det er ikke en reel deregulering, der foregår. Reformerne bliver 

reguleringer gennem indsnævringen af det reelle råderum på skolerne. For lærerne betyder 

det en afprofessionalisering af ’klassiske’ professionsforståelser til forskel for udvikling af 

en professionaliseret forståelse af skolekulturen, der bygger på managementforståelser, 

dvs. organisationsteoretiske forståelser af virksomhedsledelse, med fx fastlagte mål at leve 

op til, og som der kan belønnes efter. Det som Du Gay (1996) har kaldt for ’controlled 

de-control’. Staten sætter tydeligere mål og implementerer programmer, der gælder for 

alle alt imens det overlades til de enkelte skoler at implementere skal-opgaverne ind i den 

faglige og pædagogiske profil, som skolerne havde forud for reformsporet. Styringen 

indeholder således elementer af konkrete materielle tekstdokumenter med retningslinjer 

for, hvad skolerne skal som læringsmål, inklusionspædagoger, vejledere, læringscentre, 

digitale læringsplatforme, anvendelsesorienteret matematik m.m. og samtidig moralske 

reformuleringer af, hvad der må betragtes som det centrale arbejde i skolen. I den forstand 

udskiftes manøvrerummet på den enkelte skole, der fjerner muligheden for at differentiere 

sig selv som skole med sit eget pædagogiske grundlag, hvor ledelsesrummet ret beset bliver 

en personaleledelsesopgave baseret på at få lærerne til at se koblingen mellem det ’gamle’ 

og det ’nye’.  
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Performanceetiske forskydninger og performancesprog 

I reformomlægningen til performanceorienterede styringsværktøjer kommer sproget også 

til at spille en central rolle i implementeringen af det nye værdisæt, der skal danne rammen 

om, hvad skolearbejdet går ud på samt, hvordan lærerne skal forstå sig selv subjektivt i 

forandringsprocessen. Ball kalder udviklingen af en type af sprog for ”new language” (Ball 

2003: 218). I forhold til at beskrive den nye udformning af roller og relationer er 

’nysproget’ vigtigt i den forstand, at det skal kunne italesætte, hvordan organisationen 

består af humane ressourcer, der skal ledes til at performe på bestemte parametre (Se også 

fantasmatiske logikker i teoriafsnittet). Med den forandrede skolepraksis følger nye ’etiske’ 

pejlemærker. Som Ball skriver, så sker der dermed en gradvis reorientering mod det nye 

’etiske værdisæt’, der ligger langt væk fra det ’gamle’ etiske kodeks i den tidligere 

professionsforståelse. Med det nye sprog følger også en ny måde at forstå sin rolle på som 

lærer inden for et vokabular, der bygger på argumenter om omkostningseffektivitet med 

produktivitetsmål som det centrale mål at stræbe efter. Lærerne er ikke længere 

undervisere, men ansatte i en virksomhed, der producerer læring: 

”(…) learning is re-rendered as a ‘cost-effective policy outcomes’; achievement is a set of ‘productivity targets’, 
etc. To be relevant, up-to-date, one needs to talk about oneself and others, and think about actions and 
relationships in new ways. New roles and subjectivities are produced as teachers are re-worked as 
producers/providers, educational entrepreneurs and managers and are subject to regular appraisal and 
review and performance comparisons. We learn to talk about ourselves and the relationships, purposes and 
motivations in these new ways. The We must become adept at presenting and representing ourselves with 
this new vocabulary and its prescribed signifiers and the possibilities of being ‘otherwise’ to or within it are 
extremely limited (…) Furthermore, new ethical systems are introduced within the new regulative ensemble, 
based upon institutional self-interest, pragmatics and performative worth. This involves ‘the ideological co-
optation of the moral and ethical consciousness of the teachers’ (Smyth et al. 2000: 86). The ethics of 
competition and performance are very different from the older ethics of professional judgement and co-
operation” (Ball 2003: 218)  

Balls pointe er, at sproget og måden at tale om sig selv som lærer og arbejdet på forandrer 

sig som følge af de nye styringstilgange, der skriver indfrielsen af 

uddannelsesinstitutionens produktivitetsmål frem som institutionens centrale funktion. 

Man kan selvfølgelig diskutere, i hvilket omfang Balls analyse er rammesættende for en 

dansk folkeskolekontekst. Der er stadig et stykke fra en dansk til engelsk eller svensk 

tilstand, men udviklingen har på mange måder været rammesat af en udvikling, som Leif 

Lewin i sin analyse af det svenske skolevæsen har kritiseret ganske voldsomt ikke mindst 

med fokus på den administrative byrde, der er forbundet med at holde målingssystemet i 

live i opretholdelsen af den nødvendige data og den deraf følgende ekstensive 

tekstliggørelse, der bliver en nødvendighed (Lewin 2014).  

Jeg finder selv flere mikrosociale re-orienteringer mod de nye performativitetsidealer i mit 

materiale, der er koblet til spørgsmålet om faglighed og effektivitet. Også feltnoten i 

afhandlingens start synliggør indikationen på skiftet. Rapporten med data over elevernes 

niveau og skolelederen, der fortæller skolens ansatte, at de nu må forstå skolen som en 



 

 

virksomhed, der producerer elever, der skal lære meget. Det interessante ved Balls analyse 

er forståelsen af, hvordan nye styringsværktøjer og nye måder at tale om skolernes 

forvaltning og opgaver på, også betyder omformningen af det subjektive rum. At også 

lærerne kan begynde at tale og forstå sig selv i relation til styringens parametre, og at det 

leder til en etisk reorientering i faget.  

Performance og subjektiv positionering 

Et andet kritisk holdepunkt er, at implementeringen af markedslignende 

sammenligningssystemer inden for det nye rum at være professionel betyder en 

reformuleret professionalitet, der i stigende grad baseres på en stigende 

performanceorienteret individualisering samtidig med, at det solidariske rums forankring 

i en fælles professionsidentitet risikerer at blive erstattet af en mere ensidig 

belønningsstruktur i forsøget på at gøre skolerne til ’corporate cultures’. Ikke mindst den 

markante positionering og udelukkelse af fagforeningens indflydelse på skole- og 

lærerområdet må også forstås i denne optik, da de bliver opfattet som en modsætning til 

at forandringer i det organisatoriske rum, der i højere grad abonnerer på, at management-

tænkning kan gennemføres samtidig med, at skolens succeskriterier i sidste ende kun 

afgøres af skolens evne til at stå ud som en succesfuld skole: 

”We learn that we can become more than we were and be better than others we can be ‘outstanding’, 
‘successful’, ‘above the average’ Organization cooperation and older forms of collective relations among 
workers are replaced by performative competition. Two apparently conflicting effects are achieved; both an 
increasing individualization, including the destruction of solidarities based upon a common professional 
identity and Trade Union affiliation, as against the construction of new forms of institutional affiliation 
and ‘community’, based upon corporate culture. This Again such developments are deeply paradoxical. On 
the one hand, they are frequently presented as a move away from ‘low-trust’, centralized, forms of employee 
control. Managerial responsibilities are delegated, initiative and problem-solving are highly valued. On the 
other hand, new forms of very immediate surveillance and self-monitoring are put in place; e.g. appraisal 
systems, target-setting, output comparisons (…) As noted already, in the language of the OECD, at the 
centre of the reform of the public sector are ‘monitoring systems’ and the ‘production of information’ (OECD 
1995: 75). It is the data-base, the appraisal meeting, the annual review, report writing, the regular 
publication of results and promotion applications, inspections and peer reviews that are mechanics of 
performativity” (Ball 2003: 147) 

Som Ball skriver, så er det en ganske paradoksal udvikling. Lokal ledelsesbestemmelse 

lanceres som en udvikling væk fra centraliserede beslutnings- og styringsformer, en 

bevægelse væk fra at have lav tillid til medarbejderne og væk fra centraliseret kontrol til 

lokal selvbestemmelse. Men samtidig indføres der databaseret overvågning og 

selvmonitorering i forhold til de udvalgte kvalitetsparametre, der udgør grundlaget for 

styringsværktøjer - såsom kvalitetsrapporten 2.0 i en dansk folkeskolekontekst, hvor fokus 

er på skolens resultater (KL 2014). Det efterlader skolerne i en situation, hvor de skal 

forvalte ’paradoksal frihed’. De skal både illustrere friheden gennem muligheden for at 

sætte retning og træffe egne valg samtidig med, at de skal tage hensyn til de mere snævre 

produktivitetsmåls både synlige og mere latent styrende fokusering for dagligdagens 
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aktiviteter. De skal kunne implementere skal-funktioner på en formodet basis af frihed til 

selvforvaltning. I sidste ende er det tallene, rapporten, fremgangen, der tæller. Skolerne 

skal administrere sig selv i en rolle mellem fiksering og bevægelse, hvor det fikserede 

produktivitetsmål eller fremvisning af produktivitetsprogression i sidste ende er det, der 

tæller: ”Do we know we are good at what we do, even if performance indicators tell a different story (…) 

These things become matters of self-doubt and personal anxiety rather than public debate” (Ball 2003: 

220). Målingen af sig selv kommer til at stå i forhold til de eksterne performance og- 

performativitetsparametre og kan medføre en følelse af skyld, usikkerhed og ustabilitet, 

og dermed skabelsen af en nyorienteringer i den subjektivite selvforståelse. Og det 

forhindrer en mere grundlæggende og alsidig diskussion af pædagogiske perspektiver og 

pædagogiske profiler. Samtidig skal performancesystemet have data for at fungere, hvilket 

skaber en ny paradoksal situation for lærerne. På den ene side sker der en intensivering af 

førsteordens aktiviteter såsom undervisning eller arbejdet med klassernes trivsel samtidig 

med, at der må bruges tid og energi på at opretholde systemets andenordens aktiviteter 

såsom monitoreringen af performancekriterier. Der går således også tid fra skolens 

kerneopgave i opretholdelsen af performancesystemets monitorering af selvsamme 

kerneopgave:  

”Teachers are no longer encouraged to have a rationale for practice, account of themselves in terms of a 
relationship to the meaningfulness of what they do, but are required to produce measurable and ‘improving’ 
outputs and performances, what is important is what works (…) Beliefs are no longer important it is 
output that counts. Beliefs are part of an older, increasingly displaced discourse” (Ball 2003: 222-223).  

Ball abonnerer på en ganske poststrukturalistisk tilgang, hvor lærerne nok til dels bliver 

brikker i en diskurs om performativitet. Det til trods ser jeg tendensen undervejs i 

feltarbejdet, samt mere tydeligt i dokumenter fra fx KL. Jeg har også brugt 

performativitetsbegrebet i mine interviews, som en tilgang til at undersøge, hvordan 

lærerne ser og arbejder med deres temporale performative selvforvaltning på. Med 

temporal performativ selvforvaltning så refererer jeg til de diskurser for 

temporalitetsidealer, som lærerne mener det er nødvendigt at kunne leve op til for at være 

en dygtig lærer, og som er et produkt af, hvilke opgaver, rammebetingelser og 

produktivitetsforståelser, der er på skolen og rammesat af tidsmiljøet efter LOV 409.  

Jeg har bl.a. stillet spørgsmålet, hvad de mener, der kendetegner en ambitiøs lærer i dag. 

Spørgsmålet har været interessant, fordi det kan gå i forskellige retninger. Peger læreren 

på sig selv, på kolleger, på forældre, synliggørelse af elevernes faglige præstationer, leder 

det til selvbebrejdelse, kritik af skolesystemet m.m. At synliggøre de temporale 

performativitetsmarkører er at synliggøre, hvad Dorothy Smith kalder for de ideologiske 

koder (Smith 1998: 158-159). Jeg vender tilbage til Smith og de ideologiske koder, men 

vil blot pointere, at Smith med begrebet henviser til, at tekster som bærere af særlige 

koncepter og forståelse af fx styring og udvikling af uddannelsessystemer med målinger, 

rankings, managementfilosofier m.m. kan udgøre den type af performative drejninger, der 

formuleret i tekster læses på tværs af grænser. Teksterne bærer på særlige ’ideologiske 



 

 

koder’, der som grundforståelser kommer til syne gennem fx begreber, en særlig standard 

eller produktivitetsforståelse. Som Smith selv skriver:  

”(…) ’ideological codes’ that order and organize texts across discursive sites, concerting discourse focused 
on divergent topics and sites, often having divergent audiences, and variously hooked into policy or political 
practice (…) an ’ideological code’ is a schema that replicates its organization in multiple and various sites. 
I want to make clear that an ’ideological code’ in this sense is not a determinate concept or idea, though it 
can be expressed as such. Nor is it a formula or a definite form of words. Rather it is a constant generator 
of procedures for for selecting syntax, categories, and vocabulary in the writing of texts and the production 
of talk and for interpreting sentences, written and spoken, ordered by it. An ideological code can generate 
the same order in widely different settings of talk or writing – in legislative, social scientific, and 
administrative settings, in popular writing, television advertising or whatever” (Smith 1998: 159)  

Med den nye tidsorganisering følger også en forandret opfattelse af, hvad der udgør de 

ideologisk set rigtige koder for den ’ambitiøse’ eller ’effektive’ lærer. Pointen er, at de 

ideologiske koder forankret i styringstilgangene også ændrer skolernes måde at tale om og 

forstå ’det performative rum’ på gennem nye normer og værdisætninger for, hvad der 

kendetegner den gode, ambitiøse, dygtige eller autentiske lærer. Det performative aspekt 

er også interessant af den årsag, at det fortæller meget om, hvordan den enkelte lærer 

forhandler sig selv som subjekt spændt ud mellem de ydre vilkår og egen evne til at 

’performe’ sig selv i relation dertil. Og dermed bliver spørgsmålet om performance også 

et tidskulturelt spørgsmål om, hvilke lokale forståelser, der udvikles i forhold til de 

ideologiske koder for ’den rette tidsbrug’, der kan være udtrykt fx i en konflikt om at 

prioritere sociale relationer, løsning af konflikter, udvikling af elevdemokrati i klassen og 

elevindflydelse på læringsmiljøet, ture ud huset eller at gøre eleverne bedre til den næste 

test eller kunne fremvise læringsprogression på læringsplatformen og over for forældrene 

– for at sætte det lidt på spidsen af illustrative årsager.  
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TEORI, METODE OG METODOLOGI 

I de følgende kapitler introducerer jeg først til den institutionelle etnografi. Derefter går 

jeg mere i dybden med Dorothy Smiths begreb om Den politiske økonomi. Derefter 

følger et afsnit om rationalitet og logikker som særlige kendetegn ved det 

moderne/senmoderne samfunds rationaliseringsprocesser samt et perspektiv på, hvordan 

fantasmatiske logikker udgør en særlig sprogfilosofisk nødvendighed i forandringen og 

udskiftningen af politiske og sociale logikker tættere på praksisniveau – hvordan der skal 

være en særlig kraftfuld fortælling bag, der nødvendiggør implementeringen af nye 

praksisser. Efter logikkerne laver jeg et skifte og introducerer til en række tidsteoretiske 

perspektiver, som er substantielle i min forståelse af tid i flere dimensioner; subjektivt, 

samfundsmæssigt og arbejdsmæssigt. En smule særskilt måske er afsnittet om Latours 

essay om den levede tid, der bevæger sig ud i et mere sociomaterielt perspektiv på tid, 

rum, materialitet og proces i forsøget på forståelsen af den multikomplekse konstellation 

som den subjektive perception af tiden udgør samt i den tentative forståelse af, hvorfor 

oplevelsen af tid kan variere. Endelig sluttes det teoretiske af med en redegørelse og 

overvejelse over min brug af det livshistoriske perspektiv som forudsætning for at forstå 

individers deltagelse i arbejdslivet og i forhold til at bruge min egen interesse for 

livshistorien som metodisk fremgangsmåde.  

Institutionel etnografi – en måde at se på 

Min fascination af den institutionelle etnografi (IE) startede i læsningen af den kritik, som 

Dorothy Smith rejser af den type af sociologisk forskning, som hun i 1960erne og 

1970erne både selv er med til at bedrive, men samtidig ikke kan genkende sig selv som 

aktør i. Grundlæggende er kritikkens hovedargumenter, at den sociologiske forskning 

producerede begreber og teorier om typer af levet liv, som i abstraktionerne fik 

subjekterne til at forsvinde ikke mindst som tænkende, følende og handlende aktører i 

eget liv  

I den tid jeg har nået at beskæftige mig med, læse om samt læse undersøgelser, der gør 

brug af den institutionelle etnografi, så er det blevet tydeligt, at der er mange måder at 

arbejde med IE på. Nogle forskere går særskilt efter at kortlægge det institutionelle niveau 

mens andre forskere, mig selv inklusiv, er mere interesseret i, hvordan subjekter er placeret 

i et institutionelt felt, der ikke nødvendigvis er afgrænset af sin specificerede funktion – 

såsom uddannelse – men er af mere bred karakter, såsom særlige standarder eller 

forståelser af, hvordan fx velfærdsprofessionelles arbejde udvikles. IE har i den henseende 

en interesse for, hvordan individers liv bliver formet gennem ikke-deterministiske men 

influerende logikker, diskurser, ideologiske koder eller, hvad Dorothy Smith kalder for 



 

 

’ruling relations’. Styringsrelationer som kan være mere eller mindre synlige, men som får 

betydning for, hvordan hverdagslivet er organiseret og koordineret. Og for at forstå, hvad 

der indvirker på hverdagslivet organisering og koordinering af aktiviteter, så må forskeren 

først og fremmest gå via informanterne og den virkelighed, som individer opretholder og 

deltagere i. IE er derfor først og fremmest et teoretisk perspektiv, der giver forskeren en 

særlig måde at betragte sin empiri på, og dernæst en metodisk fremgangsmåde, der giver 

forskeren en særlig måde at gå til sin undersøgelse på. IE er i den forstand en bestemt 

måde at se det sociale og socialvidenskab på. 

“The idea is to reorganize sociology as a knowledge of society so that inquiry begins where people are and 
proceeds from there to discoveries that are for them, for us, of the workings of a social that extends beyond 
any one of us, bringing our local activities into coordination with those of others. The project is to extend 
people’s ordinary good knowledge of how things are put together in our everyday lives to dimensions of the 
social that transcend the local and are all the more powerful and significant in it for that reason. We 
participate in them without knowing what we are doing” (Smith 2006: 3). 

Dorothy Smiths arbejde har sit afsæt i 1960ernes feministiske bevægelse, og er et forsøg 

på teoretisk og metodisk at etablere et andet udgangspunkt for forståelse af samfundsliv 

og de processer, som individer deltager i. Med etableringen af den institutionelle etnografi  

som felt ville Smith skabe en anden sociologisk tilgang til informanternes egne oplevelser 

og erfaringer ved ikke at objektliggøre de, der deltager i undersøgelsen eller gøre den 

sociale virkeligheden til nominale abstraktioner. Heri ligger Smiths forskningsetiske 

positionering indlejret som refleksioner over, hvordan den akademiske institutionelle 

tækning møder ’det andet’ i en i udgangspunktet asynkron magtrelation – forskeren og 

det der forskes på. Folks erfaring rummer det, som Smith kalder for arbejdskundskab 

(work knowledge). Og det er arbejdskundskaben, der skal give den ’uvidende’ forsker 

viden om den sociale virkelighed, som forskeren er interesseret i at gå på opdagelse i: ”We 

might think of this aspect of people’s experential accounts of their work through which the ethnographer 

may go to open up for further resources of knowledge from those at work on the other side of a particular 

story” (Smith 2005: 151). Individers erfaringer er i IE den vigtigste ressource, og afgørende 

for det videre arbejde ind i det institutionelle felt. Smith bruger selv begrebet ’arbejde’ i 

en bred forstand. Hendes forståelse rækker ud over den betalte form for arbejde (om alle 

typer for aktiviteter, der tager tid og kræver en indsats. At være arbejdsløs eller vente i et 

venteværelse vil i den forstand på lige fod betragtes som et arbejde. 

I den del af arbejdet med IE, hvor kortlægningen af det institutionelle felt gennem fx 

praksisser, der er koblet op på fastlagte procedurer og forståelser af, hvordan aktiviteterne 

skal håndteres og koordineres på specifikke måder, så bliver to forhold vigtige. Det ene 

er data, der detaljeret kan redegøre for aktiviteterne samt, hvordan disse aktiviteter 

koordineres. Det andet forhold, som på sin vis kan være en særskilt tilgang, er på 

antropologisk og etnografisk vis, at kunne fremlægge overbevisende fortællinger om 

sociale og kulturelle fænomener som et led i en fortælling om, hvordan individers liv, 

praksis eller arbejde er forbundet med forhold uden for den konkret observerede 

situation. I den forstand bliver forskeren både en ”(…) storyteller and scientist” (Campell & 
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Gregor 2002: 87). I den forstand bliver perspektivet på arbejdet som en aktivitet også 

perspektivistisk. Eller som Smith her beskriver det med en analogi over to forskellige 

filmproduktioner.  

”The films made by the white filmmakers showed beautiful scenes of the craftsmen at work and of their 
products. The films made by the Navajo were rather different. They did not focus exclusively on work that 
is specific to the craft of making silver jewelry. They also included things like the craftsman walking to 
work in the morning or going to get fuel for the fire. There was a whole range of doings which appeared as 
work to the Navajo filmmakers but which didn´t appear as the work of the silversmith to the white 
filmmakers” (Smith 2005: 157). 

I den institutionelle etnografi bliver det interessante derfor alt det, der ligger bag en 

praksis. Det som kameraets linse ikke fanger, når det kun er smykkeproduktionen, der 

betragtes som det centrale ved arbejdet. Arbejdet med ‘at hente brænde’ til 

smykkefremstillingen og de andre typer af arbejde, der gør, at det er muligt at fremstille 

smykkerne, der er forudsætning for skabelsen af smykkerne. I forhold til lærerne er det i 

den forbindelse heller ikke undervisningen i sig selv, der har været mit interessefokus, men 

alt det baggrundsarbejde, der fører til undervisningen ved at rette ’kameraet’ hen på 

scenerne udenfor og bagved undervisningen. De hensyn der må tages, de bestemmelser, 

love, aftaler, paragraffer, krav, de praktiske forhold, hvad det er nødvendigt at snakke om 

i teamsamarbejdet eller i forberedelseslokalet for, at undervisningen kan fungere eller den 

betydning elevplaner, årsplaner m.m. får for forståelsen af lærernes arbejde i en mere bred 

forstand. At løse en konflikt på gangen, eller at koordinere legeaftaler på vegne af eleverne 

bliver i det perspektiv en ligeså stor del af lærerarbejdet, men som det er opgaven at prøve 

at komme bagom og forstå både, hvad der befordrer at den konkrete organisering af 

eleverne er som den er samt, hvorfor det bliver af vigtigheden forankret i forhold uden 

for den konkrete situation. Jeg kunne dog godt have gjort mere ud af arbejdet med at 

bevæge mig ’bag om’ lærernes praksis, men grundet min sene læsning af den institutionelle 

etnografi, så bliver tiden en begrænsning. I stedet har jeg brugt IE til det stærke afsæt i at 

prøve at forstå det institutionelle gennem lærernes erfaring samt været interesseret i de 

ideologiske koder, der træder frem gennem koblingerne mellem lærernes beskrivelser og 

de ekstralokale forhold, som influerer på forandringerne i folkeskolen. Hvordan lærernes 

erfaringer er koblet til praksisser i forvaltningen, KL, Regeringen, læringsteoretiske 

paradigmer, OECD m.m. Igen som et særligt dobbelt blik på både hverdagslivets 

praktikaliteter og det institutionelle niveau.  

Det institutionelle 

Det ’institutionelle’ i den institutionelle etnografi udgør det kompleks af sociale relationer 

som informanterne er deltagere i. Undersøgelsen af det institutionelle, som de sociale 

relationer i og uden for individers hverdagsliv tager sit afsæt i, er erfaringerne fra 

informanternes eget perspektiv, men bevæger sig derefter ud over det, som forskeren har 



 

 

lært om måden, hvorpå den konkrete praksis er organiseret på – hvad der indvirker, afgør 

og influerer, at det netop er på den måde, at en given praksis er organiseret.  

“Institutional ethnography explores the social relations organizing institutions as people participate in them 
and from their perspectives. People are the expert practitioners of their own lives, and the ethnographer’s 
work is to learn from them to assemble what is learned from different perspectives and to investigate how 
their activities are coordinated. It aims to go beyond what people know to find out how what they are doing 
is connected with others’ doings in ways they cannot see. The idea is to map the institutional aspects of the 
ruling relations so that people can expand their own knowledge of their everyday worlds by being able to see 
how what they are doing is coordinated with others’ doings elsewhere and elsewhen.” (Smith 2005: 225) 

Læsningen af IE har været en øjenåbner i arbejdet med at analysere, hvordan lærerne 

forstår og beskriver deres hverdag i en skolekontekst, samt hvordan organisering og 

koordineringen af deres arbejde indgår i deres dagligdagssprog om den virkelighed, som 

de er deltagere i og medskabere af. Som Smith skriver, så er det muligt at analysere den 

sociale organisering og hvordan virkeligheden forstås begribes gennem sproget: “People 

who are talking experience use the language of everyday life. Social organization is present in that 

language” (Smith 2005:132). Via sproget er der adgang til erfaringer, der vedrører den 

sociale organisering af hverdagslivet. ’Det sociale’ er så at sige til stede og indeholdt i 

sprogets beskrivelse af den erfarede verden, når folk fortæller om de aktiviteter, de 

praksisser og den organisering af deres liv, som de deltager i, reproducerer og forandrer 

undervejs. I IE er forståelsen af magt forankret i forståelsen af, hvordan det sociale er til 

stede i en vekselvirkning mellem folks hverdagsliv og ’noget’ ud over det, som er med til 

at forme og påvirke deres liv. Med afsættet i IE har jeg som et supplement og korrektiv 

til tidssociologien metodisk og analytisk arbejdet med at identificere en eller flere 

gennemgående problematikker (Høgsbro & Burholt 2015), som kan siges at være 

karakteristiske for samspillet mellem lærernes livsverden og de diskurser, politiske 

retningslinjer, styringsværktøjer og øvrige rammebetingelser, som folkeskolen og lærerne 

skal navigere under og i forhold til.  

”The ethnographic problematic recognizes the real interpenetration of the present and immediate with the 
unknown elsewhere and else when and the strange forms of power that are at once present and absent in 
the everyday. A problematic is a territory to be discovered, not a question that is concluded in its answer. 
Exploration opens up an institutional complex, as it is relevant to the problematic. In opening up an 
institutional complex it participates in institutional ethnography’s more general discoveries of the workings 
of institutions and the ruling relations in contemporary western societies” (Smith 2005: 41). 

IE og særligt Smiths beskrivelser er samtidig ikke særligt anvisende. Derfor må der bruges 

meget tid på at forstå og omsætte selve IEs teoretisering over det sociale i det 

institutionelle til sin egen kontekst og interesse. Den manglende præcisering af 

fremgangsmåden tjener som en pointering af, at IE er baseret på en tilgang mere end det 

er en færdiglavet pakke af teorier og anvisninger til at bedrive IE. Derfor har jeg også selv 

måtte arbejde med at definere min brug af IE, som særligt har centreret sig omring, 

hvordan forandringer af lærernes livsverden kan forstås i forlængelse af tidsmæssige og 

temporale forskydninger, der er koblet op på tendenser og idemæssige strømninger, 

kopiering af tekster om praksisser m.m. fra steder og kontekster uden for lærernes daglige 
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virkelighed på skolen. I det lys har det eksempelvis været fascinerende at gå på opdagelse 

i, hvor gennemgående den Kommunale Landsforening KL både søger indflydelse og 

direkte influerer på, hvordan uddannelse i en samfundsmæssig kontekst skal tage sig ud 

afkoblet fra bredere værddiskussioner om læringens betydning ud over læringen som et 

resultat af en metodisk bestræbelse. Bare for at give et eksempel. Arbejdet med IE har 

derfor givet mig nye dimensioner og perspektiver i forståelsen af, hvorfor og hvordan de 

seneste forandringer omkring forståelsen og sammenkoblingen mellem tid og læring i en 

særlig funktionalistisk og merkantil ideologisk forankret tilgang til organiseringen af 

lærernes arbejde har sin vej ind i folkeskolelærernes dagligdag. Og som samtidig har 

betydet et sammenstød mellem divergerende pædagogiske idemæssige, tilegnede og 

praktiserede tilgange til skoleliv og uddannelse. Da tiden og dermed tidsmiljøet bliver en 

komponent i reguleringen af folkeskolen, så får sammenstødet sit eget udtryk i 

diskrepansen mellem lærernes tilegnede erfaring og udviklingen af folkeskolen på et 

institutionelt niveau. Med IE kan der anlægges en tilgang til at undersøge, hvordan sociale 

praksisser i et magtfelt er organiseret og koordineret i spændingsfeltet mellem hverdagsliv 

og ”the unknown elsewhere and else when and the strange forms of power that are at once present and 

absent in the everyday” – såsom neoliberale forståelser af uddannelse, der bliver koblet til 

særlige kredsløb i styringen af økonomi, produktion og effektivitet, som i mit tilfælde med 

folkelærerne får helt konkret betydning for koblingen mellem læringsforståelser og 

folkeskoleskolernes tidsmiljø. I IE er det vigtigt at vende sig mod folks erfarede 

virkelighed i stedet for at starte i abstrakte teoretiseringer (Smith 2005). Jeg gjorde som 

nævnt det modsatte, og IE har derfor udgjort en transformatorisk prægning af mit arbejde, 

som det er forløbet undervejs. I observationer, måden at lave interview på, i 

dokumentstudierne samt i analysen og fortolkningen af empirien.  

Gennem erfaringen 

IE tilgangen handler om at stille sig et bestemt sted og derfra se ud på, hvordan 

erfaringerne indgår i nye organiserings- og koordineringsformer. For forskningsprocessen 

har det typisk den konsekvens, at man må starte et sted, og se hvad der så udfolder sig 

efterhånden, som man kommer længere ind i en forståelse af, hvordan det sociale omkring 

et fx en given faggruppe er organiseret. Det kan være spørgsmål og perspektiver på en 

praksis som: Hvilke principper bygger deres arbejde på, hvem taler de med og hvorfor, 

noterer de noget ned og i så fald hvorfor, hvad søger de at opnå med noteringen og er det 

bestemt andetstes, at de skal notere det med, og i så fald med hvilket formål, og hvilket 

perspektiv på fagligheden er indlejret i den forståelse, som giver informanten en bestemt 

måde at udføre arbejdet på osv. På den måde bevæger man sig som forsker ud over det 

lokale liv til de koblingspunkter, som er medbestemmende og influerende på praksis. På 

den måde handler det heller ikke om at afdække, hvem lærerne er som subjekter, eller 

hvad der kendetegner den gode lærer. Rebecca Lund har eksempelvis i hendes arbejde om 



 

 

’idealakademikeren’ undersøgt, hvordan forskeres subjektive positionering foregår i 

forhold til ideologiske koder for den ’ideelle akademiker’ (Lund 2012). Hvad der 

kendetegner den ’ideelle akademiker sporer hun i det finske prestigeuniversitets 

dokumenter og strategier for udviklingen frem mod at blive et universitet i verdensklasse. 

Lund viser, hvordan det finske politiske prestigeprojekt trækker på en række af ideologiske 

koder for, hvad planlæggerne bag universitet mener bør kendetegne den ideelle 

akademiker i en international forskningsverden og dermed, hvilke tanker der i de 

ideologiske koder kommer til udtryk om, hvordan en ’ideel’ akademiker håndterer sit 

forskerliv. Men forskerne er langt fra passive modtagere eller ofre for en neoliberal 

diskurs. Lund viser samtidig de mange forskellige typer af ironi, modstand, frustration 

eller ligefrem opsigelser, som en reaktion på universitets subjektivitetspolitik. Den 

ideologiske kode er dermed ikke noget som ’sætter sig igennem’, men en andenordens 

talegenre, en måde at italesætte og synliggøre ’idealet’ som en objektliggørelse af, hvordan 

den gode universitetsmedarbejder bør agere i sit arbejdsliv. Idealer som kommer til udtryk 

i bl.a. dokumenter, billeder, mails og videoer, som kommer til syne i rekrutteringen, 

materialer om universitet, på møder, samtaler med ledelsen m.m. På samme måde som 

KL og Regeringen skaber koder for den ideelle folkeskole og den ideelle folkeskolelærer, 

som de igen henter fra andre landes skolepolitik og bud på den ’ideelle’ 

uddannelsesinstitution, der igen hviler på implicitte koder for det institutionelle felts 

formål og grundlæggende grammatiske syntaks for tænkning og typen af spørgsmål der 

stilles – såsom at blive bedre til at producere elever, der lærer mere, og gøre det mere 

effektivt. Tilsammen udgør både den kulturelle forståelse af formålet med at ’holde skole’ 

og de regulerende bestemmelser omkring skolen til et institutionelt kompleks, der både er 

en del af skolen, men som også rækker ud i den samfundsmæssige og mere globale 

forståelse af økonomi og arbejdsmarked som nationalstatslige prioriteringer. For en IE-

forsker handler det således om at åbne det ’institutionelle kompleks’ op ved netop at pege 

på, hvordan folk deltager i institutionelle liv, der også rækker ud over deres eget liv. IE 

har hjulpet mig til at se, hvordan det lokale kan kobles til det globale gennem de 

betydningssammenhænge som binder forståelser af læring, management, styring, 

økonomi m.m. sammen og dermed sætte lærerarbejdets tidsmiljø ind i en bredere 

samfundsmæssig og global kontekst. I min optik er det også vigtigt ikke at underkende 

betydningen af, at organiseringen af de sociale relationer har afgørende betydning for, og 

trækker på vigtig erfaring fra, aktørerne selv i en mediering af samfundsdynamikker, og at 

en indsigt i informanternes livsverden er vigtig viden at analysere frem uden at det bliver 

’mikrofonholderi’ (Rua 2012) - netop fordi det handler om at gå videre via ens 

informanters erfaringer i det analytiske arbejde. IE er i den forstand på sin vis et forsøg 

på, før teoretiseringer, konkret at vise, hvordan fx neoliberale politikker og ideologier så 

faktisk er forankret i den sociale praksis gennem måden arbejdet eller livet bliver 

organiseret. Som Høgsbro & Burholt (2015) skriver, er der i IE en forpligtelse på at vende 

livsverdensperspektivet ud mod de rammebetingelser, som arbejdet eller aktørernes 

’arbejdsviden’ er i et samspil med, for at kortlægge for hverdagslivets ’koblede punkter’ 
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for aktørerne i feltet selv (Smith 2005). Beskrivelser af arbejdet, observationer af 

arbejdsprocesser og rutiner har implicitte referencer til relationer, som ikke er fuldt 

synlige. Men som alligevel er til stede i måden organiseringen foregår på.  

Ved at træne sig selv i at afkode, hvordan den sociale organisering er til stede i sprogets 

opbygning, både hos informanterne og i ens egne feltnoter, så er det muligt at afkode, 

hvordan fx nye ledelsespraksisser betyder forskydninger i lærernes daglige organisering og 

erfaringer med at håndtere lærerarbejdet. Nedenstående feltnote er et sammenklip af 

feltnoten fra starten af afhandlingen. I noten har jeg gennem markeringerne med fed 

illustreret, hvordan det med IE-blikket er muligt at få øje på organiseringen af arbejdet, 

som den fremtræder sprogligt i min beskrivelse af, hvordan arbejdet er organiseret hos 

Birgitte med særlig vægt på både de vidensforståelser, som indtræder via rapporten samt 

de ansvarsopgaver, som Birgitte er pålagt ud over at være lærer og underviser. I feltnoten 

her med et blik for, hvordan lærerarbejdet også er blevet et ledelsesarbejde og 

kommunikationsarbejde med forældre og kolleger hver morgen. I feltnoten træder to 

organiseringsformer af det sociale frem. Læreren som lærer og læreren som mellemleder. 

Mellempositionen mellem de forskellige positioner i folkeskolen viser samtidig, hvordan 

lærerens organisering af morgenmødet bliver en bearbejdning af det ansvar hun er blevet 

givet. Samt hvilket dobbeltarbejde, der foregår med både at gøre klassen klar og have styr 

på hele teamet inden hendes undervisning starter kl. 8 morgenen. Men jeg har også 

markeret ord og begreber, som fortæller noget grundlæggende begrebsmæssigt om stedet. 

Som at lærerværelset ikke længere må kaldes et lærerværelse, men et personalerum for at 

kunne rumme et tværspektrum af fagligheder. 

Imens jeg sidder og venter i personalerummet, får jeg øje på en rapport, som jeg åbner og bladrer lidt i. 
Rapporten er en analyse af skolerne i området. Først står der skrevet lidt om intentionerne og 
forventningerne til reformen. Ved siden af teksten er der opstillet grafer, som viser, hvordan skolerne på 
Lolland-Falster klarer sig i læsning i forhold til de fastsatte mål, som skolerne skal forsøge at indfri. Jeg 
når kun til 5. klasse, hvor jeg kan se, at alle klasser ligger over den centralt fastlagte grænse, inden jeg 
beslutter mig for at gå ud til indgangen for at vente på Birgitte. Efter lidt tid kommer hun gående imod 
mig. Hun var startet i klasseværelset, som hun plejer at gøre det første kvarter, for klasseværelset skal gøres 
klar. Hun skal undervise i 2.b til at starte med. Imens computeren starter op, ordner hun flere småting. 
Dagens skema skrives op på tavlen, så børnene kan se, hvad de skal have i dag og bordene sættes i orden. 
Når computeren er startet logger hun på skolens intranet. Hun skal tjekke beskeder fra forældre og 
kolleger. Birgitte skal i sin funktion som teamkoordinator også tage sig af de sygemeldinger, som er relateret 
til hendes team. Hvis der er sygemeldinger, får det betydning for, hvordan dagen kommer til at forløbe for 
hende og hendes kolleger i teamet (…)  Birgitte låser af, og vi går tilbage ned til for at afholde morgenmødet. 
Det holder teamet kl. 7.45 hver morgen. De har valgt at have et kort tidsrum til at koordinere dagens 
aktiviteter eller aftale, hvad de gør, hvis der eksempelvis er kommet en sygemelding. Birgitte fortæller, at 
alle teams på skolen holder morgenmøde. Lærerne har aftalt, at morgenmødet kun er til korte og små ting, 
der har at gøre med den forestående dags organisering. Større ting må gemmes til deres ugentlige og lange 
teammøde. På morgenmødet meldes om sygefravær, omrokering af ressourcer, vikardækning, 
sammenlægning af klasser eller lignende. Morgenmødet fungerer som et koordineringspunkt for de tidsnære 
dagsaktiviteter ude i klasserne, så dagen hænger sammen. Efter morgenmødet er overstået går lærerne ned 
til deres klasser. Dørene ind til klasseværelserne er låst og eleverne i Birgittes 2. klasse, som hun bl.a. har 
i dansk står derfor på række og venter på, at der bliver låst op. Når døren er blevet låst op, går eleverne 



 

 
ind og sætter sig på stolene. Alle eleverne snakker livligt om, hvad de har oplevet i weekenden. Særligt to 
elever snakker livligt om en tur til fyrtårnet. 

Feltnote 2/2-15 

Flere forhold træder frem i mit blik på sproget som synliggørende for erfaringens 

fortælling om organiseringen og koordinering faktiske praktikaliteter og ideerne bag. 

Teknologiens rolle i lærerlivet, kommunikationsformen med forældre og kolleger, 

modtagelsen af eleverne der skal stå for et aflåst klasseværelse så der ikke opstår uro inde 

i klassen inden undervisningen går i gang, hvordan eleverne bringer deres livsverden og 

oplevelser med ind i klassen og overskrider weekendens tid med klassens tid, tidens 

generelle strukturering af skoledagen, forståelsen af teamets rolle samt spændingsfeltet 

mellem at være lærer og mellemleder, der skal administrere akutte sygemeldinger fra både 

personale og elever. Samt rapporten i starten, der er koblet til styringsfilosofien NPM. I 

teksten bliver det tydeligt, hvor mange administrative opgaver Birgitte skal tage sig af ud 

over også, ja, at være lærer for eleverne. De overvejelser hun skal nå at gøre sig på en halv 

time inden undervisningens start rækker langt ud over forberedelsen af 

undervisningstimen, og som i relation til Smiths udvidede arbejdsbegreb informerer mig 

om det arbejde Birgitte laver for at få skolen til at fungere. Alle nedslag det i en IE tilgang 

er muligt at følge tråde, der rækker længere ind i det sociales organisering. Som hos Smith 

er der i feltnoten en anden ’kameravinkel’ på det at være lærer.  

I den forstand er der flere diskurser ’på arbejde’ i feltnoten. Men hos Smith og IE er der 

endnu et krav om at forankre diskursen (Smith 2005). Diskursen er for Smith 

materialiseret i dokumenter, love, teorier, koncepter, undersøgelser, programmer, 

standarder, dokumentationskrav, handlinger. Diskurserne aktiveres og bliver 

institutionaliserede i et dynamisk spændingsforhold: ”Discourse itself is among people’s doings; 

it is of the actualities of people’s lives; it organize relations among people; and while it speaks of and from 

and in people’s activities, it does not exhaust them” (Smith 2005: 25). Eksemplet med Birgitte 

kunne fx følges op med, hvordan kommunen har tænkt teamrollen og 

teamkoordinatorernes funktion, der igen kunne kobles til kommunens tænkning om 

styring, organisation, ledelse, læring m.m. Analytisk må diskurserne også vises som 

eksisterende i folks aktiviteter som organiserende uden at være determinerende for 

dagligdagen. Diskurserne er med til at organisere det sociale, men det sociale organiserer 

også diskurserne, som jeg beskrev det med henvisning til Rebecca Lunds arbejde. Og en 

diskurs er kun en diskurs, hvis den gøres, skrives, læses og tales af folk. Nedenstående 

billede har jeg selv taget på en skole og billedet er i den forstand en tekst, der rummer 

ideologiske koder for koblingerne mellem indlæring og bevægelse, der blandt andet kan 

spores i bilag11, som jeg vender tilbage til senere i afhandlingen. Billedet er også en 

illustration af teksters forekomster, som reproducerbare typer af information, der kan 

spredes og aktivt læses og iværksættes på tværs af skoler (Smith & Turner 2014). 
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Eksempel på en 'tekst', der igen er koblingen mellem andre ’tekster’ 

om læring, bevægelse, hjerneforskning gennem begreber om krop, 

hjerne og motorik 

Den politiske økonomi 

I dette afsnit introducerer jeg til Dorothy Smiths begreb om den politiske økonomi. Det 

er i forbindelse med det skriv, at Smith efter min viden kommer tættest på at redegøre for 

hendes forståelse af viden og magt gennem organisering og strukturering af 

samfundsmæssige institutioner som familie, videnskab, køn m.m.  

I starten af sit sociologiske arbejde med institutionel etnografi begynder Smith med at 

interessere sig for magtrelationernes organisering af det personlige og huslige domæne. 

Derfra udvikler hun et epistemologisk afsæt for en feministisk politik. Særlig starter hun 

med at have øje for kvinders eksklusion fra de sociale former for bevidsthed (viden og 

kultur). I en Nordamerikansk kontekst ser og oplever hun en dybereliggende kønnet 

forvrængning i både kulturen og det intellektuelle liv. Især måden de sociale videnskaber 

transformerer individer til forskningsobjekter er for Smith problematisk (Smith 1987). 

Hun anfægter især anvendelsen af konceptuelle og teoretiske praksisser, der i hendes 

perspektiv inkorporerede og stadig inkorporerer ensidige antagelser på basis af en klasse, 

race eller et køns standpunkt. På det tidspunkt hvor Smith formulerer afsættet for den 

institutionelle etnografi er skævvridningen forankret i den politiske bevidstheds logik 

gennem fraværet af kvinders erfaring og sprog til at tale om en anden type af 

samfundsindretning.  

For Smith bliver det derfor nødvendigt med en problematisering af selve 

vidensfundamentet, som det fremstilles af den sociologiske videnskabstradition og 



 

 

grundlaget for den objektiverede viden, som sociologien producerer om samfundet og 

dets sociale relationer. Men løsningen er ikke, som hun først tror, at finde måder, hvorpå 

den sociologiske diskurs kan gøres ordinær og forståelig. Det var selve måden at tænke 

på, måden hvorpå socialvidenskaben adresserede folks verden, der måtte være afsættet, 

fordi deri blev der skabt en arbitrær relation mellem kvinder og deres erfaring. I stedet for 

at tage afsæt i kvindernes egne aktuelle situationer, og deres egen viden om praktikaliteter 

og organiseringen af deres hverdagsliv, så blev der i de sociologiske tekster i stedet skabt 

et standpunkt fra hvilket læseren, hende selv som kvinde, reflekterede over sit liv på en 

måde, som stod hun uden for det hun læste om: ”taking up the relevances and focus built into 

the conceptual structures of the discourse. She became an object to herself” (Smith 1987: 39). Det er 

”real life” i kontrast til ”textual life” (Ibid: 39). 

Smith forestillede sig, at hun kunne være med til at omskrive sociologien, så dens viden 

og analyser ikke ville være formuleret fra sociologiens standpunkt, og den reproduktion 

af den sociale virkelighed som lå implicit heri som fx et bestemt kvindesyn forskningen 

var blind for. I stedet skulle hendes forskning formuleres fra et standpunkt uden for de 

herskende relationers tekstmæssige medierede samtale. Fri for magtens reproducerende 

forståelser (Smith 1989). Med blikket for de objektiverede tænkemåders tilstedeværelse i 

sociologien begynder Smith ligeledes at se analyserne som en integreret del af det 

komplekse netværk af relationer og komplekse sammensætninger af styringsformer, som 

var på spil i samfundet på et niveau abstraheret fra partikulariteterne i folks lokale 

situerede hverdagsliv. En magtforståelse begynder at tage form. Med andre ord var der 

noget som forskningen overse i sin tendens til at objektivere levede liv. Og i den kontekst 

blev det tydeligere for Smith, at socialvidenskaben skabte syntetiske standpunkter, der 

placerede det læsende subjekt uden for det aktuelle sted og den aktuelle tid hun som læser 

befandt sig i. I stedet befandt den sociologiske tekst sig i et konceptuelt rum, der var 

isomorft med de abstrakte og ekstralokale styringsrelationer, som prægede tidens 

kapitalistiske samfund gennem opretholdelsen af kønnede samfundsorganiseringer, der 

ikke udfordrede de selvsamme antagelser, som sociologien byggede videre på (Smith 

1989). Den ’sociologiske tekst’ reproducerede gennem sine blinde vinkler i den forstand 

tidens problematiske forhold indlejret i den kapitalistiske organisering og 

produktionsdynamik, som den tog sig ud i den kønnede opdeling af opgaver og arbejde. 

Hvorfor kunne de ordinære erfaringer fra eget liv ikke være udgangspunktet for 

magtanalyser med afsæt i, ikke den teoretiske verden, men den verden, som de alle var 

deltagere i? Smith stiller sig selv spørgsmålet, hvorfor socialvidenskaben havde så travlt 

med at forklare folks adfærd frem for at studere økonomiens adfærd, eller de 

samfundsmæssige og politiske processer, der filtrer sig ind i folks hverdagsliv gennem 

organiseringer og desorganiseringer af folks liv. Tilsammen blev fraværet af folks egne 

tanker til ideen om den politiske økonomis anordning af menneskers liv, hvor erfaringerne 

abstraheres til at indgå i tænkemåder, der er afkoblet fra hverdagslivet (Smith 1987). Den 

politiske økonomi blev et begreb om magt, der samtidig kunne udgøre et regulært afsæt 
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for en samfundskritik med et afsæt i folks faktiske levede liv frem for sociologiens 

abstrakte gengivelser. 

Denne tilgang inspirerer undervejs mit arbejde, som både en måde at tage et standpunkt 

på som forsker og som en måde at sætte retning for mine egne analytiske nedslag. Både i 

oppositionen til de universelle sociologiske tendensanalyser og som en aktiv stillingtagen 

til de typer af konceptuelle praksisser, som blev implementeret på folkeskoleområdet. 

Konceptuelle praksisser der ikke rummede lærernes erfaring med håndteringen af 

skoledagen forstået som et mere nuanceret og komplekst fænomen. Det stærke 

læringsfokus og diskursen om læring var med til at gøre debatten og teksterne om 

folkeskolen og lærerne blind for de sideløbende forandringer af folkeskolearbejdet over 

tid samtidig med, at lærernes stemmer blev negligeret for en økonomisk og 

læringsorienteret dagsorden. Udviklingen var præget af forskning med ensidigt fokus på 

læringsoptimering uden forståelse for, at udviklingen af læringsforståelser måtte indgå 

som led i en bredere forståelse af lærernes arbejde og hverdagsliv.  

Relations of ruling 

Selv om individer har handleevne og indflydelse på eget liv, træffer valg og sætter sig imod, 

så er der stadig typer af styring og samfundsmæssige reguleringer, der viser sig i måden 

det sociale er organiseret og koordineret på. Begreberne ”Relations and apparatus of ruling” 

skal i den henseende bruges til at identificere det kompleks af relationer og organisationer, 

som medieret af tekster styrer, kontrollerer, administrerer eller mere subtilt påvirker og 

regulerer folks liv i moderne kapitalistiske samfund (Smith 1989: 41). For Smith bliver det 

målet at synliggøre folks position i de regulerede virkeligheder, som de til daglig deltager 

i og er med til at reproducere. Smith vil have blik for, hvordan sociologiske og politiske 

praksisser differentierer styringsrelationerne ud i en bred variation af sfærer; 

ledelsesformer, statsforvaltninger, kommunale praksisser, professioner, fagforeninger 

m.m. med det afsæt, at hverdagsliv - også - er organiseret liv.  

Smith har læst Marx grundigt. Så for Smith er subjektet placeret i et styringskompleks som 

fra individets standpunkt bliver synligt gennem den tid det lever i, hvor ”their work comes to 

hand rather than to mind” i det som Marx i hans analyse af det moderne samfunds industrielle 

periode tid kaldte for ’superstrukturen’ (Smith 1989: 41). Styringsrelationernes 

’superstrukturseksistens’ blev fra kvindernes standpunkt og hos den tidlige Smith synligt 

gennem den kønnede substruktur. I den forstand var det ikke mødet mellem kønnene, 

der skabte kønsproblematikkerne, men i stedet selve den organiserende praksis omkring 

kønnene eller denne kønnede fordeling af praksisser og hensyn, der blev betragtet som 

neutral eller naturlig. Far går på arbejde og mor passer børn, handler ind og laver mad. I 

den forstand er det ikke et spørgsmål om køn er en social konstruktion eller ej, men den 

måde aktiviteter omkring hjem og arbejde er fordelt på og antages som naturligt fordeling 

gennem den kulturelle og traditionsbestemte sociale organisering, der var med til at 



 

 

fastholde skævvridningen. Ideen om køn er i den forstand en reproducerbar og 

reproduceret praksis, der både rummer en enorm træghed i den traditionsbårne 

overlevering, men samtidig potentialet for forandringen. Gradvist begyndte Smith at 

registrere, at måden hvorpå livet var organiseret forekom så naturligt, at der manglende et 

sprog til at tale om det. 

Blikket herfor har ifølge den tidlige Smith muliggjort indsigt i, hvordan det patriarkalske 

også er at finde i statens maskuline magts organisering gennem regulering samt i 

spørgsmål om retslige, kulturelle, videnskabelige og professionelle etablissementer. I 

betragtningen af liv som en reguleringskunst forankret ikke mindst i dominerende 

vidensforståelser af det sociale, så er magtens udtryk manifesteret gennem sin 

organiseringspraksis og karakteriseret som rationel og universel (Smith 1989: 42). Fra det 

situerede ståsted fremstår styringsrelationerne som abstrakte systemer, der oversætter 

lokale begivenheder til translokale eller ekstralokale former for organiserede 

styringsrelationer gennem uddifferentierede anordninger af viden. Men ikke som noget 

bevægeligt uden forankring i praksis. Bureaukratiet, managementsystemer, 

vidensdiskurser og analoge former for kontrol og organisering, der kan spores i forskellige 

og uafhængige steder er forankret i måder at skrive om, tale om og gøre liv på.  

På samme vis herhjemme udfordrer udviklingen af koblingen mellem den politiske 

økonomis indflydelse på skolens vidensfundament og praksis de velfærdsprofessionelles 

fagprofessionelle råderum. I denne udvikling spiller den akademiske diskurs en ikke 

ubetydelig rolle i supporteringen af systemets rationaliserende og instrumentelle sprog og 

tænkning samt i den løbende abstraktliggørelse af fagligheden som noget faktisk erfaret 

fagligt, der ikke nødvendigvis er forankret i det lokales interesse, afsæt eller konflikter men 

formuleret ud fra den politiske økonomis sigte. Som Smith skriver:  

”Academic, professional, political and cultural discourse evolve as coordinators of the actual local sites in 
which life and work must always actually proceed. These and related developments in state administrative 
organization at national, provincial and municipial levels, create a new level of organization in society” 
(Smith 1989: 42-43) 

Styringskompleksets relationer er ifølge Smith som nævnt forankret i tekstuelle 

repræsentationer, som bliver afsættet for, hvad vi ved (Smith 1989: 43). Teksterne bliver 

dermed helt centrale som værktøjer i den politiske økonomis tænkning. Teksterne bliver 

for Smith den essentielle komponent i det system, der holder verdens organiserede 

aktiviteter kørende. Fordi tekster har evnen til at samordne på tværs af det lokale, og 

bogstavelig talt sprede systemer og systemers sammenlignelighed over store afstande. Via 

teksten forankres tænkningens begreber i et systems rekvireringspraksis, der skaber 

repræsentationsobjekter af virkelighedens aktiviteter - fx gennem dokumentation, 

evalueringer, optællinger, målinger m.m. Markedet, uddannelsessystemet og erhvervslivet 

m.m. er i den optik på afgørende vis styret af teksters evne til at kunne blive fortolket på 

forholdsvis samme vis af flere på forskellige steder til forskellige tider.  
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Smith nærmer sig i teksten om den politiske økonomi næsten en systemteoretisk tilgang, 

hvor et felts egne forståelser med sine egne interne logikker, begreber og kategorier forstår 

sig selv og omverden inden for sin egen referenceramme, der skaber en tekstbaseret 

’objektverden’ uden for individers levede liv:  

”A sphere of work and inquiry is created with its own internal logic, its agreed upon objects and categories, 
its recognized authorities and referents. These constitute is as political economy; an object world is created 
which members of the discourse have in common; the actualities of social, economic and political process are 
interpreted through this prism. A textually-contained world is created, standing as object, external to the 
writing and reading subject; the lived world is to be interpreted through the medium of the textually 
contained” (Smith 1989: 47).  

Som Smith skriver, så bliver en sfære af arbejde og undersøgelse skabt med dens egen 

indbyggede logik –– en ’krop af viden’ – der bliver sandhedsdefinerende inden for den tid 

og de produktionsforhold, som subjektet i eller uden for diskursen er placeret i. Der 

skabes en objektverden, som deltagerne i diskursen har til fælles, som de kan trække på i 

forståelsen af virkelighedens repræsentation gennem spørgsmål om fx formål eller mål 

med en given praksis. Det sociale samt de økonomiske og politiske processers aktualitet 

bliver tolket gennem denne prisme. Med Smith bliver målet med forskningen især 

synliggørelsen af, hvilke ideologiske koder der anvendes som argument og referencepunkt 

i koordineringen og organiseringen af et institutionelt felt, og som vi ender med at tage 

for givet. Eller det som Smith kalder for ’the main business of ruling’. I det perspektiv er 

samfundsinstitutioner og institutionaliserede former for dagligdagspraksis socialt skabte, 

men den tekstuelle repræsentation og gennem reproduktionen som konkret praksis får 

feltet med tiden selvstændig status som objektiv realitet. Det bliver i kulturen den naturlige 

måde at forstå og indrette livet på. Her minder Smith i forståelsen af, hvordan aktiviteter 

bliver institutionaliserede om Berger & Luckmann forståelse af forholdet mellem 

hverdagslivet og det institutionelle – mellem den subjektive og objektive realitet (1966): 

I apprehend the reality of everyday life as an ordered reality. Its phenomena are prearranged in patterns 
that seem to be independent of my apprehension of them and that impose themselves upon the latter. The 
reality of everyday life appears already objectified, that is, constituted by an order of objects that have been 
designated as objects before my appearance on the scene. The language used in everyday life continuously 
provides me with the necessary objectifications and posits the order within which these make sense and 
within which everyday life has meaning for me. I live in a place that is geographically designated; I employ 
tools, from can openers to sports cars, which are designated in the technical vocabulary of my society; I live 
within a web of human relationships, from my chess club to the United States of America, which are also 
ordered by means of vocabulary. In this manner language marks the coordinates of my life in society and 
fills that life with meaningful objects (Berger & Luckmann 1966: 35-36) 

Så længe hverdagslivets rutiner kan foregå uden forstyrrelser, så opfattes de som 

uproblematiske. I den proces er hverdagslivets rutiner i vid udstrækning taget for givet i 

konstruktionen af hverdagslivet objektive realitet, men som både Berger & Luckmann og 

Smith påpeger, så opstår der tidspunkter, hvor ens hverdagsviden ikke længere er 

tilstrækkelig og hvor hverdagslivet bliver problematisk, og rummer problematiske 

aspekter i sig selv. Som brud eller forstyrrelser i forståelsen af det sociales naturlighed, 



 

 

som bliver taget for givet. Det ’normale’ er altid en social organisering, der er blevet til det 

normale over tid. Bruddet på ens hverdagslivspraksis, som fx at blive udfordret på sin 

måde helt konkret at praktisere sit lærerliv på, som ikke mindst knytter sig til måder at 

arbejde på i tid og rum, bliver i bruddet med hverdagslivets symbolske orden oplevet som 

et ontologisk brud på erfaringen med virkelighedens orden. Arbejdet med at genetablere 

en orden i hverdagslivet kræver derpå på ny en rutinisering af den nye ordens 

problematiserede forhold. Som at skulle tillære at operationalisere sig selv inden for en 

orden af forståelse om det sociale. Processen derhen er en, til tider kritisk, 

bearbejdningsproces, hvor spørgsmålet samtidig bliver, om hverdagslivet kan opnå en ny 

selvfølgelig orden samt, hvordan den nye orden flugter med ens egen subjektive værdier 

og ’familiære arbejdsrutine’ i og uden for arbejdets sfære med genkendelighedens element 

og en subjektiv accept af den nye ordens koder og typifikationer, som i summen bliver til 

de sociale strukturers objektive realitet. ”Social structure is the sum total of these typifications and 

of the recurrent patterns of interaction established by means of them. As such, social structure is an essential 

element of the reality of everyday life” (Berger & Luckmann 1966: 48). Et sådanne perspektiv 

kan både stille grundlæggende kritiske spørgsmål til institutionelle niveauers 

epistemologisk orden såsom uddannelse; hvorfor uddannelse eller hvorfor uddannelse på 

den måde – eller interessere sig for de ideologiske koder såsom koder for tid, pædagogik 

eller ledelse. Og se det i lyset af den politiske økonomis styringsrelationer. I forhold til mit 

eget felt, så kan Smiths forståelse være med til at tydeliggøre, hvilke ideologiske koder for 

videnskabelige paradigmer, kvalitetsforståelser, pædagogiske markeringer og 

organisationsteoretiske overvejelser, der er tænkt ind i udformningen af den nye 

arbejdsdag for lærerne. Tilrettelæggelsen af tiden, magten til at udøve ledelsesautoritet 

gennem forvaltningen af tiden, den længere skoledag for eleverne med inddragelse af 

fritidslivet, etableringen af et ledelsesprioriteret tidsregime, navngivningen af nye tidsrum 

med andre typer af aktiviteter bærer på en idé om en anden type af organisationsaktiviteter 

er opnåelige gennem udøvelsen af tid og styring. Og samtidig et udtryk for den politiske 

økonomi. I den forstand bliver tiden i den politiske økonomis usynlige midte den centrale 

akse, hvor både magt, indflydelse, videnskab og det pædagogiske grundlag drejer omkring. 

Tiden bliver et ”medium for ruling” og retten til at definere organiseringen af dagen bliver 

det centrale nedslagspunkt i specificeringen af, hvordan den politiske økonomis logikker 

bygger på grader af både direkte og indirekte magt: 

”But we want, I want, a political economy exploring the world in which I live, in which we live, and 
exploring it in ways that do not objectify it or relate us to it through the medium of ruling. I want a political 
economy that explicates and analyses just how our lives are caught up in political economic processes, 
including of course the relations and apparatuses of ruling in which our own work as social scientist is 
embedded. This, as I see it, is the next step in the feminist critique. It calls for methods of thinking, methods 
of writing texts, methods of investigation that expand and extend our knowledge of how our 
everyday/everynight worlds are put together, determined and shaped as they are by forces and powers beyond 
our practical and direct knowledge” (Smith 1989: 56) 

Hos Smith er det dog samtidig svært at tyde, hvordan hun selv forstår udviklingen inden 

for den kapitalistiske modernisering i forhold til eksempelvis uddifferentieringen af stat, 
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marked og uddannelse. Eller hvordan rationaliseringsprocesser kan forstås som en afledt 

proces ved modernitetsudviklingen. Jeg vil argumentere for, at Smiths forståelse af 

organisering og koordinering selv hviler på en forståelse af en modernitetsforestilling om 

muligheden for at underordne det sociale i rationelle systemer, og at det ofte udgør de 

’ruling relations’, som Smith refererer til. Derfor vender jeg kortvarigt, og noget 

overfladisk, mod en tentativ specificering af forståelsen af ’det rationelle’ og typer af 

logikker. I min læsning og analyser af særligt teksterne om skolereformen, teksterne om 

arbejdstiden og øvrige policypapers har jeg især anvendt logikbegrebet til at læse og tyde 

teksterne med, og særligt de fantasmatiske logikker fra Glynos  & Howart (2007) til at 

forstå, hvordan fortællinger og forestillinger formuleret i den objektive forståelse af 

skolelivets design må rumme en fortællermæssig ideologisk udtryksform, der skal gribe og 

samle aktørerne i et fælles udtryk, der både kan ekskludere de tidligere tiders ’ideologiske 

koder’ (Smith 1998) til fordel for de nye ideer om skole og arbejdstid. Men på en omvej 

derhen først noget om rationalitet.  

Logikker mellem livsverden og systemforståelser 

Fra Max Weber bliver ideen om rationaliteten eller målrationaliteten en særlig logik for 

den moderne tid, der udbygges til at underordne menneskelige relationer eller udvikle 

målrationelle systemer, hvor menneskelige tanker, følelser og handlinger tilsidesættes af 

den tekniske og videnskabelige rationalisering af samfundslivets processer, der leder til en 

affortryllelse (entzauberung) af verden, men også samtidig en frisættelse i fraværet fra de 

metafysiske verdensforestillinger – oppositionsfiguren er det levede overfor den teknisk-

rationelle forestilling om organiseringen og koordineringen af det sociale (Jørgensen 2002: 

95). En distinktion som også findes hos Habermas mellem livsverden og systemverdenen 

(Habermas 1981). For Weber blev udviklingen af det kapitalistiske samfund kendetegnet 

netop ved dets tilbøjelighed til at udvikle målrationelle systemer (Weber 1995). Som 

Jørgensen (2002: 95) skriver, så bliver stat og marked gradvist adskilt til selvstændigt 

fungerende delsystemer med deres egen logik eller fornuft, der samtidig fører til en vækst 

i den bureaukratiet, forvaltningen, i regelstyringen, i en tro på en teknologisk 

naturbeherskelse, der er knyttet til sociale interesser og ideologiske strukturer 

modstandsdygtige nok til at undgå den kritik de udsættes for af de individer, som til daglig 

arbejder eller opholder i systemerne. Taylorismen er et eksempel på den målrationelle 

logiks udførelse i den minutiøse opdeling af arbejdsprocesser, hvor individets sociale liv 

og sfære i stedet betragtes som energi, der skal struktureres og udnyttes i et 

optimeringsøjemed gennem instrumentelle kalkuleringer og beregninger. Men i nyere tid 

udvikles de målrationelle logikker ligeledes i mere sofistikerede former gennem troen på, 

at der er en rigtig vej til tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser. I den type af systemer bliver 

det svært subjektivt at begå sig med risikoen for at opleve et fravær af mening, muligheden 



 

 

for udelukkelsen af et socialt fællesskab gennem effektiviseringer og en risiko for psykisk 

og fysisk nedslidning gennem intensiveringen af fysiske og psykiske arbejdsprocesser. 

Som Jørgensen videre peger på, så bliver individers livsverden udsat for et dobbelt 

rationaliseringspres fra systemet: 

”Fra neden bliver livsverdenens selvregulerende praksisfelter koloniseret, når de omskabes til lønarbejde, 
inddrages i vareproduktionen og underlægges retslig regulering, hvorved den forståelsesorienterede fornuft 
erstattes af en teknisk og instrumentel fornuft. Samtidig rationaliseres livsverden fra oven, idet de 
traditionelle myter og metafysiske verdensbilleder opløses i kraft af videnskabernes og den rationelle 
livsførelses udbredelse. Der sker en frigørelse fra den traditionelle kultur, men den erstattes af ideologier, 
som legitimerer nye herredømmeforhold’’ (Jørgensen 2002: 97) 

I den forstand bliver det samtidig en kritik af videnskabernes forsøg på at udvikle 

rationelle systemer, der som ideologier legitimerer nye herredømmeforhold, hvor det 

sociale felts forståelsesorienterede livshorisont og fornuft i felten selv, såsom 

lærerkollektivet i både lokal afgrænset og bred forstand,  erstattes af en teknisk og 

instrumentel fornuft - at der eksempelvis kan udvikles den rigtige metode eller rigtige 

ledelsespraksis, som samtidig skygger for individernes livsverden samt forstår 

arbejdspladsen som et sted, der udgør en ramme for en fælles livsverden for 

medarbejderne (Jørgensen 2002: 102). Pointen er således, at det teknisk-rationelle 

domæne skal fungere sideløbende med livsverdenens selvregulerende praksisfelter for 

ikke at afkoble og umyndiggøre individerne i deres arbejds- og hverdagsliv.  

Fantasmatiske logikker 

I det følgende afsnit gennemgår jeg, hvordan det med Glynos & Howarts (2007) forståelse 

af logikker er muligt teoretisk at forstå, hvordan logikker på forskellige niveauer bliver 

brugt til at skabe forandringer i tilblivelsen af nye diskursive hegemonier. En tilgang som 

anlægger et sprogfilosofisk snit på, hvordan sprogets som argumentation kan bruges til at 

legitimere bestemte typer af handlinger og forandringsprocesser.  

Glynos & Howarth opererer i deres bog Logics of Critical Explanation in Social and 

Political Theory (2007) med tre logikker karakteriseret ved henholdsvis sociale, politiske 

og fantasmatiske logikker. Ifølge Glynos & Howart er alle tre former for logikker i spil, 

når et fænomen skal problematiseres og en praksis ændres (Glynos & Howarth 2007: 133). 

For at vinde gehør må forandringen være baseret på en fortælling, der differentierer sig 

fra tidligere tiders fortælling. Hvis eksempelvis opfattelsen af folkeskolen skal ændres, så 

må fortællingen om den nye skole kunne differentiere sig fra den gældende fortælling om 

skolen. Arbejdet kan italesættes og opponeres imod ’et andet’ og erstattes af de nye 

fantasmatiske logikker, der kan danne udgangspunkt for nye politiske og sociale 

praksisser. Logikkernes forskellige niveauer, fra det konkrete til det mere visionære og 

illustrative niveau, er i den forstand gensidigt afhængige af hinanden. Hvis den konkrete 

praksis skal ændres, så skal den kunne hvile på en fortælling, der kan godtgøre 

forandringer i praksis. Logikker er et ophav til skabelse af legitimitet i etableringen af nye 
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forskrifter for, hvordan områdets indhold og virke skal tage sig ud. Etableringen af ny 

lærerpraksis må eksempelvis samtidig betyde eksklusionen af en forhenværende praksis 

ud fra en fortælling om en anden type af skole. Analytisk bliver det relevante og 

interessante spørgsmål efterfølgende, hvilke mulige konsekvenser og effekter det nye sæt 

logikker medfører i sin forsøgsvise udelukkelse og eksklusion af det, ’der var’.  

Logikken som begreb er først og fremmest det grundlæggende tankemønster og den 

mentale konstituering, der løber gennem årerne på den vestlige tænknings 

filosofihistoriske ophav. Således er videnskabsdiscipliners fundament ontologi og 

epistemologi udstyret med logi, der kommer af logos, der igen kobles til fornuften, 

argumentet, underbygning eller rationaliteten som grundform gennem en viden om. 

Logikken er noget vi knytter an til i overvejelsen om et udsagns eller arguments 

troværdighed. I nyere vestlig tænkning er logik ofte forbundet med rationalitet, og netop 

rationaliteten har været en markant figur i udviklingen af vidensdomæner inden det 

’moderne samfund’. Troen på rationaliteten og oplysningen er en underlæggende 

parameter for samfundsudvikling og indlejres i både videnskaben og tankerne om 

samfundets udvikling i bevægelsen fra mytos til logos. Rationaliteten og opbygningen af 

logikker kan med andre ord siges, at udgøre en grundfigur i det moderne ’projekt’, og 

logikken er således i den forstand også noget, der skal vindes, tales frem og argumenteres 

for gennem ræsonnementer. Men mytos er stadig til stede som forestillingens kapacitet 

og evnen til at fremkalde ideen om det ’andet’. 

Hos Glynos & Howarth bliver logikken set fra et Wittgensteiansk sprogspilsperspektiv og 

dermed som et begreb, der kan indeholde et sæt af familiære konnotationer i et ’open-

ended’ netværk, hvor begrebets indhold bl.a. er betinget af forhold som kontekst, 

kontekstens særlige baggrund, historiske forhold, formål, hensigter m.m. (Glynos & 

Howarth 2007: 134). Logikken skal ikke forstås essentialistisk, dvs. at logikken besidder 

en særlig sandhedsværdi i sig selv eller udsiger særlige kausale love som sådan, men som 

et fænomen der betinger særlige ’mulighedsbetingelser’. Inden for en praksis eller et 

praksisregime er det de aspekter ”(…) which make it tick”, og derfor ikke lovmæssigheder, 

der tilsiger en logisk essens bag en praksis (Glynos & Howarth 2007: 135). Det er snarere 

logikker, der aktivt arbejdes på at definere gennem forskellige typer af virkemidler. For 

Glynos & Howarth bliver det til et forsøg på at balancere definitionen af en logik mellem 

på den ene side at undgå en sublimering af logikker til en fastfrosset transcendental status, 

hvor logikkens udsagn bliver til en fastlåst beskrivelse eller nødvendighed, som det 

eksempelvis er tilfældet med Marx forståelse af kapitalens indbyggede logik (Glynos & 

Howarth 2007: 135). I den anden ende af spektret er tilfældet, hvor logikken bliver en 

mikrosocial hyperkontekstafhængig afgrænsning, uden nogen form for generel 

udsagnskraft. Logikken er altså hverken en kausal lov eller reduceret til en 

kontekstualiseret selvfortolkning hos subjektet selv: ”In other words, our idea of a logic is not 

only set against the universalizing and necessitarian tendencies of the casual low paradigm, but it also 



 

 

opposed to the particularistic tendencies of the interpretivist paradigm” (Glynos & Howarth 2007: 

135) Med henvisning til Laclaus udveksling med Judith Butler og Slavoj Zizek anskuer 

Glynos & Howarth sociale logikker som et forfinet system af objekter, der som en 

’grammatik’ med sin samling af regler for sprogets sammenhæng og betydning gør visse 

kombinationer eller udskiftninger mulige og andre umulige. Her er de ligheder til Smihts 

brug af begrebet ’ideologiske koder’. Men det må så også samtidig betyde, at der i 

etablering af et nyt sæt af logikker også må være en systemisk konsistens i sammenhængen 

mellem de delelementer, som binder logikken sammen i et hele. Delene i logikkens 

netværk skal understøtte hinanden for at give et konsistent udtryk. Konsekvensen bliver 

igen, at der er i logikkens koblinger mellem argumenter og udsagnets kraft opstår i binært 

sprogspil mellem logikkens grammatik og logikkens ’andet’, der står i opposition til 

logiksystemets indre sammenhæng. Fx læringseffekt over for dannelse. Der er en parallel 

til Laclaus måde at forstå diskurs på, hvor grammatikken udgør regelsættet for det sagte, 

så er den sociale logik snarere svaret på et andet spørgsmål:  Hvad er regelsættets 

mulighedsbetingelse - det der gør reglerne mulige (Glynos & Howarth 2007: 135) samt, 

hvad der legitimerer logikkernes indtræden i diskursen. Glynos & Howarth går skridtet 

videre i deres diskursteoretiske optik ved at operere med, hvad jeg ville tilnærme mig at 

definere som strata eller merniveauer i udviklingen af logikkernes ’øvrige lag’ såsom de 

politiske og fantasmatiske logikkers betydning for en praksislogik. En praksislogik er 

baseret på regler eller en grammatik for praksis. Hvis jeg ønsker at anskue, hvilke ideer 

styringen og moderniseringen af folkeskolen bygger på, så er jeg nødt til først at specificere 

typen af en skole og hvad der er skolens andet. Med specificeringen af logikkerne i 

etableringen af ny skoleforståelse udvikles der samtidig et regelsæt for det sagte som et 

regelsæt, der hviler på bestemte mulighedsbetingelser for, hvad det er muligt at sige og 

tænke. De begreber vi knytter til forståelsen af skolen, og senest til måden skolen 

organiseres på, får forskellig betydning afhængig af forståelsen af skolens funktion. Ikke 

desto mindre udgør vores valgte konceptualisering af en skole et klart relationelt netværk 

af hvad skolen står for, som det er ’logikkens’ opgave af indfange og navngive.  

De fantasmatiske logikker er især koblet til den ideologiske dimension, og dermed til det 

samme domæne som Smith politiske økonomi. Logikker som er båret af fantasmer kan 

indkapsle den særlige ”(…) powerful way in which subjects are rendered complicit in concealing or 

covering over the radical contigency of social relations” (Glynos & Howarth 2007: 134). Fantasmet 

bliver limen der binder eller skygger over de samtidige modsætningsfyldte forhold. 

Fantasmet kan bidrage til en forklaring af, hvorfor særlige praksisser eller hegemoniske 

regimer ’griber’ folk og gør særlige udlægninger til retningsgivende forståelser (Glynos & 

Howarth 2007: 145). Jeg finder fantasmets ’logikdimension’ interessant og anvendeligt 

som et bidrag til forklaringen af, hvilken rolle ideologiske greb, der anvendes som 

redskaber til at forsimple og ensrette den kompleksitet og kontingens en praksis og sociale 

relationer i en given praksis også rummer. Fantasmet bliver et kraftfuldt redskab i 

bestræbelsen på at levere en konsistent forestilling om en organiserings bestemte orden. 
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Fx bevæger begrebet læring sig ud over sin pædagogiske forståelse og også bliver et 

spørgsmål om organisering af dagen i et økonomisk perspektiv og i managementbaserede 

forestillinger om smartere indretninger og rollefordelinger i et organisatorisk perspektiv. 

Og læring kobles til teknisk instrumentelle platforme gennem udviklingen af koblinger 

mellem videnskaber og brugen af digitale værktøjer og platforme - fx bevægelsens kobling 

til læring, teamsamarbejdets og vidensdelingen kobling til moderne organisationer og 

læringsplatformenes kobling til individualiseret perspektiver på læringseffekt. Nye 

elementer i organiseringen af lærerarbejdet, som samtidig rummer en særlig billedlig 

forestillingskraft i forhold til fortællingens andet – at det var noget, der ikke blev 

praktiseret tidligere, og som legitimerer forandringen gennem løftet om et forestående 

endnu ikke indfriet potentiale.  

Sproget omkring beskrivelsen om fx læring bliver en fantasme al den stund det betjener 

sig af overordnede fortællermæssige greb om ’det anderledes’. Fortællingskraften bliver 

en afgørende dynamik i legitimeringen og tiltroen på den bebudede forandrings indhold 

og i selve eksekveringen af processen, hvor brugen af problematiseringer af 

folkeskoleområdet skaber forudsætninger for legitimeringen af ’anden fortælling’, der 

indløser det endnu ikke indfriede. Sproget og fremstillingen af ’det anderledes’, ’det nye’ 

bliver helt centralt som en opponerende fortællekraft i forhold til ’det gamle’ og ’det 

træge’. Som for eksempel i nedenstående beskrivelse fra Mandag Morgen, hvor 

kontrastfigurerne i sproget er ganske tydelige og som i destilleret form tegner et særligt 

ideologisk billede af den gode skole beskrevet begrebsmæssigt fra et organisationsteoretisk 

perspektiv: 

”På Frederiksberg Ny Skole arbejder lærere side om side med pædagoger i løbet af hele skoledagen. 
Suzanne Crawfurd og hendes kollegaer planlægger stort set al deres undervisning i tværfaglige teams, hvor 
lærere og pædagoger arbejder sammen om at planlægge undervisningsforløb og forberede konkrete aktiviteter 
(…) Ligesom lærere og pædagoger arbejder på tværs, gør eleverne det også. På Frederiksberg Ny Skole 
foregår undervisningen ikke i traditionelle skoleklasser. I stedet er eleverne fordelt ud på hold og hører til i 
såkaldte hjemgrupper. Eleverne er foruden hjemgrupperne til knyttet hold, der danner ramme om forskellige 
undervisningsforløb af varierende længde. Holdene er helt andre fællesskaber end hjemgrupperne, idet de 
sammensættes med et nyt socialt eller fagligt fokus, der varierer fra forløb til forløb. De individuelt 
tilrettelagte læringsmål og den varierende holdstruktur betyder, at eleverne sagtens kan have undervisning 
på samme tid uden at lære det samme” (Mandag Morgen 2014: 17-18) 

Afsnittet bærer på flere organiseringsfantasmer, der tilsammen skaber et billede af den 

udviklingsorienterede skole, hvor vægge, rammer, regler og plejer er brudt ned for at blive 

erstattet med tværfaglig (kontrast: monofaglig), på tværs (kontra: lineært), hold (kontra: 

klassen), hjemgrupper (kontra: klassegrupper), varierende længde (kontra: 45 min 

lektioner), andre fællesskaber (kontra: samme fællesskab), individuel undervisning på 

samme tid uden at lære det samme (kontra: samme læring for alle). Fantasmets 

fortællefigur skal bruge oppositionsfigurer til at tydeliggøre, hvordan fantasmet som en 

samlet fortælling repræsenter et nybrud i opposition til den forhenværende skolepraksis 

og samtidig dække over en række af de komplikationer eller modsætningsfyldte oplevelser. 



 

 

Men forståelsen af, hvordan den type af logikker fungerer sprogligt er også interessant i 

forhold til, hvordan forestillingen om noget andet typisk foregår – gennem forsimplede 

kontrasteringer af det, der var. Som i den konsekvente brug af det flydende, tværgående 

og varierende som adjektiver i fremstillingen af skoledagens organiserings i en opposition 

til det gamle. 

Efter at have præsenteret mine teoretiske vinklinger på forståelsen af det sociale i et 

institutionelt felt bevæger jeg mig nu over i et tidsteoretisk afsnit. De tidsteoretiske nedslag 

har i analysen fungeret som mit epistemologiske grundlag for at begribe spørgsmål om tid 

i forhold til subjekt, rum, proces, materialitet, styring og det institutionelle aspekt af tiden 

som praksis.  

Tidsteoretiske perspektiver 

I det følgende afsnit præsenterer jeg en række tidsteoretiske perspektiver. Først for at 

synliggøre en række af de centrale fokuspunkter, som har kendetegner det tidssociologiske 

felt, og som derfor udgjorde mit afsæt for afhandlingen. Dernæst for at redegøre for at 

for, hvordan jeg har forsøgt at koble den institutionelle med en teoretisk forståelse af, 

hvordan tid og det temporale udgør grundlæggende faktorer i det moderne samfunds 

styringsrelationer gennem organisering og koordinering af aktiviteter. Og at et 

tidsteoretisk fundament godt kan være til stede i den teoretiskanalytiske forståelse uden 

det behøver være ensbetydende med, at forskningen mister subjektet i sine analyser 

(Widerberg 2015). Fordi tid er en så grundlæggende forståelse af det moderne samfunds 

logik. 

Clock-time 

I de fleste tidssociologiske diagnoser af den vestlige civilisations nyere historie står 

udviklingen båret frem af ’clock-time’ - klokketiden eller urets tid – som det afgørende 

moment, sammen med det elektriske lys, der for alvor satte den moderne industrialiserede 

kapitalistiske produktionsform i frenetiske svingninger. Som Bluedorn skriver "(...) it 

provided the archetype for the way Western civilization would see God and the universe. And by doing so 

the clock would become the greatest metaphor of the second millenium” (Bluedorn 2002: 9).  

I de industrialiserede samfundsformer blev livet med markant ændring indrettet efter og 

på baggrund af tidens udmåling og organisering og koordineringen af livet på baggrund 

af urets tid frem for naturens rytmer, lyset og mørket. Urets tid blev en af de mest 

betydningsfulde faktorer gennem dets evne til at synkronisere aktiviteter på tværs af 

afstande og dets evne til at indordne. Tiden var et værktøj, en logik, en strategi og et nyt 

blik på det levede livs indordning i et moderne kapitalistisk samfund, som kunne forankres 

i mennesket, arbejdet og livet. Urets tid er i tidssociologien først og fremmest forbundet 
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med industrialiseringsperioden, hvor stoppeuret med taylorismen og Frederick Winslow 

Taylors udvikling af ’Scientific Management’ (Taylor 1911) blev implementeret som et af 

de vigtigste redskaber i den målrationelle ledelses- og organiseringsforms udbytning af 

individet gennem effektiviseringen af arbejdets økonomiske sfære. Opmålingen af 

processerne ved fabrikkernes samlebånd, standardiseringen af arbejdsprocesserne, 

bureaukratisering af de organisatoriske lag, specialiseringen og hierarkiseringen blev de 

centrale værktøjer til en optimering af produktionen uafhængigt af den menneskelige 

biologis rytme. Urets opmåling af tiden blev en del af tænkningen om og styringen af 

arbejde og produktion. Selvom uret i dag forekommer som naturligt, og er til stede i det 

meste af vores liv, så peger flere tidssociologer på, at uret er et socialt abstrakt symbol sat 

over og uden for naturens rytmiske tid. Selv i sin opdeling af varighed er tiden 

grundlæggende en social konstruktion. Principielt kunne tiden være opgjort med andre 

varigheder end de sekunder, minutter og timer vi i dag kender til. Da tidens udmåling blev 

tænkt ind i urets ordning, så bevirkede det, at en særlig rationaliserings- og 

synkroniseringslogik blev mulig: ”(…) the clock is an abstract symbol for time; it is rationality 

pushed to an extreme, and an attempt at a mechanic (clockwork) metering of the unruly and diverse 

timescapes that exist in humans and in nature" (Hassan 2003: 3). Som Hassen skriver, så betød 

fremvæksten af urets ordnende princip, at menneskets og naturens varierende rytmer blev 

underlagt en ny type af rationaliseringsform. Med uret fik menneskets processer en 

varighed, der kunne opgøres, sammenlignes og beregnes. Det mekaniske ur var via 

rationaliseringen og specialiseringen et værktøj til strukturering af aktiviteter. Fra at være 

styret af årets og naturens rytmer blev der med industrialiseringens fabriksarbejde ændret 

på normerne for, hvornår og hvordan arbejdstiden blev effektueret. Arbejderen skulle nu 

tjekke ind og ud på fabrikken og fik sin løn udmålt i antal timer eller som akkord med 

antal enheder produceret på tid. Det levede liv blev et ’tidslaboratorium’ for studiet af det 

arbejdende menneske i maskineriets produktion.  

Industriel tid er ikke nødvendigvis standardiseringens temporalitet men en tidsform, der 

sætter økonomien, effekten og effektiviteten først og etablerer arbejdets ’puls’, den 

immanente rytme, derudfra - det er kulturelt en tillært måde at tænke om arbejde og 

aktiviteter på, hvor investeringer i fremtidige potentielle afkast udgør den linse vi ser 

verden gennem. På den baggrund kan der opstå konflikter mellem den økonomiske 

tænknings specificering af effekt og individets tisdisciplin, der bygger på processuelle 

forståelser af, hvad der er meningsfuldt. Med Human Relation-traditionens fremkomst og 

forankring blev den lineære og industrielle arbejdsform voldsomt kritiseret for at være 

fremmedgørende, fordummende, umyndiggørende og den repetitive monotone 

arbejdsproces så de-humaniserende i sit udtryk, at det førte til en afkobling mellem 

menneske og arbejde (Jørgensen 2002). Den lineære tidsform så kun individet som en 

komponent i maskinen, og målet måtte være at udvikle arbejdet til i stedet at være et sted, 

hvor det var muligt at skabe, forme og influere på den maskinelle produktionsforms 

instrumentelle karakter med afsæt i et dialektisk udvekslingsforhold mellem arbejdet og 



 

 

mennesket. At få skabt plads til det sociale i det teknisk-rationelle. I den ånd blev der 

fokuseret på at bringe meningen, udviklingen og livet tilbage ind på arbejdspladsen.  

Ifølge filosoffen Michael Husén (1988) er og har klassedeling og klasseforskelle været 

knyttet til den ydre lineære tid. I kontrast til den indre tid, så er der i den lineære tid 

indlejret en kontrol over organisering og koordineringen af livsaktiviteter, der definerer 

individets indre tid – dets temporale autonomi. Selve lønarbejdets form er betalingen af 

ydelser for andres tid på samme måde som arbejderen sælger sin tid til at udføre et erhverv. 

Eksempelvis har den langsigtede planlægning i den lineære tid tidligere været forbeholdt 

dem, der ejede jorden eller produktionsmidlerne, der igen kontrollerede andres tid og i en 

vis udstrækning havde dispositionsretten over folks fremtid. Hertil hører også 

distinktionen mellem at være underlagt planlægning eller kontrollen over planlægningen 

som en vigtig distinktion (Husén 1988: 74-75). Den samfundsmæssige magt er i den 

forstand indlejret i adgangen til og kontrollen over udmålingen af den lineære tid over 

hverdagslivets indhold. Ikke mindst gennem den økonomiske logik.  

Mellem abstrakt og konkret tid 

Visse steder i de offentlige velfærdsinstitutioner har der gennem en længere periode været 

praktiseret målbare systemer, der opererer i klokketidens instrumentelle forrang for 

arbejdslivet fagprofessionelle autonomi. Skiftet har således især været præget af, at 

fagligheden går fra at være betragtet som en temporal kompetence i sig selv, der udføres 

og gøres ud fra fagligt begrundede dispositioner til i stedet at blive erstattet med 

standardiserende udmålinger for og en fastsættelse af tid på hver enkelt opgave. Særligt 

pleje- og omsorgsarbejdet har været stærkt styret af disse tendenser med tayloriseringens 

lineære tidslogik. Som bl.a. Hirvonen & Husso (2012) beskriver det, har effektiviseringen 

af social og sundhedsarbejdet betydet, at det for de ansatte bliver som at ’leve på en 

knivsæg’. De ansatte er hele tiden pressede af vægtede hensyn mellem urets tid, og deres 

egen forståelse af tiden til det faglige eller sociale.  

Colley et al. (2012) opererer i den henseende med en interessant distinktionen mellem 

abstrakt og konkret tid. Den abstrakte tid er som ovennævnte clock-time et kulturelt 

konstrueret fænomen, der kommer til udtryk som ”(…) disciplinary, since it is used both as the 

measure of commodified labour and as a regulatory force upon it. It is also indifferent to the content of 

activity, focusing on exchange-values rather than use-values”. Den konkrete tid har omvendt sit 

afsæt i arbejdets eller arbejdsaktivitetens tilskrivning en særlig værdi som udmåling for 

tiden - hvor spørgsmålet om tiden, som en økonomisk transaktion og varighed sættes ‘i 

anden række’: 

”(…) associated with the use-values of work, and is anchored in the duration of social practices, tasks and 
processes (…) Here, labour is the measure of time, rather than time the measure of labour (…) It is 
therefore particularly visible in spaces devoted to social reproduction, where use-values rather than exchange-
values dominate the concerns of those involved (…) unpaid work within the family, and paid work in 
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health care, social services, education and other human services. In these spaces, processes take as long as 
they take, and cannot be hurried, whether they consist of feeding an elder or engaging a troubled youngster 
in learning” (Colley et al 2012: 374). 

I den konkrete tids orden er det arbejdet, der udmåler tiden. Ikke omvendt som i den 

abstrakte tid, hvor udmålingen af tiden på forhånd definerer varigheden. Colley et al 

beskriver to forskellige ’tidsligheder’ eller tidsordener. Når arbejdet anskues med 

henholdsvis det abstrakte og det konkrete tidsperspektiv, så er det med to forskellige typer 

af udmålinger for arbejdets værdi. I det konkrete tidsperspektiv er det den konkrete 

situations krav og værdier, der er af betydning, og hvor situationens konkrete 

nødvendighed ikke kan afgrænses af en bestemt varighed – såsom sygeplejerskens tid til 

patientpleje eller skolelærerens tid til at løse konflikter.  

Hvor den abstrakte tid lukker arbejdet ind i tidskategorier og specificerer arbejdet ud fra 

tidens udmåling, så er den processuelle forståelse af tiden i den konkrete tidsforståelse 

baseret på situationens behov og indlejrede normative orienteringer, som overskygger en 

decideret afgrænsning af tiden. Hos professionerne har diskrepansen mellem disse to 

tidsordener ofte været en udtalt konfrontation mellem tiden til omsorg og nærvær over 

for borgere og patienter på den ene side med de økonomiske hensyn og 

tidseffektiviseringen på den anden side. Fra et professionsfagligt synspunkt bliver 

udmålingen af tiden til en samtidig afgrænsning af det faglige råderum, som også følger 

med uddannelsen og som giver sig til udslag i helt konkrete livsnære situationer, der 

opleves som kraftfulde.  Disse konflikter bliver tydeligere i takt med, at det økonomiske 

råderum indskrænkes eller at arbejdets processer i stigende grad defineres udefra, som jeg 

har beskrevet ovenfor. I form af fx stigende dokumentations- og evalueringspraksisser, 

hvor medarbejderen ikke kan se en direkte sammenhæng mellem den investerede tid i 

dokumentationsarbejdet og det som betragtes som det konkrete arbejdes udtryk i en 

kernefaglighed; det der retter sig mod patienten, den ældre, barnet eller skoleeleven.  

Spørgsmålet om effektiveringen og kvalitetssikringen af de udførte arbejdsprocesser står 

i dag som et centralt omdrejningspunkt for aktiviteter i så godt som alle virksomheder, 

plejehjem, skoler, børnehaver og universiteter, men overskrider også på andre måder 

privatlivets sfære. Distinktionen mellem den abstrakte og den konkrete tid beskriver i den 

forstand godt den grundlæggende modsætning, som meget velfærds- og relationsarbejde 

er organiseret omkring. Men det er samtidig et udtryk for, hvordan meget af den 

fagpolitiske kamp om rettigheder og indflydelse på arbejdet står omkring italesættelsen og 

vægtningen af de forskellige forståelser af tid. Den levede nære ’varme’ tid på den ene 

side. Og den ’kolde’ økonomiske teknisk rationelle og fremmedgørende tid på den anden 

side. I næste afsnit bevæger jeg mere ind i netop diskussionen om den ’levede’ tid. Ikke i 

en yderligere specificering af, hvordan den varme tid er en velfærdsprofessionel tid i en 

fagpolitisk kamp om indflydelse, men hvordan tiden kan og må forstås som et 

multikomplekst fænomen i beskrivelsen af, hvordan tiden så leves og erfares gennem 

oplevelsen af at bevæge sig gennem anordninger i tiden. Og hvordan anordningen peger 



 

 

mod de hensynet til de subjektive erfaringer der er formet af at stå i de forskellige logikker, 

der er til stede i lærerarbejdets tidsmiljø, som jeg har beskrevet ovenfor. De subjektive 

tidserfaringer knyttet til tidsmiljøet i form af de ’affektive’ bevægelser gennem bl.a. 

skoledagens tilrettelæggelse, opgaver og uforudsigelige hændelser.  

Den ”levede” tid 

I den særdeles underholdende og interessante artikel Trains of Thought - The Fifth Dimension 

of Time and its Fabrication (1992) skriver Bruno Latour om forholdet mellem forskningens 

insisteren og samtidige normative forståelse af tid i distinktionen mellem den subjektive 

og objektive tid, som jeg gennemgik ovenover. Latour peger her på tendensen til, at give 

henholdsvis den subjektive og objektive tid normative kendetegn på forhånd. Den 

subjektive tid er som regel den levende, gode og rigtige tid, hvorimod den objektive udgør 

udnyttelsen, det instrumentelle og rationaliseringen af livsverdenen og det levede liv på 

livets egne præmisser. En normativ distinktion mellem to anskuelser af tiden som også 

allerede ovenstående gennemgang har skrevet sig ind i, og som ikke mindst i relation af 

Smiths begreb om den politiske økonomi fra Marx, med individet indskrevet i kapitalistisk 

produktionsperspektiv, også læner sig op ad. Uret er problemet og den subjektive erfaring 

det højeste mål i distinktionen mellem de to tidsligheder. 

Latour tager fat i en anklage mod partiskheden om menneskets brug af uret med 

forskningens normative læsning af ”clock-time” som en abstraktliggørelse af tiden i 

kontrasten til de mange psykologer og fænomenologers forsvar for den ”levede tid”. Et 

begreb der ifølge Latour er ”(…) one of these empty words that have no opposite, and are given a 

semblance of profundity because they appear to attack the cold and timeless and spaceless apparatus of 

dead reason” (Latour 1992: 173). Latours åbenlyse provokation pointerer en vigtigt 

distinktion og er en vigtig påmindelse om, at tiden i sig selv ikke er hverken kold og 

kalkuleret ’dead reason’. Spørgsmålet er jo, ikke mindst i lyset af det grænseløse arbejdes 

store problemer, om ikke en udmåling, synliggørelse og afgrænsning med tiden som 

værktøj kan være en hjælp i stedet. At tiden i betragtning som en teknologi må vurderes 

normativt i forhold til brugen af tiden og ikke hvorvidt tiden er subjektiv eller objektiv i 

sig selv. At det ikke er tidens objektivitet i sig selv, der i så fald udgør problemet, men den 

måden tidens objektive udmåling anvendes i individers brug af tiden som værktøj i 

arbejdets organisering. For at illustrere sin pointe beskriver Latour først en dag ved havet.  

I starten af artiklen beskriver Latour, hvordan han står ved havet og betragter en surfer, 

der rider afsted på bølgerne. Han kunne som observatør lave en opstilling, hvor han måler 

surferens hastighed. Hvad ville det have gjort ved surferens ’levede’ tid spørger Latour 

retorisk: ”If I had managed to calculate the speed of that darting sailboarder, in what way would I have 

abandoned the “lived” world of this sunny day in Neuchâtel?” (Latour 1992: 173). Vil hans måling 

af surferens bevægelser i tidens målelige domæne gøre surferens oplevelse mindre 

”levende”? Latours pointe er, at surferen hverken orienterer sig mod hvorvidt han er i 
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den subjektive eller objektive tidsdimension. Surferen nyder i stedet øjeblikket. At surfe 

afsted på bølgerne i opslugt af at følge bølgerne og blive på brættet. Tiden bliver hos 

surferen en psykologisk tilstand afkoblet fra uret tid, men i stedet influeret af evnen til at 

kunne surfe, aktivitetens omgivelser på havet og følelsen af at fange og ride afsted på 

bølgen. Latour vil med sin analogi udfordre de tidsforskere, der bevæger sig normativt til 

distinktionen mellem den subjektive og objektive tid for slet ikke at tale om negligeringen 

af rum som en faktor i arbejdet med tidens betydning for den subjektive erfaring og 

erkendelse:   

” We are not forced to choose forever between losing the feeling of time or the structural features of the world. 
Processes are no more in time than in space. Process is a third term, as if the surfboarding were moving into 
ways of being, exploring its alterity, its alterations. A third term! My poor fellow, are you growing tired of 
always trying out third terms, only to hear your audience object: “Yes, but time is not a mere social 
construction?” Who said so? Not me anyway, but nobody listens. Their love-hate affair with science has 
blinded them to any other possibility. If it is not objective, then it is subjective. If it is not subjective, then it 
is objective. Chances are that if they understood that I am not a social constructivist, they would recoil in 
horror: “But this is abject metaphysics!”. Well, too bad, I’m afraid it is. (The surfboarder is back now, 
folding his equipment, packing it up, seems happy). Time to resume the session and hear more about the 
many differences between the lived notion of time and real time...” (Latour 1997: 174). 

Distinktionen mellem det subjektive domæne med de kvalitative egenskaber og den 

objektive tid som den strukturende egenskab for de kvalitative dimensioner findes inden 

for tidsforskningen i mange varianter. Subjektiv/objektiv, clock-time/event-time, lineær 

tid/cyklisk tid, abstrakt/konkret tid, lønarbejdets tid/grænseløs tid osv. Og ofte er den 

strukturelle objektive tid tilskrevet ansvaret for mange af arbejdslivets skyggesider.  

Latour spørger i stedet til det der ligger midt imellem de analytiske dikotomier og udfolder 

diskussionen om tid til at omhandle en mere kompleks forståelse af, hvordan faktorer der 

vedrører tid og rum er baseret på etableringen og opretholdelsen af komplekse 

institutionaliserede former for praksisser som et tredje sted. Latour siger, at dette midt 

imellem ikke handler om en distinktion mellem den levede tid og virkelige (målbare) tid. 

I stedet siger Latour, at det må handle om at vende sig mod den tredje term: ”Process is a 

third term, as if the surfboarding were moving into ways of being, exploring its alterity, its alterations”. 

Processen er det der konstituerer selve begivenheden. Men processen behøver ikke at 

blive anskuet uden den subjektive og objektive dimension, men processen udgør selve 

fundamentet for at tale det henholdsvis subjektive og objektive i kraft af de begivenheder, 

som udfolder sig: 

”If I remind the audience of these trifling details, it is not to be impolite and criticize the title of this 
symposium - Mind and Time - just when it begins, but to stress in this paper that time is not something 
that is in the mind or that is thought by a mind, but something rooted in a long material and technical 
practice of record keeping, itself merged into institutions and local histo ries” (Latour 1992: 174, min 
fremhævning)  

Tiden er ikke et fænomen, der har sit afsæt i sindet siger Latour, men noget der er 

forankret i den lange materielle og tekniske praksis indlejret i institutioner og lokale 



 

 

historier. Det er næsten et institutionelt perspektiv på tid, med tid set som en form for 

hukommelsespraksis. Tiden som et produkt af menneskets interaktion med sin omverden, 

hvor omverdenens interaktion med individet er i de i omgivelserne indlejrede aktiviteter, 

der udfolder sig i tiden. Tiden bliver i den forstand en sammenkobling mellem en praktisk 

teknikalitet - måden tiden praktiseres på - som overleveret gennem tid og via traditioner 

(hukommelsessporet) i verdens materialitet, der omgiver stedet og bliver medskaber af 

det processuelle.  

Latours forståelse af tid får mig til at tænke på Hylland-Eriksen bog Øjeblikkets Tyranni 

(2002). I den beskriver han, at det var ved opfindelsen og udbredelsen af jernbanedriften 

mellem byer, at forståelsen af den synkroniserede tid på tværs af byer og tidszoner blev 

skabt. I starten fik folk det dårligt af at køre med toget, fordi de kunne komme op på 

svimlende 35 km/t. Dernæst betød udviklingen af togdriften, at den tekniske praksis 

omkring transporten skabte et brud på det lokales afgrænsning i tid og rum. Med togets 

transporthastighed blev der ændret på den kulturelle forståelse af, hvad det vil sige at rejse 

over afstand. Menneskets tiden var i den forstand ikke længere kun knyttet til umiddelbare 

afgrænsning i tid og rum inden for sin egen tidszone og begrænsning i 

bevægelseshastighed. Med transporten af større afstande blev det nu vigtigt at vide, som 

en tidspraksis, hvornår toget ankom til byen. Derfor måtte tidsforskellene i tidszonerne 

indregnes. Hermed blev afstemningen af den tekniske praksis ’rejse’ koblet på 

synkroniseringspunkter med tiden som værktøj og en ny koordineringspraksis opstod. 

Tid, sted og proces bliver knyttet sammen omkring den institutionelle praksis ’at rejse’.  

Latours påpegning af dette forhold i studiet af tid og spørgsmålet om subjektivitet og 

objektivitet giver i mit studie af lærernes ’formgivning af tiden’ et interessant analytisk 

perspektiv ved at forstå tid som overleveret og institutionaliseret proces som en 

stedsforankret praksis, fordi tiden som fænomen for lærernes oplevelse bliver koblet til 

oplevelser af, hvordan erfaringen som en særlig tids-steds-praksis kropsligt, materielt og 

teknisk har koblet sig til forståelsen af, hvad det vil sige at praktisere et lærerarbejde. 

Forståelser, reproduktion og overlevering af kultur der indgår i en større institutionaliseret 

sammenhæng som lokal kultur og tradition samt normer i den omgivende verden. Men 

det er også der, hvor jeg mener, at Latour – og han gør det måske med vilje – underkender 

den subjektive dimension for meget. For hukommelsen, oplevelsen og erfaringen af 

omgivelsernes ’record keeping’ forudsætter et erfarende subjekt som surferen, der er til 

stede i nuet mens han tider afsted på bølgerne eller læreren, der oplever hvordan timen 

’bare (ikke) fungerer’ fordi de pædagogiske og didaktiske tanker bag planlægning og 

gennem en praksiserfaring (ikke) går op i en højere enhed. Men jeg enig med Latour i, at 

tiden langt fra kun er i sindet. Det er i den dynamiske udveksling med omverdenen, som 

surferen på havet eller læreren i undervisningslokalet, at tidens betydning forankres i en 

erfaret situeret virkelighed. Derfor kan tid og rum også anskues som videnskabelige og 

analytiske begreber, der siger noget om, hvordan lærerne arbejder inden for en kontekst 

af lovreguleringer, arbejdstidsaftaler, mødepligter samt lokale kulturelle forskelle i, 
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hvordan arbejdsliv og fritidsliv praktiseres som en særlig form for kulturel overleveret 

teknisk og praksisforankret hukommelsesteknik.  

Den femte tidsdimension og ”The paradox of the twin travellers” 

Men for at vende tilbage Bruno Latours syn på fabrikationen af tid og hans filosofiske 

eksperiment med The paradox of the twin travellers – en analogi om to tvillinger der på 

forskellig vis bevæger sig gennem tiden. I Latours analogi er der to rejsende. Den ene 

kæmper sig gennem junglen og den anden sidder på første klasse i et højhastighedstog 

(TGV). Det er selvsagt, at de to rejsende har vidt forskellige oplevelser undervejs. Ja, den 

ene ældes ligefrem mere end den anden skriver Latour, fordi vedkommende må bruge 

langt mere energi og tid flere på at komme fra a til b end manden i toget, der imens han 

læser avisen med en kølig og behagelig brise fra togets aircondition stryger uhindret 

gennem landskab og småbyer, stort set uden at ænse dem. Kvinden der kæmper sig 

gennem junglen vil uden tvivl huske den lange rejses anstrengelse og slid imens hun først 

må skabe passagen for at kunne rejse fra a til b. Rejsen sætter sig også fysisk på og i hendes 

krop som rifter og træthed. Manden i toget rejser derimod ubesværet gennem landskabet, 

der er blevet omformet og anlagt med togskinner. Manden i toget husker måske noget fra 

den avis han læste undervejs, men ellers er der ikke meget, der printer sig ind i hans 

hukommelse. Selv det fysiske aftryk på deres respektive kroppe er forskelligt. Tiden 

mærkes forskelligt og sætter forskellige mærker i kraft af de forskelligartede aktiviteter. 

Tiden bliver det ’mærke’, som bevægelsen efterlader alt imens bevægelsen igen er 

konstitueret af at være en fabrikeret sammenslutning af tid-rum-aktører (Latour 1992: 

179).  

Latour argumenterer for, at deres subjektive oplevelser ikke er oplevelser, der er subjektive 

oplevelser af tiden, men i stedet fabrikerede omverdensinteraktionsbaserede 

organiseringer, hvor tiden indgår som en mere eller mindre teknisk komponent, der 

handler om, hvordan bevægelsen gennem et tidsrum er konstitueret. At manden i toget 

kan have den oplevelse som han har, sker på baggrund af det arbejde, der er blevet gjort 

for at bygge og vedligeholde togdriften. Hans rejse har andre individers arbejde som sin 

forudsætning. Så selvom manden i toget på sin lange rejse fra a til b kun ældes tre 

’tidstimer’, så er der gået store mængder af tid ind i at konstituere et gnidningsfrit rum, 

hvor manden i toget kan passere uhindret og ubemærket fra a til b. I den forstand er hans 

rejse købt gennem andres tid:  

”And indeed, to account for the man in the TGV who does not age more than three hours going from 

Paris to Neuchâtel, one would have to take into account several huge bureaucracies, enormous networks, 
many clocks, flags, signs, and standards, a lot of electric plants, labor relations, and so on” (Latour 1992: 
175). 

Den subjektive oplevelse af tiden er forbundet med alle de praksisser, der er knyttet til at 

organisere og koordinere togdriften og den subjektive oplevelse af tidens varighed bliver 



 

 

til på baggrund af, det arbejde der ligger forud gennem institutionaliseringen af togdriften 

som et større maskineri og en bred vifte af faglig ekspertise. Det er med andre ord ikke 

uden forudsætninger, at toget kommer til tiden: 

”The scientific and engineering practice of subverting spaces and times through maps, charts, digs, traps, 
tricks, and knacks exceeds by far any subjective time and space described by phenomenologists. The 
subjectivity of space and time is not what is left when the objective space-time has been thoroughly described. 
It is only in some very peculiar circumstances that the two can be differentiated” (Latour 1992: 182).  

Tidens femte dimension bliver for Latour i den henseende det kompleks af tid, rum og 

aktanter (hos Latour både det materielle og non-materielle), som forstås i et processuelt 

perspektiv og som dermed ophæver distinktionen mellem subjektiv og objektiv til at være 

et spørgsmål om, hvordan organiseringen og koordineringen af en given praksis 

konstituerer et rum for passager, der kan opleves subjektivt. Alt andet lige, så betyder 

forandringer i en praksis’ konstituerede tidsrum derfor også anderledes oplevelser betinget 

af, at passagen bliver en anden: Hvis der bliver indført mange stop på strækningen mistes 

fornemmelsen af den glidende rejse fra a til b. Hvis arbejdsdagen hele består af 

forhindringer opnås alt andet end et ’gnidningsfrit rum´.  

Timing, spacing, acting, intensity 

Videre med analogien. Da toget passerer en mindre by i høj hastighed erindrer manden 

pludselig, at da han var barn, så plejede toget at stoppe i den by de nu kører igennem med 

høj hastighed. Genkendelsen af omgivelserne og vækkelsen af minderne bringer fortiden 

ind i nuet. Fortid, nutid og fremtid flettes sammen i den subjektive erindringsdimension 

som processuelt. Derfor er det ifølge Latour også mere præcist at snakke om 

temporalisering/timing, spatialisering/spacing og aktanktialisering/acting fordi ’–ing 

begreberne’ udtrykker den processuelle dynamik som er indlejret i arbejdet med at udfolde 

en given praksis gennem eksempelvis erfaringen dynamiske indtryk, skabelsen af 

praksissen omkring tiden og det hukommelsesspor, som det efterlader:   

”Deeper than the question of time and space is the very act of shifting, delegating, sending away, translating. 
We should not speak of time, space, and actant but rather of temporalization, spatialization, 
actantialization (the words are horrible) or more elegantly, of timing, spacing, acting. Fifth, and finally, the 
question of spacing, timing and acting should always be combined with that of their intensity. Is it an event 
or a non-event? Process is not in itself associated with time more than space. It is not the fourth dimension, 
but a fifth dimension” (Latour 1992: 178) 

Tid og rum er først og fremmest institutioner eller institutionaliserede praksisser i et 

komplekst netværk af mennesker, ting, opgaver, formål, koordinationspunkter m.m., som 

tilsammen skaber procesoplevelser, der er dynamiske. Hvordan tiden erfares processuelt 

som en subjektiv dimension på baggrund af to forskellige scenarioer for arbejdsdagen er 

noget flere af mine informanter oplever. På samme måde bliver det tydeligt for mig 

undervejs, hvor meget ’vedligeholdelse af jernbanen’, der indgår i en lærers hverdag. 

Indholdet i en undervisningstime skal ofte akkompagneres af remedier, koordineres med 
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kolleger i teamet eller omtænkes undervejs for at skabe undervisningsrummet. Betydning 

af klasserummets materialitet i samspillet med planlægningen af processerne inde i klassen 

bliver afgørende for oplevelsen af ’gnidningens karakter’.  

Nedenstående note er en lærers egne notater fra opstarten i året for folkeskolereformens 

lancering, hvor de nye tanker og intentioner skulle realiseres, men i stedet er de forhold, 

som skaber det gnidningsfrie rum (surferens perfekte bølge) fraværende og i stedet stærkt 

bliver situationen belastningspræget. Undervisningsrummet består af både materielle og 

ikke-materielle aktanter, der i samspillet med hinanden konstituerer intensiteten. Timing, 

spacing, acting og intensity bliver her synligt gennem fraværet af gnidningsfri linjer i 

rummet til fordel for. I lærerens dagbog bliver det tydeligt, hvor mange forhold ved 

arbejdet, der skal til for at skabe den behagelige rejse fra a til b (jernbanen er groet til), 

men et skema der ikke fungerer (synkroniseringspunkterne for togets ankomsttidspunkter 

mellem jernbanestationerne er i uorden). 

Hvad skete der? 

August – skoleopstart 

Intet er forberedt – alt starter fra 0. Ingen årsplaner er tænkt, intet indhold de første skoledage. Klassen 
ikke klargjort. Ingen info om den første uge er sendt ud. Fællesmøder: skema ikke klar, arbejdspladser 
mangler printere og telefoner. Ny kollega – ingen erfaring med klasselærerfunk. – obs. Pas på hende og 
AC, som er den der kender 2.v. Møde i team – fordele pæd.timer – forkert beregning af deres timer – sat 
på forkerte klasser. Fejl i skemaer. Kan ikke fordele holdtimer mm. Lav selv skema for første uge. Vi 
forsøger at forstå vores opgaveoversigter og tyde hvor mange timer vi skal læse – her findes fejl. Antallet af 
lektioner stemmer ikke overens med årlige timer. LI ringer til KJ/kontoret – er i møde = intet svar. 
Stemningen er opgivende/frustrerende. Jeg forsøger at tage mødeleder kasket på. Vi rykker ét skridt frem 
og to tilbage hele tiden. Kan ikke få de svar vi skal have. Allerede nu mærkes tidspresset. Klassen skal 
stå klar mandag – der forventes en ugeplan til forældre + et velkomstbrev. Jeg påtager mig det sidste med 
den nye kollega – så kan samtidig introducere hende for intra. Vi får selv lavet skema for første skoleuge 
med ture ud af huset første uge. Klasserne gøres til nød klar – brev sendes ud. Skema stadig fyldt med fejl. 

I hendes notater er de linjer og det netværk, som sikrer organiseringen og koordineringen 

af dagens aktiviteter kan forløbe gnidningsfrit brudt sammen. Tilsammen giver det et 

gnidningsfyldt rum med manglende fri passage. Arbejdet der skulle være gået forud er 

mangelfuldt og betyder, at læreren her må ’skære sig vej gennem junglen’. Oplevelsen af 

tiden præges af de rumlige, koordinerende og intensitetsfremmende tilstande. 

En af de lærere jeg følger går på barsel lige inden reformen og LOV 409 træder i kraft. Jeg 

interviewer hende før og efter barselsperioden. I nedenstående citat fortæller hun om, 

hvordan det er at komme tilbage på skolen. Tiden væk har placeret lærerlivet lidt ’på 

afstand’ og midt i overgangen mellem to forskellige tidsmiljøer eller de to former for femte 

tidsdimensioner. 

A: Ja, og du har været på barsel og er kommet tilbage? 

L: Ja 

A: Og hvornår var det du kom tilbage til arbejdet cirka? 



 

 
L: Jeg kom tilbage d. 21 oktober.  

A: D. 21 oktober. Og hvordan var de første uger? 

L: Hektiske. Jeg synes det var hektisk at komme tilbage, nu sidder jeg lige her og tænker lidt. Jeg kan 
huske det som, jeg kan huske at jeg synes, at jeg, jeg løber og løber efter det her tog, men det kørte bare 
meget meget hurtigt ik. Så det er sådan lidt, og når du så hopper på toget, så kører det bare, og så pludselig 
sætter man sig ned den første weekend og tænker ’Gud! Har jeg kørt sådan her i mange år’. Og jeg tror 
ikke - det kører endnu hurtigere med den nye reform også selvfølgelig. Men i gamle dage, hvis man kan 
sige det på den måde, der havde man jo ikke, det var jo ikke så skal du nå det inden for den her arbejdstid. 
Så var det sådan lidt, så kunne man sagtens ligge sådan lidt weekendarbejde ind og så kunne man, jeg 
synes hurtigt man kunne komme op på de der små halvtreds timer, men jeg lagde ikke mærke til det på 
samme måde som nu, hvor jeg har fået at vide, det er herfra og dertil du skal ordne det, og du må ikke 
have noget derhjemme, og du må ikke lave noget i weekenderne. Det er rigtig svært at nå. Så jeg kan bare 
huske det som rigtig hektisk. 

Intensiteten i arbejdet med tiden gennem brugen af andre steder og tidsrum bliver en 

markant anderledes oplevelse end den, der møder hende med den faste tilstedeværelse. 

Bevægelsen gennem dagen forandrer sig fordi formningen (rejsen), som før blev bestemt 

på baggrund af faktorerne inden for den konkrete tid nu erstattes af den abstrakte tids 

orden gennem tilstedeværelseskravet fastlægning af bevægelsen gennem dagen og 

tidsrammen for dagens processer. Fortællingen rummer hukommelsessporet fra en anden 

type af timing, spacing og acting, som har en anden intensitet tilknyttet end den tidligere 

måde at arbejde på, fordi rejsen gennem ugen kunne tilrettelæggelsen med brugen af andre 

tidsrum og steder uden for skolen. Den femte dimension bliver koblingspunktet mellem 

timing, spacing, acting, intensity. Både for elever og lærere. I hendes brug af metaforer 

bruger hun ord som tog, kører endnu hurtigere, kørt sådan her i mange år, som er 

beskrivelser af modaliteter ved tiden. I erindringen af den ændrede oplevelse af at være til 

stede i arbejdet, i den dynamiske interaktion mellem subjekt og omverden, bruger hun 

flere sprogbilleder, der refererer til fysiske bevægelsesfænomener. Hun løber efter toget, 

der kører meget hurtigt, og når hun er på toget, så kører det hurtigt. Hurtigere end 

tidligere. Hun tænker ”gud har jeg kørt sådan her i mange år”. Der er nu de ”gamle dage”, hvor 

hun ikke skulle nå sine opgaver inden for den faste arbejdstid, men hvor arbejdet i stedet 

blev spredt ud over ugen og noget af intensiteten dermed blev taget ud af arbejdet. 

Dermed føltes det ikke så hektisk, som når hun kommer tilbage til arbejdet selvom hun 

tidligere arbejdede flere timer end efter LOV409.  I citatet taler hun om at være i, være på 

afstand af, og komme tilbage til en forandret institutionaliseret hverdag, hvor oplevelsen 

af tid og rum bliver anderledes fordi hendes arbejdsopgaver som lærer skal udføres på 

andre betingelser end tidligere. Udvekslingen mellem omverdenen skaber en anden 

oplevelse af at bevæge sig gennem dagen og forholdet til tiden bliver mere anstrengt, når 

manglen på tid nu er trådt i forgrunden som et regulært problem for måden hun plejede 

at organisere sit arbejde i ugen på. Før brugte hun aktivt ugens timer og steder som 

redskab til at sørge for, at tiden ikke blev en begrænsning eller forhindring. Hun bevæger 

sig ind og ud af forskellige tidsmiljøer: Skolen før reformen og LOV 409, barslen, skolen 
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efter reformen og LOV 409. Tre forskellige tidsmiljøer der giver tre forskellige oplevelser 

af at være til stede.  

I det tidligere tidsmiljø kunne hun bruge hele ugens tid i løsningen af arbejdets opgaver 

herunder varetagelsen af relationerne med kolleger og forældre. ”Jeg lagde ikke mærke til det 

på samme måde” som hun siger. Før var det institutionaliseret i hendes arbejde, at det at 

mestre arbejdet ligeledes var at bruge hele ugens tidsrum ved at flette arbejdets opgaver 

sammen med hverdagslivets opgaver, som en temporal kompetence, hvor hun mestrede 

forholdet mellem opgaver og planlægning i tiden. Oplevelsen er kropsliggjort - den er 

både fysisk og mentalt en anden. Eller som Latour beskriver det: 

”But instead of one Space-Time we will generate as many spaces and times as there are types of relations. 
Thus, progressing along trails will not produce the same space-times as going smoothly along networks. It 
makes an enormous difference if those bodies are suffering bodies among other suffering bodies, or a relaxed 
air-conditioned executive in a bullet train” (Latour 1992: 176).  

Oplevelsen af passagen gennem tiden er betinget af at være et processuelt forhold. Eller 

sagt tydeligere, så kan tiden som remedie ændre på vores oplevelse af at være til stede 

samtidig med, at vores aktivitet kan ændre på opfattelsen af tiden. Der er verden til forskel 

på at skulle tilbringe 8 timer i fly om natten og prøve at sove, hvor man sidder henholdsvis 

godt eller dårligt. Ændringer i vores omverden og i de ’forhindringer’, der lægges ud på 

vores passage gennem tiden betyder en ændret oplevelse af, hvordan tiden erfares. Tiden 

er ikke noget, der er forbeholdt at være en mental dimension, men er produktet af et 

komplekst dynamisk udvekslingsforhold mellem timing, spacing og acting. At 

togpassageren på første klasse ikke erindrer turen som følge af dens uproblematiske rejse 

er netop betinget af alt det arbejde, der er lagt ind i at sørge for, at toget kan køre til og 

ikke forhindres i at ankomme til tiden. Og muligheden for at rejse med et tog, der muliggør 

en rejse til tiden er igen betinget af muligheden for at købe sig til den tidsservice, som 

rejsen udgør. Den indre tilstand afhænger dermed af de ydre forholds betingelser, som 

bevirker den indre tilstands processuelle dimension. Oplevelsen af passagen gennem tiden 

bliver et spørgsmål om at have midlerne til at rejse med toget for derigennem at tage 

kontrol over tiden, og gøre rejsen fra a til b uproblematisk. Økonomisk køber 

togpassageren sig til andres arbejde for selv at kunne rejse problemfrit og hurtigt fra a til 

b og dermed spare tid. Anderledes ville det se ud, hvis den rejsende ikke havde de samme 

muligheder for opnå kontrol over og være i kontrol over tilpasningen af forholdet mellem 

den subjektive tilstand og omverdens indflydelse på den processuelle oplevelse af rejsen. 

Jeg forlader nu Latour for at vende mig mere specifikt mod et svensk studie, som også 

kombinerer lærerarbejdet med spørgsmålet om tid.  

Tidsformativer 

I analysen af, hvordan de svenske folkeskolelæreres arbejdsvilkår har udviklet sig med et 

fokus på tid bruger Carola Aili (2007) begrebet tidsformativer. Et begreb jeg godt kan lide 



 

 

fordi det på mange måder knytter sig til den institutionelle etnografis forståelse af, at det 

har stor betydning for individers erfaring og oplevelse af arbejdslivet, hvordan det sociale 

liv organiseres. Aili tager især afsæt i kontrasten mellem organisation og profession ved at 

undersøge, hvordan rammebetingelserne har forandret sig for den svenske 

lærerprofession. Tidsformativer er dannelsen eller formningen af tiden på måder, der er 

knyttet til forståelsen af arbejdsopgavernes karakter. Det vil med andre ord sige, at et 

arbejde som lærerarbejdet gennemgående består af en type af opgaver, der samtidig kræver 

en særlig anvendelse af deres tid. Ved at trække på tidsgeografien beskriver Aili, at 

projekter i tidsgeografisk forstand altid er at forstå som den proces individer eller grupper 

gennemgår i forsøget på at opnå noget. I en organisatorisk kontekst bliver det til 

aktivitetsbundter. I den forstand ser Aili lærerarbejdet som et kollektivt projekt tilknyttet 

forskellige aktivitetsbundter – altså sammenkædningen af de forskellige typer af opgaver 

(Aili 2007: 198).  

Begrebet har hjulpet mig til at se, hvilken betydning tilrettelæggelsen spiller for lærerne i 

deres arbejde i skabelsen af tidskonflikter. I udgangspunktet er det også sådan, at alle 

projekter principielt kæmper om tiden med andre dagsordener. Skal læreren rette opgaver 

eller sparre med en kollega, så kræver det en tidsform knyttet til opgavernes 

processtruktur. Man kunne også sige, at en opgaves karakter har en indbygget procestid i 

sig som en mere eller mindre idealtypisk efterstræbelsesværdig tilstand. Som Aili skriver, 

så er vi generelt udsat for mange forstyrrelser og afbrydelser i vores hverdagsliv (se også 

Lund et al 2014). Men afbrydelsen kan også være rytmeskabende i selv som sunde 

rutineprægede overgange, der skaber en hensigtsmæssig struktur i hverdagslivet. Derfor 

laver Aili også en distinktion mellem de uproblematiske og problemgenererende 

forstyrrelser (Aili 2007: 199). Så længe læreren er i stand til at fortsætte med sit arbejde og 

gøre opgaven færdig, så er der for så vidt ingen problemer. Problemet opstår når de 

oplever, at en tidsproces konkurrerer eller invaderer en anden tidsproces i en sådan grad 

at de indgår i en problematisk konkurrerende tilstand med hinanden. Sådanne situationer 

kommer ofte til et udtryk om at måtte gå på kompromis med fagligheden som følge af 

(manglen på) tiden. Selv laver Aili koblingen mellem udviklingen af det svenske 

skolesystems tidsmiljø og den høje mistrivsel hos de svenske lærerne:  

”Intermittent work may be one of the manifestations of the new time management that the teachers’ new 
mandate has brought with it and may even be a contributing cause to the fact that in thirty years the teachers 
of Sweden have gone from being one of the healthiest bodies of professionals to one of the most unwell” (Aili 
2007: 200). 

Jeg oplever selv, hvordan tidsmiljøet hos flere af lærerne medfører en frustration over at 

skulle ’prioritere’ mellem fx egne opgaver og at finde tiden til at tage sig af en kollegas 

henvendelse eller frustrationer over, at deres forståelse af, hvad der kendetegner kvalitet i 

undervisningen må ændres som følge af manglen på tid. Lærerne skal flere gange prioritere 

mellem at nå sine egne opgaver til egen undervisning eller finde tiden til pressede kollegaer 

eller sociale tidsrum. Den slags tilstande betegner Aili for intermitterende arbejde, som 
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den tilstand, hvor arbejdet bliver diskontinuerligt ved at være præget af afbrydelser, der 

betyder en enten eller prioritering som fx at vælge sin egen undervisning eller kollegaen 

uden at kunne indfri begge dele:  

”Intermittent work is all forms of division in the work’s operation which mean that the projects is not 
accomplished in one sweep but that other projects are woven in, regardless of whether it is a question of one’s 
involuntarily being interrupted or whether one chooses to divide the work up or whether the nature of the 
work is such that of necessity it cannot be accomplished in one continous period” (Aili 2007: 199)   

Når læreren må afstemme rammevilkår, egne forventninger og tiden til rådighed så former 

det et særligt tidsformativ. Og tidsformativerne er reguleret og påvirket af både ydre og 

indre forhold. I kombinationen af arbejdets forskellige opgaver skabes forudsætningerne 

for sammenflettet mellem det kollektive og individuelle tids- og opgavelandskab. 

Kollektivt fordi alle ansatte indgår i skolearbejdets tid, skal samarbejde og er afhængige af 

hinandens tid. Individuelt fordi, at hver lærer har forskellige opgaver at varetage. Der er 

samtidig en distinktion mellem de organisatoriske tidsformativer (skemaer m.m.) og 

lærernes indre tidsformativer i skabelsen af de rette tidskvaliteter og sikringen af, at der 

hele tiden er skabt et grundlag for de fremtidige aktiviteter.  

Jeg synes, at koblingen mellem Ailis forståelse af tid og lærerarbejdet med Smiths 

forståelse, af hvordan sociale praksisser er organiseret og koordineret med betydning for 

subjektets livsverden er vigtig, fordi det rummer et stærkt perspektiv på både hvad det er 

for en udvikling som lærerarbejdet undergår i et spørgsmål om definitionsmagt og som 

indsigt i, hvorfor så mange svenske og nu danske folkeskolelærere protesterer og reagerer 

så voldsomt på forandringer i arbejdstiden. Det faglige råderum er betinget af at have en 

vis frihed til selv at tilrettelægge arbejdstiden samtidig med, at de i stigende grad sættes til 

og reelt set er afhængige af hinandens tid i tværfaglige teams og mere komplekse 

opgaveløsninger som følge af inklusionselever m.m. Med koblingen af Aili og Smith bliver 

muligt at stille spørgsmålet, i hvilken udstrækning at lærernes erfaring med arbejdets 

organiserende og koordinerende karakter anerkendes som del af fagligheden. Med en 

opmærksom på den lange række af forudsætninger og overvejelser som indgår i den 

kundskab, som er forbundet med det daglige tids- og opgavearbejde (time-work). Men 

Aili har ikke blik for, hvordan forståelser af tidens forskellige ordener, fra den rationelle 

organisering til arbejdets omsorgsdimensioner er forankret i hierarkiske former for, hvad 

der tæller som legitim tidsbrug. Organiseringen omkring arbejdet kan i den forstand være 

konfliktuelt, hvis der i det daglige arbejde for nogle lærere er brug for at udvise omsorg, 

arbejde med sociale relationer gennem leg, eller lave undervisningsforløb, der ikke 

honorerer den snævre forståelse af faglighed, fordi disse former for aktiviteter ikke 

anerkendes eller ses som legitime og vigtige aktiviteter at bruge tid på i et skolesystem, der 

italesætter den faglige tid, som den essentielle tid. Derfor vil jeg kort se på det 

kønsteoretiske perspektiv på tid, i en opsamlende kobling mellem de ovenstående 

perspektiver, hvordan honoreringen af særlige typer af tidsbrug forankret i et videns- og 

magtforhold også tilbyder forskellige typer af kønnede positioner omkring brugen af tid.  



 

 

Positionerede tolkninger – om hvordan det der 
anordner indordner  

Jeg har undervejs i mit arbejde også været interesseret i, hvordan tid med afsæt i en 

kønsteoretisk positioneringsforståelse kunne være med til illustrere, hvilken vægtning 

lærerne tilskriver tiden. Som en måde at undersøge, hvilke subjektivitetspositioner lærerne 

italesætter som særlige værdiorienterede tidspraksisser gennem deres måde at prioritere 

forskellige aspekter af arbejdet på. I tillæg til ovenstående gennemgang af den 

institutionelle etnografi og teorien om tid at inkorporere et begreb om positionering i 

stedet for det mere klassiske sociologiske begreb ’rolle’, fordi positioneringen indeholder 

et mere aktivt perspektiv på individers løbende bearbejdning og forhandling af dem selv 

som subjekter i en given kontekst. (Davies & Harré 2014). Det betyder ikke, at lærerne 

ikke tildeles roller. Men at rollen ikke rummer den samme aktive subjektivitetsforståelse 

– at forstå subjektivitet som noget, der også er processuelt.  

Jeg er interesseret i, hvordan lærerne fagligt positionerer sig selv, og næsten i samtale med 

sig selv beskriver, hvordan de tilskrives og selv tilskriver aspekter af arbejdet. I den 

forstand forstår jeg folkeskolen som præget af vidensmagtrelationer i folkeskolens og 

lærerarbejdet, hvori der foregår et situeret og subjektivt arbejde med at positionere sig 

selv. Disse forhold bliver eksempelvis tydelige gennem lærernes refleksioner over dem 

selv som faglige, effektive, omsorgsudøvere m.m. i en illustration af de modsætningsfyldte 

situationer og vægtninger, som arbejdet indebærer. Men også hvordan nye videns- og 

styringsparadigmer influerer på deres egne forståelser af dem selv som lærersubjekter. 

Lærerne accepterer, skubber igen, tilpasser, omformer eller flytter. De er aktive i 

bearbejdning af reformer og arbejdstidslove på forskellige aktive måder, der er 

interessante som en tidsperformativ markør. Lærerne arbejder i det perspektiv aktivt med 

at placere sig inden for de andenordens talehandlinger/diskurser om lærerarbejdet, som 

hele tiden influerer på skolen. Det er en interesse for, hvilke måder lærerne gør tid på som 

noget aktivt positioneret i forhold til dem selv og de nye tiltag og ideer, ledesespraksisser 

og organiseringer i en ikke-afgrænset subjektivitet, men som deltagere i det vidensmagtfelt, 

som de er deltagere i, som de opretholder og skaber forandringer i. Lærernes står i den 

forstand både i et felt, og placerer sig selv aktivt i det felt i forhold til de forskellige 

rationaler der tilskrives og som de selv tilskriver arbejdet - og dermed også de forskellige 

tidsordener, som er en del af rationalerne. Rationalernes ideologisk ophav afspejles i, 

hvilke typer af aktiviteter, der fremtræder eller repræsenteres som anerkendelsesværdige 

og vigtige i arbejdet på forskellige steder og niveauer – fra elever over lærere, forældre, 

ledere til de organisatoriske specificeringer af lærerarbejdets rolle og indretningen af 

dokumentationspraksisser, der fremhæver bestemte forhold ved arbejdet, der kan være 

mere eller mindre knyttet til hver enkelt lærers egen forståelse. Der er både et indre og 

ydre forhold – et abstrakt og et konkret. 
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Det er interessant, at Dorothy Smith og den institutionelle etnografi aldrig kobler sig på 

at udvikle en teoretisk kobling til spørgsmålet om tid. For de sociale praksisser 

institutionelle forankring må være en forankring i og omkring tiden. På mange måder er 

det tiden de alle skriver om uden at nævne den konkret. For tiden er en så indlejret del af, 

hvordan organisering og koordineringen af folks aktiviteter er indlejret i den politiske 

økonomis ’ruling relation’, hvor erfaringerne er formet af individernes egne 

positioneringer. Både i anordningen af det sociale gennem tiden og i tiden som et værktøj 

til udøvelsen af den direkte og indirekte kontrol. Men også hvordan det er gennem tidens 

selvfølgeligheder, den samfundsmæssige temporalitet, der indskriver bestemte former for 

tidsbrug ind i måden, som det sociale bliver organiseret på. Også gennem det udtryk, der 

gives gennem tilladelsen og normerne for typer af aktiviteterne, hvor den sociale 

virkelighed får sit kønnede og klassede udtryk som bundet til tiden - det er gennem tiden 

at aktiviteter organiseres og koordineres. Som Felski (2002: 22) skriver: ”Time knits together 

the subjective and the social, the personal and the public; we forge links between our own lifetime and the 

larger historical patterns that transcend us”.  

Hvad er så for typer af spørgsmål og analyse et tids- og kønsteoretisk 

positioneringsperspektiv kan bidrage til? I mit arbejde har jeg brugt perspektivet til at 

synliggøre to forhold. For det første hvordan sociale organiseringer af lærerarbejdet 

udvides til andre domæner, der ikke nødvendigvis er inkorporeret som synlige i de 

anerkendelsesstrukturer lærerarbejdet tilskrives. De områder af lærerarbejdet som kræver 

andre kompetencer end de fagfaglige i den daglige organisering og koordinering der ikke 

anerkendes eller tales om som en vigtig del af arbejdet, men som samtidig ses som 

nødvendige for lærerne selv. Det læner sig op ad den anden måde jeg har brugt 

perspektivet i forhold til, hvad det er for typer af tidsbrug der fremstille, italesættes og 

belønnes som anerkendelsesværdige af lærerne selv, i organisationen og i det bredere 

skolesystem. I det felt ligger forskellige tidsordener, der i lærernes subjektive håndteringen 

af arbejdet kan udgøre centrale områder for tidskonflikter mellem den udadtil 

anerkendelsesværdige tid og den indadtil nødvendige men ikke agtede anvendelse af tiden. 

Imellem den analytiske distinktion står samtidig lærernes forskelligartede tilgang til 

dimensionerne af arbejdet udspændt mellem en forståelse af arbejdet udspændt mellem 

en faglig og relationel orientering. Der kan i den forstand være stor forskel på, hvilke typer 

af tidsaktiviteter som lærerne tilskriver værdier i den subjektive forståelse af ’det gode 

lærerarbejde’, som igen er koblet op på de ’ruling relations’, de sproglige og materialiserede 

former for anerkendt tidsbrug, og som tilsammen udgør det subjektive positionerings- og 

navigationsfelt. Heri ligger et indlejret paradoks. Nemlig at det kan være gennem de ikke 

anerkendelsesværdige typer af tidsbrug, der fører til både den udadtil fastsatte prioritering 

og måling af faglighed, trivsel og social udvikling af eleverne. Men for de typer af 

aktiviteter ikke indgår i de anerkendelsesværdige værdisætninger på et organisatorisk og 

institutionelt niveau, så bliver de til upåagtede eller skjulte former for ekstraarbejde, der 

ikke belønnes, fremhæves eller forstås som vigtige eller skævvridende. Samtidig bliver det 



 

 

i min konkrete kontekst interessant i forhold til den ydre lineære ramme om tiden, fordi 

rammen sætter en særlig præmis for den subjektive håndtering af professionelle 

vurderinger af faglige kriterier, personlige tidsbehov og behovet for arbejde med og 

omkring de interpersonelle relationer.  

Laura Gilliam (2002) starter i sin artikel Sociale børn og gode relationer med en feltnote 

fra 0.b. I artiklen beskriver Gilliam, hvordan læreren Karin til forældremøderne har lagt 

stor vægt på at fortælle forældrene, at den daglige legetime har stor betydning for børnenes 

udvikling af relationer til hinanden samt, at det giver hende som lærer et indblik i de sociale 

relationers udfordringer: ”Vi skal jo have børnene med, vi skal lære dem at gå i skole og have lavet 

en god klasse”. Karin fortæller Gilliam, at hun på forældremødet havde påpeget over for 

forældrene, at legetimen var et vigtigt tidsrum på dagen. Det havde været nødvendigt at 

italesætte, fordi nogle af forældrene ”ofte fædrene – er meget ambitiøse og ikke kan forstå, hvorfor 

en lektion om dagen skal gå til leg, når børnene bare kan lege i frikvarteret” (Gilliam 2002: 119). 

Som Gilliam videre skriver i sin feltnote, så påpeger læreren legens vigtighed, fordi det 

sociale er vigtigt, og at legetimen kan bruges til at observere, hvordan børnene leger med 

hinanden. Eksempelvis om der er nogle, som bliver holdt udenfor (Gilliam 2012: 119-

120). Anerkendelsen af det vigtige i tidens brug, og værdisætninger af de forskellige typer 

af aktiviteter kan både være gennem den sproglige italesættelse, gennem status, økonomi 

eller avanceringsmuligheder. Men også særligt gennem dokumentationen af skolens 

kerneopgave. Der er man andre typer af aktiviteter, som er indlejret i hierarkiserende 

værdisætninger af tiden mellem de mere produktionsbestemte anskuelser af målet med 

skolen og dagligdagens faglige vægtninger af, hvad der skaber en god skoledag – de to 

forskellige perspektiver har samtidige forskellige opdelinger i værdisætningen af, hvordan 

tiden bruges, som også kan findes i opdelingen mellem de administrative opgaver og de 

opgaver, som er rettet mere konkret mod lærernes egne vurderinger af, hvad der tæller 

som kernefaglighed. 

Med et kønsteoretisk informeret perspektiv på tiden er det muligt at undersøge, hvilke 

typer af tidsbrug der vægtes højest, men også hvordan den sociale organisering af 

hverdagen forandrer sig. Som da jeg startede afhandlingen med beskrivelsen af, hvor 

mange ledelsesopgaver, der faktisk indgår i Birgittes arbejde som teamkoordinator og de 

dermed mange forskellige former for vægtede hensyn hun skal foretage. Hun skal 

prioritere tiden brugt på sin egen klasse men gennem hendes dobbelt rolle som lærer og 

teamkoordinator, så bliver hun samtidig også en repræsentant for ledelsen og ledelsens 

håndtering af sygefravær. Med perspektivet bliver det også muligt at undersøge, hvilken 

type af aktiviteter, der fremhæves udadtil som fagligt anerkendelsesværdige, og som igen 

rent subjektivt relaterer sig en diskrepant forhandlingsrum mellem egne faglige ideer om 

arbejdets nødvendighed og den organisatoriske værdisætning af arbejdets udbytte. Det 

kan synliggøres dokumentationspraksisser, hvilken forståelse af et arbejde der i den 

bredere diskurs, som i Gilliams eksempel med fædrenes fokus på faglig læring frem for 

social læring gennem legen, udgør forståelsen af arbejdets primære funktion samt, hvad 
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det betyder subjektivt at skulle være spændt mellem forskellige værdisætninger af tiden. 

Det subjektive rum bliver interessant i forhold til, hvordan vægtningen af tidens 

værdisætning i dagligdagen omsættes i spændingsfeltet med de konkrete betingelser – 

materielt, socialt, psykisk, fysisk – og de værdisætninger som italesættes i subjektets 

omverden, og som der skal navigeres i forhold til.  

Teoretiske tager et kønnet perspektiv på tiden ofte afsæt i den lineære tid, som den 

’maskuline’ tid, der kommer til udtryk i den rationelle anordning og kontrol over tid og 

rum. Det er den rationelle instrumentelle tid, som gennem udøvelsen af kontrollen over 

aktiviteten i bureaukratiet, dokumentationen eller kontrollen sætter den økonomiske 

tidsforståelse først over den konkrete subjektive kropslige og relationelle tilknytning til 

tiden. Udelukkelsen af de relationelle og kropsligt forankrede erfaringer med tidens 

nødvendighed som en del af det lærerfaglige arbejde kan i den forstand føre til en 

”Disembodied expression of time” (Odih 1999: 1999). Altså at en måde at bruge tiden på, som 

ikke står i forlængelse af den organisatoriske administration og anordning af tiden ikke 

kun afkobler den type af arbejdsprocesser men også den identitetsmæssige tilknytning til 

den form for praktisering af faglighed udtrykt via tiden. I den forstand bliver spørgsmålet 

om definitionen af faglighed og værdisætningen af central betydning for, hvorvidt lærerne 

subjektivt formår, vælger eller blevet koblet henholdsvis på eller af fra de anerkendelses- 

og belønningsstrukturer, som fremhæves gennem synliggørelse af, hvad der tæller i 

arbejdet. Koblingerne kan samtidig være forbundet med de mere uudtalte og usynlige 

normer for, hvad der er i sidste ende er anerkendelsesværdigt arbejde udadtil, og som 

derfor skaber skævvridninger i anerkendelsen af både omfanget og typen af 

arbejdsindsatsen. Som den forskellighed der, kønnet og praktisk, er i mit materiale for, 

hvordan nogle lærere vægter det relationelle aspekt højere og arbejder langt mere intensivt 

med at fremme trivsel i klassen på bekostning af fritid og med en øget intensitet i arbejdet. 

Perspektivet kan muliggøre et blik for, hvad der kan kunne kaldes for lærerarbejdets 

temporalitet – altså de forskellige indlejrede tidslige selvfølgeligheder som lærerne på 

forskellig vis knytter sig til i forklaringer af, hvad de vægter i deres tidsbrug samt, hvordan 

den vægtning er spændt ud mellem subjektive faglige forståelser organisatoriske, 

ledelsesforankrede og tekstuelle repræsentationer af, hvilken type af tidsindsats, der tales 

frem som det der tæller. Og som derfor kommer til at overskygge og usynliggøre den 

arbejde, der ligger til grund for et bredere perspektiv på den ’gode klasse’, som læreren i 

0.b i Gilliams feltnote sigter mod at skabe.  

Tidsordener, tidsformativer, tidskonflikter og subjektive forhandlinger af sig selv som 

individ i og omkring de former for intentionalitet tiden tilskrives i et udspændt felt mellem 

den indre og ydre tid, mellem den abstrakte og den konkrete tid. Den lineære tid er den 

funktionelle tid, afgrænsningens tid, planlægningens tid, struktureringen tid, 

arbejdsgangens og workflowets tid, der ofte er indlejret i den type af management-

praksisser, der gennem standardiseringen af organiseringen bygger på ideen om den ideelle 



 

 

arbejdsgang. I den sociale og interpersonelle tid, som ikke nødvendigvis er cyklisk men 

forankret i vægtede subjektive hensyn i forhold til, hvad der betragtes som vigtigt at bruge 

tiden på.   

I forhold til den institutionelle etnografi og det næste afsnit om livshistorien, så bliver 

forskydninger i kønnede og klassede positioner, som lærerne både tilskrives og tilskriver 

sig selv interessante i de tids- og rumforskydninger, der sker omkring organiseringen og 

koordineringen af arbejdet over tid. I det næste afsnit introducerer jeg derfor til de 

teoretiske perspektiver på livshistorien, som jeg har anvendt mig af i interviewet med 

Hanne om sine 35 år som lærer på samme skole.  

Livshistorien som socialhistorisk perspektiv på 
forandringsprocesser  

”Traditioner er ikke blot nedarvede; individer vælger blandt forskellige elementer og gør dem til deres egne 
i processer, der involverer aktiv konstruktion og rekonstruktion. Mennesker lever deres liv og fortæller deres 
historier i socialt strukturerede omgivelser, men deres handlinger og historier har også en potentielt 
transformerende indflydelse på ”samfundet”” (Gullestad 1996: 31-31). 

I afhandlingen har jeg i interviewet med læreren Hanne, der har været lærer på samme 

skole gennem 35 år, anvendt det livshistoriske interview som metode. Men ellers er det 

grundlæggende en selvstændig pointe i min tilgang, at alle individer bringer deres 

livshistorie med ind i arbejdet og fra det afsæt bør indgå med deres livshistorie. Derfor 

har jeg i de fleste af mine interview, og særligt de lærere jeg interviewer eller følger flere 

gange, haft en interesse for deres baggrund.  

Jeg har også forsøgt at kombinere det livshistoriske interview med min interesse for den 

institutionelle etnografi. Specifikt ved at analysere interviewet i en registrering af de større 

forandringer i organiseringen og koordineringen af aktiviteter over tid, som de træder 

frem gennem Hannes erfaringer. Jeg har dog ikke sporet forandringerne i tekster, men i 

stedet anskues det livshistoriske interview gennem IE som en måde at skrive 

forandringerne frem i den type af social aktivitet, som lærerarbejdet er. Livshistorien er et 

situeret perspektiv. En historie fortalt fra neden, som rummer særlige kendetegn fra netop 

det konkrete sted. Den ’lille historie’ bringer os også tættere på, hvordan individer tænker 

om de kendetegn og brud, som de oplever dem undervejs samt, hvad der kendetegner 

særlige udviklingsprocesser. Målet er ikke at tilstræbe den objektive fortælling men at lave 

analyser, der kan synliggøre de subjektive refleksioner i interaktion med den forandring, 

der sker i subjektets omverden. Som jeg viser i analysen, så giver indblikket i Hannes egen 

udviklingsproces som lærer et interessant indblik i, hvilke tanker hun gjorde og gør sig om 

arbejdet, hvilken virkelighed der møder hende for 35 år siden samt, hvilke større 

forandringer hun fra sit subjektive perspektiv genkalder som særligt indtryksfulde i måden 

der sker nye organiseringer af lærerarbejdet på. Men samtidig bliver denne type af 
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historiske analyser også præget af subjektets egen analyse og fortolkning. Hanne lister ikke 

bare hændelserne op, men giver dem sit eget præg og forklaringer. Og disse er også 

interessante og vigtig viden i sig selv, fordi de fortæller om lærerrollen gennem tiden set 

fra nutidens oplevelse af at være lærer. Et kontrasterende analytisk perspektiv om 

socialisering, brud og fællesskabsformer. At se fortiden gennem nutidens erfaringer som 

spejlkabinet muliggør, at den personlige historie også bliver set i lyset af de refleksioner 

en lærer gør sig med afsæt i at kigge tilbage på sig selv fra nutidens situerede erfaring og 

erkendelser – et perspektiv på læreridentitet gennem tid og rum. 

Når begivenheder betragtes udefra eller ovenfra bliver historiens begivenheder skrevet 

sammen til mere eller mindre ordnede og lineære forløb. Der tales om historien som et 

ordnet forløb, og hvordan historiske episoder og tidsperioder har været med til at forme 

mennesker og samfund. Tidsperioder bruges fx til forklaring af et subjekts socialisering 

og biografiske linjer. Men dermed risikerer det dynamiske vekselvirkende forhold, som er 

knyttet til den lokale kontekst og subjektets egne erfaringer at forsvinde i de bredere linjers 

konturer. Som Peter Alheit (2005) skriver i en kritik af Bourdieus ”strukturalistiske 

voyerisme”, så er det sådan, at selvom de kontekstuelle og strukturerende forhold og 

perspektiver giver adgang til de store linjer, så indebærer en sådan tilgang ligeledes risikoen 

for, at indsigten i de individuelle positionsmuligheder afskrives. Igennem den lille historie 

er det muligt at få øje på de personlige kampe og sejre i bestræbelsen efter at give mening 

til sit arbejdsliv. I den forstand er jeg interesseret i Hannes fortælling uden at være 

interesseret i, hvilken type lærer Hanne er. Men mere interesseret i, hvordan hun beskriver 

træghed og forandringer i lærerarbejdets institutionaliserede form, som hun møder, 

reproducerer og bidrager til at forandre. Jeg er interesseret i Hannes subjektivitet i forhold 

til, hvordan hun forstår sig selv placeret i et dynamisk spændingsforhold. Jeg interesserer 

mig for Hannes erfaringer som hun ved at være et situeret subjekt i en virkelig og lokal 

kontekst arbejder i og med. I de mulighedsrum for brud og friktioner, som opstår i 

relationen til både andre sociale aktører såvel som ”magt- og herredømmestrukturer”, er der 

netop mulighed for at få indblik i og en forståelse for de handlingsressourcer, som har 

udgjort relevante dimensioner i givne sociale forandringer (Alheit 2005: 131). 

Spændingsforhold mellem kontinuitet og diskontinuitet må forstås som en socialhistorisk 

proces, hvor individet ligeledes tolker på og agerer i forhold til samfundsmæssige 

forandringer, og som biografiens narrative fortællestruktur kan skabe en bedre forståelse 

for ”Vi kan kun spore ’logikken’ i historiske brud og diskontinuiteter i krige, katastrofer og 

revolutioner, hvis vi har forstået menneskers behov for kontinuitet i disse diskontinuiteter” (Alheit 2005: 

132). Som det der driver og skaber dagligdagens kontinuitet i diskontinuiteten.  

Subjektive løbebaner 

Det ligger næsten i overskriften, at en historisk vinkling på det subjektive og partikulære 

ikke skriver den objektive historie frem. Biografiske fortællinger er løbebaner i sociale 



 

 

rum, og derfor kan det give mening at undersøge de positioner, som bliver gennemløbet 

undervejs (Alheit 2005: 129). Fakta om indførelsen af en given skolelov, 

arbejdsmarkedsreform eller arbejdstidsaftale kan meget vel være på plads, og udgøre 

forklaringen af faktuelle omstændigheder. Men den subjektive respons udebliver og 

dermed udebliver det subjektive selvforhold forstået som individets forklaring af 

sammenhængen i den ’rodede hverdag’. Den subjektive respons rummer en 

meningsdannelse, der kommer frem gennem fortællingens struktureringer og 

sammenbindinger af dele til meningsfulde helheder. Det der binder fortællingen sammen 

i årsagsforklaringer: ”Det var også fordi”, ”Jeg tænker, at det skyldes”. Netop fordi erfaringer i 

vid udstrækning befinder sig inden for horisonten af historier, fordi ”Historier skaber de 

sociale kontekster, uden hvilke vi ikke kunne leve” (Alheit 2005: 132). Erindringer vil mødes af 

både fortællerens fremstilling af sig selv i form af ’tolkningsskemaer’, skematiske 

fremstillinger af sig selv og begivenheder, som tvinger fortælleren til at overholde visse 

nødvendigheder – ikke mindst fordi, at tolkningsskemaerne ofte har selvstændiggjort sig 

selv i forhold til historierne (Alheit 2005: 133). Biografier er i den forstand utænkelige 

uden et ’egensind’ (Alheit 2005: 130), hvilket fordrer en variation fra fx fortællinger om 

gennemgribende moderniseringsprocesser, der bare sætter sig igennem som 

nødvendigheder. Eller at visse af de deltag, der bliver til reformer allerede forinden har 

været en del af praksis. Omvendt er kontinuitet i den biografiske fortælling heller ikke at 

regne for en illusion, da den biografiske fortæller ikke vilkårligt kan suspendere sin 

biografiske viden til at gælde andre og nye biografiske omstændigheder. Der er med andre 

ord samtidig en vis fastlåshed i begivenhed og tid, som må reaktiveres gennem 

fortællingen (Alheit 2005: 130). Som det også bliver meget tydeligt i Hannes fortælling, så 

er de narrative strukturer henvist til en sammenkobling med historier om kollektiver, der 

illustrer det individuelle i det kollektive og det kollektive i det individuelle. Det enkelte 

individs narrativ har kollektivet som præmis for at kunne udmønte en sammenhængende 

biografi over livets erfaringer, som deltager i den ’fælles fortælling’: 

 ”Men hvis individerne, på grund af radikale moderniseringsprocesser i livsverden, afskæres fra de 
ressourcer, som ligger i den overleverede eller ubetinget delte erfaring, så mister de sandsynligvis centrale 
biografiske kompetencer i forhold til at kunne tilslutte sig kollektive erfaringssammenhænge samt 
indlejringen i disse” (Alheit 2005: 131).  

De kollektive erfaringssammenhænge er i min analyse vigtige, fordi Hannes skildring af 

hendes aktiviteter som lærer i tid og rum, hendes bevægelser på tværs af linjer og skel i 

arbejdsdagen tider og steder afspejler, hvordan lærerne og skolen tolkes og tolker sig selv 

ind i en samfundsmæssig kontekst både som samfundskritik og som indlejret i større 

samfundsforandringer. De kollektive erfaringsrum bliver dermed til rum i fortællingen, 

hvor Hanne, og de andre lærere i øvrigt, placerer sig selv og sit liv i fortællinger mellem 

brud og kontinuitet ikke som isoleret individ, men som interagerende med både andre 

sociale aktører, deres erfaringshorisont og samfundsmæssige forandringer. Diskussionen 

om ’blikket’ på historien, om det er nedefra eller ovenfra opdeler Alheit i to positioner: 

Feltherrens forhøjning med de generelle perspektiver og skyttegravsperspektivet (Alheit 
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2005: 127). Denne dikotomiske opdeling bliver dog noget problematisk, fordi det 

udelukker, at de to positioner ikke kan lære noget af hinanden. Jeg har selv begge 

perspektiver med, og hvert perspektiv har sine fordele. Dog vil jeg igen understrege, at 

netop lærerfeltet generelt har været domineret af de store fortællinger fra ’feltherrernes 

forhøjning’ – og dermed har der været et fravær af bidrag til de mange subjektive 

fortolkninger og erfaringer, som har gennemløbet folkeskolen som institution gennem 

årene. Alheit argumenterer for brugen af det subjektive og partikulære perspektiv som 

’lærehistorie’, der i mindre grad bygger på spekulative prognoser og i højere grad på 

empirisk forskning (Alheit 2005: 132). Den ambition deler jeg.  

Læreren som medforsker på eget arbejdsliv 

Den livshistoriske fortælling med sit ’skyttegravsperspektiv’ er interessant i forhold til den 

subjektive meningskondensering og positionering af sin egen identitet i fortællingens 

kontekst. Det ligger i fortællingen, at den må have en sammenhæng, et forløb og en 

opbygning for at give mening. Meningen må derfor tilskrives gennem de udvalgte 

delelementer i det narrative, og i udvalget foregår samtidig en refleksiv proces i 

fortællerens egen position i historiens opbygning. Når jeg interviewer Hanne, så betyder 

det samtidig, at hun indtager en direkte medforskende position i en trippelhermeneutisk 

proces, hvor vi i fællesskab reflekterer over hendes erindringer og laver fortolkninger over 

fortolkningerne. Selve fremstillingens opbygning, de udvalgte tematikker og sprogbruget, 

der knytter sig hertil er hos Hanne i sig selv forskningsmæssige bidrag. Hannes historie 

om lærerlivet er selvfølgelig ikke en fantasifortælling, men en fortælling med udvalgte 

elementer, der vælger noget fra og andet til. Selve den bearbejdningsproces er således også 

interessant i forhold til fortællerens forståelse af sin egen identitet i fortællingens 

progression i og med, at fortælleren positionerer sig selv i det felt, der udgør fortællingens 

kontekst af kollegaer, politikker, forældretyper, elevtyper, faglige diskussioner m.m. I den 

forstand vil fortællingen også få en særlig progression, der illustrerer en type af udvikling.  

Analysen af Hannes tid som lærer gennem historien har analytisk relevans for mit arbejde 

og perspektiv, fordi den netop placerer Hanne i en fortællermæssig struktur, der giver en 

forståelse for hendes modstand mod både den skole hun træder ind i, og som hun er med 

til at forandre – første position – men samtidig, hvordan moderniseringens forandringer 

’ude fra’ også griber ind i hendes livsverdensorienterede selvforståelse på subtile måder – 

anden position - og ikke bare bryder med hendes egen forståelse af lærerrolle og 

folkeskole, men er et brud med det ’konjunktive erfaringsrum’ dvs. i den kollektive 

baggrundsviden, der er indlejret i det sociale felt, og som hun med de andre lærere 

interaktivt er fælles om (Mannheam 1980, 211 ff i Alheit 2005: 138). Det bliver meget 

konkrete erfaringer, der illustrerer mødet mellem det lokale og det ekstralokale, mellem 

traditionen og den transformerende indflydelse indefra og udefra. Ved at lytte og analysere 

på Hannes fortælling, og hvordan den er bundet op på ’ekstra-lokale’ forhold, der rækker 



 

 

ud over Hannes lokale erfaringsdimension bliver det samtidig muligt at blive klogere på 

større forandringstendenser i de tidsteksturer, som præger arbejdets tidsmiljø og som i 

interaktion med Hanne og hendes kollegaers ’finden vej’ gennem lærerarbejdets 

forandringer også bliver af betydning for, hvilken baggrund de seneste forandringer må 

ses i lyset. I den forstand kan Hannes livshistorie gennem en specificering af, hvilke 

skiftende temporale dynamikker Hanne over tid praktiserer som en inkorporeret del af 

den identitetsmæssige tilknytning og meningsdannelse samtidig give forklaringskraft til 

hvilken institutionaliseret betydningen tiden får lærerne i en kollektiv forstand. På den 

måde udgør Hannes livshistoriske fortælling en baggrundsforståelse for, hvilke erfaringer 

som nutidens lærerarbejde hviler på. 

I det næste afsnit forlader jeg de teoretiske nedslag og overvejelser for at beskrive nogle 

af de metodologiske og metodiske inspirationer og udfordringer, som jeg støder på 

undervejs. Særligt i forhold til den poststrukturalistiske videnskabsteori og metodiske 

tilgang med fokus på den institutionelle etnografi, etnografien mere bredt set og 

feltarbejdet som videnskabsproduktion.  
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Metodologiske refleksioner og analysestrategier 

”(…) with all the good intentions, excellent craftsmanship, and even with the reliability and eloquence of 
a particular story, representing Others is always going to be a complicated and contentious undertaking 
(…) The question becomes, how do we begin to discuss our positionality as ethnographers and as those who 
represent Others?” (Madison 2004: 4, 6) 

“There is no “one way” to conduct an institutional ethnographic investigation; rather, there is an analytic 
project that can be realized in diverse ways. Institutional ethnographies are rarely planned out fully in 
advance. Instead, the process of inquiry is rather like grabbing a ball of string, finding a thread, and then 
pulling it out; that is why it is difficult to specify in advance exactly what the research will consist of” 
(Devault & McCoy 2006: 20). 

Gennem forskning repræsenterer vi andre. Og som Madison skriver, så er det et 

kompliceret, omdiskuteret og stridbart foretagende, som kræver grundige overvejelser 

over ens egen position, egne holdninger og valg på vejen frem mod at skrive det, der i 

sidste ende, gennem ens egne tanker og oplevelser, bliver til repræsentation af andres liv. 

I den erkendelse hviler en etisk fordring. En essentiel del af et forskningsprodukt er 

derfor, at der er transparens i den måde, man er kommet frem til sit forskningsresultat på 

samt, hvilke tanker om ontologiske og epistemologiske forankringspunkter, forskningen 

er blevet til på baggrund af. I den henseende både det faktuelle, hvor, hvornår, hvor mange 

gange og hvorhenne, men også en synliggørelse af, hvornår hvilke tanker er blevet tænkt 

og behandlet i mødet med og analysen af empirien. Det er spørgsmål om at kunne se 

forskerens refleksivitet i materialet. I den henseende har det været vigtigt i min proces at 

bruge tid og sider på at overveje, hvilken betydning og hvordan refleksioner bag min 

forskning kan blive transparente for læseren. I den henseende er jeg enig med Alvesson 

& Sköldberg, når de skriver:  

Empirical material – interpretations referring to ‘reality’ – remains important, but we must proceed with 
care and reflection, pondering a good deal more upon what the empirical material means, and why we make 
just these particular interpretations, before forming any opinions of ‘reality’ as such. The research process 
constitutes a (re)construction of the social reality in which researchers both interact with the agents researched 
and, actively interpreting, continually create images for themselves and for others: images which selectively 
highlight certain claims as to how conditions and processes – experiences, situations, relations – can be 
understood, thus suppressing alternative interpretations (Alvesson & Sköldberg 2009: 6).  

Fortolkninger sker i den forstand altid med udeladelsen af andre mulige fortolkninger. Så 

synliggørelsen af begrundelserne for undersøgelsens retning bliver afgørende som et 

transparenskriterie sammen med refleksioner over, hvad empirisk materiale betyder samt 

forudsætninger for, hvordan empirien kan bearbejdes, analyseres og fortolkes. Det bliver 

ikke nemmere i arbejdet med den institutionelle etnografi, hvor man, som Devault & 

McCoy skriver, starter med at trække tråden ud af et garnnøgle og ser, hvor den fører en 

hen på vejen gennem indsamlingen af empiri. Jeg har allerede redegjort for en række af de 

valg jeg har truffet undervejs, min vej til folkeskolefeltet og lærernes arbejdsliv, mine egne 

tanker og overraskelser i forbindelse med feltet, min bekymring og refleksioner over 

teoriers rolle samt gennem den udvalgte teori implicit beskrevet store dele af mine 



 

 

ontologiske og epistemologiske forankringspunkter. I det her afsnit fortsætter jeg med 

den type af overvejelser med et mere direkte fokus på situationer fra det empiriske arbejde. 

For som Alvesson & Sköldberg pointerer, så er det essentielt at reflektere over, hvordan 

ens valg i forbindelse med forskningsprocessen, har haft indflydelse på, at det netop er 

den gengivelse af den sociale virkelighed, som træder frem. I forlængelse deraf bliver det 

nødvendigt at synliggøre, hvad der har været ens interesse og skabt den indledende undren 

i iværksættelsen af processen. Det er nødvendigt at synliggøre, hvordan arbejdet undervejs 

også influerer på en selv i repræsentationen af den sociale virkelighed, fordi forskningen 

er en rekonstruktionsproces, som vil være influeret af forskerens egen 

erkendelsesinteresse og valg undervejs.   

Min vej gennem afhandlingen har været en proces præget af særligt et afgørende skift 

undervejs med betydning for min metodiske tilgang. I min læsning af den institutionelle 

etnografi påbegyndtes et større skifte i min erkendelsesproces, der videreudvikles i forhold 

til min tidligere træning i kvalitative studier. For at leve op til kriterier om validitet, 

reliabilitet og generealiserbarhed knyttes der i kvalitative studier ofte an til strukturerede 

former for interviewguides (fx Kvale & Brinkmann 2009), tydelige formulerede 

undersøgelsesspørgsmål i deltagerobservationen og en klar struktureret proces fra 

problemformulering til konklusion. Tilgangen er en måde at skabe transparens i 

forskningsprocessen og bygger videre på anerkendte udviklinger inden for den kvalitative 

forskningsmetodologi.  

Den institutionelle etnografi anlægger en mere grounded og etnometodologisk tilgang. 

Selve sigtet for og tilgangen til undersøgelsen er i selve processen ikke styret af de 

detaljerede undersøgelsesspørgsmål, der i forvejen er grundigt udtænkt og formuleret i 

tematiske anordninger på samme måde som, at ens datamateriale ikke indordnes i 

tematiske kodninger. I stedet starter den institutionelle etnografi i det konkrete ståsted. I 

en allegori bruger de institutionelle etnografer tit de offentlige oversigtskort, der er at finde 

i byer, hvor der med en rød prik står angivet ”you are here”. Undersøgelser starter i en 

konkret erfaring. Det kan være ens egen eller andres, og derfra udfolder arbejdet sig skridt 

for skridt efterhånden som forskeren bliver klogere og lærer om den problemstilling, som 

har udgjort afsættet for processens begyndelse. Det får afgørende betydning for, hvad der 

spørges om, hvordan der spørges, hvad der ses efter, og hvordan det situerede subjekt, 

informanten, hele tiden knyttes an til bredere relationer i og uden for det konkrete felt. 

Den institutionelle etnografi kombinerer Marx´s materialistiske perspektiv og Garfinkels 

etnometodologiske i kombination med udviklingen inden for den feministiske 

forskningspraksis ved grundlæggende at undersøge løbende aktiviteter i individers liv. Det 

sociale er set som en ”concerting of people´s activities” - en tilgang der deles af bl.a. 

fænomenologien, den symbolske interaktionisme og etnometodologien (Devault & 

McCoy 2006: 17). Det er med referencen til Marx, at det lokale, mikrosociale og situerede 

kobles til analyser af, hvordan koordineringen af folks aktiviteter i en bredere skala og på 

tværs af lokaliteter har ’forbindelse’ til hinanden – uden nødvendigvis at mødes ansigt til 
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ansigt: ”In contemporary global capitalist society, the ”everyday world” (the material context of each 

embodied subject) is organized in powerful ways by translocal social relations that pass through local 

settings and shape them according to a dynamic of transformation that begins and gathers speed somewhere 

else” (Devault & McCoy 2006: 17). De translokale sociale relationer er det Smith referer 

til som ruling relations (1989). Der er med andre ord hele tiden interesse for det, der ligger 

ud over det konkrete og som har indflydelse på informanternes aktiviteter i deres 

hverdagsliv som analyser af det generelle i det almene. Jeg gentager her en række af disse 

pointer om den institutionelle etnografi, fordi det får betydning for måden metoden 

bedrives. Blikket er hele tiden på informantens hverdagsliv, og det der betinger 

hverdagslivet. Jeg lytter til deres erfaringer, men har samtidig hele tiden opmærksomheden 

rettet mod, hvordan deres beskrivelse af deres arbejde som den erfaring de har 

akkumuleret gennem deres arbejdsviden (work knowledge) er rettet mod forhold uden 

for dem i deres beskrivelse af, hvordan den sociale virkelighed ser ud, opleves og 

praktiseres (Smith 2005). På den måde har jeg været interesseret i lærerne som subjekter 

ud fra det, de kunne lære mig om, hvad det vil sige at gøre lærernes arbejde med de 

organiserings- og koordineringsformer, der er forankret i måder at organisere skolen på. 

Som en viden om skolen omsat gennem begreber, love, paragraffer, forskningsresultater, 

kommunale teoretiske forståelser af arbejdstid og management til deres konkrete erfaring, 

hvor begreberne får status som noget, der gøres på forskellige måder. Et i udgangspunkt 

dynamisk spændingsfelt og en interesse for at prøve at forstå de dynamiske komplekser 

mere indgående i deres nuancer og fællestræk. 

Med den institutionelle etnografi må jeg hele tiden arbejde med et dobbelt blik. Analytisk 

ved i selve interviewsituationerne, deltagerobservationerne, dokumentstudierne og senere 

i den analytiske dialog med mit materiale at have blik for det dynamiske spændingsfelt 

mellem hverdagslivets erfaringer og feltets ruling relations. I interviewene bliver det 

vigtige at starte i en erfaring og folde den ud med afsæt i ens overordnede interesse. At få 

informanterne til at fortælle om, hvordan de gør deres liv, hvordan de gør det sociale som 

en praksis. Derfor bliver sproget i måden informanterne taler på en hjørnesten i måden 

at være analytisk til stede i interviewsituationen eller dellagerobservationen. Sådan startede 

jeg ikke med at interviewe og spørge. Men sådan lærte eller øvede jeg mig gradvist i at 

interviewe og spørge. For min egen proces betød det et større arbejde med at analysere 

og identificere mine egne forforståelser og teoretiske antagelser samtidig med, at jeg i langt 

større grad lod min ’bagage’ fra sociologiens teorier om universelle tendenser udfordres 

af empirien. Særligt med vægten på, at empirien var det der, sammen med min afsæt i en 

særlig interesse, måtte forme behovet for teori ud over det teoretiske fundament, som den 

institutionelle etnografi hviler på. På samme måde som i eksempelvis antropologien sker 

validiteten i analyseprocessen af materialet. Som Hastrup skriver, så er det vigtigt ikke at 

henfalde til en form for ”(…) klinisk objektivitet, der ikke mærker, hvad den beskriver, og dermed 

forråder både oplevelsen af det partikulære og organisationen af det globale” samtidig med, at ”(…) et 

krav til den etnografiske beskrivelse er, at den er sandfærdig” (Hastrup 2010: 28). Den 



 

 

institutionelle etnografis metodiske fremgangsmåde er i den forstand forankret i den 

abduktive proces – gennem løbende bevægelser mellem empiri og teori, og med afsæt i 

den problematik, der har drevet afsættet ind i arbejdet, at stille spørgsmålet til sig selv: 

Hvad er det jeg ikke ved? (Alvesson & Sköldberg 2010: 4-6).  

Så hvor jeg startede med at lave semistrukturerede interviews, bevægede jeg mig gradvist 

hen mod situationsspecifikke spørgsmål og andre typer af spørgeteknikker forankret i min 

undersøgelsesinteresse, der hele tiden var centreret om forholdet mellem lærernes erfaring 

med tid og så den ekstralokale diskursive forståelse af tidens organisering, som jeg 

forsøgte at forankre i erfaringerne. Mine interviews tog mere og mere udgangspunkt i de 

spørgsmål, der havde meldt sig, siden jeg sidst enten havde lavet deltagerobservation eller 

interview med en lærer, samt de nye erkendelser der var opstået af at læse policy papers, 

artikler m.m. Hvis jeg skulle interviewe den samme lærer igen, læste jeg altid det 

forudgående interview grundigt igennem og arbejdede mine spørgsmåls interesse i den 

retning, mit materiale over tid havde ledt mig frem til. Jeg kunne have en liste med ind 

som oversigt, der nogle gange blev fulgt forholdsvis planmæssigt imens interviewet pågik, 

og andre gange tog interviewet sit afsæt i en konkret hændelse eller et spørgsmål, der 

virkelig fik lærerne til at tale om deres konkrete oplevelser.  

Samtidig har forsøgt at lære, hvordan den institutionelle etnografi lægger mærke til, 

hvordan ens informanter taler. Det Smith kalder for ’institutional captures’, og som er en 

bestemt tillært måde at tale på typisk med ophav i en fagkulturs eller professions måde 

teoretisk at forstå og kategorisere den sociale verden på gennem brugen af begreber til at 

beskrive fænomener. Men som i beskrivelsen bliver til tomme betegnere, da begrebet i sin 

gengivelse af et empirisk fænomen ikke beskriver, hvordan begrebet konkret sker eller ser 

ud. Som Ann Manicom beskriver det i en mailkorrespondance med Devault & McCoy 

(2006) i henhold til spørgsmålet om udfordringen med at interviewe professionelle, så er 

udfordringen: ”to get them beyond saying something like ”Well, I have a lot of ADHD kids” to 

getting them to actually describe day-to-day work processes. The discourses are of course also interesting 

and an important piece of the analysis, but shifting them out of the discourse is important for actual 

descriptions of the work process” (Devault & McCoy 2006: 37). At have øje for sprogets tendens 

til at lukke sig om begreberne, og som derfor kræver en særlig spørgeteknik, har krævet 

træning. Jeg har specifikt anvendt teknikken til at gå væk fra selv at bruge begreber om tid 

og tale i begreber om tid til at se tiden som de dagligdags processer, som udfolder sig og 

som kan beskrives gennem gengivelser af, hvordan tidsligheder ser ud i konkrete 

situationer. Som hvad der konkret sker, når lærerne forsøger at prioritere mellem 

forskellige hensyn i deres forberedelsestid i kontrast til sætningen ”jeg har alt for lidt 

forberedelsestid”. Hvad vil det så sige, at have for lidt forberedelsestid, og hvad er det konkret 

i dagligdagen, der leder til den oplevelse. Gang på gang har jeg i læsningen af mine egne 

interviews set, hvordan jeg har ’fejlet’ for derefter, i erkendelsen deraf, samtidig at kunne 

bruge det i mit videre arbejde i en skærpelse af teknikken. Jeg har skulle udfordre mig selv 

ved fx at spille dum eller uvidende i situationer, som ellers er blevet til indforståede scener 
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fra arbejdslivet mellem lærerne og mig ved at være genkendelige situationer, og hvor det 

kan virke underligt at bede en lærer om at fortælle indgående, hvad der sker i den situation 

og hvorfor.  

Men et af de helt centrale fokuspunkter har været ikke at se lærerne som en ”population of 

subjects” (Devault & McCoy 2006: 18), men at se hver enkelt lærer som en informant, der 

med afsæt i sine egne betingelser er vidende om, hvad det vil sige at arbejde i en folkeskole 

– noget jeg kun kunne læse om gennem andenordens diskurser, ekspertudtalelser eller 

generaliserende analyser. Der manglede med andre ord flere empirinære, grundige, 

udfoldende, nuancerede analyser af forholdet mellem tid og lærerarbejdet, hvor det var de 

mennesker, der i dagligdagen skal ’bruge tiden til noget’, der udtrykte sig – hvad der kunne 

kaldes for de ’ekskluderede perspektiver’. Jeg forsøgte især at have øje for, hvad der i 

lærerarbejdet var arbejde, men som ikke faldt ind i sprogets ’institutional captures’ – såsom 

undervisning eller forberedelse – der som overordnede begreber ikke siger noget om, 

hvordan forberedelse eller undervisning gøres, men i stedet giver et rent eller renset billede 

af, hvordan en arbejdsdag ser ud. Jeg forsøgte at have øje for og beskrive de steder, hvor 

lærerne var ”(…) drawn into work that goes beyond official accounts of their jobs” (Devault & 

McCoy 2006: 28). Fordi den institutionelle etnografi ikke er interesseret i at teoriudvikle 

gennem empirien, men har en interesse for at kortlægge eller forstå organiseringen af det 

sociale -  såsom tiden som social organisering - så inddrager jeg ikke teorien i en diskussion 

med de empiriske analyser. Hvad angår teorien om tid ville det også hurtigt opstå en 

mærkelig distance mellem den meget abstrakte teori og empirien. I stedet har teorien været 

forankret som indblikket i, hvordan jeg forstår tiden i det sociale og metodisk går til værks 

med at studere det sociale. Det kan efterlade et spørgsmål om transparens, da jeg ikke 

inddrager teorien direkte i mine analyser. Derfor har jeg også forsøgt at synliggøre mine 

egne teoretiske perspektiver, som de tog sig ud i starten af forskningsperioden som en del 

af min forforståelse – et teoretisk perspektiv jeg udvikler undervejs ved at forholde mig 

kritisk til mine egne teoretiske positioner.  

På samme måde som i etnografien, har jeg i den institutionelle etnografi måtte bruge mig 

selv til at lære om den verden jeg trådte ind i. Det involverer overvejelser om adgang og 

exit (Wulff 2000), grader af deltagelse og brugen af forskellige deltagelsesformer, 

feltnoteteknikker (Spradley 1980), fordomme og forforståelser (Steno 2015) - og ikke 

mindst at være bevidst om, hvad det er jeg deler med det felt, jeg træder ind i. En række 

af de overvejelser og situationer vil jeg i de følgende afsnit komme ind på for senere at 

bevæge mig mere ind i de metodologiske overvejelser. 

Det fælles og det forskellige  

”(..)”home” is a conceptual category with shifting references: since I grew up in the ballet world, conducting 
fieldwork there was, for me, like coming back home. I danced classical ballet quite intensively for fifteen 
years (…) But if the notion of ’home’ is a conceptual category with shifting references, so is that of ’away’. 



 

 
My home is ’away’ for someone else, or in this case, the ballet world seems impenetrable and alien to many 
outsiders” (Wulff 2000: 151-152). 

Hvad er ude og hvad er hjemme for hvem, som Helena Wulff skriver. Er folkeskolen fx 

som at komme hjem, fordi jeg har gået der i mit børne- og ungdomsliv? Og i hvilken grad 

vil det afhænge af mine oplevelser af at gå i skole? Hvordan håndteres det faktum, at 

etnografen er både en insider og outsider på samme tid (Spradley 1980: 57)? Hvordan er 

det muligt at få adgang til andres ’hjemme’ og accept i et felt, der har sin egen kultur, og 

hvordan skal man forholde sig til det at bevæge sig rundt i sociale strata, relationer og 

magtstrukturer? Hvilken betydning får ens egen relation og involvering? Og hvordan er 

det muligt at arbejde med ens involvering og distance til den kultur, som der for en stund 

gives adgang til og tages ophold i vel vidende, at det er via en selv som værktøj, der skal 

opnås indsigt og ny viden?  

Gennem distinktionen mellem de konceptuelle begreber ’ude’ og ’hjemme’ rejser Wullf 

den type af spørgsmål, som enhver der udfører etnografisk arbejde, må forholde sig til. 

Selv havde jeg ingen tidligere erfaring med at udføre feltarbejde. Mødet med skolen og 

lærerne blev mødet mellem noget forskelligt og fælles på samme tid. Både lærerne og jeg 

arbejdede med uddannelse. Jeg havde selv haft mine ben i en folkeskole som skoleelev, 

og jeg havde derigennem mine forståelser af læring og uddannelse. Jeg følte mig derfor 

hurtigt hjemme, men måtte samtidig prøve at blive bevidst om, hvad det betød at ’føle sig 

hjemme’. Det var en verden med blyanter, bogstaver, tal og papirer, som gjorde det 

naturligt at træde ind og hjælpe elever med løsning af opgaver eller snakke om uddannelse 

og læring med lærerne. Men ud over at skolen var et for så vidt afgrænset og genkendeligt 

sted at færdes rundt i, var det også i en særlig tid, der satte en særlig rytme, et særligt tempo 

midt i reformens kaotiske tilstande, som det var svært at sætte sine fødder i og som 

automatisk skabte grænser mellem mig og felten. 

I henhold til mine feltnoter, så var min strategi i starten at skrive alt ned. Om rummet jeg 

var i, hvad lærerne gjorde, hvad klokken var når vi gik fra det ene rum til det andet. Jeg 

havde aldrig lavet feltarbejde før, og jeg tænkte, at jeg hellere måtte notere så mange små 

stikord, jeg kunne. For jeg vidste ikke præcis, hvad det var jeg ledte efter. Hurtigt fandt 

noteskrivningen dog et mere naturligt leje. Den lille notesbog virkede heller ikke så 

underlig i en skolekontekst. Og jeg forsøgte at afveje, hvornår lærerne var opslugt i andre 

aktiviteter eller ved at tage små tidsrum for mig selv i personalerummet eller 

forberedelseslokalet. Om aftenen, og helst samme aften, skrev jeg mine stikord ud til 

samlede tekststykker. Efter noget tid skete der det, at noterne fra selve undervisningen fik 

en mere repetitiv stil i sit udtryk. Min interesse for selve undervisningen stagnerede i takt 

med at undervisningen føltes hjemmevant. Det fik mig til at fokusere mere på 

mellemrummet mellem undervisningen. Samtidig var feltarbejdet præget af særlige typer 

af bevægelser med et repetitivt udtryk. Vi bevægede os fra forberedelseslokalet til 

undervisningen, der blev formidlet et fagligt stof inden for et fagligt emne, og vi gik tilbage 

igen. Måske var der indlagt en øvelse. Måske en øvelse, hvor vi også skulle ud. Gentagelsen 
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begyndte at sætte sig i mig som en latent kedsomhed. Senere blev jeg klar over, at de 

situationer var relevante i sig selv for min egen forståelse af, hvordan skolen stadig er 

bygget op om tiden som strukturerende princip, og hvordan en intentionalitet er indlejret 

i tidsrummene. Men når jeg sad på en af de alt for små stole til min pludselige lange og 

store voksenkrop, igen i et firkantet lokale, så skete det tit at kedsomheden indfandt sig. 

Når vi altså ikke skulle tegne eller lave andre mere kreative aktiviteter. Oplevelserne var 

en påmindelse om skole og læring set fra børnenes perspektiv, hvor den voksnes verden 

om faglige resultater i stedet blevet erstattet af et spørgsmål om formålet med at skulle 

være opbevaret i firkantede rum med voksne, der taler og sætter dagsordenen.  

Omvendt var mellemrummet interessant som arbejdspladsens andet eller tredje rum. Det 

var i de andre rum og tidsrum, at lærerne blev forbundet med hinanden. På gangene, i 

forberedelseslokalet, i skolegården eller på bagtrappen. Der foldede historierne sig ud. I 

min manglende erfaring med feltarbejdet havde jeg derfor også en tendens til at overse 

det, der faktisk betød noget. Nemlig gentagelsens kontrast til de ’andre rum’. Gradvist 

blev det tydeligere, hvor gennemgående lærerarbejdet er en bevægelse gennem tid og rum. 

At fokusere på aktiviteternes mønster og gentagelse blev min vej ind til at forstå skolens 

tid som et etnografisk håndgribeligt fænomen. Gennem forståelsen af de forskellige 

tidsrum betydning samt, hvordan dagen er formet gennem struktureringen af aktiviteter 

og kvaliteter ved tiden - støj, forstyrrelse, ro, tempo, intensitet, struktur, kaos – og rytme. 

Samtidig blev bevægelserne gennem skolen den stedslige manifestation af det ordnende 

og organiserende princip. Bygningerne, deres gange, borde med computere, store 

opholdsrum, små forberedelseslokaler, der som et opskåret lærerværelse nu var kastet ud 

på skolens forskellige afdelinger i små enklaver – og som bag de aflåste døre var et lukket 

land for både mig og eleverne uden en voksen med en nøgle. De mange undervisningsrum 

og skolegården rettede hele tiden vores bevægelser og aktiviteter ind sammen med 

gentagelsen i vores ’pendleri’ mellem forberedelseslokaler og klasseværelser. Rummenes 

indramning og tidens strukturering blev til en kropsliggjort følelse af, hvordan folkeskolen 

er institutionaliseret som bevægelse og rytme, og at rytmen lå som en kropslig forankret 

hukommelse fra min egen skoletid. Og alligevel er det først i den ”(…) retrospektive 

identifikation af data og metode (…) at væsentlige dele af materialet først åbenbares ved eftertanken. Der 

viser sig pludselig spor, man ikke havde set tidligere, og den analytiske ordning af stoffet viser 

sammenhænge, hvor der før kun var et gabende hul” (Hastrup 2010: 404). Selvom der læses 

artikler, rapporter, dokumenter og lægges planer for det empiriske arbejde har det, som 

Hastrup skriver det, været min erfaring, at det ikke er de indledende skridt i planlægningen 

af analyseproceduren eller diskussionen med forskningsfællesskabet, der sikrer den gode 

analyse. Det er i stedet det hårde minutiøse arbejde med at trænge ind i analyserne gennem 

dialogen med sit eget datamateriale (Smith 2005), i den dobbelte dialog med materialet, at 

der begynder at komme hul på analysen og de mange tråde bliver til en samlet fortælling.  



 

 

I det næste afsnit vender jeg mig overordnet mod repræsentationens krise som ramme og 

den diskussion, der knytter sig dertil. Krisen der skabte postyr i det antropologiske felt 

bringer jeg delvist med ind i nogle af mine mere praksisnære udfordringer ved feltarbejdet. 

I det næste afsnit beskriver jeg også, hvordan min interesse i lærerarbejdets tid og hvordan 

jeg har forsøgt på at håndtere ’agensen’ i min brug af begrebet styring og ’ruling relations’ 

(hvad er det der ’ruler’?) samt, hvordan det får metodologiske konsekvenser, fordi det 

kommer til at afgøre typen af forskningsspørgsmål og undersøgelsens retning. Efter en 

kort intro til repræsentationens krise starter jeg dog med Foucaults perspektiv på viden, 

magt og styring, som et afsæt for diskussionen. Til slut berører jeg en række af de etiske 

overvejelser, jeg har gjort mig undervejs, som især handler om positionering, involvering, 

tilknytning og håndtering af oplevelser fra felten.  

Mellem ruiner og elfenbenstårne 

”The intensely performative and bodily experience of fieldwork is redeemed through writing. The hegemony 
of inscribed texts is never challenged by fieldwork because, after all is said and done, the final word is on 
paper” (Conquergood 1991: 190) 

Et af de større nybrud i kølvandet på repræsentationens krise var inspirationen fra særligt 

Michel Foucault og udviklingen af den poststrukturalistiske tænkning, der vendte sig bort 

fra videnskabelige kriterier som sandhed, rationalitet og det universelle for i stedet at 

spørge mere direkte ind til, hvorfor typer af tænkning stiller de spørgsmål de gør, og 

hvilket forhold der er mellem magt, viden og subjektivitet. Når jeg læser de mere 

selvransagende antropologiske og etnografiske skriverier, så bliver det tydeligt, at 

fagtraditionen med hovedsæde i den nære og langvarende deltagelse i et felt over tid har 

skulle komme sig oven på de ’chokbølger’, der blev sendt gennem felten efter 

repræsentationens krise og kritikken af, hvorvidt forskningen var baseret på den 

etnografiske tilgang kunne kaldes for videnskab eller om det blot var subjektive skildringer 

af en virkelighed, der ikke lod sig objektivt gengive i repræsentationen af ’det andet’ 

(Clifford & Marcus 1986, Marcus 1997: 410, Geertz 1998, Lather 2001). Symptomatisk 

var en af reaktionerne diskussion om, hvorvidt antropologien og feltarbejdet måtte vende 

sig mod mere positivistiske falsifikationstilgange af de antropologiske skildringer som et 

værn mod den perspektivisme, der var en konsekvens af, at det var antropologens 

fortolkning som udgjorde det videnskabelige materiale (Hastrup 2010: 405). Med 

repræsentationens krise blev der således stillet grundlæggende spørgsmål ved gengivelsen 

af ’virkeligheden’. Et brud der betød, at grænserne mellem de forskellige 

videnskabsdiscipliner blev udvandet og slørede (Geertz 1973). Men det var også et brud, 

som førte nye bølger af tænkning med sig om etnografiens rolle og tilgang til fremstillingen 

af videnskabelighed.  

Som en kontrast til troen på, at forskeren kunne afskrive virkeligheden, som den virkelig 

er og derigennem opnå den sande fortolkning af virkeligheden, var der i det nye daggry 
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nu en forsker, der skabte viden ved at være en intersubjektiv fortolker. Der var ikke en 

rigtig sand fortolkning af kulturen, men forskerens subjektivt prægede udlægning og 

fortolkning på basis af teorier, metoder og fagfællesskab. Viden blev nu også til gennem 

egne kropsliggjorte erfaringer i modsætningen til den uberørte iagttager og afskriver af 

virkelighedens ’skinbarlighed’ (Conquergood 1991: 180, Mills & Morton 2013: 86). 

Etnografien kravlede ud af ’positivismen skygge’ og blev i vid udstrækning nu også det 

kropsliggjorte arbejde, hvor egne følelser og tanker var legitime kilder og udgjorde 

afgørende forudsætninger for eller prægninger af den opnåede viden om kulturen, som 

forskeren tog del i. Forskningen blev nu formuleret et særligt sted fra. Forskeren var den 

der repræsenterede, og i erkendelsen heraf fulgte en forpligtelse på at skrive forskerens 

position og perspektiv frem. Det i en formulering af hvem det er, der ser og deltager i den 

omgivende verden. Men samtidig blev det en forudsætning, at forskeren kunne redegøre 

for, hvad der var med til at forme blikket gennem standpunktet for undersøgelsen (Geertz 

1988). Omvæltningen betød, at der nu måtte indtages en position i et situeret, lokalt, 

partikulært og positioneret sted fra. Etnografien var situeret og multipelt. Et perspektiv 

på verdenen set fra forskerens perspektiv og konkrete unikke ståsted men med teorien, 

analysen og fagfællesskabets bedømmelse som værktøjer. Et ståsted som stillede nye krav 

til forskerens refleksive evne i overvejelsen over, hvad det forskeren selv bragte med sig 

havde af betydning for produktionen af data (Bourdieu & Wacquant 1996). Nu skulle der 

redegøres for, hvor forskeren selv kommer fra, og med hvilket ophavs indflydelse 

tankerne blev formet, når forskeren som medskaber producerede viden om sit felt 

(Haraway 1988). Som reaktion på repræsentationens krise har etnografien siden 1980erne 

i vid udstrækning været inspireret af poststrukturalistiske og postmoderne 

videnskabskriterier. Der er især et stærkt fokus på sprog og diskurser, hvor sprog og 

diskurser bliver det aktive – det der ’gør’. Med vendingen fulgte et andet fokus på 

forskningens rolle, de spørgsmål der kan og bør stilles samt anvendelsen af nye 

forskningsmetoder. Og da det især er Foucaults arbejde, der har, og stadig er, den centrale 

inspirationskilde for meget af den poststrukturalistiske tænkning, så introducerer jeg kort 

til dele af Foucaults tænkning, som tidligere har været en stor inspiration, for derigennem 

at tydeliggøre min egen position.  

Indflydelsen fra Foucault 

Det er især Foucaults blik for, hvordan viden som magt gennem sprog, kategorier og 

begreber anordner og tilrettelægger menneskers liv, som åbnede op for helt nye måder at 

forstå historiens udvikling og videnskab på. I Foucaults analyser af de nyere samfund er 

magten ikke, som i den feudale tid, udøvet konkret gennem kongens autoritet, men 

forvaltes nu i form af statsstyring, statspolitik og statslige institutioners både subtile og 

konkrete styringsmekanismer. En mere blød og subtil form for styring der også har 

mennesket egen forvaltning af sig selv som sit objekt. En af Foucaults pointer er, at 



 

 

styringen fra 1600-tallet og frem i stigende grad må foregå med den iboende udfordring, 

at statsforvaltningen skal ske gennem individets ret og opfattelse af liberal frihed til at 

definere sig selv. Individer skal styres gennem deres udøvelse af den selvsamme frihed, 

som individer skal påvirkes til at forvalte sig hen imod særlige mål og intentioner. Staters 

forvaltning foregår i det paradoksale forhold mellem totalitet og individualitet på samme 

tid, fordi det samtidig er inden for staten, at individet skal definere og blive til sig selv: 

”Since the sixteenth century, a new political form of power has been continuously developing. This new 
political structure, as everyone knows, is the state. But most of the time, the state is envisioned as a kind 
of political power which ignores individuals, looking only at the interests of the totality, or, I should say, of 
a class or a group among the citizens. That's quite true. But I'd like to underline the fact that the state's 
power (and that's one of the reasons for its strength) is both an individualizing and a totalizing form of 
power. Never, I think, in the history of human societies-even in the old Chinese society - has there been 
such a tricky combination in the same political structures of individualization techniques, and of 
totalization procedures (Foucault 1982: 782) 

Subjektets livsførelse er i udgangspunktet problematisk set fra et statsstyringsperspektiv, 

men i de vestlige samfunds principper, med retsstat og folkestyre, kan individers adfærd 

ikke reguleres gennem direkte magtudøvelse. Styringstænkningen er indbygget i de 

institutionelle måder at forvalte folks liv på. Derfor må styringens udtryksform også foregå 

gennem regulering af adfærd gennem viden og modeller, som subjektet kan forme sig selv 

i forhold til - gennem biopolitisk sofistikeret udøvelse af styrings- eller reguleringskunst. 

For Foucault og det diskursteoretiske felt får magtperspektivet og forskellige historiske 

tiders forskellige diskurser, som særlige italesættelser om livsførelse og livspraksis - såsom 

den sunde krop eller skiftende forståelser af læring - stor betydning for den type af 

forskning, der bedrives, og de spørgsmål der stilles. Antrittet i tilgangen til undersøgelsen 

med et ophav i Foucaults tænkning er ambitionen om at bedrive styringsanalyser i 

samspillet med undersøgelsen af, hvordan subjektiveringsprocesser, altså subjekters 

forståelse og forhold sig til sig selv som subjekt, gennem tidsbestemte magt- og 

vidensformer, er med til at forme subjekters tænkning og adfærd. 

"The art of government ... is concerned with ... how to introduce economy, that is the correct manner of 
managing individuals, goods and wealth within the family, ... how to introduce this meticulous attention of 
the father towards his family, into the management of the state .  The first major shift, therefore, is from a 
concern with the nature of the state and then the prince and his concerns per se, to a broader and more 
detailed consideration of how to introduce economy and order (ie., government) from the top of the state 
down through all aspects of social life. Society was becoming a political target (Foucault 1978:8, 10  i 
Rabinow 1984: 15) 

Det er en anden måde at tænke forskning på i kontrast til oplysningstraditionen. I The 

Foucault Reader, redigeret af Paul Rabinow, beskriver Rabinow i indledningen forskellen 

ved at tage afsæt i en diskussion mellem Noam Chomsky og Michel Foucault. Hvor Noam 

Chomsky tilstræber en forskningsposition, der bygger på grundantagelser om, at der er 

noget grundlæggende ’sandt’ at sige om måden den menneskelige psyke fungerer gennem 

eksempelvis sprogets konstituering på tværs af sociale og kulturelle skel samt, at det er 

muligt at redegøre for fornuften eller udvikle principper for retfærdighed forstået som 
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universelle faktorer ved den human- og socialvidenskabelige forskning, som udgør 

universelle eller strukturelle forhold ved den ’menneskelige natur’.  Foucaults 

videnskabelige interesse er en anden. Hans arbejde består i at undersøge de videnskabelige 

felter og hele tiden at undersøge og historisere regulariteter, kategorier og praksisser, der 

fremsættes som universelle for at vise, at de netop ikke er universelle men resultatet af 

historiske processer, der især har handlet om at definere styringens genstand via viden. 

Fornuften er i den forstand ikke en enhed, en essens eller noget afgrænset. Den er et 

udtryk for magt udtrykt gennem former for viden om fx seksualitet, galskab, sundhed 

m.m. Diskursen forankres i udsagn, argumenter, begrundelser, kategorier, reguleringer og 

deciderede teknikker m.m. De diskursive felter skaber spillerum for den subjektive 

selvformation - altså det spillerum subjektet kan forme sig i forhold til. Udviklingen af 

subjektivitet sker gennem de bløde magtteknologier. Viden om sundhed bliver gennem 

selvteknologien indlejret som en måde om at tænke om og forstå sig selv på. Fra Bentham 

bruger Foucault fængslet Panoptikon til at eksemplificere, hvordan indretningen af 

fangernes aktiviteter styres gennem en arkitektonisk udformning, som har sit ophav i en 

diskurs om selvovervågningens betydning på adfærd. Fangevogterne kan se fangerne, men 

fangerne kan ikke se fangevogterne. Måske bliver de overvåget, men blot tanken om, at 

det muligvis sker skal være nok til at forandre fangernes adfærd. Selvkontrol gennem 

selvovervågning på baggrund af en overvågning, som måske finder sted. Foucault laver 

en analogi til, hvordan indretningen af borgerens liv gennem både institutionelle rum og 

brugen af love, reguleringer samt videnskab, videnskabelige kategorier og strategier 

udfører avanceret styringskunst med det formål, at borgerne leder sig selv hen til det rette 

mål uden at være udsat for den hårde styring. At de bliver udsat for blød styring gennem 

deres egen frihed. Den bløde styring sker i stedet gennem at anordne tanken og 

argumentet om det sunde liv, den rigtige uddannelse, den sunde psyke, det kompetente 

og arbejdsomme individ osv.  

”Thus, through spatial ordering, the panopticon brings together power, control of the body, control of groups 
and knowledge (the inmate is observed and examined systematically in his cell). It locates individuals in 
space, in a hierarchical and efficiently visible organization” (Rabinow 1984: 19)  

Foucault baner i høj grad vejen for en spændende og bredere poststrukturalistisk 

udvikling. Men det er en udvikling, som samtidig betyder, at forskningen ofte får et særligt 

blik i sin søgen efter, hvor diskurserne sætter sig igennem i folks liv. Og at de netop sætter 

sig igennem. Problemet bliver, at der især inden for det diskursteoretiske felt kan ske det, 

at diskursen får forrang før tilskrivningen af agens. Virkeligheden bliver i den optik 

transformeret til diskurser og tegn som på overindividuelt niveau former individer. 

Diskursen gør. Diskursen bliver i en magtoptik det sted, hvor sproget virker, sætter og 

påvirker mennesker ved at være den ’krop af viden’, som danner referencepunkter for 

forståelsen af fænomener og subjektive handlemønstre forankret i diskursens 

virkelighedsrepræsentation. Og dermed overses en, vil jeg argumentere for, tilpas 

nuancering og forståelse af, hvordan mennesker forstår sig selv og reagerer på hændelser 



 

 

og begivenheder i det sociale og den omgivende virkelighed som på fod med de universelle 

sociologiske teorier og analyser ligeledes risikerer at subjektet forsvinder bag de abstrakte 

diskursers agens.  

I en opposition til positivismen blev det ligeledes en udpræget tendens, at den 

poststrukturalistiske forskning skulle skabe åbninger, flugtlinjer og bevidst søge fejlene og 

det uperfekte, fordi det kunne give nye og andre typer af læsninger af virkeligheden end 

de ofte positivistiske dominerende (hegemoniske) fortolkninger (Stronach & MacLure 

1997: 1-12) – og til en grad, hvor “(...) if these terms [PM/PS] did have something in common, it 

would be that each problematizes the very notion of definition” (Stronah & MacLure 1997: 2). I 

samme vending blev det også ’illegitimt’ inden for poststrukturalismen at beskæftige sig 

med objektivitet per se, hierarkiseringer, essenser, taksonomier, realitet, kausalitet og 

sandhed. Disse begreber blev nu erstattet af diskurs, magt, køn og performativitet i den 

sproglige konstruktions virkningsfuldhed. Subjektet blev ligeledes transformatorisk og 

flydende, og bestod af multiple selver (Rosenau 1991). Navneord blev i samme åndedrag 

lavet til verber; performance blev til performativitet (Butler 1994, Smith 1996), og samtidig 

blev det attråværdigt at tilstræbe ’messiness’; det slørede, mudrede, komplekse og 

komplicerede: “They [PM] rupture things, not in order to let the light pour in, but to make it harder 

to see clearly. They open spaces which turn out not to be spaces, but knots, complications, folds and partial 

connections” (Stronah & MacLure 1997: 6). Problemet blev i den forstand dobbeltsidigt. 

Der var en tendens til, at diskursen blev selve årsagsforklaringen samtidig med, at 

forskningen havde svært ved at sige noget entydigt klart, der pegede fremad med forskeren 

i rollen som vidende eller ’ekspert’ eller at bevæge sig ud over dekonstruktionen i arven 

fra Foucault. I forbindelse med afhandlingen har jeg tænkt meget over udfordringen, der 

opstår i at finde balancen mellem de to niveauer: Individets agens og det diskursive. Og 

jeg mener, at den institutionelle etnografi kommer bedre omkring problematikken ved sit 

klare afsæt i individernes erfaringer og håndtering af hverdagsliv – også selvom, der er 

noget som ’ruler’. Markedet, kapitalismen, uddannelsestrends, økonomiske 

styringsforståelser er forhold, der ’ruler’ i og over folks liv. Men det sker gennem 

praktiseringen, koordineringen og organiseringen i institutionaliserede og tekstliggjorte 

praksisser, der både optræder som lokale og globale, partikulære og almene.  

Udfordringen med at betræde en position midt imellem ser jeg som forbundet til den 

tidligere diskussion om, hvilken type af videnskabeligt paradigme den human- og 

socialvidenskabelige forskning tilhører. Det er en diskussion om, hvor meget der er 

’regulær’ videnskab og hvor meget der er fortællekunst. Særligt i etnografien, hvor en stor 

del af fremstillingens centrale nerve er fortællekunsten sammen med evnen til at udvikle 

en sandfærdig (Hastrup 2010: 28), troværdig og transparent fortælling, der siger noget om 

den kultur eller det fænomen, der studeres og som bevæger sig mellem beskrivelse og 

fortolkning. Og det bliver en indlejret præmis ved den type af teoretiske perspektiver, 

hvor etnografi må praktiseres i en dobbelt praksis, som ”(…) both science and a wanderer 

outside of the scientific paradigm it unevenly purports to follow, ethnography exists between travelogue and 
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science, narrative and method, story and data” (Lather 2001: 12). Og denne position midt 

imellem to felter er udfordrende - mellem fagfællesskabets vidensparadigme og den 

narrative fortællekunst om det sociale stående oven på ’repræsentationens ruiner’, som 

Patti Lather kalder det. Ikke mindst når ståstedet som videnskabelig accepteret praksis og 

et krav om anvendelighed udfordres af, hvad Patti Lather kalder for de metodologiske 

fundamentalister: ”Now, in our time of the ”rage for accountability (...) the ”methodological 

fundamentalists” are having their moment; critical researchers are being written off as ”ideologues”” 

(Lather 2007: 18). Men hvordan kan jeg så forholde mig til spørgsmålet om det 

sandfærdige, og hvordan bevares der et kritisk perspektiv i forskningen i en tid, hvor 

efterspørgslen sigter mod de ’rene’ metoders mere simple og løsningsgivende svar? 

“Truth after postmodernism” 

For postmodern feminists, truth is a ‘destructive illusion’ (Foster 2007: 365) 

As a project of inquiry rather than of theory, it must rely on the possibility that truth can be told in the 
following very ordinary sense: that when people disagree about statements made about the world, accuracy 
or truth is not decided on the basis of “authority” but on the basis of referring back, in principle at least, 
to an original state of affairs, extraneous to the account of it (Smith 1996: 172) 

Selvom anerkendelsen af virkelighedens kompleksitet og spejlingen af dette forhold i 

forskningens fremstilling og resultater er anerkendelsesværdigt i sig selv, så bliver et af de 

mere problematiske forhold ved en for stærk brug af tankerne bag meget af den 

poststrukturalistiske orienterede forskning dog, at det individuerede subjekt langt hen af 

vejen tages for givet som diskursivt produceret. Individueret forstået som det 

erkendelsesteoretiske princip, der specificerer eller kan siges at udgøre individet, hvor 

individueringen gennem diskurser således betyder, at diskurser er det principielt dannende 

for subjektets tilblivelse. 

I forsøget på at bevæge sig bort fra det arkimediske punkt (det absolutte punkt) som fx 

sandheden, kategorien eller essensen bag den menneskelige psykologi – såsom den 

Freudianske psykoanalyse med seksualiteten som årsag eller formningen af mennesket 

som socialt væsen - ender retningen med at overse og have et manglende teoriapparat, der 

kan forstå ’det sociale’ som tilblivelse forankret i det sociale. I stedet bliver opbygningen 

af teoretiske tilgange i tegn og diskurser det afgørende punkt i analysen af sociale 

fænomener og subjektive handlingsformer. Nu individueres mennesket ikke af 

naturligheder ved den menneskelige natur eller forklares via psykoanalytisk teori, der kan 

forklare hvorfor og hvordan mennesket bliver til, hvad det er (enhedssubjektet). I stedet 

opløses subjektet og erstattes af multiple og fragmenterede diskurser, der former 

subjektet. Som Smith også skriver det: “It [PM/PS] has rejected the unitary subject of modernity 

only to multiply it as subjects constituted in multiple and fragmented discourses” (Smith 1996: 173). I 

den optik kan det blive problematisk, når en fremstilling kommer til at bære præg af at 

være funderet på flydende tegn og diskurser i et nyt arkimedisk punkt, som virker eller 



 

 

arbejder ’bag subjektet’. I stedet er det diskurserne, som får den forklarende rolle som 

’bevægeren’. Dermed bliver ’frisættelsen’ fra de analytiske kategorifikseringer i stedet en 

binding i diskursen, materialiteten, teknologien osv. Dele af PM/PS-forskningen har i et 

sproglaboratorium også haft en tendens til at betjene sig af abstrakte analytiske begreber 

langt fra folks eget hverdagsliv. Hvis analyserne distancerer sig for meget fra folks egne 

erfaringer, så rejser det spørgsmålet, hvordan disse analyser bliver meningsfulde for folk, 

når forskningen – hvis det altså er en ambition – skal ud over forskningsfeltets egne 

territoriale grænser og tilbage til de mennesker eller det felt, som studiet har handlet om. 

Det skal den på en måde så forskningen både bidrager med nye erkendelser (og 

præsenterer ’et andet’) og samtidig kan vække genkendelse og genklang. Men hvad står så 

imellem den berettigede kritik af modernitetens enhedssubjekt og poststrukturalismens 

multiple selver?    

I artiklen Telling the Truth after Postmodernism er Dorothy Smith i udgangspunktet enig 

med poststrukturalismen så langt, at brugen af teorier i totaliserende fortolkninger af 

sociale fænomener grundlæggende er problematisk, da individers handlinger underlægges 

et særligt “system of interpretation” (Smith 1996: 173). En modernitetsteori om 

acceleration (fx Rosa 2013) kan eksempelvis hurtigt blive den forudgående drivkraft for 

forståelsen af det sociale i et omfang, hvor modernitetsteoriens forklaringskraft kommer 

før det sociale. Men omvendt afviser Smith den antagelse, at både subjekter og objekter 

kun er diskursivt konstitueret, som det fx er tilfældet i socialkonstruktionismen (læs fx 

Kenneth Gergen), hvor: “(…) no beyond to which reference can be made in establishing the truth of 

statements” og at subjekter er “(…) constituted only in discourse and are fragmented, multiple and 

diverse” (Smith 1996: 171). Smith baserer sin kritik af den især ensidige sproglige vendings 

fokus på diskursen som konstituerende på det forhold, at poststrukturalismen ikke formår 

at se det sociale som egentlige sociale praksisser udført af ’actual people’7 . Betoningen af 

tegn og diskurser bliver i den forstand mere virkelige i konstitueringen af det sociale end 

informanterne selv. I stedet placeres subjektet i den samme position som det teoretiske 

universelle verdensperspektiv i ’grand theories’. De universelle teorier og 

enhedsfortolkninger om det ’sande’ eller ’rigtige’ erstattes af diskursen som forklaringers 

ophav og fjerner dermed også aktivt en del af subjektets handlingsrum i det sociale felts 

sproglige og materielle forankring i praksis. Smiths fortolkning af det sociale er således en 

anden. I stedet for at subjektet er et produkt af diskurser, eller er fragmenteret og opløst 

i en tilstand af flydende identitetsskabelse, så organiserer individer ’det sociale’ gennem 

interaktive aktiviteter gennem meningsskabelse og sproglige fællesskaber.  

I Smiths læsning af semiotikeren Mikhail Bakhtin er selve øjeblikket, hvor et udsagn bliver 

udtrykt gennem sproget det tidspunkt, hvor individers skabelse af mening har sit 

                                                      

 
7 Smiths tænkning minder på nogle området meget om praksisteorien, men forankrer til forskel fra 

praksisteorien sin interesse i en langt større interesse for både subjekters erfaring samt samfundskritik (se fx 
Nicolini 2012 for intro til praksisteori).   



118 

 

ontologiske standpunkt (Smith 1996: 184). I artiklen beskriver Smith, hvordan hun som 

mor lærer sit barn at genkende og navngive dyret ’fugl’. I den simple subjekt-objekt 

dikotomi er handlingen en a-til-b reference. Pege på fuglen og sige: ”det er en fugl”. Men 

referencen – at pege på fuglen og lære at det dyr er kaldet ’en fugl’, der adskiller sig fra 

andre typer af dyr ved den særlige egenskab, at de bl.a. kan flyve – deltager de begge 

samtidig i en grundlæggende social praksis, som er indlejret både i det materielle omkring 

dem, i udpegningen af dyret og det sprogfællesskab, de er en del af, hvor kategorien fugl, 

plus egenskaber, trækker på en udviklet konsensus om forholdet mellem sprog og 

omverden. Se-og-navngive processen er en grundlæggende social aktivitet, og i den 

forstand skabes der lokale former for ’sandheder’ i og om den omgivende verden (Smith 

1996: 186). Sandheden forbundet med hvorvidt dyret er et dyr kaldet fugl er en sproglig 

social praksis, som gennem deltagelsen i sprogfællesskabet er en deltagelse og 

reproduktion i en lokal accepteret antagelse om sandheden ved navngivningen. 

Objekt-verdenen omkring os er i den forstand socialt organiseret og tilskrives mening 

gennem de sproglige fællesskaber, der per definition altid er sociale. Det er ikke en 

modsætning til Foucaults forståelse, men en tilgang som til forskel fra Foucault og 

poststrukturalisterne lægger mere vægt på sproget som en social praksis i et fællesskab. 

Selvom selve navngivningen af fuglen som ’fugl’ er en sproglig social konstruktion, så er 

det dermed ikke ensbetydende med, at objekt-verdenen er mindre ’sand’ for dem der 

deltager i den givne praksis. Skiftet er her, og i opposition til stærke diskursteoretiske 

perspektiver, at sprog, diskurs og performativitet ikke er ’pre-givens’- altså eksisterer før 

subjektet - men i stedet en del af den sociale, levede erfaring gennem den sociale 

interaktion med omverdenen og fællesskabet af individer. Individer skaber sandheder og 

meningstilskrivelser til verden omkring dem og de sociale aktiviteter, som de deltager i. 

Smith kalder den sociale praksis for ”mapping the world” (Smith 1996). Gennem en social 

sproglig praksis skabes der sproglige-materielle referentielle kort, der kontinuerligt 

udvikles i interaktionen mellem de sproglige fællesskaber og den materielle og sociale 

virkelighed ud fra erkendelsen om, at “signs can arise only on interindividual territory” 

(Volosinov 1973: 12, in Smith 1996: 187). Diskursen forskydes til at være forankret i 

konkrete praksisser mere end i sæt af ideer eller teknikker. Den lokale sandhedsproduktion 

bliver en måde at navigere gennem hverdagslivet på i den sociale verden og i det sproglige 

fællesskab, som individet lærer gennem, kender til og er en del af. Viden er i den forstand 

ikke en individuel tilegnelse - har ikke sit ophav i før-etableret diskurs uden tilknytning til 

det sociale, men skabes gennem de sociale fællesskabers sprogfællesskab og 

organiseringen af hverdagslivets praksisser.   

Knowledge is not the product of the solitary Cartesian consciousness, nor is it contained within a discursive 
field (...)  Sense, meaning, truth- and falsehood are always the local achievements of people whose coordinated 
and coordinating activities bring about the connectedness of statements about the world and the world they 
index during that time, in that place, and among those who participate in the social act, whether present to 
one another or not (…) And unlike maps of lands, seas, and seacoasts, these have to be maps of relations 



 

 
in motion, the dynamic of which generates changes in how we are related, what we experience, and what we 
do and can do (Smith 1996: 193-194) 

I overført betydning står vi som individer og samfundsborgere på et ’kort’ for social 

interaktion skabt gennem social aktivitet. Som deltagere i den sociale verden er individer, 

og forskere, både ’kortskabere’ og ’kortlæsere’ af sociale aktiviteter. Men i min optik en 

ganske produktiv metafor for, hvordan den sociale verden med opbygningen af 

institutioner for fx familie-, skole-, og arbejdsliv ender med at antage objektive 

erkendelsesformer: 

Referring is a sequential and active dialogue among speakers and hearers, or text and readers, implicating 
and relying on the humanly shared senses of participants, their bodily being and activities of looking, 
touching, smelling, hearing, etc. to discover, to actively pick out, what becomes for them the object referred 
to in the course of dialogue (Smith 1996: 194) 

De åbne læsninger og fiktion i feltnoter 

En aktiv opposition til forskningen med de klare forskningsresultater og konklusioner 

med stærke markører har været en tilgang, der bevidst arbejder med at lave åbne læsninger 

af empirien. Her bliver målet at bruge datauddrag, som på tilpas vis forbliver åben over 

for fortolkninger frataget af andre læsere af teksterne. Men samtidig skal empirien og 

analysen bære en analytisk kapacitet eller udsagnskraft i sig selv. Formålet er at undgå en 

for autoritativ forskertolkning af empirien, der giver den rigtige eller sande læsning. 

Samtidig er det også et forsøg på at undgå de mere binære enten-eller analyser. En tilgang 

jeg selv har arbejdet med undervejs i de dele af undersøgelsen, som ikke i samme grad 

trækker på IE, men som særligt er forbundet med længere feltnoteuddrag, der i sig selv er 

bærere af åbne analytiske pointer. I det analytiske arbejde er det i den henseende vigtigt, 

at fx feltnoter skrives og udvælges så de bibeholder en åbenhed, der efterlader et behørigt 

rum til læserens egen fortolkning: 

“(…) rather than working within the binary logic of either–or, educational researchers could work with a 
deconstructive sensibility wherein there is a narrative space of meaning-making for the reader as well as the 
writer of research” (Edwards et al 2012: 451) 

Jeg finder tilgangen sympatisk på mange områder og har også brugt det som et pejlemærke 

i mine egne analyser, fordi det efterlader et fortolkningsrum og også en anerkendelse af, 

at forskeren også tit sættes til at lave analyser af forhold eller felter, der kan være ukendte, 

og som forskeren går på opdagelse i. Men også at tilgangen anerkender erkendelsen af, at 

virkeligheden og ens informanters italesættelse og forståelse af deres egne liv og 

situationer også allerede er teoretiske. At virkeligheden er teoretisk. At jeg selv har været 

en del af skolen gør mig på ingen måde til ekspert på didaktik, pædagogik eller hvordan 

en skole fungerer som organisation m.m. Tilkendegivelsen som ph.d.-studerende placerer 

mig til gengæld en i en position, hvor feltet selv forventer af en, at man går undersøgende, 

spørgende og nysgerrigt til værks. Min egen tilknytning og forforståelse er endnu et 

argument for at lave mine tolkninger tilpas åbne som netop tolkninger og fremlægninger 
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af den oplevede sociale virkelighed. Arbejdet med at skabe fortolkningsrum gør det muligt 

at invitere læseren med ind og vurdere tolkningens kvalitet og være med til at tegne 

’kortet’. For mig er de åbne analyser også et spørgsmål om at være tro mod empiriens eget 

udtryk. Jeg arbejder derfor bevidst med grænser for, hvor langt jeg vil drive analyserne, og 

hvor lukkede de analytiske pointer bliver.   

Samtidig er etnografien som antropologiens værktøjskasse en videnskabsform – ikke 

kunst. Det betyder, at regler for empirisk validering, analytisk sammenhæng og teoretisk 

relevans er afgørende kriterier (Dalsgård 2010: 332). Både i forhold til, hvor åbne 

pointerne kan være men også i valideringen af, om feltets kan genkende de analytiske 

pointer samt i forskningsfællesskabets bedømmelse af, hvorvidt der er tale om god eller 

dårlig videnskab. Analyserne bliver afprøvet og videreudviklet via forskningsfællesskabet. 

Men selvom det er en videnskabsform, kan man spørge til, hvilke kriterier der kan siges 

at udgøre arbejdet med gengivelsen af kultur og sociale fænomener i feltnoterne? Hvilken 

betydning får opstilling, sprogvalg, brug af metaforer, scenesætning m.m.? 

Den danske antropolog Hanne Line Dalsgård skriver i kapitlet ’kunsten at fortælle’, at den 

etnografiske måde at arbejde med verden på, som et fundamentalt videnskabsteoretisk 

spørgsmål, er dybt indlejret i skrivestilen i oversættelsen og færdiggørelsen af feltnoter til 

færdig tekst både under og efter feltarbejdet (Dalsgård 2010: 325). På den forudsætning 

er implikationen, at forskeren i sit etnografiske arbejde må reflektere en hel del over sit 

valg af ord, koncepter og metaforer i repræsentationen af den virkelighed, som etnografen 

er indkapslet af og indsvøbt i. For mig blev spørgsmålet derfor, hvor grænserne går for, 

hvordan jeg kan ’fabrikere’ mine feltnoter. Hvordan fremstilles feltnoterne positioneret 

mellem selvsamme dikotomi, som jeg fremsatte ovenfor – hvor går grænserne til 

fiktionen? Dernæst kommer overvejelser over, om - og i så fald hvordan - følelser, tanker, 

lyde, lugte skal indgå i beskrivelsen af de scener, som gengives. Hvor ’thick’ en beskrivelse 

skal være for at tjene først og fremmest den analytiske pointe. Her stilles dermed et nyt 

spørgsmål: Hvad skal definere og sætte retningen for valget af ord og scener fra 

observationerne. Er det i kølvandet på repræsentationens krise en legeplads og et 

sproglaboratorium? Og i så fald hvor går grænserne for drejninger i fortolkningen og 

gengivelsen af scener fra virkeligheden? Hvad kan de forskellige repræsentationsformer? 

Og hvor langt kan mine indtryk række i vurderingen af, hvad der faktisk foregår i 

situationen?  

Selv skriver Dalsgård, med reference til Paul Willis (2000), at der kan være situationer, 

hvor en tekst med fordel kan tilføjes en ’honest lie’. I den henseende bliver den relevante 

faktor, hvorvidt den ’ærlige løgn’ er medieret af egen erfaring og ikke er en forfalsket 

produktion af ikke eksisterende fakta, forhold eller oplevelser. I den argumentationslinje 

ligger dermed også implicit, at den etnografiske fremstilling på særlige principper kan 

tillade sig - forsigtigt og velovervejet - at betræde kunstens udtryksform i understregningen 

af fx særlige analytiske pointer, der samtidig kan leve op til ovenstående videnskabelige 



 

 

relevanskriterier. Det kunne være ved at lege med indtryk fra en scene, der efterlader et 

særligt indtryk eller gengivelsen af empiri i digtets udtryksform. På baggrund af de 

overvejelser havde jeg i skrivningen af et konferencepaper arbejdet med inspiration fra 

den poetiske repræsentation (se fx Krøjer 2003, Wulf-Andersen 2012). Jeg havde taget en 

af mine feltnoter og lavet det om til et digt. Feltnoten er i første ombæring blevet til på 

baggrund af mine indtryk fra observationen i et klasseværelse, men i feltnoten bruger jeg 

mine begreber til at beskrive en situation, som jeg ser, oplever og føler den. I mit 

observationsarbejde bliver det for mig pludselig tydeligt, hvordan der er forskellige 

’energier’ til stede. At jeg ser, hvad jeg ser, er ikke a-teoretisk men stammer blandt fra 

Lefebvres rytmeteori i koblingen mellem tid, energi og rytmer (Lefebvre 2013). I teorien 

om tid indgår energier og rytmer som centrale begreber, fordi menneskers aktiviteter 

omsat i tid udtrykkes gennem energi og rytmer. Men alligevel er jeg i tvivl om, men har 

samtidig lyst til, at eksperimentere med, hvordan udtrykket i den konkrete situation kan 

udtrykkes mere skarpt og i koncentreret form. Eleverne indtager med deres kroppe og 

verbale ytringer forskellige positioner i klassen, og for mig blev det pludselig tydeligt, 

hvordan læreren på forskellige måder arbejdede med uroen, støjen, de rastløse elevkroppe 

og hele det fysiske rum i sin undervisning – det så ud som om, læreren arbejdede med ler, 

der skulle holde på elevernes kroppe og energier. I den kobling af samfundsmæssige 

ideologiske anordninger, skolepolitik, didaktik og tid bliver det også tydeligt, hvordan 

børnene er til stede i forskellige intensiteter, og hvordan nogle elever glider bag de andre 

elevers intensitet. ’Digtet’ bliver et ’koncentrat’ fra den oprindelige feltnote, der lyder (her 

på engelsk fra mit paper): 

 “It tingles all the time. It is as if the room is filled with an itching feeling. As sounds of energy bubbles 
that becomes into spinning of the chair, body parts moving in unknown and uncontrollable directions while 
trying to contain itself. The energy becomes fiddling with pencils, swirling and spinning caps, flicking pages, 
teasing in small pockets of time and chitchatting. The teacher is hushing and correcting bodies, hushing and 
correcting bodies again and again and again”  

Omarbejdet til digtform ender det med at lyde: 

Energy bubbles 

It tingles all the time. 

Sounds of energy 

An itchy feeling 

 

Bubbles 

spinning the chair, 

body parts moving 

unknown directions 

 

Fiddling 
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with pencils, 

swirling and spinning caps, 

flicking pages, teasing in 

small pockets of time 

chit-chatting. 

 

The teacher hushes and correct 

bodies, 

hushes and correct bodies 

again and again 

and again 

Den tekstmæssige repræsentation får et andet udtryk og en anden udsagnskraft, der 

samtidig fortæller noget grundlæggende om de ’energier’, der er til stede i klasseværelset, 

og den på mange måder unaturlige situation både elever og læreren er placeret i. Der sker 

næsten en dekonstruktion i det rationelle ved at holde skole, fordi det bliver så tydeligt, at 

holde skole handler om at udvikle skoleadfærd. Dalsgård trækker på kunstfilosoffen 

Susanne Langer (1953), der pointerer, at beskrivelsen af følelser i det ikke-diskursive 

domæne netop er et sådant sted, fordi følelser vanskeligt lader sig beskrive med direkte 

overførbarhed og præcise ord. I Langers eksemplificering repræsenterer følelser sig 

snarere som organiske, mentale og følelsesbetingede rytmer, der tilsammen danner et 

komplekst dynamisk mønster, som overskrider udtrykket indlejret i den diskursive brug 

af sproget (Langer 1953: 240-1, from Dalsgård 2010: 333). Med andre ord så har sproget 

og sætningerne, afhængigt af forskerens sproglige formåen også begrænsninger og 

muligheder, hvilket igen betyder, at gengivelsen af hvordan noget ’actual is’ igen er 

afhængigt af forskerens sproglige kunnen, men også afhængigt af situationens udtryk – 

der jo godt kan være sådan, som det ’actual is’. Hermed ønsker jeg også at problematisere 

den del af den institutionelle etnografi, der gennem kortmetaforen og troen på, at 

virkeligheden kan afskrives ’as it actual is’ kommer til at tendere en naiv empirisme ved at 

være blind for, hvordan forskeren også er teoretisk informeret eller kan bruge sine egne 

sanseindtryk af situationer og sågar omformulere dem i andre udtryksformer såsom digtet 

uden at det bliver ’usandt’. ’Sandheden’ bliver i stedet et spørgsmål om transparens og 

konsistens i den refleksive fortolkning af situationen.  

Mellem medfølelse og analytisk distance  

På Københavnerskole1 oplever de en markant stigning i antallet af sygemeldinger omkring 

implementeringen af LOV409. I en sådan situation såsom i mine møder med lærerne på 



 

 

skolen, er det helt konkret og virkeligt, at de er blevet syge af at gå på arbejde. I en sådan 

situation har det været umuligt ikke at have sympati med lærernes situation. 

Forskningsmæssigt sættes jeg samtidig i en situation, hvor det er vigtigt både at bruge mine 

indtryk til at forstå, hvorfor forandringer bogstaveligt talt gør så ondt på lærerne samtidig 

med, at der på afstand skal kobles et nuanceret perspektiv til oplevelserne. Det er en 

udfordring, når man er placeret blandt voksne mennesker, der græder over deres 

arbejdsliv, forbander skolereformer, regeringer og ledelse langt væk. I de situationer har 

princippet om nærhed og distance været essentielt, samtidig med at man må vedstå sig 

som en, der har sympati med lærernes oplevelser. Som Susanne Ekman skriver (Ekman 

2010: 63-67), så er udfordringen både at være solidarisk med ens informanter, samtidig 

med at der opretholdes en behørig adskillelse. Ekman udvikler fra den indsigt en tilgang 

baseret på medfølelse. Hun skriver: 

Compassion does not mean a high degree of intimacy which risks being disrupted or broken through 
distance. On the contrary, what constitutes compassion is intimacy coexisting with a fundamental distance 
(Ekman 2010: 65).  

Medfølelse gennem sympati og empati kan ikke fraskrives, og den erkendelse læner jeg 

mig tidligt i processen op ad. Uden at bevæge sig gennem medfølelsen med folks 

oplevelser risikerer man at indtage en naiv analytisk relation til sit forskningsfelt. 

Medfølelsen rummer med andre ord på forhånd en fundamental distance, fordi sympatien 

er formuleret fra et forskningsmæssigt analytisk standpunkt. Men det har ikke betydet, at 

det har været let at opretholde distancen og ikke lade sig følelsesmæssigt involvere. 

Undervejs har det således også været nødvendigt at arbejde med min egen positionering 

mellem medarbejdere og ledelse. Jeg har selv mærket, hvordan min egen bevægelse ind i 

lærerkollektivet også for en periode betød en stigende distancering til ledelsen, gennem 

indoptagelsen af medarbejdernes kritik af reformerne, hvor ledelsen blev det sted at rette 

kritikken hen, og som de måtte stå på mål for. I en faglig anspændt organisation kan det 

være en udfordring ikke at ’tage parti’, eller mere konkret ikke at føle en partiskhed. På de 

tidspunkter har jeg brugt fraværet som et aktivt redskab til at få en tilpas distance ind i 

mine tanker og følelser fra ophold i et stærkt følelsesladet sted. Ens eget standpunkt må 

derfor være under radaren for at spørge ind til sympatiens form eller, hvorvidt det er 

sympati eller problematisk identifikation. Ikke at afskrive koblingerne til feltet men at 

spørge, hvordan man selv bliver indlejret i et positioneret landskab af intentioner og 

holdninger samt, hvordan man finder sit eget ståsted i det.  

Mellem tilstræbte og tilskrevne positioner 

I feltarbejdet er ens tilstedeværelse som ph.d.-studerende betinget af flere forhold. For det 

første er jeg der for at opnå noget som repræsentant for et videnskabeligt felt og søge svar 

på mine egne forskningsinteresser og spørgsmål. Som undersøgende forsker vil jeg have 

noget ud af det felt og den kultur, jeg over en tid tager ophold i. Fordi det handler om at 
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forstå kulturen samt individers tanker og erfaringer med deres arbejdsliv, har det også 

været nødvendigt at komme ind på livet af de lærere, som jeg har interviewet og observeret 

undervejs som deltagende observatør. Til forskel fra videnskabsmanden i laboratoriet, der 

overvåger og registrerer sine data, er det etnografiske arbejde betinget af, at forskeren må 

bruge sin personlighed til at nærme sig den livsverden og det hverdagsliv, som udspiller 

sig på fx en skole. Men uanset hvor meget man forbereder sig på forhånd, vil der altid 

være situationer, der kan virke overrumplende eller kræve en stillingtagen til, hvordan 

situationen skal håndteres. Fordi man bruger sig selv i arbejdet, er der gennem indlevelsen 

i andre individers glæder, bekymringer og sorger også et følelsesarbejde i gang. Følelser 

og identifikationen med andres situation kan være en forudsætning for få adgang til 

empirien. Og ofte kan situationer, hvor man netop føler sig overrumplet over at være 

netop de steder, give værdifuld information om ens felt.  

Som Helen Scwartzman udtrykker det første møde: ”(…) Stepping into a setting for the first 

time is probably the most significant phase of the entire ethnographic process (…) It is in these encounters 

that the most dramatic differences between the ethnographer’s culture and the informant’s culture will be 

apparent” (Schwartzman 1993: 48). Jeg oplever særligt en situation, der skiller sig ud i tråd 

med Schwartzmans beskrivelse af mødet med felten. En tydelig afprøvning af min 

position og afprøvning af, hvem jeg repræsenterede holdningsmæssigt som ’forsker’ og 

repræsentant for en ekspertkultur, som stod i opposition til lærernes egen stemme og 

indflydelse på reformprocesserne. Og i øvrigt en forsker med en interesse for tid i en tid, 

hvor autonomien over tid blev reduceret hos lærerne. Episoden finder sted i starten af 

mit arbejde: 

Jeg går til frokostpause med Emilie. De fleste fra hendes team sidder omkring bordet. Først kan jeg ikke 
regne ud, om det er sagt i spøg eller ej, men en af Emilies kolleger spørger, om jeg ”er en af de onde”. Jeg 
fortæller dem, at jeg hverken er ond eller god, men at jeg er tilhænger af nuancer og gode argumenter. 
Samtidig bliver jeg fanget af det interessante ved, at de opererer med dikotomien. Selvom det er sagt for sjov 
får det mig til at overveje, om de tænker min tilstedeværelse som et ledelsesinitiativ. Som om jeg leder efter 
fejl eller mulige optimeringer. Er de ikke også nervøse for at skulle blive ’observeret’? – det er et ord, de 
bliver ved med at vende tilbage til. Som om de er på vagt over for ikke at ville fremstille svagheder ved dem 
selv og deres praksis. At jeg skulle være på udkig efter at finde fejl i måden, de arbejder på. Jeg sidder og 
snakker med en af vikarerne, og efter en diskussion om reform og arbejdstid vender hun sig over mod 
læreren, der tidligere havde kaldt mig for en af ”de onde” og siger: ”Han er god nok. Han er slet ikke en 
af de onde”. 

Det er selvfølgeligt i ironi, at jeg udnævnes til at være ’den onde’. Men også med en ironisk 

intention. Som en afprøvning af, hvis ’side’ jeg er på midt i de mange omvæltninger og 

følelsen af at have fået taget en vigtig rettighed fra sig. At være en af ’de onde’ bliver en 

af dem, der vil ændre på lærernes arbejde, og som skal gøre sig klog på lærernes arbejde. 

Skoleudviklingen er i den forstand ikke et fælles projekt. De gode på gulvet står i 

opposition til de onde, der laver reformerne. Læreren forsøger gennem humor at finde ud 

af, hvilken side jeg er på. Hvad er min agenda? Kan de stole på mig? Hvem repræsenterer 

jeg? Hvad er det jeg vil med den tid? Optimere den? Fortælle dem at de er ineffektive? På 



 

 

den måde er det også et udtryk for et tillidstab. Som en test bliver jeg afprøvet på mine 

holdninger gennem en ironisk opfordring til at deltage i legen. En afprøvning af hvem jeg 

er. Hvis de skal lukke mig ind i samtalen og ind i det medlemskab, så må jeg bekende 

kulør. Barrikaderne er oppe med en vis forsigtighed over for, hvem der skal lukkes ind. 

Emilie siger på et andet tidspunkt gengivet efter hukommelsen: ”Så kommer der sådan 

nogen som dig, og finder et eller andet, og så skal vi til at lave en helt masse om”. At 

opdele i de gode og de onde bliver i den henseende også en måde at håndtere 

forandringerne ved at lave grupperinger og opdelinger, hvor det er muligt at tilskrive sig 

en position i et fællesskab, som står i opposition til det politiske niveau, forvaltningen og 

ledelsen i et kollektiv med særlige koder for arbejderkollektivets medlemskab (Lysgaard 

1967). I sådanne situationer mærker jeg både lærerkollektivets sammenhængskraft, deres 

positionering over for en udviklings- og ledelsesagenda, som er formuleret uden for 

lærerkollektivets indflydelse, og som tvinger mig til at tage stilling i forhold til min egen 

positionering. Samtidig bliver udfordringen, at jeg ved med det samme at ville være en ’de 

gode’, selv kommer til at reproducere de ideologiske forestillinger om skolen, som lærerne 

abonnerer på. I relation til førnævnte etiske pejlemærker i IE-tilgangen, bliver jeg 

mellemleddet mellem lærernes erfaringer/oplevelser og så det forklarende niveau i en 

afdækning og analyse af, hvordan deres erfaringer er koblet op på selve forandringen i det 

institutionelle niveau. At håndtere situationer som ovenstående, for slet ikke at tale om 

det at arbejde sig ind i kulturen, er noget, der også kræver en vis grad af praktisk erfaring. 

I den henseende er det naturligt, at ens personlighed og ens holdninger bliver sat på prøve. 

Såsom udfordringen ved hvilket svar der skal gives i en sådan situation, når der ikke er tid 

til at reflektere over ens eget svar. Min egen retningslinje i sådanne situation, hvor ens 

position i forhold til standpunkt over for ledelsen m.m. bliver udfordret og 

direkte/indirekte afkrævet, har været en efterspørgsel efter enten nuancer eller argumenter 

om at opnå en dybere forståelse for betingelsernes kompleksitet. I henhold til kritik af 

ledelsen ved for eksempel at pointere, hvordan også de oplever nye krav fra deres ledere 

’oppe’ i systemet, at de er blevet pålagt at ’træde i karakter’ som ledere, og at det derfor 

skaber nogle anspændte positioner i forsøget på at være tro og lyttende over for både egne 

medarbejdere og fx forvaltningens krav. 

At være klovnen 

Der er særligt et tidspunkt, ud af flere, hvor jeg føler mig som en ’klovn’, men som 

samtidig bliver et vigtigt tidspunkt for mig i erkendelsen af, hvad det vil sige at bryde 

gennem sine egne forforståelser. Først havde jeg ikke lyst til at skrive episoden ned, fordi 

jeg skammede mig over hændelsen. Men senere indså jeg, hvor produktive den slags 

øjeblikke kan være, og hvordan det kan bruges bevidst til at forstå sig selv i forhold til den 

kultur, der tages ophold i. Eller hvad antropologerne Dewalt og Dewalt kalder for ’making 

mistakes’ (2002: 52). Selv beskriver de, hvordan et misforstået ritual i forbindelse med en 
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religiøs højtid giver dem nye indsigter i de kulturelle praksisser. Min fejl bliver et akavet 

forsøg på at hjælpe Emilie.  

Vi går ud til boldbanen, hvor der er et løbespor ved siden af. I frikvarteret har Emilie og jeg været nede i 
et redskabsrum og hente kegler, der skal holde på de sedler med endelser, som Emilie har lavet. I 
bevægelsesaktiviteten skal eleverne to og to hurtigt finde ud af, om det er ene og –ende, der skal efter ordet 
og så løbe ned sammen og lægge sedlen under keglen med den rigtige endelse. Emilie har forberedt en stor 
stak printede papirstykker på størrelse med cirka et halvt A4 ark, hvor der eksempelvis kan stå: 
Matroserne var ved at sætte sejlene/sejlende. Jeg placerer mig oppe ved keglerne for at sørge for, at 
papirsedlerne ikke blæser væk. Efter bevægelsesaktiviteten samler jeg papirerne sammen. Da vi er kommet 
ind i klassen lægger jeg papirbunken på katederet. Emilie bladrer hurtigt et par af dem igennem, og siger 
til eleverne, at det ser meget fint ud. Jeg tænker, at det da må være interessant mere specifikt at få opdelt 
papirlapperne i rigtige og forkerte for at se, om der er nogle særlige fejl, som går igen. Jeg stiller mig derfor 
op lidt ude i siden af klasseværelset og går i gang med at sortere bunkerne. Det viser sig, at den ene form 
for endelse har en hel del flere fejl, og at der er særlige sætninger, som volder eleverne problemer. Da det er 
blevet frikvarter, og vi er på vej op til personalerummet, fortæller jeg min lille analyse til Emilie. Lidt 
henkastet i trit med den gående bevægelse siger hun, at det ikke er nødvendigt.  

Feltnote 12/5-15 

Jeg stiller mig op og begynder at sortere papirbunken i den tro, at jeg her kan kaste 

analytisk dom over, hvad det er for nogle ord, som eleverne har svært ved at sætte den 

rigtig endelse på. Så de kan blive bedre til endelserne ved, at jeg fortæller Emilie, hvilke 

ord eleverne har svært ved. Og i samme øjeblik blotter jeg min uvidenhed om 

lærerarbejdet, men bliver samtidig også klar over, hvordan læringsdiskursen influerer på 

min egen forståelse af skole og læring. Jeg føler mig som en ’klovn’. Emilie har godt vidst, 

hvad det var for ord, der var svære, og nok alligevel ikke tænkt, at eleverne skulle sidde og 

terpe ordene bagefter til endelserne var på plads. Det er ikke den sorte skole. Øvelsen var 

et delelement i en længere læringsproces. Et fragment i et meget længere tidsforløb. I 

samme sekund som jeg har lyst til at ignorere, at jeg overhovedet spurgte, men så slår det 

mig, hvordan jeg selv var præget af diskursen om synlig læring, og som jeg i mit arbejde 

med at forstå tidens fascination for fænomenet selv havde læst mig ind på. Øjeblikket 

mindede mig samtidig om måden Dorothy Smith gengav de komplekse relationer, som 

individer er spundet ind i, og som jeg med reference til Smiths egen model (Smith 1987: 

171) har gengivet i min egen udgave nedenfor. Øjeblikket blev symptomatisk for de 

kampe og forskydninger, der foregår omkring folkeskolelærernes arbejde mellem lærernes 

egen faglige dømmekraft og de ekstralokale styringsrelationer, som blandt andet kommer 

til udtryk gennem særlige typer af læringsteori og ekspertkultur. Jeg blev personificeringen 

af en mere instrumentelanalytisk tilgang til læringen gennem et ønske om at kvantificere 

læringsproduktet gennem synlighed. Min egen handling havde synliggjort, hvordan 

diskurser bliver til gennem handlinger gennem læsninger af tekster. Jeg stod selv placeret 

mellem min egen videnskabsteoretiske pointe, ved selv at være placeret mellem en diskurs, 

der havde gjort indtryk på mig og som blev til en aktiv handling, som jeg efterfølgende 

reagerede på og tog aktiv stilling til. Samtidig blev det en metodisk pointe, at arbejde 



 

 

bevidst med forstyrrelser i feltet for at fremkalde reaktioner om, hvordan praksis forstås, 

og hvad ens egen position og forståelser er til stede som uundgåelig præmis i feltarbejdet. 

 

 

 

 

Opsamling 

I afhandlingen anlægger jeg forskellige perspektiver. IE har sine principper for 

dataindsamling med et særligt blik for det institutionelle niveau, tidssociologien har sine 

egne abstrakte perspektiver og etnografien har i kølvandet på repræsentationens krise 

udviklet nye tilgange og forståelser for både forskerens rolle samt, hvad det vil sige at 

producere valid forskning. I empiriindsamlingen har jeg forsøgt at bevæge mig i de 

forskellige niveauer – men altid med et princip om forståelse og fortolkninger (Alvesson 

& Sköldberg 2009: 288). Jeg ser det ikke som tilstrækkeligt at stoppe ved forståelsen og 

kortlægningen. Vi må også prøve at tolke på kortet, og give argumenter for, at det bliver 

tegnet på netop den måde for de mennesker i den situation. Jeg har arbejdet med 

grænserne mellem gengivelse og fiktion i mine feltnoter i spørgsmålet om repræsentation 

og redegjort for de to modsatrettede perspektiver hos henholdsvis IE og den del af 

etnografien, som mener, at det kan være nødvendigt at tilføje en ’honest lie’. Jeg har 

diskuteret, hvordan sandhed og sandhedsforståelser må forstås som lokale praksisser 

udviklet gennem sprogfællesskaber, der gennem tiden får objektiv status – men at der som 
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Professionel diskurs 

Subdiskurs 

’Lærer’ 

Politisk og bureaukratisk 

organisering af folkeskolen/ 

Institutionelt regime 

Arbejdsorganiseringen af 

lærerarbejdet 

Erfaringer fra et 

hverdagslivsperspektiv 
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Foucault igangsatte det, også kan være brug for at dekonstruere objektiviteterne, dog uden 

til at forfalde til diskurserne, som det ’der gør’. Med ovenstående figur har jeg illustreret, 

hvordan jeg forstår de forskellige domæner, som jeg har arbejdet med undervejs. Jeg har 

redegjort for, at det har været min hensigt at kunne analysere interviews, feltnoter og 

dokumenter med et blik for organisering og koordineringsprincipper i lærernes arbejdsliv 

over tid samt også at undersøge, hvilke forskellige typer af sociale normer og 

konventioner, der er afspejlet i sproget om lærerarbejdet. I forlængelse deraf har jeg været 

interesseret i at undersøge, hvad der driver lærerne, og hvordan de begrunder deres 

motivation og forståelse af formålet med at være lærer. Fordi det er en afgørende faktor 

for lærernes holdning til, hvad tid betyder, og hvordan tiden bør understøtte deres 

perspektiv på udviklingen af arbejdet, hvor læringsmiljøer går hånd i hånd med 

udviklingen af tidsmiljøet og arbejdsmiljøet.   
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LÆRERNES ERFARINGER 

På baggrund af mit arbejde med den institutionelle etnografi, så starter jeg med at 

synliggøre nogle af de særlige forhold, som kendetegner tiden efter folkeskolereformen 

og LOV 409 med afsæt i lærernes egne erfaringer. De analytiske nedslag er især koblet til 

spørgsmålet, hvilken betydning den anden form for organisering af lærernes arbejde i tid, 

rum og sted afspejles i deres erfaringer. Men også hvilken varierende form for 

arbejdskundskab, der er knyttet til arbejdet. Jeg har især fokuseret på, hvad lærerne peger 

på som umiddelbart problematisk ved arbejdet med reformen og den nye arbejdstid fordi 

det samtidig rummer et lille blik ind bruddet med den tidligere måde at forstå og gøre 

lærerarbejdet på. Det betyder samtidig, at de følgende afsnit vil springe i tiden. DEL 3 

tager således først afsæt i tiden lige efter reformen og LOV409. Efterfølgende kigger jeg 

tilbage i tiden, for derefter at gå frem til tiden efter Skolereformen og LOV409 igen. 

Springene i tiden giver interessante perspektiver på forholdet mellem fortiden og det 

samtidige.  

Vibeke  

Følgende feltnote er bevidst et langt uddrag fra den første halvdel af en skoledag i en 1. 

klasse. Mine observationer er med vilje holdt gradvist i den stiknoteform, som feltnoten 

blev skrevet ind med samme aften fordi det koncentrerer hændelserne og viser den 

eskalering Vibeke må forsøge at håndtere som ene lærer i timen. Jeg har vægtet 

sekvenserne fra dagen mere end den sammenhængende fortælling.  

Uddraget er med af flere årsager. Først for at vise, hvilke udfordringer mange lærere står 

med i de små klasser i forhold til elevernes håndtering af deres egne følelser, antallet af 

interaktioner, vigtigheden af struktur og forudsigelighed i undervisningen, og hvad det 

kræver af lærernes egne relationskompetencer i etableringen af et godt klassemiljø gennem 

vedvarende arbejde med at sætte rammer og regler for, hvad der er legitim og illegitim 

adfærd inde i klassen. Det er også et formål, at optegne den kontrast der er mellem skolens 

rum og eleverne, der starter i skolen. Jeg vil også vise, hvor forskelligartede relationer 

Vibeke her skal forsøge at navigere i.  

Vibeke gennemgår dagen mens hun klistrer forløbet op på tavlen. Jeg bliver for første gang opmærksom 
på, hvor mange af lærerne, der især i de små klasser, arbejder med at skabe en tydelig struktur. Og hvordan 
den minutiøse gennemgang og opsætningen af dagens skema skal skabe forudsigelighed for eleverne.  

Vibeke siger til klassen: ”Jeg gider simpelthen ikke spille (sætter hænderne på hovedet) mere med den 
1.klasse, for de bliver hele tiden uvenner. Men I var jo så gode, så jeg gik til frikvarter sådan her - med 
hænderne oppe.” De skal spille spil i dag. Vibeke refererer til sidste gang de skulle spille spil.  

”Snakkehånd op” hvis man vil sige noget, siger Vibeke. Børnene fortæller sporadisk og spontant om ting, 
der ligger dem på sinde. En af drengene har i forbindelse med snakken om spillet siddet og tænkt og siger 
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pludselig, ”Jeg skal spille alene igen”. Vibeke svarer, ”Nej, det skal du ikke, for prøv lige at huske hvorfor 
det var, at du spillede alene?” De snakker om, at han jo spillede alene, fordi han ikke kunne finde ud af 
at være sammen med de andre sidst, hvor de spillede. Og de snakker om vigtigheden af at indgå i et 
fællesskab og lave ting sammen.  

Vibeke: ”1.a frys. I skal have musebitte små stemmer for der skal være arbejdsro! Flot – frys!” 

Imens de sidder med deres Ipad skal Vibeke finde læsebøger til dem alle, som de kan få med hjem og læse 
med familien. Men udleveringen må ske gradvist. Hun sidder ved katederet med et barn ad gangen og læser 
titler på bøgerne op. 

Der kommer lyde fra en af børnenes Ipad. Vibeke: ”Er du ikke sød at få styr på lyden og komme i gang 
med at læse?” 

Jeg lægger mærke til, at eleverne har tændt en timer på deres Ipad. Den tæller ned fra 10 minutter. På den 
måde kan de se, hvor lang tid de skal læse. Og at det stopper på et tidspunkt.  

Vibeke åbner døren ind til den anden klasse. Den står tom for lige nu er der kun er en 1. klasse. Hun 
fordeler eleverne ud på de to rum, så de kan sætte sig og læse, hvor de har lyst. Hun fortsætter med at finde 
nye læsebøger til børnene. Med digilæsningen får hun skabt et rum til, at hun kan sidde med en elev af 
gangen. Hun hører dem kort i, hvordan det går med læsningen. Hun hører dem læse højt. Snakker lidt 
om sværhedsniveauet af deres bøger og om, hvilke bog den næste skal være.  

En af eleverne imiterer ’bla bla bla’ med hånden til det Vibeke siger. Vibeke reagerer på drengen og siger: 
”Du skal ikke gøre det der til mig.” Drengen svarer igen: ”Jo jeg skal så”. 

Vibeke: ”Jens, er det dig der kommer til at synge?” 

En elev banker på ruden, måske foranlediget af, at jeg sidder med ryggen til vinduet, der vender ud mod 
gården. Vibeke går hen og åbner døren for at skælde eleven ud. 

”Mie holder du dig ikke parat?” Der skal findes nye bøger som eleverne kan tage med hjem og læse, men 
Vibeke må også træde til og hjælpe, når Ipaden driller. Der skal tysses på elever, når larmen i rummet 
ved siden af bliver for høj. Hun skal holde øje med rummet inde ved siden af og forsøge også at skabe 
arbejdsro derinde, og der skal uddelegeres opgaver til de elever, der allerede er færdige med deres opgaver, så 
de også er beskæftigede.  

Vibeke rejser sig op og går ind ved siden af for at dæmpe eleven. ”Skru helt ned! Man kan simpelthen 
høre jer helt inde i 0. Klasse.” 

Tidligere var der en gruppe børn, der gik med læsevejlederen Betina afsted. De kommer nu tilbage og støjen 
og uroen stiger i klassen. En af de elever der er kommet tilbage siger: ”Hvor lang tid tager det?” ”Det 
tager i hvert fald syv minutter endnu før jeg er færdig”. ”Mikkel, kig på mig. Du skal være stille” 

Vibeke henvender sig til mig og siger: ”Det er ikke fordi, at jeg skal stille dig til ansvar for noget, men jeg 
går lige på toilettet et minuts tid.” Vibeke kommer tilbage igen: ”hey hey, der er for meget larm.” 

Vibeke: ”I dag er de rigtig gode til at sidde stille og læse. Sådan plejer det ikke at være.”  

Vibeke hører en af eleverne læse højt mens resten af børnene arbejder for sig selv.  

Klassen samles ”og alt lyd skal slukkes. Daniel du driller. Det skal du stoppe med” ”Daniel! Når jeg 
siger at Anne skal stoppe med at synge, så gælder det også dig ik?” 

Eleverne hentes ind fra den anden klasse og samles sammen. Dørene lukkes i, så der nu kun er én klasse. 
Frida hører musik på Ipaden og Vibeke beder hende om at slukke. Lige efter siger hun til en af drengene, 
der er begyndt på sin mad: ”Philip sæt dig på din plads og ikke spise endnu. Du har ikke fået at vide, at 
du skal spise endnu.” ”Daniel, stop.” ”Daniel, er det dine høretelefoner, der ligger her?”  



 

 
Roen fra tidligere i morges begynder at gå i opløsning. I takt med at uroen stiger, så stiger Vibekes 
frustrationer også.  

Vibeke: ”Nu taler jeg til dem, der har været her hele tiden. Nøj, hvor har I været dygtige. Jeg tror det var 
den bedste gang.” Vibeke roser dem for, at de har været bedre end tidligere til at være stille imens de læste. 

”I dag begynder vi at spise en lille smule før og holder frikvarter en lille smule før”. Men I må ikke gå op 
og handle endnu. Nu må I gerne finde jeres madpakke frem.”  

Vibeke: ”Og du har fået både agurk og tomat med. Far har været god til at lave mad til dig.”  

Vibeke: ”Sæt dig ned. Det er helt forbudt at gå rundt med mad i klassen.” 

Vibeke: ”Johan, hvorfor sagde du ikke, at vi sprang dig over?” En anden elev svarer på hans vegne: 
”Fordi han er en stille dreng” 

Vibeke spiser mad med børnene.  

Vibeke: ”Mikkel sæt dig ned” ”Mads, sid” 

9.30: Spisefrikvarter 

Op til frikvarteret: Dem der er færdige med at spise må gerne sidde med Ipad indtil I skal ud.  

Vibeke uddeler sedler til dem, hvis forældre sidder i forældrerådet. Derefter går vi ud i den kolde vinterdag, 
hvor Vibeke skal være gårdvagt. Det er uge seks (sex og samfund uge) og Vibeke fortæller, at hun rigtig 
gerne ville have lavet en aktivitet i forbindelse med ugen. Og at hun faktisk også havde lovet eleverne det. 
Men hun har måttet lave en prioritering. Hun fortæller, at hun ikke har kunne nå at forberede det. I 
stedet har hun valgt at de skal lave digilæs på deres ipad i dag. Det kræver ikke nogen forberedelse.  

Vibeke fortæller, at det i frikvarteret især er hos tre af eleverne, to drenge og en pige, at der opstår konflikter. 
10 minutter efter sker der noget ude på gangen. Vibeke går derud for at se efter. Der er rigtigt nok opstået 
en konflikt mellem de tre. Den følger nu med ind i klassen og spreder sig som en steppebrand til de andre 
elever. Mikkel er virkelig vred efter frikvarteret. Frustrationer fra Mads spreder sig. Nu er der fire til fem 
konflikter inde i klassen. Vibeke forsøger at tale klassen til ro: ”Den her time skulle faktisk være rigtig 
rar. Peter har bagt kage med sin mor.”  

Peter har fødselsdag i dag og har en bradepande med kage med til uddeling i klassen.  

”Emil stop!” råber Vibeke imens Oliver begynder at banke demonstrativt i bordet. Vibeke må tage Mads 
med over til bordet med afskærmning omkring ovre i hjørnet af klassen. Tre af eleverne i klassen har 
afskærmede ’stationer’, hvor de kan gå hen for at afskærme sig fra resten af klassen. Mads skriger og 
råber. Vibeke siger, ”Fødselsdagen udsætter vi lidt.” Mads bliver ved med at råbe og skrige. Vibeke må 
tage Mads med ud af klassen og kommer tilbage igen.  

Efter lidt tid kommer Mads også ind. Han smækker døren hårdt i og sætter sig bag skærmen. Vibeke 
henvender sig til ham. Mads råber op. Vibeke forsøger nu igen at få fødselsdagen gennemført, men afbryder 
forsøget.  

”Tag jeres Ipads frem”, siger hun. De sættes til at arbejde med digiværktøjerne.  

Vibeke siger, at de skal spørge kammeraten, hvis der er noget, de ikke forstår. ”Nu har jeg brug for lidt 
tid, hvor I kan arbejde lidt selv.”  

Vibeke tager Mads med ud af klassen.  

De andre elever går i gang med at arbejde selv. En af eleverne siger frustreret: ”Endelig kan jeg komme på 
det fucking toilet.”  
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Vibeke er tilbage efter cirka fem minutter, efter at have været forbi viceinspektøren. Hun går ind og går i 
gang med at hjælpe eleverne. Hun går over til en af drengene, en af dem som har været med i konflikten, 
og fortæller ham, hvorfor det var, at Mads var blevet så sur. Derefter hjælper hun eleven ved siden af.  

Hun går over til en af eleverne, der står op: ”Hvad laver du? Du står her og hænger”. De går over til 
elevens plads og Ipad: ”Shhh. Bittesmå stemmer. Så holder vi fødselsdag om lidt.”  

Vibeke går over til en elev, der sidder og larmer. Hun fortæller ham, at han ikke skal larme og råbe, bare 
fordi han er rasende indeni. Hun forsøger hele tiden at dæmpe deres vrede og at forhindre, at vreden blusser 
op igen. De snakker om muligheden for at tage en timeout.  

Nu går hun hen til den tredje konflikt, der opstod, for at finde ud af, hvorfor og hvordan den opstod. Det 
viser sig, at Peter er blevet sur over det antal af fødselsdagsflag, som er blevet tegnet på tavlen. En af eleverne 
var blevet sat til at tegne flag på tavlen og skrive tillykke. Men han har tegnet flere end det antal år, som 
Peter fylder.  

På vej op til Vibekes frokostpause kommer vi ikke særlig langt. Vibeke går lige ind i en konflikt med 
Mads, der udspiller sig lige uden for døren til klasseværelset. Hun sender først Mads ind i klassen og 
sender den anden elev op i garderoben. Derefter snakker hun med de andre elever uden for klasseværelset 
for at høre, hvad der er sket. Hun sender dem ud og snakker med de to der især var involveret i, at Mads 
blev vred og ked af det om at lade ham være i fred i frikvarteret.  

Det er en kort spisepause, hvor vi dårligt når at spise maden færdigt.  

12.03 tilbage i klassen.  På vej derned fortæller Vibeke mig, at hun har en af de ”lange forældrebeskeder 
og venter”. Jeg spørger, hvad hun mener med det. Hun fortæller, at det er en lang besked fra forældrene til 
en af de udadreagerende børn, men som hun ikke har haft tid til at læse. De har været nødt til at fortælle 
forældrene, at de må skrive kortere beskeder.  

Vibeke kommer ind i klassen og må følge op på hændelsen fra frikvarteret: ”Jeg sætter jer lige i gang med 
at arbejde, så skal Mads og jeg lige op og snakke med nogen fra 5. Klasse”.  

Der er nu blevet ro nok til, at der kan synges fødselsdagssang. Viceskoleinspektøren kommer ind ad døren 
og snakker kort med Vibeke. To elever sendes ud af klassen for at hente servietter. Imens skæres kagen. 
To drenge får lov til at dele kagen ud.  

Lidt senere fortæller Vibeke mig, at hun hverken føler sig klædt på til opgaven med de voldsomme og vilde 
børn eller, at der mangler tid til at mødes med pædagogerne og lave en tværfaglig indsats samt videndele om, 
hvordan de skal og kan håndtere børnene.  

I sidste time er der kristendom. Peter starter med at forstyrre. Han løber ud af klassen og kommer lidt 
efter ind igen, mens han demonstrativt smækker døren i bag sig. Men jeg har det nu næsten som om, at 
det er normalt og lægger ikke den samme betydning i handlingen.  

Feltnote 6/2-2015, 1. klasse 

Vibeke prøver at give børnene redskaber og metoder til at håndtere deres vrede og 

frustration, men bliver selv gradvist mere frustreret over situationen, der eskalerer i løbet 

af dagen. Frikvarteret bliver også et problematisk tidsrum i sig selv, som kræver 

efterarbejde. Vibeke forsøger at skabe tidsrum til sig selv for enten at løse faglige opgaver 

eller løse konflikter, men for at det kan lykkes må hun hele tiden skabe rum med tid til 

kun at fokusere på en eller få elever ad gangen. Uroen og de indbyrdes konflikter skaber 

konstante afbrydelser og forstyrrelser som skal håndteres for at reetablere et læringsrum.  



 

 

Ipaden bliver her et eksempel på et redskab, der kan købe hende tid ved at ’parkere’ 

eleverne for at få tid til enkelte elever eller isolerede hændelser. Den individuelle barn og 

klassen som fællesskab går således igen på flere niveauer. Endelig viser noten, hvordan 

der skal arbejdes med selvkontrol af følelser og impulser som en udpræget del af 

lærerarbejdet de første år, og hvor belastende situationer også er for lærerne samt, hvor 

stor en udfordring det er at få set alle eleverne – særligt når de står alene i situationer som 

denne. Episoden er vigtig i eksemplarisk forstand ud fra den indsats, der i dag er krævet i 

forhold til specialpædagogiske hensyn, hvor det ’stille/rolige’ står i kontrast til det 

’larmende/urolige’. 

Længden på feltnoten giver en føling med, hvordan de konstante afbrydelser gør det 

umuligt at have sammenhængende forløb og skaber en intens rytme i dagen. Det sætter 

en særlig opslidende puls i undervisningen, hvor Vibeke løbende må slukke brande. Hun 

snakker om følelseskontrol med eleverne. I rummet sidder følelserne uden på kroppen 

eller lurer under overfladen. Dagen lærer mig flere ting. At flere elever i dag inkluderes i 

stedet for at blive sendt i specialtilbud er tydeligt i Vibekes klasse, og det forandrer 

forudsætninger for tilgangen til undervisningen i de små klasser. Hele dagen handler om 

at arbejde med støjen, udbruddene, vreden og frustrationerne på vidt forskellige niveauer 

i klassen, og om forsøget på et etablere et fællesskab i de individuelle udbrud og 

dagsordener. Og om at inddæmme dem hver gang de opstår, så de ikke knopskyder og 

antænder et andet sted. De mere stille elever bliver også gradvist mere frustrerede. Der er 

en forgrund og baggrund. Forgrunden er elevernes larm, støjen, der taler uopfordret, løber 

ud af klassen, skændes i frikvarteret. Baggrunden er de mere stille elever. Eleven der sidder 

og venter på at konflikterne er overstået, så det fx er muligt at komme på toilettet. Klassen, 

et firkantet rum, bliver forsøgt modereret i den grad det nu er muligt ved at lave særlige 

afskærmningshjørner. I midten står Vibeke.  

Det er hos Vibeke, at jeg for første gang lærer, hvor stor betydning arbejdet med strukturer 

får for eleverne men også ser en række af de seneste års reformer i sin virkning. På flere 

niveauer. Der er skabelsen af den strukturerede dag. Planen skal være på plads for at skabe 

et ordentligt afsæt for klasseledelsen. Dernæst er der adfærdsstrukturerne. Vibeke skal hele 

tiden arbejde med at gøre eleverne til elever i et fællesskab, hvor de skal lære at begå sig 

blandt hinanden med tydelige koder for ’den rette adfærd’ i klassen lægger lærerne vægt 

på. Desto mere disciplinær og kontrolleret bliver undervisningen i sit udtryk med en 

samtidig udfordringen forbundet med ikke at miste besindelsen som lærer og ty til selv at 

råbe eller skælde ud. Samtidig med at der skal sættes grænser.  

På mange måder skildrer feltnoten den ensomme udfordring forbundet med at etablere 

en klasse, og som Vibeke selv udtrykker det, et afsavn efter en tværfaglig koordineret 

indsats. Tidsmiljøet bliver samtidig en faktor ud fra den reducerede forberedelsestid, 

manglen på tid til koordinering med kollegerne om en indsats for klassen samt 

problemerne med at finde tiden til at koordinere med forældrene.  
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Christian 

Christian arbejder på Københavnerskole1. Han underviser på syvende år med i alt 15 års 

undervisningserfaring, når man tæller hans tid som vikar og hans tid fra seminarietiden 

med. Nu underviser han i udskolingen. Han har matematik og naturfag som linjefag, men 

underviser derudover i biologi og geografi. Hans mor og morfar var også lærer og han er 

derfor, hvad han selv kalder for ”Arveligt belastet (….) så bliver man jo fanget i det der net”. 

Christian er ny lærer på Københavnerskole1. Ud over ham selv er der mange nye lærere i 

hans årgangsteam. I tiden inden lov 409 og skolereformen arbejdede Christian på en skole, 

hvor han en del roller ud over selve undervisningsarbejdet. Han var TR-suppleant og IT-

tekniker, og havde derfor færre lektioner på grund af kontortiden. I dag er han også 

teamkoordinator, og sidste gang jeg møder ham, skal han være en del af teamet i det nye 

Pædagogiske Læringscenter (PLC), som er ved at blive oprettet på skolen i stedet for 

skolebiblioteket. Christian virker generelt til at have klaret omstillingen godt, men som 

han fortæller, så har han også altid været god til at sætte grænser i sit arbejde både før og 

efter LOV 409. Christian er derudover glad for at bruge IT i sin undervisning og de UUV 

timer han har bliver mestendels brugt på, at eleverne skal lære at programmere. 

Tidsrum og aktiviteter 

Selvom Christian også tidligere satte grænser for arbejdet og i den forstand regulerede 

tidsmiljøet, så fyldte arbejdet mere tidligere uden for arbejdstiden. Christian havde en time 

i toget hver vej frem og tilbage fra arbejde, som blev brugt til forberedelse i form af at 

læse op, forberede sig til undervisningen, svare mails eller lignende. Med reference til sit 

rettearbejde tidligere fortæller han, at han nu bruger væsentlig mindre tid på opgaveretning 

som problemregning og fysikrapporter, end han gjorde før. I Christians fortælling om en 

typisk arbejdsuge indekserer han ugen i de timer, som skolen deler lærernes arbejdsdag op 

efter og kategoriserede tidsrum såsom tekniktid, teammøde på et par timers varighed, 18 

timers lektioner osv.  

A: Så ugen var ikke fra mandag til fredag, men ugen var fra mandag til søndag? 

C: Ja, det var alle dage.  

A: Og mere indholdsmæssigt så på skolen, hvad var det så for nogen opgaver, der skulle varetage - også 
med de særlige opgaver du havde? 

C: Jamen altså, der havde jeg jo almindelig tekniktid, hvor man ordnede de computere og Ipads, som var 
ude, jeg havde et ugentligt møde med min TR på en time, vi havde et ugentligt teammøde i årgangen på et 
par timers varighed, og så var det ellers 18 timers, lektioners undervisning, og så forberedelse ud over det. 
Så jeg læste rigtig meget i toget, selvom jeg havde fri der. Jeg havde en times transport før jeg startede.  

Selv har Christian altid været god til at sætte grænser for forældresamarbejdet. Han har 

altid haft et fast princip om, at forældrene kunne sende en mail, hvorefter han ville ringe 

dem op, når han havde tiden til det. På hans tidligere skole var der stor variation i, hvordan 



 

 

lærerne forholdt sig til kontakten med forældrene. Nogle var på Facebook med forældrene 

og svarede dem nærmest øjeblikkeligt mens andre selv styrede, hvornår de mente, at der 

var tid til at reagere på forældrenes forespørgsler. Men derfor fyldte kommunikationen 

mellem Christian og hans kollegaer alligevel meget. Det skyldes oftest det forhold, at 

ugeplanerne blev lavet i weekenden, og at:  

C: Man skulle lave ugeplaner inde på hjemmesiden, og så kunne man se, at der var kommet noget op. Så, 
men det, altså reglen var, at man kunne vente til mandag, men langt de fleste svarede også i weekender. 
Fordi man alligevel var derinde. 

Synligheden var tidligere en vigtig faktor som en måde at vise, at der var styr på den 

kommende uge. Og i weekenden var intranettet alligevel et rum de fleste lærere trådte ind 

i. Som et uformelt krav. At være opdateret på sit område fagligt handler først og fremmest 

om have tiden til at lede efter nyt materiale såsom nye forsøg til fysikundervisningen. Men 

den type af aktivitet kræver tidsrum, hvor det ikke er forberedelsen til morgendagen, der 

er det mest presserende. Derfor ender den type af aktivitet tit med at blive placeret nederst 

på prioriteringslisten over de ’skal-opgaver’, der er mest presserende.  

Pausen bliver et af de tidsrum, som især undergår en forandring. Mange opgaver rykker 

nu ind i pausen og pausen bliver et arbejdstidsrum. Samtidig flytter en stor del af den 

daglige sociale interaktion fra lærerværelset ud i de enkelte forberedelseslokaler, som 

teamet deler.   

A: Og hvad med kollegaerne - kontakten med dem, hvordan var det før for dig?  

C: Jamen jeg havde jo en masse kontakt omkring både TR og som IT. Så så, det var, der sad man på 
lærerværelset. Meget mere og havde pause, når man havde pause. Og det kunne jeg godt ønske, at man 
gjorde lidt mere nu. Altså eller, jeg var bedre til også at gøre nu, men jeg synes man har, jeg har ofte brug 
for også at få lavet noget i den der pause, så jeg reelt, ellers kommer jeg langt bagud, tænker jeg selv.  

I mine egne observationer bliver det også tydeligt, at langt flere holder pausen oppe i deres 

forberedelseslokale, og at der sidder færre på lærerværelset. Den sociale interaktion bliver 

i den forstand mere atomiseret og reducerer antallet af uformelle møder og kontaktflader 

i dagligdagen til hele skolen. Omvendt intensiveres de sociale relationer og sammenholdet 

hos Christian og det nye team han er en del af og tilbyder et forstærket socialt fællesskab.  

Med den faste binding på arbejdstiden må lærerne nu også langt oftere tage pausen i brug 

for at nå deres opgaver. Flere af dem, der er tilknyttet Christians team og Christian selv 

har kvaler med at få holdt deres pauser som reelle pauser. I stedet for at være pauser fra 

arbejdet, så bliver pauserne kun til pauser fra undervisningen, men i tidsrummene laver 

de forberedende eller koordinerede arbejde. I og med at pausen er overgangen til næste 

undervisningslektion og på grund af tidspres må de oftest bruge det lille tidsrum som en 

ajourføring af, hvad de skal lave i den kommende undervisningslektion. Og så er 

forberedelseslokalet i den fysiske afstand placeret meget tættere på klasserne, som teamet 

underviser i.  
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Ny tid, ny forberedelsespraksis, ny rytme 

Der er en række helt tydelige forhold som forandrer sig ved i tidsmiljøet ved overgangen 

til at arbejde under kravet om tilstedeværelse og skolereformens nye skemakrav. 

Ændringerne fører til en anden arbejdsrytme i både arbejds- og hverdagslivet. Hvor 

lærerne før havde friheden til selv at tilrettelægge og planlægge arbejdet ud over de 

opgaver, som var planlagt på skolen, så erstattes den muligheden nu af en ambivalens 

mellem glæden over at fået frihed til fritid og en frustration over den intensiverede og 

komprimerede arbejdsdag som følge af tilstedeværelseskrav og de ekstra lektioner. Hvilket 

fører til ikke at være forberedt i samme grad som tidligere og skulle lære at forlige sig. Det 

bliver ligeledes bemærkelsesværdigt, hvordan det særligt er de administrative opgaver der 

tager rigtig meget af mellemrumstiden:  

C: Jamen der er jo kommet otte lektioner mere ind. Altså det var sådan - det første man kunne mærke. 
Jeg har fri når jeg går hjem. Altså jeg bruger ikke mine weekender mere, hvilket jo er, er rart. Jeg kan 
mærke, at man, at jeg ikke er så godt forberedt som jeg har været. Altså jeg har, jeg har rigtig mange 
administrative opgaver, der er rigtig mange mails med ledelse og koordinering med forældre, møder og så 
videre, som skal passes ind i min arbejdstid. Og så, så det svinger fra at man er helt nede på to, altså to 
timers reel forberedelse til de der 26 lektioner og så op til en fire fem stykker, hvis man er heldig og der 
ikke er så meget at lave. Så der, der er en væsentlig forskel. 

Der er samtidig ikke en fast mængde af opgaver. I kombination med, at de administrative 

opgaver skal løses og fylder så meget som de gør, så svinger den reelle forberedelsestid 

med flere timers forskel. Omfanget af de administrative opgaver som konkrete praktiske 

opgaver, planlægning af temaforløb, sammensætning af grupper, besvarelse til forældre 

angående konkrete elevsager m.m., tegner dermed samtidig et noget andet billede end 

forestillingen om den ’rene forberedelse’, hvor alt forberedelsestiden er rettet mod den 

konkrete undervisning.  

Christian oplever både positive og negative forhold med forandringerne i tidsmiljøet. 

Fritiden er nu fritid uden selv at skulle tage fritiden og have dårligt samvittighed over ikke 

at forberede sig. Men friheden er på bekostning af, at han føler sig dårligere forberedt og 

at det især er svært at få flettet de mange administrative opgaver ind i arbejdsdagen. Selv 

er jeg overrasket over graden af kommunikation og koordinering, som foregår mellem 

undervisningen. Samtidig prioriterer alle lærerne disse administrative og kommunikative 

opgaver til fx kolleger eller forældre højt. Og lærerne bruger tit opgaverne til at ’lande’ 

efter undervisningen. Vægtningen og prioriteringen mellem tiden brugt på forberedelse 

og de administrative opgaver er det op til lærerne selv at administrere. I skemaoversigten 

er tiden de tomme felter, hvor der ikke står undervisning. Rollen som teamkoordinator 

betyder samtidig en masse ekstraopgaver, som Christian skal have styr på, og som ikke 

direkte relaterer sig til hans egen undervisning.  

A: Hvordan ser det ud i forhold til, hvordan det rent synligt ser ud på dit skema. Altså jeg tænker på 
vægtningen mellem forberedelse og de administrative opgaver? Står det så også som to timers forberedelse? 



 

 
C: Det står som jo bare som et hul i mit skema, hvor at, der skal jeg jo så have møder og forberedelse og 
hvad der nu ellers er, og lagt ind i.  

A: Og grunden til du har, har du særlig mange administrative opgaver? 

C: Jeg er teamkoordinationer, så derfor er der et afslag i lektioner, for at, men det er jo ikke, det er jo ikke 
det at lave en dagsorden, der tager, altså det er alt muligt andet og. Nogle forældre vi lige skal koordinere 
et møde med eller, ja. 

A: Sætte grupper sammen til lejrskole og..? 

C: Sætte grupper sammen til lejrskoler. Finde solformørkelsesbriller til årgangen ik, altså, det er jo også 
forberedelse, men det er ikke mine fag -  altså forberedelse til timerne. 

Før var al tiden ud over undervisningstid og mødetid potentiel forberedelsestid. Nu er 

den afgrænset som de huller, der står i skemaet. Fordi skolen ikke længere må sætte tid på 

de ekstraopgaver som de giver lærerne, så bliver det et afvejningsspørgsmål for den 

enkelte lærer at håndtere forberedelsespuljens tid i en afvejning af de forskellige typer af 

opgaver.  

C: Det har betydet, at man har væsentlig kortere forberedelse, altså man får ikke, jeg får ikke ledt rundt 
på mærkelige hjemmesider for at finde nyt materiale, altså, jeg kører meget på rutinen, altså i hvert fald i 
to af fagene, matematik og fysik. Geografi og biologi er det sådan lidt anderledes, for det har jeg ikke på 
linje, det har jeg ikke undervist i før. Så der ligger en ekstra forberedelsesbyrde der, for at få det. Men altså 
i de andre, der er det rutine meget af det, altså ved hvor jeg skal gå hen, ved hvor jeg skal finde de ting, og 
ved hvad for nogen ting, der fungerer. Prøver ikke ret meget nyt af.  

Fordi de administrative opgaver ofte er af særligt presserende koordinerede karakter, så 

kan det ofte betyde, at Christian må udføre undervisningen uden forberedelse og tage den 

mere ’på rutinen’. Og netop ’rutinen’ bliver en ofte anvendt beskrivelse fra flere af lærerne 

som strategi til at skabe tid til de opgaver, der foregår koordinerende uden om 

undervisning. Det gør hultimerne i skemaet til en dyrebar tid. Samtidig foregår der en 

afvejning mellem afviklingsaktiviteter og de mere kreative aspekter af arbejdet, hvor det 

også er muligt selv at udvikle sig eller blive inspireret i arbejdet. Og langt fra 

folkeskolereformens ambitioner om at udvikle de mere spændende læringsmiljøer.  

Basen og de syv minutters rygepause 

Forberedelseslokalet bliver et helt nyt rum på skolerne efter kravet om tilstedeværelse. 

Før har der selvfølgelig også været mulighed for at forberede sig på skolen, men der var 

ikke lokaler til skolens team, der var deres eget. Pauser og forberedelseslokalet bliver i den 

forstand både et fagligt og socialt rum. Christian er den første lærer jeg er med på arbejde, 

og allerede under det besøg er det tydeligt, at der er meget lidt bevægelse ned til 

personalerummet. I stedet pendler vi mellem klasserne og forberedelsesrummet, hvor der 

er en familiær stemning. Udskolingen som Christian underviser i ligger tilmed i sin egen 

bygning, der er adskilt fra indskolingen og bygningen med ledelsen, administrationen og 

personalerummet. Tidstruktureringen med de mere intensiverede mellemrum skaber 

sammen med forberedelseslokalet et nyt bevægelsesmønster. Vi går frem og tilbage, hvis 
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vi da ikke skal ud og have noget frisk luft, når en af de andre lærere skal ud og ryge. Så 

’hægter’ vi os på og går de fem meter ud for skolens område, hvor det er tilladt for lærerne 

at ryge alt imens vi står og kigger ind i skolegården. Omstruktureringen af tidsmiljøer 

betyder derfor også nye bevægelsesmønstre, tilknytninger til steder på skolen og 

personlige relationer.  

A: Er det forkert at sige, at I fået en ’base’? 

C: Vi har fået en base ja. Desværre gør man så ikke så meget ud af den, som, det er ikke ret meget, en 
stor del af os i hvert fald, kommer ned på lærerværelset. Vi sidder meget deroppe og bruger tiden til at 
forberede os.  

A: Er det dit indtryk, at andre også gør det? Så faktisk, at lærerværelset ikke er blevet tomt, men at det.. 

C: Jeg tror, der er blevet færre på lærerværelset, end der har været tidligere. Ja, men det det er svært at sige, 
når man ikke har været. 

A: Når man ikke selv har siddet der (griner).  

C: Men jeg har i hvert fald fået en følelse af, at jeg bliver nødt til at bruge min pause på at, på at forberede 
mig, mere end jeg nogensinde har gjort før.  

(…) 

A: Og så er der også de der samtaler du snakker om - er det nogen af dem der forsvinder? Som at gå ned 
af trappen, gå ud og snakke. At drøfte noget? Og hvad betyder det, at få snakket om fx de situationer i 
oplever? 

C: Men det er, vigtigheden er jo, kan jo være elever, der har skejet ud, det kan være elever, som man lige 
har brug for at få vendt, fordi de har brug for hjælp, eller, simpelthen få vendt med de andre, ”nu sagde 
eleven”, der er noget vi skal have brugt mere tid på. Man får nogen gange sådan, man hører nogle mærkelige 
ting eller, som man lige bliver nødt til at få vendt med nogen, om man nu skal reagere på det, eller hvad vi 
gør.  

A: Er det blevet nemmere at spare nu end det var før, at tale med sine kollegaer om sådan nogle ting og 
øvrige ting i øvrigt? 

C: Nej det synes jeg ikke. Jeg synes stadig man havde, altså, man havde lidt mere, at de der, at der var 
flere pauser i løbet af dagen, der var lidt mere tid til at få sat sig ned og lige få den vendt i stedet for, nå ja, 
syv minutters rygepause. 

Forandringerne af tidsmiljøet forandrer væsentligt på muligheden for sparring lærerne 

imellem. Nu er det primært i de ”syv minutters rygepause”. Samtidig ændrer tidens værdi 

sig for Christian i takt med, at der er en række opgaver som skal løses inden klokken ringer 

ud. Det gør samtidig forberedelsestiden til et mere konfliktfyldt rum i vægtningen af de 

forskellige opgaver. Han kan ikke længere strategisk udskyde dem til senere på dagen for 

enten at tage sig tiden til at være social eller drøfte faglige spørgsmål. Ikke uden at glippe 

nogle af de undervisningspresserende opgaver. Med tilstedeværelseskravet har lærernes 

forberedelsestiden også skabt flere mellemtimer. Da lærerne ikke har mellemtimer på 

samme tidspunkt, bliver de mulige mødetidspunkter derfor også desynkrone og forskudt. 

A: Også selvom det var sådan, at folk så senere på dagen i hvert fald, tog hjem og forberedte sig? Så var 
det stadig nemmere før, fordi der var mere luft mellem eller hvordan? 



 

 
C: Jeg synes, der var mere luft til det, og der, og folk, altså, jamen, der tog man jo hjem og arbejdede indtil 
man var færdig ik. Nu ved man, at man har den her tid, og nu skal man have, altså man skal også nå 
at have halvanden times rettearbejde af vejen, for at kunne være klar til sin undervisning dagen efter. Så 
den er meget mere begrænset den tid vi har. Og hvis vi så samtidig ikke har huller de samme steder, så, så 
begynder det at blive svært at finde hinanden.  

Christian udtrykker samtidig den manglende mulighed for selv at kontrollere intensiteten 

i dagens tidsrum koblet med, at de er blevet mere afhængige af at vide, hvornår de andre 

har huller i skemaet. Oven i en mere presset arbejdsdag skaber det et yderligere pres på 

lærernes balancering af deres egne hensyn over for ofte nødvendig sparring med 

kollegerne. Meget af den sparring Christian refererer til handler om at give hinanden råd 

til konkrete hændelser inde i klassen og mellemrummene bliver i den forstand vigtige 

læringsrum for lærerne selv. Christian ryger ikke selv. Men flere gange følger vi med de 

andre lærere fra teamet ned på stien for at ryge. Her får vi luft og snakken er ofte uformel. 

Vi taler om koncerter og om kun at prøve at have tømmermænd som lærer én gang, for 

eleverne spotter det. Men oftest er det drøftelser eller spørgsmål om elever, der bliver 

rejst. Stedet bliver vigtigt, fordi der ikke er mange steder, hvor det er muligt at træde ud 

af skolens koblinger til selve skolepraksissen og opgaverne. Stedet giver både ’luft’ fra 

lydene og interaktioner men tilbyder også et trygt udvekslingsforhold af oplevelser og 

erfaringer. Forberedelseslokalet kan der snakkes i, men det er som regel altid på 

bekostning af andres koncentration. På stien kan lærerrollen løsnes mere efter behov. 

Disse tidsrum er på den ene side en ventil i hverdagen, brobyggende, planlæggende, 

synkroniserende og samtidig uformelle læringsrum eller spontane sparringsrum, der også 

styrker de personlige relationer i teamet.  

Rummene er forstået både som det konkrete rum såsom lærerværelset, 

undervisningslokalet, gangene, skolegården eller forberedelseslokalet, men også 

rummenes stedslige kvaliteter ved det der foregår i rummene som særskilte og vedvarende 

funktioner over tid. Eksempelvis sker der for Christians team som nævnt et skifte fra at 

bruge og se lærerværelset/personalerummet som det centrale pause-, møde-, og 

interaktionssted til, at det pludselig er forberedelseslokalet med sin personalemæssige 

afgrænsning om et eller flere teams, der er gjort til genstand for den slags handlinger. Men 

det bliver selvsagt i en anden form, fordi det kun er teamet, som opholder sig i 

forberedelseslokalet.  

Bindingen til forberedelseslokalet har også givet teamet en stærkere binding til hinanden, 

men har betydet, at de er blevet mere adskilt fra resten af skolens lærere. Dialogen med 

kollegaerne på ikke-skematiske anlagte tidspunkter er gennemgående. Et behov jeg i 

starten af mit feltarbejde selv antog ville have nemmere ved at blive opfyldt nu når alle 

lærere skulle være mere på skolen. Men ifølge Christian besværliggøres mødet af, at pausen 

er forsvundet ud af skemaet/’det fælles skema’, og er blevet til usynlige individualiserede 

huller bundet op på hver lærer, hvor det bliver nødvendigt at kende hinandens tidslommer 

og dermed hinandens skemaer:  
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Teamet mellem koordinerings- og udviklingsarbejde 

I Christians team ender mange af de pædagogiske diskussioner umiddelbart med at stå i 

skyggen og være underrepræsenteret som afgørende for at lykkes med arbejdet i det 

daglige. Også i Christians team er det tydeligt, at lærerarbejdet kræver, at de som team 

træffer mange beslutninger af koordinerende karakter. Beslutningerne er afgørende for at 

kunne få elevernes hverdag til at fungere samt at få afviklet de krav, der er på den 

respektive årgang såsom praktik, elevplaner, lejrtur, nye elever, uddannelsesforløb, 

praktisk, skole-hjem-samtaler m.m. Med andre ord, så foregår der et større 

baggrundsarbejde, for at få ting i og omkring undervisningen til at lykkes, hvor 

skoledagenes ikke individuelt tilrettelagte faglige del skal orkestreres på det skemalagte 

teammøde. Christian beskriver, hvordan de egentlig havde aftalt at have et arbejdspunkt 

som et fast punkt på dagsordenen. Intentionen med arbejdspunktet var, at de skulle 

diskutere pædagogik og udvikling, men punktet bliver altid overtaget af de administrative 

og koordinerende ting. Det er ofte ting, der kommer fra ledelsen som ’skal-opgaver’. 

C: ”Og vi har prøvet at ligge et punkt ind, som er et arbejderpunkt, på tre kvarters varighed, altså 
halvdelen af vores tid, hvor vi egentlig gerne vil prøve at snakke pædagogik, prøve at snakke udvikling, 
men i realiteten sker det bare ikke ret tit, at vi har tid til det”   

Der er er sat halvanden time af til teammødet. Og at alle ugens administrative og 

koordinerende punkter på dagsorden er sat til at blive afviklet på 45 minutter, men som 

regel tager det de fulde 90 minutter.  

Når først Christian begynder at snakke om, hvilke betydning koordinationsopgaverne har, 

så er der ikke lige tydelig opdeling mellem klassificeringen af koordinerende og 

pædagogisk arbejde. I realiteten flyder de to områder sammen. Fra mine egne 

observationer af teammødet oplever jeg det samme mønster. Der flyder altid pædagogiske 

diskussioner ind i punkter af koordinerende og administrativ karakter, fordi de 

pædagogisk faglige diskussioner er afgørende at bearbejde og for at træffe de beslutninger, 

som ledelsen uddelegerer til teamet. Som fx når Christian taler om ny struktur for 

elevplaner og skolehjemsamtaler, hvor han savner tid til at få diskuteret, hvordan de som 

team kan nytænke dem: 

C: Jamen vi ville gerne se på, hvordan man for eksempel lavede ny struktur omkring skole-hjem-samtaler, 
så det ikke bliver, hvor man kommer op det der kvarter, og så gik man hjem igen og sagde alt var godt, 
men at man prøvede nytænke, at man kunne gøre noget nyt der. Og noget af det, nu kommer elevplaner 
ligger næste, som vi jo heller ikke har haft tid til at diskutere, hvordan. Det kunne være. 

A: Hov må jeg lige, elevplaner, tid til at diskutere hvad? 

C: Hvordan vi gør, altså hvordan vi får sat det her ind, så vi nu får udfyldt de her mål, der er for, det her 
krav, men at det også bliver gjort på en måde, som vi kan nå i den ramme, der er nu uden at bruge tre 
ugers forberedelse på det.  

I: Så det handler om at gøre det meningsfuldt? I forhold til? 

C: Også sådan at det giver mening, at forældrene kan se det bagefter, at det ikke bare bliver et… 



 

 
A: et aftjeknings? 

C: Jamen et aftjekningskema.., det er nok der vi ender på en eller anden måde. At man laver nogen 
standardsætninger, som man så flytter ind alt efter, hvor man tænker, at eleven er lige nu. Og det er jo 
noget tid. Altså fritekst det tager længere tid sådan at sidde og skrive til hver enkelt. 

Fritekst er teamets udtryk for at skrive tekst direkte til den enkelte elev, hvor læreren går 

mere i dybden end i den standardiserede udgave som alle i teamet sættes til at bruge. På 

den måde udvikler de i Christians team selv standardiserede løsninger som et forsøg på at 

tilpasse opgaven til den tid, som de nu har til rådighed.  

A: Ja og I kalder det jo for fritekst. Og med det mener du? 

C: Altså det det at sidde og skrive til hver enkelt elev, med med, ja om eleven i stedet for at tage en færdig 
præfabrikeret tekst ind, som du får til at passe ind.  

I kontrast til friteksten, hvor begge former er tekstbaserede frem for mundtlige 

overleveringer, er det i stedet standardiserede sætninger, som både læreren og eleven 

krydser af i forhold til, hvor henholdsvis læreren og eleven mener, at eleven ligger fagligt 

og socialt. Udviklingen er eksemplarisk som eksempel på en ny type af disposition afledt 

af tidsmiljøets krav til lærernes prioritering af deres tid.  

De standardiserede spørgsmål formuleres efter grundformlen med et ’jeg er god til’, og 

’jeg kan blive bedre til’. Kontrasten mellem fritekst og færdig præfabrikeret tekst, som 

Christian kalder færdiglavede ’plot-ind-spørgsmål’ symboliserer en bredere 

overgangstendens, hvor der sker et skifte fra et ’frit’ lærerfagligt råderum først samtalen, 

senere ’friteksten’ og nu standardiserede løsninger, som teamet selv kommer frem til i en 

måde at effektivisere deres tidsbrug på. Samtidig forpligter alle lærerne sig på at bruge 

samme fremgangsmåde, så forældrene får den samme oplevelse. Frygten er, at forældrene 

vil kunne afveje lærernes indsats over for hinanden, hvis de taler med hinanden på tværs 

af klasserne. Standardiseringen bliver her ikke kun for forældrenes skyld men også til en 

intern kollektiv beskyttelse, så nogle forældre ikke oplever at få bedre behandling af deres 

børn, som samtidig kræver mere tid at forberede. En lærer der valgte at skrive fristil ville 

samtidig være en lærer, der brugte mere tid end arbejdstiden på opgaven, end der reelt er 

til rådighed. Standardiseringen som løsning bliver lærernes bud på at efterleve tidsmiljøets 

diktering af mere stringent tidsbrug. Derfor sætter de sig også ind i, hvad der er de 

ministerielle krav og forsøger at komme så smertefrit omkring kravene i den konkrete 

udmøntning. Som Christian siger det: 

A: Så I er nødt til, igen, hele tiden at sætte det i relation til, hvilke ressourcer der er, og en afvejning af, 
hvor meget skal I gå ind og.. 

C: Ja og hvad er minimumskravene egentlig for ministeriet side til, hvad man kan, altså nogen steder kører 
de jo bare, vi sætter et tal og så skriver den selv. Det har man så valgt her, at man ikke gør, men det er 
jo, altså så laver man en gylden mellemvej, hvor man selv skriver en tekst og så bare flytter den over. 

I en kobling mellem tidsressourcer til rådighed og en afvejning af de ministerielle krav til 

elevsamtalen opstår der lokal standardiseringer. Kombinationen af centrale bestemmelser 
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og et tidspresset tidsmiljø skaber kompromisløsninger, der skal være hurtige og ens. Hvor 

en organisatorisk professionalisme til dels erstatter den erhvervsmæssige 

professionalismens idealistisk tilgang til det faglige arbejdes individuelle ’fristilsskrivning’.  

De lukkede døre og skyggeskemaer 

 

C: ”Altså vi er, der er jo ingen tvivl om, altså der, jeg synes det er møgbesværligt at komme i kontakt med 
ledelsen, altså hvis det er der vi skal hen, altså de er aldrig til stede, de har stort set altid lukkede døre, de 
sidder altid i møde eller. Så jeg synes, jeg har været vant til, at man kunne komme op, og så kunne man 
give en kort besked og så, altså, så var det ude af verden, i stedet for at skulle sidde og maile frem og tilbage 
tre gange, fordi at det så bliver. Så der synes jeg, at der er sket, at jeg mangler, at de er til stede. Meget 
mere” 

A: En kort besked, hvad kunne det være, bare for at give et eksempel? 

C: Det kunne være, at, ja at Emma i syvende er vi nu lidt bekymrede for, fordi at, ja, eller, jeg har hørt 
det her, skal vi gøre noget. Altså det kan hurtigt blive til en lang diskussion på mail, hvis man skal skrive 
frem og tilbage.  

Københavnerskole1 vokser gradvist og i kombinationen med, at ledelsen får mere at se til 

i forbindelse med reformen, sygemeldinger, ansættelser. Selvom ledelseslaget udvides, så 

bliver det samtidig sværere at komme i kontakt med ledelsen. Kommunikationen bliver 

mere træg, fordi den i stigende grad må foregå over mail efter at ledelsen nu i langt større 

udstrækning har ’lukkede døre’. Men samtidig illustrerer Christians overvejelser over 

ledelsens mulighed for at være inde over, at der er mange typer af sager, som fremadrettet 

ikke kan vendes med ledelsen på en skole med over 100 medarbejdere. Det betyder 

samtidig, at mere af beslutningskompetencen fra ledelsen i stedet placeres ude i teamet. 

Omvendt er det bare ikke altid, at løsninger findes i teamet og ’beslutningskompetencen’ 

må derfor dirigeres tilbage igen. Samtidig er selve koordineringspraksissen på skolen 

blevet væsentligt professionaliseret gennem udarbejdelsen af hierarkiserede 

kommunikationsveje og roller.  

A: Så det bliver mere omstændeligt på den måde. Og I er blevet delt mere op i enheder, der ikke bare lige 
kan.. 

C: Ja det er vi og og, og vi har, vi er blevet bedre, altså, vi har taget mere, langt flere vurderinger herude i 
stedet for, at ledelsen er inde over. Hvor det faktisk måske er ledelsens opgave, tænker jeg, at være med på 
nogen af dem.  

A: Har der været en diskussion af, hvem er det egentlig, der skal varetage hvad, og er det blevet mere. 
Altså noget af det, du siger, det er blevet lagt mere ud i teamene. Men er det også blevet sat skarpt op, 
hvem der står for hvad? 

C: Altså ledelsen har fået skarpe roller ik, altså med hvem der har hvilke årgange og så videre. Men altså, 
men så er det, men så er det blevet meget teamkoordinatorerne, der kører dagsordener og koordinerer rundt 
omkring. Altså det er også noget der virkelig tager tid. Så er der ingen vikarer, og så bruger man lige et 
kvarter af sin forberedelse på, at gå ned og se, om man kan finde en leder. For at se om man kan få en 



 

 
vikar op. Altså det det er, alt sådan noget med skemateknik som ikke lige spiller, der mangler en time 
eller, det har vi brugt rigtig meget tid på.  

Den hierarkiske struktur bliver i den tid jeg har kontakt til skolen gradvist mere etableret 

i kommunikations- og ansvarslinjer og et udvidet ledelseslag med udnævnte ledere til 

indskoling, mellemtrin og udskoling som en måde at skabe bedre informationsstrømme 

og kontakt mellem top og gulv. For skolen vokser hele tiden. Særligt teamkoordinatorerne 

får her, og på andre skoler, en større rolle med at varetage og videregive ledelsesopgaver, 

der skal koordineres videre. De mere hierarkiske organisationsstrukturer med leder, 

afdelingsledere og teamkoordinatorer er med til at afskaffe en flad og uformel 

organisationsstruktur. På den anden side arbejdes der med at delegere mere ansvar ud i 

de enkelte teams, hvilket er baseret på en mere uformel og decentral ledelseslogik. Men 

mange af de spørgsmål som teamet sættes til at varetage er ikke spørgsmål de selv er i 

stand til at afklare. Derfor må de alligevel ofte tilbage til ledelsen med spørgsmål og de 

mange praktikaliteter, der hele tiden viser sig som udfordringer i form af manglende 

vikarer, skemaproblemer m.m. Og som besværliggøres af, at der bliver ’længere’ til 

ledelsen. Christians beskrivelser er i den forstand organisatoriske optegnelser af, hvordan 

skolen forsøger at tilpasse sine ’roller’, ’niveauer’ og ’ansvarsfordeling’ fremfor 

overvejelser om den pædagogiske linje og indfrielsen af folkeskolereformens gentænkning 

af folkeskolen. På Københavnerskole1 efterlader tidsmiljøet skolen med en større opgave 

knytte til udfordringen med at få skoledagen til at være sammenhængende. Hvilket 

gentagende udfordres af store skemaproblemer.  

Skemaproblemerne 

Da vi er tilbage i forberedelseslokalet 11.50 tjekker alle lærerne de nye skemaer. En af Christians 
kollegaer udbryder ”Min skemafri fredag er helt spoleret”. Den skemafridag var den dag, der kunne bruges 
kun til forberedelse. Christian siger: ”Jeg havde et ønske, og det var at få morgentimer. Jeg har fået én”. 

19/1-15 

Københavnerskole1 oplever store problemer med skemalægningen og kommer ind i en 

uheldig udvikling, hvor sygemeldinger og opsigelser bliver med at skabe et behov for 

ændringer i skemaet. Hvis en lærer forsvinder ud af en årgang, så er det ikke bare en 

arbejdskraft, der forsvinder, men en lærer med en speciel profil, der dækker særlige 

områder i skemaet og det koordinationsmønster, som skemalæggerne skal udfylde. Sker 

dette inde i skoleåret efter at fagfordelingen er foretaget, så kræver det, at der findes en ny 

lærer, der kan dække de selvsamme kompetenceområder eller at skemaet må laves om. 

Kombinationen af skemaproblemerne og sygemeldingerne ender med, at skemaets 

struktur bliver skubbet tilbage til den mere gængse måde at lave skemaer på og et ønske 

fra bl.a. Christian om ikke også at skulle håndtere planlægning af skemaer i teamet – de 

såkaldte flydende eller fleksible skemaer – fordi det vil udgøre endnu en administrativ 

opgave at skulle arbejde mere som selvstyrende team. For Christian er fokus at minimere 

yderligere opgaver knyttet til arbejdet med at skabe tidsmiljøet frem for at få tid til at 
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forberede undervisningen. Men på Københavnerskole1 er det samtidig med til at 

fastholde skolen i den gammeldags skemastruktur med inddeling af fag i faste tidsrum. 

Skemaet bliver endnu en forhindring på vejen mod skolens reformambitioner, fordi det 

problematiske tidsmiljø kontinuerligt tvinger ledelsen på at skabe strukturer i dagligdagens 

tidsmiljø og forsøge på at reetablere overskud blandt lærere og teams. Skoledagene er 

mere præget af overlevelse end af udvikling. Skemafrustrationerne bliver samtidig en 

materialisering af det kompleks, der spænder sig ud mellem ønsker om fleksibilitet på den 

ene side og stabilitetskrav til forudsigelighed og det indre skemadribleri med hvem, der 

skal være hvor på hvilket tidspunkt på den anden side. De kontinuerlige skemaændringer 

betyder ud over at lærernes tidsmiljø vedvarende forandres ikke bare et nyt skema, men 

også at forberedelsestiden, som nu med den fastlagte tidsramme og den ændrede 

temporalitet i arbejdet, med betydning for oplevelsen af at gå på arbejde, gradvist splintres 

ud mindre fragmenter spredt ud over skemaet. Som Christian forklarer:  

A: Ja lige det med skemaet, for det står lidt uklart for mig. I har været igennem en del skift ik? 

C: Jeg tror vi er i gang med det femte skema. 

A: Okay, og hvad har været problemerne med skemaerne undervejs? 

C: Jamen altså, vi havde en kollega der stoppede efter to uger, så der skulle jo laves det første skema, fordi 
man ikke kunne finde en, der ikke kunne dække hele hendes. Så havde vi en anden kollega, der stoppede, 
samme problematik, så havde vi en tredje kollega, der kom tilbage fra barsel, samme problematik igen, for 
at det hænger sammen. Så var de jo begyndt, så var det ved at være lappeløsninger, så vores forberedelse lå 
spredt ud over det hele. 

A: Det blev så hullet, eller blev kastet op så mange gange, at det, hver gang blev forberedelsen kastet ud og 
blev fragmenteret? 

C: Ja lige præcis, det var en time her og en time der. Og så var det så her efter jul, at de lavede det skema, 
som vi har nu. Vi har lavet det helt om, og fik samlet forberedelsen, og fik gjort noget ved det. 

A: Så nu er der mere sammenhængende forberedelse. 

C: Nu er der langt mere sammenhængende forberedelse. 

A: Okay, og hvad har det betydet? 

C: Det har betydet, at man kan sætte sig ned og komme lidt i flow, altså med sine opgaver, og få rettet 
færdigt og, men altså, man vænner sig, man vænner sig jo til det andet også, når man, man overlever jo, så 
må man bare få det bedste ud af det. Og det gør så også, at alt ens forberedelse ligger i starten af ugen, så 
skal man være meget meget.. 

 

Som Christian fortæller, så har det stor betydning, hvor forberedelsen er placeret. 

Undervejs bliver det så småt også tydeligt for skemalæggerne, at forberedelsestid ikke bare 

er forberedelsestid. De forskellige tidsmønstre med tidsrummenes varighed og 

placeringen af forberedelsestiden spredt ud over ugen påvirker individuelt lærernes rytmer 

ganske markant. Men med et øget arbejdstempo og presserende opgaver møntet på egen 

undervisning, så bliver mellemrummene dermed også individualiserede.  



 

 

Christian ender med i starten af ugen at få en hel dag til forberedelse. Men da det er 

umuligt at være forudsigende for en hel uge, så må han lave små justeringer undervejs i 

de små pauser, der er spredt ud over ugen. Når jeg spørger Christian, om der så ville være 

en ide at lægge skemalægningen ud som en teamkompetence er Christian som nævnt 

forbeholdende. At der er andre som lægger skemaet, og at de ikke selv behøver at tage 

stilling til det, er med til at give en grundstruktur i hverdagen og mindre ’administrativt’ at 

tage sig af. Det er ifølge Christian en kærkommen kompleksitetsreduktion, der, hvis 

skemalægningen lå hos dem, ville betyde væsentligt mere arbejde.  

C: Jeg tror tanken er, at man gerne vil videre over i, at det bliver mere selv, men noget af det jeg også kan 
føle, i hvert fald i vores team, det er, der holder os kørende, det er, at vi ved hvad vi har. Altså den der. 
Det her det er i hvert fald vores, det har vi at forholde os til. Sådan er det, når vi går på arbejde. Det, 
altså, man har brug for den der base, hvor at man, og det er en af dem, som ligger fast. 

Et fast skema bliver noget at gribe om og holde fast i en tid, hvor meget ender med at 

ligne sig selv fra tiden inden Folkeskolereformen. Skolen oplever markante udfordringer 

med at få etableret et tidsmiljø, der kan rumme nok stabilitet og overskud til at lærerne 

ikke bliver for belastet af et vedvarende arbejde med at skabe dagens aktiviteter løbende 

og ad hoc samtidig med, at der kan findes tid og overskud til at føre ønskerne om nye 

tiltag i forbindelse med folkeskolereformen ud i livet. Samtidig viser tiden, hvor sårbart 

skolens tidsmiljø er i forbindelse med sygemeldingerne. I lang tid er skolen mere præget 

af en overlevelseskamp, pressede mellerum med dårligere forberedelsestid end det er en 

kamp for forbedring af folkeskolen og indfrielsen af folkeskolereformens ambitioner. Det 

nye, anderledes og spændende kan ikke rummes inden for de vilkår tidsmiljøet efterlader 

skolen af råderum. Dermed ender det i udpræget grad med at være arbejdstidsaftalen, der 

spænder ben.  

Louise 

Louise arbejder på Københavnerskole2. Hun er i starten af trediverne. Oprindeligt havde 

hun en plan om, at hun skulle læse psykologi på Universitetet efter hun var flyttet til 

København. Hun blev også optaget på Universitetet, men hun ville tjene lidt penge inden 

studiestart, og fik job som skolevikar på Københavnerskole2. I stedet for psykolog blev 

hun færdiguddannet fra Blaagaards seminarium i 2007 og kørte, som hun fortæller mig, 

direkte fra eksamen over i et fuldtidsarbejde på selvsamme skole, som hun startede med 

at være vikar på. Og hvor hun er fortsat med at være al den tid jeg er i kontakt med hende.  

Når jeg interviewer hende, er hun lærer på syvende år. Louise har generelt involveret sig i 

det meste af udviklingen på det lærerfaglige område, hvad angår nye metoder som 

Cooperative Learning (CL), inklusion, knække læsekoder, deltagelse i ressourcecenteret 

på skolen, arbejde med de særligt udfordrede klasser m.m. Hendes kollega, Hanne, 

omtaler hende som en lærer med en ’finger på pulsen’. Louise overtager af to omgange 
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nye klasser. Med den sidste klasse sker der store fremskridt på blot to til tre måneder. 

Forudsætningen er et samarbejde, der rækker vidt ind i og ud over den enkelte klasse, og 

som har stillet store personlige krav til hendes brug af tid. Forældresamtaler, 

netværksmøder, individuelle samtaler med eleverne vægtes højt samtidig med, at der skal 

skabes en helhedsindsats i den forstand, at alle lærerne med tilknytning til eller med 

relevante kompetencer skal bydes ind i klassen og komme med forslag og bidrag til, hvad 

der kan gøres. Hun gør den problematisk klasse til en fælles faglig indsats. Men det er også 

en arbejdsform, der rækker langt ud over de ugentlige arbejdstimer, og som ophæver en 

lang række grænser i arbejdslivet og lærerarbejdet. For Louise rækker løsningen af de 

udfordringer hun står over for dermed samtidig ud over elevernes og sin egen tid på 

skolen. En tilgang der samtidig er indlejret i hendes tankegang i forståelsen af, hvordan 

de sociale relationer inde i klassen ikke kan ses isoleret fra livet uden for klassen og den 

tid eleverne tilbringer på skolen. Relationerne overskrider skolens fysiske og temporale 

grænser og grænsevandrer i stedet. Som hun peger på, så opstår konflikterne mestendels 

i klubbens ”frie rammer” og hjemme fra ”gården af””, og som derfra tages med ind i 

klasseværelset. Louise har ikke noget imod mål i undervisningen og er grundlæggende glad 

for en udvikling, der tager afsæt i læringsmål for den enkelte elev frem for fælles mål for 

alle. Så længe det understøtter en funktion som pejlemærke for lærerens evaluering af den 

enkelte elev og ikke bliver et ledelsesredskab. Sådan anvender hun selv de nationale test,  

diktater og andre små test til at se, hvor eleven ligger fagligt, og hvilke udfordringer der 

er.  

Scener fra en arbejdsdag 

Følgende tekststykker er uddrag fra en af de dage, hvor jeg er med Louise på arbejde. 

Hvert stykke af feltnote er fulgt op med en kort forklaring af, hvad jeg ser som interessant 

ved det der udspiller sig i feltnoten. Men samtidig har jeg holdt analyserne forholdsvis 

åbne til læserne.  

I de forskellige tekstbidder gives både et billede af, hvordan en svær klasse med flere 

adfærdsrelaterede vanskeligheder kan se ud samt, hvilket arbejde der ligger bag 

forandringen af en klasses trivsel og sociale sammenhold. Louises arbejde med forholdene 

i klassen og Louises egne arbejdsvilkår er konstant i et udvekslingsforhold med hinanden 

og bliver hos hende uadskillelige. I Louises tilfælde foregår der således mere eller mindre 

lige så meget arbejde uden for undervisningstiden i overvejelser om sammensætning af 

elever, kontakt til forældre, fremstilling af undervisningsmaterialer ud fra pædagogiske og 

didaktiske prioriteringer m.m.   

Gårdvagtsinfo  

Da vi lidt senere på dagen er ude i gården for at gå gårdvagt fortæller Louise, hvordan situationen var 
meget anderledes, da hun overtog klassen i oktober. For mig bliver det samtidig tydeligt, at meget er 
forandret på de cirka to måneder. Louise fortæller, at læreren der oprindeligt havde haft klassen var gået 



 

 
ned med stress. I det efterfølgende år havde der været vikar på, men vikaren havde ikke magten opgaven, 
og det var endt i en afmagtssituation. Louise fortæller, at de to måneder har været hårde. Ved overtagelsen 
var der regulære og ret voldsomme slåskampe. Ofte startede de ude i frikvarteret og fortsatte inden i klassen. 
Når timen startede var det ikke unormalt, at der var børn som løb ud af klassen uden at fortælle hvorfor, 
og som ikke kom tilbage af sig selv. Dem måtte hun ud og finde og hente ind igen. Klassen havde ikke 
været på tur væk fra skolen i halvandet år. Ingen af lærerne turde at tage det ansvar på sig. Bare en tur 
ned i skolegården betød, at Louise måtte bruge det meste af timens tid på at finde og hente dem ind igen. 
Meget af tiden er derfor gået med at lave regler, de skal lære at overholde. Ifølge Louise har de andre lærere 
omkring klassen været med på de metoder, som hun har besluttet, at de skal indføre - hvilket hun pointerer 
som en absolut nødvendighed. Håndtegn, forskellige læringsstile og kravet til struktur skal være gensidigt 
hos alle de lærere, som har med klassen at gøre. Håndtegnene skal betyde det samme hos alle lærere, så der 
ikke opstår signalforvirring hos eleverne. Det samme med konsekvenser.  

Feltnote 17/12-15 

Jeg kan ikke undgå at blive imponeret over, hvad hun har opnået på så kort tid, men jeg 

ved også fra interview med Louise, hvad det kræver af arbejdsindsats. Hun siger, at det er 

en god dag i dag. Noget af det handler om, at jeg er der, at der ”er gæster” i dag, som en 

af eleverne siger (der er stadig ikke nogen flue på væggen). Louise fortæller, at et af hendes 

tiltag har været udmøntningen af elevgrupper, så de der sidder ved siden af hinanden rundt 

om et bord, er blevet til en tryghedsgruppe. Sammensætninger og udskiftninger i gruppen 

sker under nøje overvejelse. Eleverne der er sat sammen i tryghedsgruppen skal lege 

sammen i frikvarteret og de bliver også pålagt at lave legeaftaler uden for skoletiden. 

Arbejdet med klassens trivsel og sociale relationer er også organiseret til at foregå uden 

for skoletiden. Og Louise holder dem op på at få arrangeret aftalerne. Imens jeg sidder i 

klassen spørger hun ind til én af de legeaftaler, som skulle have været afholdt dagen 

forinden, men eleverne fortæller, at det aldrig skete. Forældrene havde ikke lykkes med at 

få aftalen koordineret. Louise er i afhængig af, at forældrene sørger for at udmøntet de 

aftaler hun sætter op. Som det bliver tydeligt, så er forældrene også i den forstand på 

arbejde omkring udviklingen af trivsel inde i klassen. 

At skabe og forme trygge læringsmiljøer 

Som dagens første aktivitet skal klassen læse en historie op. Historier som eleverne selv har skrevet. Louise 
starter med at spørge, hvem der har lyst og vælger en af de elever, der frivilligt rækker hånden op. Klassen 
er ret urolig. Imens eleverne læser højt, går Louise rundt og retter på elevernes kropsholdning. Hun retter 
elevernes fokus hen mod den elev, som læser højt. Hun korrigerer dem, hvis de sidder og leger med blyanter, 
kører for meget rundt på stolen eller laver andre rastløse bevægelser. Inden de går i gang med højtlæsningen 
snakker hun med eleverne om, hvordan det er, man gør. Altså når man skal lytte til andre læse noget op. 
Det kræver, at man vender sin krop og sit blik hen imod den, der læser højt, siger hun. Fokus skal være 
på den, der læser. Louise regulerer løbende på elevernes kroppe og justerer den rastløshed, der hele tiden er 
til stede i rummet. Efter oplæsningen fra dem der har meldt sig frivilligt spørger Louise de resterende, 
hvorfor de ikke meldte sig til at læse op. Sammen taler de sig frem til, hvad det er for følelser, der gør det 
grænseoverskridende at skulle læse højt for andre. Mange af meldingerne går på frygten for at læse forkert, 
eller at de ikke synes den historie de selv har skrevet er god nok til, at de har lyst til at læse den højt for 
de andre. Louise pointerer, at der ikke er noget, der hedder ’ikke godt nok’, men retter dog sig selv en 
smule ved at sige, at ’ingenting’ ikke er godt – men ellers er alt skriveri i udgangspunktet godt. Louise 
pointerer over for eleverne, at de alligevel på et tidspunkt kommer til at læse højt, så de kan ligeså godt 
forberede sig på det. På mig virker Louise meget struktureret, præcis og ledende i sin kommunikation, 
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instrukser og måde at være til stede i klasseværelset. I den forstand er der noget disciplinært eller 
disciplinerende over hendes undervisning samtidig med, at hun udviser omsorg. Hun får hele tiden pointeret, 
hvilke regler der er i klassen, og hvor grænserne går. Hun er hurtig efter uroen. I en klasse som den her er 
de urolige elever tydelige, men jeg er også blevet mere bevidst om at se de stille. Ofte glider de ud i utydelighed 
ved at forsvinde bag larmen. Og det ’kribler’ hele tiden. Lyde af ’energibobler’ der bliver til en drejen rundt, 
armbevægelser, pillen ved blyanter, svirren rundt med huen, bladring i papirer, drillerier og småsnak. 
Louise tysser og retter kroppe, tysser og retter kroppe igen og igen og igen. Efter én af eleverne har læst højt 
spørger Louise ind til nogle af de ord som kan være svære at kende betydningen af. ”Hvad er et flyttelæs?” 
En del af eleverne rækker hænderne op og Louise begynder at tælle dem. ”Hvor mange ved det? Det må 
ikke være dovenskab, at man ikke rækker hånden op. Jeg skal vide, hvor mange der ved det”. 

Feltnote 17/12-15 

Louise har overtaget en problematisk klasse. Det er vigtigt for Louise, at eleverne opnår 

en tryghed ved at være i rummet. Ellers tør de ikke række fingeren op eller læse op. 

Arbejdet med klassen er samtidig præget af en stærk styring i kontrast til den urolighed, 

der hele tiden er til stede. Alle justeringer hun foretager er korrektioner i processen frem 

mod at lære at være en elev i grænsefladen mellem barn og elev. Mens jeg sidder der og 

ser undervisningen får jeg oplevelsen af, hvordan eleverne med deres urolige kroppe hele 

tiden skal formes af Louise – som var de urolig ler, der hele tiden skulle skubbes ind i den 

rigtige form. I rummet er det samtidig tydeligt, hvilke kropslige udtryk der er de rigtige 

for at blive betragtet som en elev. Samtidig bliver ’formningen’ en stor del af det 

grundarbejde, der er en del af undervisningen. Det er ikke et kun et arbejde med 

undervisningsmaterialer men også et arbejde med elevernes psykosociale betingelser og 

elevernes fysiske tilstedeværelse i form af kroppene, der skal rettes ind. Billedet af klassen 

er på den ene side en eksemplifikation af skolen som et bizart samfundsfænomen gennem 

skolens vedvarende disciplinerende funktion på skolens præmisser. Ikke som en 

bebrejdelse af læreren for sådan er undervisning tænkt, og disciplinen bliver svaret på det 

problem som uroen rejser. Men i en dekonstruktion af skolen som fænomen bliver den 

tid som eleverne tilbringer på skolen med at lære og sidde stille og kigge på den der læser 

for mig et eksemplarisk billede på en af de funktioner, som skolen må forsøge at indordne 

og vægte. Mellem elevernes liv og skolens institutionelle funktion. På den måde bliver de 

samfundsmæssige normer materialiseret i skolens og klasseværelsets praksis. Men hvad er 

alternativet med de tids- og rumpræmisser for undervisningen, når klassen startede med 

at løbe ud af klasseværelset, når timen gik i gang. 

Arbejdets temporalitet  

Louise arbejder altid kun i tyve minutters moduler, og især med Cooperative Learning 

(CL) som metodisk udgangspunkt. Undervisningen er bygget om et taktfast rytmisk 

princip, der skal bibeholde elevernes koncentration. Hun kunne aldrig finde på at sætte 

klassen til at lave det samme en hel time. Hun skal hele tiden holde dem ved ilden, ved at 

variere og differentiere indholdet samt gøre brug af bevægelse i undervisningen. ”Jeg har 



 

 

en rigtig livlig klasse” og bevægelsen gør, at de ”kommer af med noget energi”, som hun 

siger i interviewet. Louise er i stand til udførligt at beskrive klassens ’energiniveau’ som 

det svinger i løbet af dagen i et mere eller mindre fast mønster.  

Inden lov 409 havde hun aldrig en weekend, hvor hun ikke arbejdede. Og hun følte især 

en forpligtelse over for forældrene, hvor mails skulle besvares med det samme, fordi 

forældrene skulle føle, at der var ”styr på det hele”. Inden LOV409 er hun godt ved at 

blive klar over arbejdet omfang, og hvordan arbejder fylder ganske meget i hendes liv. 

Ikke mindst gennem kravet og sit eget ønske om faktisk at kunne leve op til 

undervisningsdifferentieringen. Men det er først under en reel undersøgelse, der synliggør 

den skjulte tid i form af antallet af timer hun arbejder per uge, at omfanget af hendes 

arbejde går op for hende. Louise beskriver i den forstand den grundlæggende konflikt 

som er indbygget i kontrasten mellem flekstiden og den faste arbejdstid. I flekstiden bliver 

omfanget hurtigt usynligt men i den faste og fikserede arbejdstid er der ikke det 

nødvendige faglige råderum i tidens udstrækning til at forme arbejdsugen efter behov:  

L: ”(…) jeg bruger rigtig meget tid på min forberedelse. Altså jeg bruger rigtig meget tid. (…)  og det er 
jo ikke kun opgaverne, der skal differentieres. Det er jo også hver enkelt elev altså, hver enkelt opgave til 
de her elever, som skal differentieres. Og det synes jeg, at jeg bruger rigtig meget tid på. Og, og, det har jo 
også været snakken her på lærerværelset også, at for nogen af os, jeg var med til et interview i, omkring det 
her, hvor vi kører sådan et styrkefokus her på skolen. Vi har en konsulent inde over fordi det viste sig, at 
vi arbejdede for meget og, og det simpelthen fyldte for meget. Altså arbejdet det fyldte for meget. 

A: Var det i jeres arbejdspladsvurdering det kom fra eller? 

L: Det er, det er sådan en undersøgelse, der kommer hvert andet år, trivselsundersøgelsen. Og, og det kom 
så oppefra, distriktet, at det skulle skolen så finansiere og så skulle der ligesom lægges møder ind, så vi 
kunne, at vi kunne få arbejdet det af.  

A: Men det skulle så tages eller gøres et sted fra? 

L: Præcis, det vil sige, det er dyrt for skolen, med møder og.. Det har kostet på nogle andre, nogle andre 
steder. Jeg kan huske, at jeg sad i, vi var et par stykker, der blev plukket ud til det her interview. Og der 
skulle regne vores timer ud på en uge, og der var jeg oppe på 52. Og, hvor jeg tænkte sådan ’gud’, altså 
fordi jeg har faktisk ikke tænkt over det. Jeg var faktisk ikke en af dem, jeg havde ikke skrevet, at jeg 
følte, at jeg arbejdede meget eller, jeg tænkte sådan lidt, det har, det har gjort, altså, det var også fordi, så 
har det været flekset tid, så har man, okay, så har man haft undervisningsfri der klokken to, og så, ej jeg 
har et møde derude, eller så kan jeg lige nå og, at, så er jeg måske smuttet klokken tre fra skolen, og andre 
gange har jeg siddet til klokken halv ti om aftenen eller til halv seks og siddet og lavet et eller andet. Og, 
og det har jeg jo flekset. 

A: Derhjemme også eller hvad? 

L: Derhjemme har jeg lavet rigtig meget. Jeg sidder faktisk rigtig meget derhjemme. Altså jeg sidder rigtig 
meget herovre, men så når jeg kommer hjem eller sådan, så er der altid et eller andet nå men så synes jeg 
lige, eller åhh det glemte jeg lige, eller det skal jeg da også lige have med. Eller nej, den her tanke skal jeg 
lige have skrevet ned fordi jeg er også sådan en, nogen gange kan der være så mange ting, der kommer rigtig 
mange ting. Og så kan man nå fredag at tænkte, ej jeg synes jeg havde sådan en rigtig god tanke i mandags. 
Hvad fanden var det det var. 

A: Hvis du ikke skriver det ned? 
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L: Så hvis jeg ikke skriver det ned eller hvis jeg ikke lige, det samme er mails fra forældre. Er du sindssyg 
jeg, der er simpelthen, der kommer mails konstant. Og, og, og det er ikke nødvendigvis noget man skal 
tage stilling til lige med det samme, men.. 

Tydelige grænser og fast timetal erstattes med selvbestemmelsen og friheden til at 

tilrettelægge men med en sløret klarhed over omfanget. Det grænseløse arbejde passer 

dog godt ind i Louises måde at gå til arbejdet på. Weekenden er et godt tidsrum at lave de 

mere praktiske forberedelser til CL-undervisningen, og rent mentalt kan der være langt 

fra ideen hun får om fredagen til mandagen starter. Inden hun selv bliver mor er der heller 

ikke nogen tidskonflikter mellem arbejdet og hjemmet. Også kæresten arbejder om 

aftenen eller i weekenden og det er noget de har indfundet sig med. Men igen påpeger 

Louise også, hvilken intensitet der er forbundet med at involvere forældrene i klassens 

udvikling. Hertil kommer indsatser, mails fra forældre m.m., der selvfølgelig er afhængig 

af, hvor mange udfordringer klassen har.  

Når jeg interviewer Louise i anden omgang er vi på den anden side af LOV409 og hun 

kommet tilbage fra barsel. Her bliver fraværet af ugens tidligere ’tidsbuffere’ i form af 

aftener og weekender tydelige, som Louise tidligere kunne tage i brug for at tage noget af 

intensiteten ud af arbejdet. 

A: Du kom tilbage til arbejdet d. 21 oktober. Hvordan var det at komme tilbage de første par uger? 

L: Hektiske. Jeg synes det var hektisk at komme tilbage, nu sidder jeg lige her og tænker lidt. Jeg kan 
huske det som, jeg kan huske at jeg synes, at jeg, jeg løber og løber efter det her tog, men det kørte bare 
meget meget hurtigt ik. Så det er sådan lidt, og når du så hopper på toget, så kører det bare, og så pludselig 
sætter man sig ned den første weekend og tænker ’Gud! Har jeg kørt sådan her i mange år’. Det kører 
endnu hurtigere med den nye reform også selvfølgelig. Men i gamle dage, hvis man kan sige det på den 
måde, der havde man jo ikke, det var jo ikke så skal du nå det inden for den her arbejdstid. Så var det 
sådan lidt, så kunne man sagtens ligge sådan lidt weekendarbejde ind og så kunne man, jeg synes hurtigt 
man kunne komme op på de der små halvtreds timer, men jeg lagde ikke mærke til det på samme måde 
som nu, hvor jeg har fået at vide, det er herfra og dertil du skal ordne det, og du må ikke have noget 
derhjemme, og du må ikke lave noget i weekenderne. Det er rigtig svært at nå. Så jeg kan bare huske det 
som rigtig hektisk. Nu er jeg så på vognen igen. Nu synes jeg ikke det er hektisk mere. Men jeg kan bare, 
sådan puha, skulle lige sætte mig ned og trække vejret.  

Det er hårdt at komme tilbage. I starten ser kollegaerne ikke hinanden, men med tiden 

falder der mere ro over arbejdet. Med den manglende mulighed for selv at tage intensiteten 

ud af arbejdet ved at bruge aftenener og weekender, så er arbejdstiden intens på en anden 

måde, fordi det bliver et krav vedvarende og permanent at være effektiv i hele arbejdstiden 

for at nå gennem både dagens opgaver og de forberedende opgaver til morgendagen. 

Realiteten er, at de skal nå mere på færre timer, eller som Louise beskriver forandringen i 

strukturering af tidsmiljøet: ”du pumper på ik. Jeg kan godt mærke, at mit hjerte i hvert 

fald var oppe i halsen mange gange”. Louise mener dog at det har stabiliseret sig lidt, og 

at det også er en vanesag. At det handler om at komme ind i rytmen igen. Men fortæller 

dog lige efter, at netop hendes måde at arbejde på, med Cooperative Learning, presser 

hende på tid lige nu, fordi der går så meget tid med at klippe, klistre, laminere og sætte 



 

 

børnene sammen i de dertil udtænkte grupper på baggrund af faglige overvejelser om 

elevernes gensidige løfteevne via styrker og svagheder. Louise oplever som andre lærere 

også at hun bliver ’stresset’ over at holde pause, fordi der er så meget at nå. Pausen 

inddrages her og alle de andre steder jeg har været i vid udstrækning til arbejdet. Så pausen 

bliver også for Louise et ambivalent sted at opholde sig. Hyggen og det sociale som Louise 

fremhæver meget i det første interview med ’penalhuset’, der er lærernes fredagsbar, er 

det nu svært at finde tiden til. Det sociale fortrænges ud af arbejdet med det øgede 

arbejdstempo.  

Arbejdsugen har fået et helt andet fast mønster nu. Hun møder ind halv otte og har fri 

kvart i fem en dag om ugen og til klokken fire resten af ugen.  

A: Og arbejder kun på skolen 

L: Arbejder kun på skolen, nogen gange i weekender, men det er bandlyst her. Men jeg er ikke, jeg kan 
ikke, det kan jeg simpelthen ikke 

A: Du er anonym. 

L: Jeg er anonym, så det meget godt. 

A: Du er på en skole i København 

L: Men ja, jeg arbejder derhjemme også lidt, ja.  

Som jeg beskrev i feltnoterne på de forrige sider, så starter Louise efter barslen op med 

en ny og meget problematisk 3. klasse, hvor mange af eleverne har store 

adfærdsvanskeligheder. Selvom hun har arbejdet med en klasse der har den slags 

udfordringer før, så føles det hårdere nu. Hun har, som hun fortæller, heller ikke kunne 

slippe hjemmearbejdet helt - selvom det er bandlyst på skolen som en kollektiv holdning. 

Når jeg spørger, om man får reduceret sin undervisningstimetal eller lignende i forbindelse 

med det ekstra arbejde, der er forbundet med den problematiske klasse, så svarer hun: 

”Nej nej nej. Det gør vi ikke her på skolen”. ’Viet’ er både en reference til 

personalepolitikken omkring tildelingen af tid men også udtryk for en kollektiv holdning 

om, at alle jo må sættes lige for tiden desuagtet, hvordan klassen er at undervise, og hvilket 

arbejde, der er forbundet med at have klassen. En tilgang der også træder frem når Louise 

snakker om den forestående MUS-samtale, og jeg spørger hende, om der er noget særligt 

hun har tænkt sig at tage op:  

L: ..Nej, for jeg føler ikke jeg er berettiget til noget mere end mine kolleger. Altså jeg synes ikke jeg, jo jeg 
har en hård klasse, men jeg synes ikke, det synes jeg mange af os har. 

Der er en kollektiv bevidsthed forbundet med tid og ressourcer, selvom hun i mit 

observationsarbejde indirekte giver udtryk for, at hun står for at få koordineret de fælles 

indsatser i forhold til den klasse hun har fået ansvaret for. I hendes forstand skal alle for 

så vidt sættes lige-for-tiden uanset arbejdsbyrde, som et modsvar til det omvendte 

scenario, hvor en individuel tidsudmåling hurtigt kunne betyde indre diskussioner om, 

hvem der er berettiget til hvilken type af tid. 



154 

 

At gå væk fra at operere med overarbejde  

Hvad angår opgaveoversigten, så har TR fået forhandlet på plads, at der kan gives timer 

for nogle af de opgaver, som lærerne skal løse ud over undervisningen såsom 

teamkoordinatorfunktionen eller vejlederfunktionen i dansk, matematik m.m. De sociale 

opgaver gives der ikke timer for. Opgaver der lægges ind i løbet af året såsom opfølgninger 

på indberetninger, der skal sættes i værk giver ikke reduktion i undervisningstimer, men 

sættes ind som en ekstraopgave uden timeangivelse. Når undervisningstimerne er fordelt, 

så ligger de fast. Desuden er skolen gået væk fra at operere med overarbejdstid. I stedet 

må der reduceres i forberedelsestiden.  

A: Har du, eller nogen af jer andre oplevet, at der senere er kommet nogle opgaver, som skal skrives ind i 
opgaveoversigten? 

L: Ja ja, altså uforudsete ting. Det er der masser af. 

A: Sker det, sker det så med en reduktion af arbejdstiden eller bliver det lagt ind? 

L: Nej det gør det ikke, det bliver lagt ind som ekstra. 

A: Det bliver lagt ind som ekstra? 

L: Ja, du kan ikke lige pludselig bare begynde at reducere på et timeantal. Altså du kan ikke lige pludselig 
bare sige, nå men så skal du ikke have idræt resten af året, fordi du har. Det bliver man jo nødt til at 
gøre færdigt. 

A: Kan du komme i tanke om, hvad det kunne være for nogen opgaver, der blev lagt ind? 

L: Jamen så kan det være, så kan det være indberetninger. Et eller andet der er kommet frem. Det kan 
være en ny elev, der kommer ind i klassen, som måske fylder mere end man havde forventet. Det kan være 
elevplaner, som man måske ikke føler man sådan kan sætte tid nok af til. Eller man ikke kan overskue 
opgaven eller det bliver for meget. Så kan man gå ind og tale om, jamen, hvordan får jeg tid til det. Så kan 
vi lave en aftale. Men som udgangspunkt så dyrker vi ikke, så er vi gået væk fra det her med overarbejds.., 
altså overarbejde og sådan noget. Det er vi gået væk fra. Så prøver man at reducere i forbindelse med 
forberedelsestiden. Og det gør jo ondt på en anden måde fordi, at man vil jo stadig gerne forberede til sin 
dansktime eller matematik, eller hvad man nu har. Så det er mere på forberedelsen, at de så går ind og 
siger, ’jamen så skal du bare ikke forberede dig til den time, så skal du bare lave elevplaner, eller så skal 
du bare lave indskrivning der. 

Udfordringen med ikke at arbejde med overarbejdstimer beretter Louises kollega også om 

en af de dage, hvor jeg er med Louise på arbejde. Da Louise skal hente en kollega. sidder 

jeg sidder og snakker med en af hendes andre kollegaer. Hun fortæller, at hun lige nu har 

17 overarbejdstimer, som hun ikke ved, hvordan hun skal komme af med. For de kan kun 

tages fra hendes egen forberedelsestid. Hendes ophobning af tid er opstået som følge af 

en prioritering hun selv har foretaget i forbindelse med afholdelsen af skole-hjem-

samtaler. I stedet for at strække samtalerne ud over en længere periode valgte hun at få 

dem afholdt nu og her. Nu ved hun ikke, hvordan hun skal få dem afviklet, for den eneste 

måde de ifølge ledelsen må afvikle dem på, er via forberedelsestiden. (Feltnote 12-15). 

Selvom det er skrevet ind i LOV409, at lærerne skal gå til lederen, hvis læreren ikke føler, 

at det er muligt at nå opgaverne inden for arbejdstiden, så er forhandlingsrummet mere 



 

 

præget af, at det eneste lederen kan gøre, er at bruge forberedelsestiden på noget andet 

eller skære noget væk. Hvis der ikke er tid til en given opgave, så må læreren enten droppe 

forberedelse til undervisningslektionen eller selv sørge for at afvikle den ’fiktivt’ opsparede 

undervisningstid ved selv at afspadsere det fra forberedelsestiden. Men det er stort set 

umuligt, hvis lærerne altid er i underskud på forberedelsestiden – og derfor forsvinder 

overarbejdstimerne ud i en fiktiv opgørelse. 

Louise har samtidig svært ved at indordne sig en helt fast tidsramme og den kollektive 

aftale om ikke at bryde med de rammer, som de er blevet pålagt at arbejde i. Argumentet 

for ikke at arbejde i sin fritid længere er blandt alle de lærere jeg snakker med, at det 

efterlader omverdenen med det indtryk, at arbejdet godt kan klares under de nuværende 

rammer. Den kollektive aftale til trods tager Louise det mere ’pø om pø’ i den forstand, 

at det strider med hendes måde at gå at praktisere lærerarbejdet på. Hun hænger i den 

forstand stadig fast i den forhenværende ’give and take’ vurdering, hvor det afgørende 

bliver et altruistisk standpunkt om at give mere end man tager baseret på en faglig standard 

hun vil efterleve. Men også kærestens arbejdspraksis i hjemmet gør det svært selv at 

overholde de nye tidsbegrænsninger. Hvis kæresten arbejder om aftenen er det for hende 

med til at legitimere, at hun også kan finde arbejdet frem: 

L: Så længe jeg sådan også føler jeg er, jeg giver nok mere end jeg tager ik. Altså fordi jeg jeg vil hellere, 
jeg vil sgu hellere have, at mit arbejde bliver ordentligt og så kan det være, at jeg har arbejdet to timer, tre 
timer mere end jeg skulle, men det, altså.  

A: Og lige nu har du ikke problemer med at få det til at gå op i forhold til at I er blevet forældre og.. 

L: Nej, for han sover stadigvæk til middag. Så lige nu så er det okay. Han bliver jo også puttet og jeg har 
en kæreste derhjemme, som sidder og arbejder konstant også om aftenen. Så det er meget nærliggende nogen 
gange. Nu er vi begyndt, at, vi er begyndt at øve os i ikke at gøre det hele tiden. Men det er jo nemt nok, 
når han så tager computeren frem og der lige er, så tænker jeg, nå jeg kunne også godt lige ordne det her. 
Men det er noget jeg skal arbejde på også. Det er jo noget man skal blive bedre til, ikke hele tiden og.  

A: Hvad er det for opgaver, kan man sige, at der er nogle typiske opgaver, som du laver om aftenen? 

L: Øhhh.. Jamen så er det typisk. Ja, det er typisk noget med lige at læse op på nogen tekster. Eller lige 
få ordnet nogen nye pladser. Eller få lavet nogen nye kort. 

A: Nogle nye hvad undskyld? 

L: Nogle nye pladser. Hvis de skal have nye pladser i klassen. Det er sådan, jeg kører efter den her 
cooperative learning, og det er sådan, så skal de sidde sådan med en stærk og en svag og så to i 
mellemgruppen, og det er et kæmpe puslespil og det tager, altså minimum, altså det tager mindst to timer 
at få sat dem ordentligt. 

A: Man skal skifte rundt jævnligt? 

L: Man skal skifte rundt. De skal jo heller ikke komme i gruppe med hinanden igen og. Så det er et stort 
puslespil. Så det bruger jeg lang tid på plus, at hvis der så er et eller andet klippe klistre, et eller andet jeg 
kan ordne derhjemme, så går jeg i gang med det. For jeg synes ligeså, jeg synes også det er hyggeligt. Så det 
er sådan ligesom, men jeg synes jo også det er hyggeligt og være sammen med veninder og sætte mig til at 
læse en bog og sådan noget. Så det, det kommer lidt an på. Hvis jeg lige får nogle huller, så gør jeg det, og 
hvis jeg får noget andet, som er et bedre tilbud, så gør jeg selvfølgelig det. 
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Hjemmet er i udgangspunktet en forbudt tidszone at arbejde i. Men konnotationerne til 

arbejde drages ind i rummet af bl.a. kæresten og Louises egne overvejelser over, at det 

også kan være ret hyggeligt at sidde og forberede de mere praktiske ting til undervisningen. 

At det ikke føles som en pligttid. Også alt arbejdet omkring koordinering af 

trivselsforældre og legegrupper (de borde de sidder ved i klassen er deres gældende 

legegrupper, hvor forældrene skal sørge for, at de kommer hjem og leger hos hinanden) 

foregår uden for arbejdstiden.  

Hver torsdag morgen holder årgangsteamet et to timers langt møde, hvor de diskuterer 

eleverne på årgangen og aftaler fælles indsatser. De laver en ugentlig analyse af eleverne i 

klasserne, som igen illustrerer, hvor mange sociale teknologier Louise og hendes kollegaer 

indarbejder i undervisningen for at korrigere klassens adfærd. Når jeg så spørger ind til, 

om de så både kan finde tid til det der kommer fra ledelsen og analysearbejdet inden for 

arbejdstiden er svaret nej. Det de ikke når må de selv uddelegere til hinanden og sørge for 

at få ordnet i forberedelsestiden. Efter reformen er det som allerede nævnt blevet sværere 

at mødes med kollegerne, og ”man skal nærmest booke møde med hinanden”, hvis man 

lige skal have noget sparring.  

A: Synes du samarbejdet mellem jer lærere har forandret sig?  

L: Jeg sagde lidt om det i starten ja, men jeg synes, ikke sådan gevaldigt på den måde, men bare at folk 
sådan, øhh, kører meget deres eget. Altså har næsten ikke rigtig tid til og hjælpe fordi, uh, jeg skal lige 
have ordnet det her, og man skal nærmest booke møde med hinanden, hvis man lige skal have noget 
sparring. Så på den måde synes jeg det har ændret sig.  

A: Og sidst snakkede du også eller fortalte du, at du brugte meget tid på forældresamtaler, netværksmøder, 
samtaler med eleverne og individuelle møder som en måde at arbejde med klassens trivsel på. Og der havde 
du også været inde i en periode på otte måneder, hvor der havde været meget at se til, og du fortalte, at du 
valgte at gøre det, fordi ”nu skal der styr på det”. Hvordan er det i dag med din nye klasse? Hvor meget 
arbejde bruger du på samarbejde med forældre og kolleger og ja eleverne selv omkring trivslen? 

L: Ja, altså. Det gør jeg meget med mine kolleger især, og så har vi møde to timer torsdag morgen hver 
torsdag, hvor vi taler om klassen. 

A: Hvor I kun taler om klassen? 

L: Ja, klasserne. 

A: Klasserne, ja på årgangen? 

L: Ja. Hvad vi kan gøre bedre, hvordan ser det ud, hvem skal der lige, hvem skal vi stramme lidt op på, 
hvordan ser, altså vi gennemgår alt. 

A: Er det også konkrete tiltag, altså aftaler i så, hvad I konkret vil gøre? 

L: Det er konkrete tiltag ja. Det er det, det er konkrete tiltag. Lige så sent som i dag, så har vi købt 
sådan en krukke, hvor at de gør noget godt for hinanden, så får de lov til at lægge en kugle ned i den her 
krukke, og så skal det bare italesættes med, hvem har hjulpet og hvad er der sket og sådan noget. Og så 
når den er fyldt op, så skal vi lave noget klassetrivsel sammen, så alle er sammen. Hele tiden på en måde, 
men det er jo meget på det sociale det her med at, med fællesskabet igen og igen og igen. Og så forældrene 
skriver vi mails til løbende og så skal vi have forældremøde nu her snart, og så skal vi have 



 

 
skolehjemsamtaler. Og det gør vi nu her snart i, eller i marts, i starten af marts skal vi have 
skolehjemsamtaler, og her i februar skal vi have forældremøde. Simpelthen så vi kan nå at hamle op på 
den anden måde, på den anden side af marts, så det ikke bliver sådan noget hen i juni, og så kan vi ikke 
rigtig nå noget som helst på den anden side. Så vi skal ligesom. Der er nogen, der sådan skal have lange 
samtaler og nogen der bliver kaldt ind til samtaler, og nogen der bare kan nøjes med at få 10 minutters 
snak. Jeg synes. Hver gang der er et eller andet. Jeg synes også forældrene er rigtig gode til at få skrevet ind, 
når der er et eller andet der sker ik. Såhh. 

(…) 

A: Men hvorfor er det vigtigt eller nødvendigt at gøre det på den måde? 

L: Jamen, det gør bare et eller andet ved, det gør et eller andet ved eleverne, at de ved, at jeg skriver hjem 
til deres forældre eller ringer og taler med dem, for så får de en snak derhjemme. Og at de også får at vide, 
hvad der sker herovre. Og så er det fedt at man kan gå op sådan og sige, ved du hvad, jeg har lige talt med 
matematiklæreren, og ’han siger faktisk, kan det passe?’ Eller. Sådan så man ligesom, og han kan også 
godt, han sagde, han går jo også op nogen gange og siger hov, jeg ved Louise lige har haft fat i dig og hvad 
er der lige sket. Så alle de her ting, de får en helhed på en eller anden måde, så eleven ikke bare tænker, 
nå det er kun med dig og så det lige meget, hvad jeg gør i de andre. Og det er jo også, at man sådan, hvis 
der er en af os, der er syge eller de skal have vikar på, at, at man lige kan stå til og sige ’prøv at høre her, 
de har den her aftale med ham’. Med matematiklæreren eller historielæreren, at sådan er det, og sådan er 
det alle timer, og der er ikke forskel på, om de skal have mobiltelefoner oppe der og der og der. Det skal 
de bare slet ikke - eksempelvis. 

Der er mange modsætningsfyldte hensyn i Louises arbejde, som hun hele tiden må forsøge 

at finde løsninger på. Hendes egen dedikation og de faste rammer er i udgangspunktet 

modstridende. Ikke mindst i lyset af den tid, som Louise bruger på at arbejde med klassen 

uden for undervisningen med at lave legeaftaler samt klippe og klistre. I Louises tilgang 

fylder det praktiske og materialiteten en stor del. Metoden hun anvender kræver, at 

eleverne konkret har noget mellem hænderne i den type af faglige øvelser, som tænker 

samarbejdet ind i læringen.  

Emilie 

Emilie arbejder på Københavnerskole1. Hun er i midten af fyrrerne og underviser på 

femte årgang. Hun underviser i dansk, engelsk, natur og teknik, historie og understøttende 

undervisning. Hun blev uddannet i 2006, men holder barsel umiddelbart efter.  

Hun var først lærer på en anden skole i København, men finder hurtigt ud af, at de 

pædagogiske rammer er for løse til hendes tilgang til lærerarbejdet. Især mødet med et 

’diagnosebarn’, der ikke trives, men som fik det bedre af at skifte til en skole med tydeligere 

struktur og rammer bliver et skelsættende og afklarende tidspunkt for, hvordan Emilie 

selv vil praktisere sit lærerarbejde. Hun indser, at der for hende skal være rammer og mere 

struktur for at kunne arbejde fagprofessionelt. Det vedvarende relationelle arbejde med 

eleverne betyder samtidig meget for Emilie. Til forskel fra mange af de andre lærere, så 

har hun én klasse i mange af fagene og timerne. Hun er derfor også særligt tilknyttet til 
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denne ene klasse. At hun underviser én klasse i så mange fag og i så mange timer er i dag 

utraditionelt, men gør det omvendt muligt for hende at flytte rundt på skemaet i en helt 

anden udstrækning. For hende er dagens skema fleksibelt og indrettes efter, hvordan 

eleverne arbejder undervejs eller hvor fordybet de er i fx et tema. Klassens trivsel har høj 

prioritet. Og at de har det godt sammen i klassen er tydeligt for mig, så snart jeg træder 

ind i klasseværelset. Der er en afslappet, anerkendende og rolig atmosfære. Emilie 

regulerer meget ofte elevernes sprog og adfærd i en form for uformel samtale, hvor det er 

tydeligt, at de har indarbejdet et regelsæt for, hvordan man opfører sig i klassen. De 

relationelle bånd mellem eleverne og Emilie er stærke. Over tid gennem den ekstra tid de 

har haft i hinandens samvær siden første klasse har de i klassen sammen opbygget et sæt 

af uformelle spilleregler for, hvordan man behandler hinanden. For Emilie betyder den 

nære relation til klassens elever, at det sjældent er nødvendigt at skælde ud på eleverne. I 

hendes arbejde trækker Emilie ud over sine tidligere års erfaring med skuespil tit på sine 

egne følelser. Mens jeg er der fortæller hun fx, at de nu skuffer hende, og at de gør hende 

ked af det. På den måde bruger Emilie sin personlighed ved ofte at referere til hendes 

egne følelser i situationer, hvor klassen skal ’korrigeres’ i deres måde at være på i klassen. 

Hun kan finde på at fortælle eleverne, hvordan hun har det på dagen. At hun fx er træt 

eller i dårligt humør for samtidig at indikere, at hun ikke har så stort et overskud. Emilie 

skal ikke kun tage hensyn til eleverne, men eleverne arbejder på den måde også med at 

tage hensyn til Emilie. I det foregår et følelsesarbejde i dobbelt forstand. Både gennem de 

følelser det gav hende at have klassen, og gennem følelserne som et bevidst ’redskab’ i 

arbejdet med trivslen.  

Emilie siger ofte ”jeg har jo min klasse” som en henvisning til, at reformen og arbejdstiden 

ikke på samme måde rammer hende som resten af Københavnerskole1. At klassen udgør 

en form for værn mod forandringerne. Emilie klarer sig godt gennem omstillingen med 

LOV 409 og skolereformen og er faktisk glad for at have fået fri tid uden dårlig 

samvittighed. Men der har samtidig også meldt sig et effektivitetsspørgsmål hos Emilie. 

Emilie taler om at blive bedre til at være effektiv, at kunne mobilisere energi og fokus - 

især når det ikke er der, fordi nu skal tidsrummene bruges til forberedelse – om der er 

energi til det eller ej. Det er om at få noget ud af tiden. Før ville Emilie arbejde mere efter 

sine egne rytmer og hvilken energi hun havde på tidspunktet. Hvis hun var træt i hovedet 

efter undervisning, så ville hun ofte gå en tur, drikke en kop kaffe uden for skolen eller 

lave noget andet inden hun fortsatte arbejdet. Selvom hun nyder den vundne frihed som 

arbejdstiden har givet hende. Men hun kæmper ofte mod sig selv, sin egen træthed, fokus 

og koncentration. Emilie har som mange af de andre lærere tidligere nydt at lade sig drive 

afsted på forskellige hjemmesider med færdiglavede undervisningsforløb, men det er 

blevet sværere. Selvom det ofte er en inspiration, som har givet hende ekstra energi, fordi 

det fodrer den ”kreative åre”. Emilie er glad for det meget materiale og de mange forløb, 

der udvikles nu, men det kniber samvittigheden til at lade sig ’drive afsted’ og ’fare vild’, 

fordi det går ud over planlægningen af morgendagens undervisning. Hos Emilie og en 



 

 

række af de lærere, der har været længere tid på Københavnerskole1 er der samtidig et 

savn eller en længsel fra tiden inden. Ifølge Emilie var skolen før i tiden baseret på 

reformens bærende principper om en mere åben og tema eller projektorienteret skole, 

hvor arbejdet bar ånden gennem lærernes måde at praktisere lærerarbejdet på. At den slags 

skole, hvor:  

”(…) det levede de bare (…) Alle var med, en lille bitte skole, og en barak og der var kun ganske få 
klasser og alle kendte hinanden og, og så blev den bare større og større og større og større og større og så lige 
pludselig alt det der, alle de der tanker. Men nogen af de gamle, de går jo bare og siger, jamen det er jo det 
vi altid har gjort. Nu har vi bare ikke mulighed for at gøre det. Altså. Vi har altid arbejdet på den måde. 
Før.” 

Det lille i forhold til det store, det nære i forhold til det administrative, det menneskelige 

i forhold til systemet er i den forstand fortællepar, der går igen i mange af Emilies 

beskrivelser. Kontrasten mellem den nye skolevirkelighed og de nye rammer bliver hos 

mange af lærerne præget af en længselsfuldhed tilbage mod de tidligere tider. 

Overgangen i sommeren 2014 og den efterfølgende periode skulle vise sig at blive en hård 

tid for skolen. I starten af skoleåret laver ledelsen et worst-case scenario over, hvordan 

skemaet i det værste tilfælde kan komme til at se ud. I skemaet står to dage om ugen til 

klokken 6, der er ingen fleksibilitet eller mulighed for at bestemme over egen tid. 

Fremlæggelsen sender en chokbølge gennem lærerværelset efterløst af udbredt frustration. 

Flere siger op, før de har set, hvad det endelige skema ender med.  

E: Ja, for de blev bange, de havde småbørnsfamilier, så sad de der, folk sad og tudede. 

A: Er det primært småbørnsfamilier? 

E: Ja men det er primært småbørnsfamilier, helt klart. 

Flere lærere søger hen på andre skoler, starter på videreuddannelse m.m. fordi de ikke kan 

se sig selv i de nye rammer for arbejdstiden. Udviklingen skaber en dårlig stemning på 

skolen. Særligt indskolingen bliver ramt med mange sygemeldinger udover barselsperioder 

m.m. Tilmed er indskolingen blevet en meget stor enhed med seks spor, og så er ”plejer 

lige pludselig død”.  Selv mener Emilie ikke at ’man’ rammer dem de søger at ramme ved at 

gøre arbejdstiden tvungen på skolen; de dovne lærere. De er stadig dovne, de er det bare 

på skolen. Emilie tillægger i den forstand også arbejdstidsloven et særligt sigte. At der er 

nogle lærere, som har været målet med at bringe lærerne ind på skolen. At arbejdstidsloven 

både er en kontrolforanstaltning og en disciplinering af de lærere, der ikke yder det de 

skal. For Emilie må det for hende være en ledelsesting at udfordre ’de dovne’, for ”man 

stikker jo ikke hinanden”, som hun siger.  

Personlige relationer i en anden type organisering 

Retningen går i dag mod, at lærerne kun må undervise i de fag, som de er 

linjefagsuddannede i. Dermed kan de heller ikke have eleverne i ligeså mange timer som 



160 

 

Emilie har sin klasse. I stedet for klasselæreren, hvor en lærer har særligt ansvar for en 

klasse, så skal der være ’kontaktlærere’. Hvor klasselæreren havde hele klassen som sit 

sociale ansvar, så har kontaktlæreren en række udvalgte elever på kryds og tværs af klasser. 

Tanken er her, at det skal muliggøre en mere nær og individualiseret en-til-en relation 

mellem læreren og eleven. Samtidig skal det tjene som en modvægt til den skævvridning, 

der kan være forbundet ved at have en ’god eller dårlig’ klasselærer. Emilie har flere timer 

i sin egen klasse og dermed klassen i flere forskellige fag end de andre lærere. Det betyder 

samtidig, at de personlige relationer mellem hende og eleverne har haft tid til at udvikle 

sig. Emilie er i den sammenhæng interessant som ’case’ fordi hun derved repræsenterer 

det modsatte af tendensen. 

E: Nu har jeg min klasse rigtig meget - og det har jeg altid haft. Så jeg, jeg har ikke tænkt så meget i 
lektioner sådan helt. Det er meget sjældent, at jeg sådan bare havde, hvis jeg overhovedet havde bare en 
lektion af gangen.  

A: Så det du siger er, at det ikke var blokke for dig? 

E: Det er, altså jeg har det sådan med mit skema, at jeg tillader mig og.. ligesom normalt så, vil man 
måske kalde det et fleksibelt skema. Hvis det var på tværs af årgangen, at man så bare aftaler, at man 
skriver sine initialer. Og så finder ud af hvilke fag det er og så bytter rundt. Det kan jeg jo gøre med mig 
selv. Jeg er jo altid enig med mig selv.  

A: Og det er fordi du har dem i så mange.. 

E: Det er fordi jeg har dem i alle de fag. Og lige nu så kan jeg for eksempel tillade mig, nu har vi haft et 
film emne, som vi er på anden uge i, og det har trukket lidt ud og sådan. Og så siger jeg bare, så siger jeg 
ok, så tager jeg nogle blokke fra alle de fag for jeg bruger alle timerne på det simpelthen. Med afbræk af 
noget, hvis de har brug for det. Men de er enormt optaget af det. Og så vil jeg lave blokke, at så tager vi 
så noget natur og teknik en dag. Og det kan jeg faktisk godt, med det skema jeg har.  

I måden Emilie beskriver sit arbejde med klassen er der muligheden for at regulere 

undervisningens tid. Hun kan forlænge eller forkorte et forløb eller bytte rundt på fagene 

og arbejder i den forstand aktivt med tiden som et instrument til at understøtte, hvordan 

læringsforløbet udspiller sig i klassen. I stedet for at skemaet styrer læringsaktiviteten 

bliver det i stedet hendes vurdering af, hvordan eleverne har det i situationen. Om de er i 

flow, fordybet, engageret og interesseret i temaet. Men det betyder samtidig, at indfrielsen 

af kravene til læringsmål bliver holdt en kende ud i strakt armslængde. Flere lærere taler 

om det pres der er forbundet med at skulle nå de fastlagte læringsmål samt ikke mindst at 

synliggøre over for forældrene, at de når i mål med målene. Emilies mere individuelle 

praksis omkring skolen har omvendt gjort det muligt, at sætte et andet og mere roligt 

læringstempo i klassen. Hendes pædagogiske tilgang er samtidig mere latent til stede 

gennem en mere ’usynlig’ bestemmelse af, hvad der er god pædagogik. Som en af elever 

fortæller mig en dag, hvor vi er på vej ned gennem parken i Roskilde til Roskilde 

Vikingemuseum, så arbejder Emilie meget temabaseret. I det hele taget er elevernes 

individuelle læringsdisposition, som den kommer til udtryk gennem lyst og nysgerrighed, 

centrale faktorer i hendes tilgang til læring.    



 

 
E: For mig er det vigtigt, hvor mine elever er på vej hen. Fordi for mig er det enormt vigtigt, at de har en 
nysgerrighed, og at de bliver ved med at søge ny viden, og de finder ud af, at de bliver bedre, og selv begynder 
at stille spørgsmål til ting rundt omkring dem og sådan noget. Begynder at tro på sig selv. Og så gider jeg 
bare ikke, for så kan jeg mærke okay jeg mener hvad min klasse gør - så er jeg lidt ligeglad med alle de 
ting, som de skal lære (tryk på skal). Altså selvfølgelig skal de lære det de skal lære. Men det lærer de 
også (…) Men jeg har jo kollegaer, der er helt nyansatte. De er ikke nødvendigvis nyuddannede, men de 
er altså, de bliver sindssygt pressede “ej jeg skal jo, jeg har lovet forældrene, og så gør jeg sådan og sådan”. 
Der har jeg det, der vil jeg slet, der har jeg det sådan. “Jamen, hvad så hvis jeg ikke gør det, så bliver jeg 
jo bare kaldt ind til samtale”. Ja, så lad dem kalde dig ind til samtale.   

I den forstand sætter Emilie sig i opposition til det synlige læringscurriculum. Læring er 

mere en tilgang rettet mod omverdenen end det er målopfyldelse. Hun lader i højere grad 

undervisningen styre efter elevernes eget læringstempo og tilstedeværelsen af nysgerrighed 

eller ej som pejlemærke for undervisningens udstrækning i tid og tempo. For hende er der 

en unaturlig tidslighed indbygget i læringsmålene mere taktfaste fastsættelse af 

læringsprogressionen. Selv peger hun også på den forpligtelse som nogle af lærerne føler 

over for forældrene, hvor det er vigtigt at levere den lovede læring som den står skrevet 

på årsplanerne. For Emilie betyder det mere, her i interviewet om ikke andet, at de ”fatter 

det” end, at man når det man har lovet forældrene: 

A: Hvor meget sparring foregår der omkring de forløb som du gerne vil iværksætte og din undervisning? 

E:  Ja, men det er svært at se, jeg, jeg føler det er, er lidt alene. Men det skal ikke, det er ikke sådan 
klynkeagtigt. Jeg har faktisk haft det ret fint med det. Eller eller, i hvert fald sådan og, og kunne tage mit 
eget tempo, fordi vi arbejder jo ikke alle sammen på samme måde, og der er nogen, der synes det er enormt 
vigtigt at nå alt det man har lovet i årsplanerne. Altså jeg er en anden. For mig er det sindssygt vigtigt, at 
børnene fatter det, når jeg gennemgår det, så det kan godt være, at jeg tager tingene lidt langsommere. 

I udsagnet kommer synliggøres dermed også betydningen af den kontraktuelle relation og 

tidsligheden, der med Emilies hentydning til nogle lærere, indgår i årsplanerne som en 

produktionsplan; altså at læreren gennem sin produktionsplan forpligter sig på at levere 

en bestemt læring ’til tiden’.  

Ugens tidsrum og tiden til læring 

Som mange af de andre lærere fungerede weekenden inden LOV409 som buffer for det 

arbejde, hun ikke nåede i løbet af ugen. Også mentalt i forhold til visheden om, at der 

altid var weekenden at tage i brug. Det der ikke blev nået i løbet af ugen fandt ind i 

weekenden. For Emilie blev det en vane at lave ugeplaner i weekenden. Nu er der i stedet 

masser af mellemtimer. Hun har altid ”hadet mellemtimer”, men hullerne i skemaet bliver 

den forberedelsestid, der er. Sådan er det med fast arbejdstid. At bruge forberedelsestiden 

kræver disciplin og fokus. Hun skal modstå at blive grebet af en hjemmeside, hvor der er 

forløb som ikke har noget med den nuværende undervisning at gøre. Og det skaber det 

samme savn, som Christian gav udtryk til det ekstra-faglige i arbejdet, som en aktivitet der 

er ”rimelig uden mål”.   
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E: ”Der er jeg måske ikke helt god nok til at lave min egen to-do-liste. Men... Jeg elsker jo også at lade 
mig rive med, det er det der er så; jeg bliver inspireret, jeg får energi.  

A: Og lade sig drive lidt afsted? 

E: Men det er sådan rimelig uden mål. Altså. Det kan godt frustrere mig, selvom jeg faktisk får noget ud 
af det. Så er det fordi, sådan, jamen jeg får ikke noget ud det  

A: Det er ikke det du skal? 

E: Nej. Det er ikke det jeg skal.  

A: Og det er blevet tydeligere? 

E: Ja det synes jeg fordi. Ja men det synes jeg, fordi vi sidder og står sådan, nu siger jeg tirsdag hele tiden, 
det er selvfølgelig også nogen gange nogen andre dage, hvor jeg bare er helt uinspireret. Så ville jeg jo normalt 
tage hjem. Altså arbejde om aftenen. Altså. 

A: Lade hovedet få noget luft? 

E: Ja netop. Eller ud og gå en tur og komme tilbage. Jeg kunne faktisk finde på at være der til klokken 
halv fem ’ i gamle dage’. Og nogen gange fem. Det kunne jeg sagtens, men så havde jeg en, så kunne jeg 
tage lidt puhhh. Ud og have en ordentlig kaffe og.. Nu er det sådan lidt. Det gør man måske, men det er 
sådan lidt hemmeligt ik, og. Skal jeg sige det? Det ved jeg ikke. 

Det er ikke fordi, at driveriet er helt spild af tid. Det er bare ikke sikkert, at det vil være 

materiale til morgendagens undervisning, og det er morgendagen, der er presserende. Hun 

er holdt fast i nutidens planlægning, og det er svært at ’få det lange lys på’, som ledelsen 

ifølge Emilie elsker at kalde ambitionen om at planlægge frem i tiden. Hun fortæller, at 

nogle af de andre lærere synes det er vigtigt at nå alt det man har lovet i årsplanerne, men 

for Emilie er det først og fremmest vigtigt at børnene fatter det hun gennemgår. Så hun 

tager tingene lidt langsommere, ja hun forklarer endda forældrene, at det går langsommere 

end de forestiller sig. 

”Min tid er min tid” 

Især det personlige betyder meget for Emilie. Både i forhold til kolleger og hendes egne 

elever. Med kollegaerne er det forbundet som en kollegial holdning. At man holder øje 

med hinanden. Det bliver samtidig en form for forebyggende arbejde at tage sig tid til en 

kollega, der virker stresset eller presset. Men den ændrede tidsramme sætter sine 

begrænsninger:  

E: Men det personlige betyder faktisk også en del. Så hvis, så vi involverer os i hinandens, altså, hvis der 
er nogen der ser ud som om de er ved at hoppe ud af vinduet, så siger man ’hey hvad er der sket’ og så kan 
man sætte sig ned og snakke om den der elev og det der, eller hvad det nu er, og hvis det er personligt, så er 
det også fint at få det ud ik. For du kan jo ikke noget som helst. Det kunne jeg godt mærke, at pludseligt 
er der ikke tid til det. Fordi min tid er min tid. Og jeg har simpelthen ikke tid til og høre på dig hælde 
vand ud af ørerne, og, nej, det var lidt sat på spidsen ik. Men det synes jeg især i starten, jeg tror måske vi 
er ved at finde en balance. Eller jeg er måske, men i starten synes jeg det var sådan helt vild forskel. At 
jeg, at jeg ikke ku øh, jeg blev nærmest irriteret, hvis mine kolleger begyndte at fortælle, hvad de skulle 
have til aftensmad. Fordi jeg har kun lige 10 minutter tilbage, hvor før og sådan ’ej hvor fedt’. Det er 



 

 
noget, der er med til at gøre, at der er enormt rart at være på skolen, og vi får lavet noget, og så kan det 
godt være det ikke er så effektivt sådan rent arbejdsmæssigt lige målbart, lige der, men jeg tror på, at det 
giver et, en en et en eller anden ende. Altså. 

Som Emilie fortæller, kan det være vigtigt at få grebet fat i en kollega, der virker presset. 

Som en måde at have for og på hinanden. I sådanne situationer fungerer lærerne som 

ventiler for hinanden. Med tidens intensivering bliver mellemrummene samtidig 

individualiseret frem for at bære på kollektive hensyn og give tid til det sociale, der opstår 

pludseligt. Den sociale tid kan risikere at måtte vige pladsen. Mellemrummene, de små 

tidsrum, de 10 minutter, udgør i skoledagens tidsstrukturering en mulighed for at gribe 

fat i hinanden og i den henseende også forebygge eller afhjælpe belastninger i arbejdet, 

der kan være fremmende for arbejdsmiljøet. Ikke mindst i forlængelse af den sociale 

sammenhængskraft, der skabes ved at høre om planerne for aftensmaden eller at gribe fat 

i en, der er ved ”at hoppe ud af vinduet”. Den mere intensiverede arbejdsdag skaber en 

tilstand, hvor Emilie ikke vil belemre andre eller selv belemres i sin egen tid, men hvor 

”min tid er min tid”. Paradokset er, at de, som nævnt, samtidig er afgørende afhængige af 

hinandens tid i en lang række af skolens tidsrum; stien, gangen, dørkammen ind til 

klasseværelset, personalerummet eller i det umiddelbare møde og gennem et kendskab til 

hinanden.  

Oplevelsen af en presset ledelse  

En presset og stresset ledelse reagerer ifølge Emilie ved at være ”stram”. Hun tror det er 

for at virke som om, at der er styr på tingene. ”Sådan er det” siger ledelsen, når hun 

gengiver ledelsens respons på fællesmøderne til de nye ændringer og lærernes 

indvendinger. Skiftet indikerer overgangen fra en tid, hvor der var plads til lokale 

diskussioner af ændringernes udmøntning til de, nu, mere klare ledelsesdirektiver. Ifølge 

Emilie skal udmeldingernes klare eller ’stramme’ karakter indikere, at de forestående 

forandringer ikke var til forhandling, men en ledelsesbeslutning. Og at ledelsen ’træder i 

karakter’. Men det har så også betydet, at hun og de andre lærere har ikke følt, at der blev 

lyttet til dem. Som Emilie siger, så er det selvfølgelig heller ikke meningen med en ledelse, 

der træder i karakter, at de skal lytte. Men den nye ledelsesstil skaber en anden debatkultur 

på skolen.  

Forandringerne og den lokale ledelses håndtering er i Emilies optik ikke befordrende for 

den ’positive energi’ på skolen over lang tid, men ledelsen havner i den forstand også 

mellem to forskellige skoletraditioner; mellem en tradition for en mere lærerstyret 

dagsorden og en mere tydelig ledelsesstyret skoledrift. I stedet har det resulteret i en følelse 

af tvang og stivhed.  

E: Birthe har ikke været her så længe, og jeg tror at hun var, både hende og viceskolelederen er pisse 
pressede over alt det her. Forståeligt nok. Men de er jo trods alt ledere, kom nu. Og jeg tror simpelthen, at 
de blev så stressede, at de blev nødt til uden på, at se ud som om, at de havde styr på tingene. Og det gjorde 
de ved at være, altså Birthe sindssyg stram. Altså bare står og siger ’sådan er det’. Og ikke kunne se, at 
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folk var ved at gå i spåner, og folk sagde op og blev syge og sådan. Jeg synes de tog det, det var meget rigidt. 
Det var som om, at de slet ikke havde plads til det menneskelige aspekt som jo er enormt vigtigt. Det der 
med at lytte og tage folk alvorligt og lytte til dem. Det har de så begyndt, for fordi så begyndte, altså vi har, 
jeg tror vi må være den skole, der har det højeste sygefravær altså, og det, det kigger folk jo også på udefra. 
Det er enorm iøjnefaldende. Og det tror jeg også gør at de, nu har de så fået lidt fleksibilitet. Som jeg synes 
er enormt positivt. 

I Emilies bliver gengivelsen til i en kontrastfigur mellem effektuering og så ”det 

menneskelige aspekt”. En rationel ledelsesfigur over for en værdibaseret ledelsesstil, hvor 

ledelsen er i stand til at ”lytte” til lærernes frustrationer. Ledelsen får senere på året 

mulighed for og tilladelse fra forvaltningen til at give lærerne noget fleksibilitet. De får 2,5 

times flextid til egen disposition per uge, der skal afvikles i ugen og dermed ikke må spares 

op og lægges i andre uger. Timerne skal lærerne selv administrere. Emilie fortæller flere 

gange, at flekstiden kommer til at betyde alverden for hende i forhold til at få lidt mere 

snor i arbejdstidens yderkanter.   

Selv havde jeg gået med en forestilling om, at reformens implementering også havde 

betydet en lokal udviklingsproces på skolerne. Men den pressede hverdag for både lærere 

og ledelse som også møder mig i mine første møder med skolen skaber en noget anden 

overgang til den nye folkeskole. I Emilies egen erindring i stedet mere knyttet til hendes 

oplevelse af at være til stede i personalerummet sidst på dagen med tung luft og trætte 

lærere efter en lang arbejdsdag. I stedet bliver det de ”sædvanlige der siger noget”. 

A: Var der en debat om, hvor vi blev inviteret ind og det blev diskuteret, hvor vil I egentlig gerne bringe 
det her hen og hvordan kan vi få, hvordan kan vi så at sige, også kaste skemaet op, hvordan kan vi lege 
med vores undervisningsformer og den slags, blev der skabt en form for udviklingsproces omkring? 

E: Ikke øh, nej, nej fordi det synes jeg faktisk ikke. Nu prøver jeg at huske, du må tænke på, vi sidder 
måske halvfjerds lærere dernede. Luften er pisse dårlig og klokken er mange, og vinduet åbner, man kan 
ikke åbne det, altså, der er bare virkelig dårligt indeklima. Koncentrationen er ikke i top, og man føler, 
så er det de sædvanlige der siger noget. Og man bliver også sådan lidt, det har jeg hørt før.  

A: Det er efter en arbejdsdag? 

E: Jaja, der er ikke... Det er fra halv tre til halv fem eller sådan noget. Og der har vi oplevet rigtig meget, 
det gjorde vi også sidste år, det der med at snakke om nogle enormt vigtige ting og folk kommer helt op og 
ringe og koge og, der bliver taget referat, og der sker ikke og en skid. Altså så, såmænd, der er rigtig mange, 
der har den der, som jeg har snakket med i hvert fald. Som nærmest har givet op, det nytter alligevel ikke 
noget. 

Materialet 

Hvad angår vidensdeling, så er Emilie og hendes team blevet enige om, at de ikke kan 

følges ad med forløb i de forskellige klasser. Til det er klasserne og lærerne selv for 

forskellige. De vil meget gerne vidensdele, men der hvor det fungerer bedst er under de 

opsplittede uger, hvor de mikser klasserne og laver emnebaserede forløb. Men alligevel er 

det ikke muligt bare at overtage materiale uden at gøre det til sit eget. Materialet kræver 



 

 

oversættelse til den enkelte lærers måde at formidle på. Også differentieringen af stof til 

eleverne kræver ifølge Emilie, at man som lærer er rigtig godt inde i stoffet, og ikke som 

ledelsen, der:  

E: ”(…) til enhver tid vil sige, ’nå ja, men I laver bare sådan en overordnet skabelon og så differentierer i 
inden for. Men det er bare vildt svært at gøre, hvis du ikke har sat dig ind i stoffet helt vildt selv. Så der 
ser jeg lidt en udfordring”.  

For Emilie er det nødvendigt at kende det faglige stof for at kunne videreformidle det 

differentieret. Samtidig sker der også det i Emilies team, som hos Christian, at der lægges 

flere beslutninger ud i hendes årgangsteam. Og en del af dem kan hun ikke kan se 

meningen med:   

E: Ja ja, har du, har du overskud til at implementere det her i din undervisning, så skal du bare, altså 
det.... ja vi råber bare efter mere tid, altså mindre tid til at skulle, altså vi sad og snakkede om fastelavn 
i dag (sukker). Jeg var bare sådan lidt, hold nu.. jeg gider ikke snakke om fastelavn mere, jeg vil snakke 
om mit fag ik, altså min kerneydelse.  

Emilie bruger selv begrebet kerneydelsen. Begrebet bliver hos hende en bestemmelse af, 

at det er undervisningen, som bør være det centrale i arbejdet. Bag det ligger også en 

oplevelse af at blive pålagt flere opgaver i teamet. Opgaver som de ikke altid kan se 

resultatet af efterfølgende.  

A: Der er mange udenoms ting, planlægning osv? 

E: Ja, men det synes jeg. Jo, jeg synes der burde være, og det, og det der er meget frustrerende, det er når for 
eksempel det der med gårdvagterne, det var bare en ting. Der er også en meget større ting, hvor vi får besked 
på at smide noget ned på årgangen, det her skal I finde ud af til på fredag. Og så sidder vi bare, hvad er 
det egentlig vi skal finde ud af. Så bliver vi helt. Jamen jeg forstår egentlig ikke, er det sådan her de vil 
have det, eller er det sådan her? Så snakker vi enormt lang tid om, hvad opgaven overhovedet går ud på. 
Og så er jeg sådan lidt ’hvorfor?’ Nå, men så gør vi det, fordi de siger det, og så hører vi ikke mere. Det 
er sgu da sindssygt provokerende for nogen som, altså. 

A: Så I vender tilbage og kaster det ud i ’noget’? 

E: I et sort hul altså virker det som om. Og det kan godt være, at det ikke er et sort hul, men så fortæl 
mig, hvor det er landet. Det kan være det ligger i en glasmontre. På et bjerg. Forkromet. Jeg ved det ikke.  

At videregive opgaver til teamet kan være en måde at give teamet indflydelse og 

medbestemmelse på udformningen. Men det bliver opfattet omvendt. Ofte fordi det er 

utydeligt enten, hvad opgaven egentlig går ud på, eller fordi de bliver usikre på, hvad det 

så egentlig er ledelsen gerne vil have. 

Vi gør det på samme måde  

Emilies team har som Christians team besluttet at anvende en præfabrikeret skabelon med 

standardsvar til elevplanen, som kan trækkes ind. Tidligere anvendte hun et samtaleark, 

som eleven har udfyldt derhjemme, og som de så efterfølgende har snakket om til skole-

hjem-samtalen. Emilies bekymring er den manglende tid til, og deraf fraværet af blikket 
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på, den enkelte elev i elevplanen. Lærernes begrundelse for at vælge den standardiserede 

løsning er, at de dermed ikke bliver stillet op mod hinanden af fx forældrene:  

E: ja, men problemet er, at hvis man så begynder, at der er nogen, der skriver virkelig lange forkromede 
og super elevplaner, men gør det i deres egen tid, altså deres fritid, så begynder, så er jeg sådan ’hey – Clara 
har fået, hendes lærer gør sådan her’. Så vi er blevet enige om, at vi er nødt til at gøre det på samme måde, 
så vi ikke bliver stillet op imod hinanden. Også så ledelsen ikke kommer og siger hey, sammenligner 
elevplaner og siger, den her var meget mere, hvorfor har hun tid til det, og du ikke har. Altså så bliver det 
sådan noget rod ikke. Men det gør så også, at, at det bliver sådan lidt at gøre det bare for at gøre det, fordi 
det har vi fået at vide, at det skal vi.  

Forældrene er også en form for arbejdsgiver. Så de skal både vægte deres indsats i forhold 

til ledelsen og forældrene. Hvis de ikke aftaler indbyrdes, hvad omfanget af elevplanerne 

skal være, så kan det resultere i, at forældrene krydspresser lærerne ved at sammenligne 

lærerne på tværs af klasserne. Emilie siger, at forældrene kan finde på at sammenligne på 

tværs af lærernes klasser for at sammenligne, hvordan nogle lærere gør i andre klasser. For 

lærerne betyder det samtidig, at de er nødt til at strømline deres løsning af opgaverne for 

at kunne undgå at blive udsat for en sammenligning. Også i forhold til ledelsen, der kan 

påpege forskellene i måden lærerne fx laver elevplanerne på. Et styringsmæssigt ønske om 

at se og lede den enkelte lærer i et mere individuelt lys bliver her i stedet til kollektive 

uformelle aftaler, der skal dæmme op for eventuelle skævvridninger i vurderingen af hver 

enkelt lærer. I det nye tidsmiljø er det bedre at stå sammen end at begynde at konkurrere 

indbyrdes i det skjulte.  

Belastningspunktet mellem indre- og ydrestyret organisering 

Emilie udtrykker i interviewet, at et lærerliv under den fleksible og selvforvaltende tid ikke 

var godt for hende og ønsker sig faktisk ikke tilbage til måden hvorpå, at arbejdstiden 

skulle forvaltes tidligere. Men byttet er samtidig ikke uden konsekvenser. Undervejs i 

interviewet toner en bekymring for egen effektivitet og selvdisciplin frem. Ofte sker der 

det, at evnen til at være tidsdisciplineret og fokuseret i de afsatte tidsrum overtrumfes af 

manglende energi og en modstridende træt krop i arbejdstidens indramning: 

A: Du sagde, at du havde fået trykken for brystet, fordi du kom i tanke om de opgaver, der lå og ventede 
forude? 

E: Ja, lige pludselig kunne jeg mærke, ’oh shit’, så slog det mig, det gjorde det faktisk i påskeferien, hvor 
jeg også havde lidt svært ved at sove. Og så får jeg sådan noget tvangs, du må ikke tænke på det, og så 
’arhhh’, nej du må ikke, du må ikke, og så prøver jeg at lade være. Og det er virkelig svært, når der først 
lige er åbnet op. Og det er det, der er rart ved, at jeg faktisk ikke må. Selvfølgelig må jeg godt tænke på 
det, men, jeg kan jo så ikke gå op næste dag, og så åbne computeren. Altså det har jeg det faktisk meget 
fedt med. Jeg ved godt, at der var nogen, der ville synes, at det var meget federe at sidde i deres sommerhus 
og, og dyb respekt for det, og lave dem. Når de havde lyst. Men, jeg var sikkert stået op om natten og 
begyndt at lave elevplaner. Og det tror jeg ikke havde været specielt godt for mig.  

A: Man kan sige, så får man det af vejen, og den anden situation er, så skal man finde et hul i tiden, 
hvor man kan lave det? 



 

 
E: Det er det helt klart. Det er en kæmpe bekymring. Også fordi de der forberedelsestimer, altså nogen 
gange. Jeg er der til halv fem om tirsdagen ik. Og det er sådan efter sådan en dag, hvor jeg har haft otte 
lektioner i træk. Jeg tror det er otte. Med børn fra otte til whatever. Det er meget. Og på hele tiden, og 
forskellige børn og… og så sidder jeg der bare, og så skal jeg bare være kamp-effektiv lige, fordi det er der, 
jeg skal. Og nogen dage så kører det, fordi jeg har den der fornødne energi ik, og andre dage så. Altså, 
hvor mange gange (smågriner), hvor den sidste halve time er fuldstændig lige meget. Altså så bliver den 
nærmest bare stressende. 

A: Hvad sker der så, når du sidder der, og energien ikke er der? Sådan helt konkret. 

E: Så kan jeg godt finde på og kigge på ting, eller jeg lader mig, jeg kan godt finde på at falde lidt i søvn 
nogen gange faktisk. Og så sådan lidt, falde lidt sådan, hvor jeg bare tænker, ej, det går sgu ikke det her. 
Altså, og lige om tirsdagen må vi ikke flekse af en eller anden grund. Fordi nogen gange ligger der møder 
der, og det skal være sådan åbent, selvom vi er der, og vi ved der ikke er nogen møder, så må vi ikke flekse 
om tirsdagen. Så vi skal være der. 

A: Den er låst? 

E: Den er låst ja. Og hvis jeg ikke, og hvis jeg ikke kan samle mig om det jeg kan samle mig om, så er 
der altid alt mulig andet, som jeg synes er skide spændende. Altså engelsk eller billedkunst, hvor altså, jeg 
går amok på nettet med printeren eller.. 

Overgangen fra flere timers undervisning til forberedelse og det skifte, der ligger i at gå 

fra de to forskellige situationer er betinget af dagens forskellige stadier. Uden naturlige 

mellemrum til at administrere eksempelvis overgangen fra den relationelle og 

interaktionsprægede undervisningssituation til alene at skulle få det sidste på plads til 

morgendagen udfordrer kroppens fysiske rytmer og helt konkret trætheden. Trætheden 

fører til en indre kamp om at finde den fornødne energi. Hvor fritiden før var en buffer, 

der muliggjorde, at lærerne kunne tage tid ud af dagen og skabe en overgangstid mellem 

arbejde, fritid og arbejde igen, og derved skabe et mellemrum i dagen til at få klaret 

hovedet, så må kroppens rytmer og oplevede energi tilrettelægge sig selv på den ydre 

tidsrammes præmisser. Tiden materialiserer og sætter sig i den i kroppen, og bliver noget 

lærerne subjektivt må forsøge at håndtere som en personlig præmis. At være 

”kampeffektiv” og snakken fokusering er et eksempel på, hvordan en anden organisering 

af arbejdstiden skaber andre tidsperformativer forstået som subjektive dispositioner i 

forhold til egen evne og refleksion over måden at håndtere forholdet mellem 

arbejdsopgaver og tid. Fra forhandling af grænser i arbejdslivet, som det er op til lærerne 

selv at administrere bliver det tydeligt, hvordan den øgede grad af kontrol og ydrestyring 

af lærernes tid via tidens demarkationslinjer samtidig ændrer ret radikalt på en lang række 

arbejdsmiljøfaktorer. Eksempelvis har Emilies oplevelse af, at have energi og tilpassede 

rytmer bedre plads i det tidsmønster, som hun kunne praktisere inden LOV409. Samtidig 

orienterer hun og andre lærere som fx Christian sig mere efter og i øjeblikket.  

Den knappe tid og den manglende mellemrum, hvor det er muligt at lade op bliver til et 

spørgsmål om at tage sig sammen. Tiden som ren udmåling tager ikke hensyn til de 

differentierede behov de forskellige tidsrum arbejdsdagen består af. Når Emilie taler om, 

at hun ikke må spilde tiden på ting, så er det ikke fordi aktiviteten med at ”gå amok på 

nettet” nødvendigvis er spildtid. Den mentale og fysiske tilstand gør det svært for hende 
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at samle sig om det hun i forhold til tiden fastlæggelse af, hvilken opgave der er den meste 

presserende. Med et reduceret råderum til selv at forme tiden i samspillet mellem den 

mentale/fysiske tilstand bliver det en belastning at skulle kæmpe mod sig selv. Den 

’manglende’ selvdisciplin bliver til dårlig samvittighed over ikke at være fokuseret nok. Og 

et arbejde med at søge efter materiale bliver nu opfattet som spildtid, fordi tiden er knap. 

I stedet handler det, som et rationelt og målrettet individ, om at fokusere på det rigtige, 

og ikke lade sig friste. Ikke at lade sig overrumple af træthed eller ting på nettet at ’fare 

vild i’. Hos Emilie og de andre lærere bliver det tydeligt, hvordan tidens rammer definerer 

kroppens rytmer og fjerner muligheden for at lave en mere individuel tilpasning mellem 

kvaliteterne ved et tidsrum og en given aktivitet. Tidens og energiens ruter og mønstre 

bliver en ikke formet af en afvejning af læreren selv, men skal indgå i en stærkere 

kontrollerende tidsorden. I den forstand er det en ganske anderledes tidskultur, hvor der 

er et stærkt reduceret rum til at løbende at tilpasse kroppens signaler om træthed til typen 

af aktivitet, der skal foregå i det gældende tidsrum.  

Bruddet 

”What feeling rules guide our sense of how emotionally involved—or uninvolved—we should be in any 
given circumstance?” (Hochschild 2011: 23). 

Det starter med en mail, som jeg sender til Emilie. Jeg vil høre om jeg må komme forbi skolen og høre lidt 
om, hvordan det går. En pludselig indskydelse - egentlig. Min deadline for afhandlingen nærmede sig, og 
for så vidt var empiriindsamlingen færdig. Men jeg havde ikke været på skolen i lang tid, og henvendelsen 
var ikke rettet mod noget specifikt forskningsmæssigt formål andet end at høre, hvad der rørte sig. I mailen 
svarer Emilie, at hun har været sygemeldt i seks uger. Meldingen kommer som en overraskelse. Jeg havde 
ikke på noget tidspunkt set Emilie som en, der skulle være i risiko for at skulle blive sygemeldt med stress. 
Så jeg var både overrasket og nysgerrig efter at finde ud af, hvad der var sket. Emilie har ofte sagt ”jeg har 
jo min klasse”, når jeg spurgte, hvordan det gik med reformerne og omstillingen. I det lå både en erkendelse 
af, at hun ikke på samme måde som de andre lærere var belastet af skole- og tidsreformen. Fordi hun 
kendte sin klasse så godt, havde dem i så mange fag, så var meget som det plejede at være for hende. Klassen 
var på sin vis et skjold mod forandringerne. Emilie er tilbage på arbejdet efter sygemeldingen men på nedsat 
tid. Vi aftaler derfor at mødes på en cafe, efter hun har fået fri fra arbejde. Jeg vælger ikke at optage vores 
samtale eller skrive noter undervejs, men fortæller hende, at hvis det er i orden, så vil jeg meget gerne skrive 
dele af samtalen ned efter hukommelsen. Hun fortæller, at hun ikke skal fortsætte med at undervise sin 
klasse fra sjette over i syvende, som hun ellers havde indgivet som ønske til fagfordelingen. Hun havde haft 
et håb om at kunne følge dem hele vejen til og med 9. klasse. I stedet har hun fået en ny fjerde klasse. I 
kontrast til hendes tidligere klasse er der mange sociale og adfærdsmæssige udfordringer i den nye klasse. 
Da hun ser sit eget navn på en ny fjerde klasse i stedet for sin egen klasse, så falder det sammen inde i 
hende.  

Feltnote 12/10-16 

Set udefra kan placeringen af Emilie organisatorisk umiddelbart give god mening. Lærerne 

på skolen kører i tre års cyklusser, fx fra fjerde til og med sjette klasse. Rytmisk følger de 

opdelingen i teams omkring indskolingen, mellemtrinet og udskolingen. Så er der igen 

årgangsteams og fagteams. Men ved at lade Emilie gå ned og overtage en ny fjerde klasse, 



 

 

så følger hun det trin hun har været på de seneste år, og hun skal dermed ikke ind i 

overbygningens team. Der kan også være pædagogiske grunde til at anbringe Emilie i en 

klasse al den stund, at hun tydeligvis er god til at arbejde med elevernes trivsel.  

Emilie fortæller, at det især var måden hun fandt ud af det på, der gjorde ondt. I hendes 

optik forstår ledelsen ikke, hvad det betyder følelsesmæssigt for hende at skulle sige farvel 

til en klasse, når man er så knyttet til eleverne, som hun var blevet. Emilie har været på 

skolen længe og ledelsen ved, at hun har tæt knyttet til klassen. Samtidig er der ikke noget 

nedskrevet princip om, at det ikke er muligt at følge en klasse hele vejen til 

afgangseksamen, men samtidig er det et mål i reformen, at alle lærere skal undervise i fag, 

hvor de har linjefagskompetence. Og så er der alle de skematekniske overvejelser i 

skemapuslespillet, der også skal gå op. Emilies reaktion er også kommet bag på ledelsen. 

Men hun føler sig selv placeret i en administrativ beslutning, hvor der ikke er forståelse 

for hendes situation. Jeg spørger, om det kan tænkes at være rent skematekniske og 

fordelingsmæssige årsager, og det går hun selv ud fra af det er, men mener samtidig, at 

ledelsen skal være i stand til at se på dem som mennesker og ikke kun som administrative 

kort. Hun ville gerne have vidst det på forhånd, haft en begrundelse - eventuelt som en 

faglig anerkendelse med på vejen i form af et par ord om, hvorfor hun skal overtage den 

nye klasse. At det var grundet faglige overvejelser. Emilie er også blevet placeret i et nyt 

team med mange nye. Ledelsen har iværksat, at skolens teams i forbindelse med 

fagfordelingen skal sættes sammen på ny for at ’bryde op’ i de såkaldte kærlighedsteam. 

Hun savner derfor de tidligere lærere at læne sig op ad. Det er hende og en anden mandlig 

lærer fra det gamle team, som er med i det nye team. Det er en endnu ikke færdiguddannet 

yngre lærer, der er sat til at være teamkoordinator. Ifølge Emilie er den nye 

teamkoordinator meget fokuseret på at få opfyldt de administrative opgaver som 

planlægning og varetagelsen af opgaver oppefra. Emilie protesterede på teammødet over, 

at teamkoordinatoren ville have styr på årsplanerne inden de gik i gang med 

undervisningsåret. Hun protesterede, fordi det for hende ikke gav mening at lave årsplaner 

inden, at hun havde lært den nye klasse at kende. 

Hun græd på fagfordelingsdagen. Hun græder også flere gange efterfølgende. Og så 

begynder stresssymptomerne at vise sig. Hun går til lægen og lægen siger hun skal 

sygemelde sig. Når hun kommer tilbage hun dog stadig ikke klar til at gå i gang med 

arbejdet. Processen og bruddet med klassen har efterladt hende tom indeni og hun oplever 

en mangel på energi. Hun har ikke den lyst og det ’drive’, der skal til for at gå i gang med 

den nye klasse. Hun føler ikke længere, at hun har den samme tilknytning til skolen. Efter 

opstarten af den nye klasse har hun følt sig energiforladt. Mange af eleverne har store 

udfordringer. Og så er der blevet noget maskinelt over at skulle starte og vide, at det starter 

forfra igen om tre år. Fjerde, femte, sjette. Fjerde, femte, sjette. Hun taler om 

frustrationerne over ikke at få mulighed for at høste frugterne af sit arbejde. Hun taler det 

smertelige ved at se andre lærere fortsætte med hendes klasse. En af hendes kollegaer 

havde jublet over at have fået hendes klasse, fordi det var ’drømmeklassen’ at få. Vi sidder 
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og drikker kaffe på cafeen. Emilie har været stresssygemeldt i seks uger og er så småt på 

vej tilbage med en rolig opstart. Hun har selv bedt om at komme på deltid. Hun har også 

været til et møde hos ledelsen, hvor hun har forklaret dem, hvorfor afskeden med hendes 

klasse blev så voldsom for hende. I dag fortæller hun også, at hendes tidligere klasse var 

det sted, hvor hun kunne lukke døren bag sig. En ø af stilhed midt i al larmen. Hun 

fortæller også, i en lidt henkastet bemærkning, at hendes klasse har klaret sig rigtig godt i 

testene. (Feltnote 12/10-16) 

Ditte 

Første gang jeg møder Ditte arbejder hun på en folkeskole på Lolland-Falster. På det 

tidspunkt følger jeg hende i løbet af arbejdsdagen. Jeg laver et interview med hende på 

dagen og et opfølgende interview cirka et år efter. Da jeg skal i kontakt med Ditte i anden 

omgang går det op for mig, at hun ikke længere arbejder på en folkeskole. I stedet har hun 

fået job på en privatskole. Jeg er nysgerrig efter at vide, hvad der har ført til skiftet. Det 

bliver derfor til en snak om både oplevelserne på folkeskolen, efter at jeg var taget afsted 

samt, hvordan arbejdet på privatskolen er i en kontrast til de nye arbejdsvilkår på 

folkeskolen.  Det er især den nye tidsramme i folkeskolen som ikke harmonerer med den 

måde, som Ditte praktiserer lærerarbejdet på. Tilbagevendende fortællefigurer hos Ditte 

er ord som frihed, kreativitet, lyst, fordybelse og selvbestemmelse som hun stiller op i 

kontrast til at være ”stavnsbundet” til arbejdspladsen. Dittes arbejde med at positionere og 

forstå sig selv i relation til folkeskolens nye profil og logikker bliver derfor et 

identitetsarbejde, der i høj grad handler om, hvilke typer af tidsudøvelse og indflydelse på 

tilrettelæggelsen af sin egen tid, der bør være knyttet til lærerarbejdet.  

Muligheden for praktisering af lystpædagogik  

Da vi sidst på dagen sidder på lærerværelset fortæller Ditte, at ’lystpædagogikken’ er forsvundet ud af  
arbejdet. Lystpædagogikken handler ikke så meget om selve undervisningen som det handler om den tid 
hun kan bruge på at forberede undervisningen. Især til de kreative fag som drama, musik og håndarbejde. 
Inden for de mere ’fagfaglige’ fag er manglen på lystpædagogik afspejlet i antallet af skriftlige afleveringer. 
Ditte fortæller, at der nu er afleveringsopgaver fire gange om året, fordi der ikke er tid til at rette opgaver 
oftere.  

(Feltnote d. 3/2-15)  

Når jeg taler med Ditte og ser hende arbejde er jeg ikke i tvivl om, at hun identificerer sig 

meget med lærerarbejdet. Et gennemgående træk for de lærere jeg møder er det næsten 

ubetvivlelige faktum, at læreren skal og må brænde for sit arbejde. Råderummet til at 

strukturere sit arbejde i tid og rum i henhold til den type af lærer hun identificerer sig med 

tegnes op i en kontrast til de muligheder, som arbejdet i folkeskolen giver hende. Her 

opstår der en diskrepans mellem de ’nye skolelogikker’ og Dittes eget blik på 



 

 

lærerprofessionens arbejde, og udtrykker samtidig en klar fagidentitetsmæssig position, 

der i sin måde at praktisere arbejdet på føler sig begrænset og ekskluderet af 

rammevilkårene. For Ditte er det især den manglende mulighed for at udøve 

”lystpædagogik”. Lystpædagogikken udgør en antagonistisk position over for både 

indramning af lærerarbejdets tid. I kontrasten til pædagogikken, der er drevet af lærerens 

lyst, hvilket for Ditte også kan være at have tiden til at rette opgaver, og en kreativ tilgang 

til sin egen udvikling i arbejdet bliver oppositionsfigurerne i Dittes fremstilling tvangen 

både tidsmæssigt og metodisk: Hvor hun skal være hvornår, og metodisk i forhold til, 

hvilken didaktik hun skal praktisere. Men den tidsmæssige binding, bliver også koblet med 

en frustration over at være presset på tid og ikke kunne gå på opdagelse i nye 

undervisningsmaterialer - og i stedet begynder at undervise mere efter ’lærebogen’. Den 

dag hvor Ditte får arbejde på en friskole er også dagen, hvor hun får ”friheden tilbage”, fordi 

hun på friskolen kan vende tilbage til en arbejdsform i tidsmiljø, som hun praktiserede 

tidligere. For Ditte bliver det især overvejelserne om, hvordan hendes læreridentitet og 

forståelse af lærerfagets praksis er knyttet til måden hun som lærer praktiserer arbejdet på, 

der leder til hendes opsigelse. Indflydelse på og over tiden som en faglig kompetence hun 

kan udøve og udføre, bliver hos Ditte koblet direkte til hendes forståelse af begrebet 

lystpædagogik i hendes forståelse af, hvilke typer af tidspraksis der giver en meningsfuld 

oplevelse af arbejdet.  

Mellem folke- og privatskole 

Imens hun stadig arbejder på folkeskolen kommer den faste tilstedeværelse til at betyde, 

at mange af interaktionerne og koordineringen mellem kolleger flytter ind i alle dagens 

små mellemrum. 

Jeg fortæller Ditte, at jeg hos andre lærere og i løbet af dagen har observeret, at hun indgår i mange 
relationer, at der er meget koordinering og at hun planlægger meget med hendes kolleger i de små tidsrum 
undervejs i løbet af dagen. Hun fortæller, at den form for interaktion især er flyttet ind i de 
mellemrumsperioder, der er mellem undervisningen. Før kunne det nemmere spredes ud over dagen. Før var 
ulempen dog, at det var spredt ud over hele ugen, dagen og aftenen, hverdage og weekender. Men når arbejdet 
nu skal være inden for arbejdstiden, så har komprimeret sig ind i de mellemrum, der er. 

(Feltnote d. 3/2-15)  

Koordineringen er en stor del af lærerarbejdet. Og som Ditte selv gør opmærksom på, så 

er det ikke nødvendigvis fordi, at de to modeller for, hvordan interaktionen kan se ud er 

særligt ideelle. I den første form er interaktionen spredt ud over ugen og i den anden form 

er interaktionerne flyttet ind i alle de små mellemrum, der opstår i løbet af dagen, hvor 

lærerne render ind i hinanden eller finder hinanden på nogle af de mere centrale 

opsamlingssteder som forberedelseslokalet og i personalerummet. Når jeg spørger Ditte, 

hvad der karakteriserer den største forandring fra at skifte arbejdet på folkeskolen ud med 

arbejdet på en privatskole falder svaret som nævnt på friheden, ansvaret og muligheden 

for selv at kunne forvalte sin tid. På privatskolen har lærerne selv mulighed for selv at 
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bestemme, hvilket tidsmiljø de gerne vil arbejde i. Om de vil have tilstedeværelse eller 

fleksible arbejdstider.   

A: Hvad har været den største forandring ved at skifte skole? 

D: Det er, at jeg har fået min frihed igen.  

A: Du har fået friheden igen? 

D: Det lyder voldsomt ik? Nej, jeg har fået min ret til selv at bestemme. Jeg har skrevet under på, at jeg 
har valgt at ville arbejde hjemme. Altså jeg kunne godt have arbejdet her, de her 40,5 time på skolen, men 
så skulle jeg også være her. Men det at jeg har fravalgt det, jamen - så har jeg også givet mig selv ret til, at 
jeg kan køre hjem efter arbejde, gå fra mit arbejde sådan tankemæssigt, men så gå til det senere igen. Men 
jeg ved også godt, fordi jeg sidder fra klokken otte til klokken ti om aftenen, så får jeg jo ikke tillæg for 
det. Men til gengæld så er jeg fuldstændig klar på, og med på, hvad er det for nogen ting, jeg gerne vil med 
det her. Hvad er målet med det her ik. Så jeg har fået min frihed igen til at kunne være kreativ. I min 
musik der kan jeg tænke, hvad er det for noget jeg gerne vil, hvor er det jeg vil hen med det her. 

Nu er det Ditte, der vælger. Nu er det ikke længere skolelederen eller arbejdstidens 

rammer, der afgør, hvordan hun skal arbejde. At fravælge muligheden for den faste 

arbejdstid bliver samtidig til ”en ret” til selv at gå til og fra arbejdet. Det er hendes valg og 

ikke et valg om en arbejdslivsstil, der er blevet truffet for hende. Hun er i den forstand 

også klar over, at det betyder en frihed med bindinger. Både en mulighed for at køre hjem 

efter undervisning, men også situationer, hvor hun må sidde og arbejde om aftenen. 

Denne form for bytte mellem fleksibilitet og udvidet forpligtelse i arbejdstiden er dog en 

type af ’tidskontrakt’, som Ditte foretrækker. Tidskontrakten gør det ifølge hende muligt 

i videre udstrækning at arbejde med de mål hun sætter for sin undervisning. Som at have 

plads til de kreative sider af sit arbejde. Lystpædagogikken er for hende er den type af 

lærerarbejde, der er interessedrevet og i den forstand også en individualistisk orientering. 

Med interesse trækker hun især på de dele af lærerarbejdet, hvor hun selv får noget ud af, 

fordi det er aspekter som for hende giver begejstring og glæde ved arbejdet. Som at gå 

jagt efter nyt undervisningsmateriale eller tiden til, at hun kan udleve dele af de kreative 

sider af faget, som betyder meget for hende.  

Når jeg spørger mere ind til, hvad hun selv ligger i brugen af begrebet lystpædagogikken, 

så bliver det igen til en oppositionsfigur mellem det interesse- og mere tvangsbaserede. I 

udsagnet er der to logikker til stede, der trækker på henholdsvis en rationel og prioriteret 

tilgang til arbejdet og så muligheden for at lade ens arbejde stritte mere i forskellige 

retninger. Tidsmiljøet efter LOV409 skaber i den forstand en performativ logik, der er 

baseret på mere strømlinet effektivitet, hvor tiden til at lade sig selv fare vild - som også 

både Christian og Emilie taler om - bliver en uhensigtsmæssig brug af tiden. I den forstand 

er der, som hos Christian og Emilie, to forskellige idealfigurer til stede. I den strømlinede 

og rationalistiske tilgang til arbejdet handler det om prioriterede overvejelser om at få 

afviklet forberedelsen til morgendagens opgaver. I den anden idealfigur er der et mere 

personligt og identifikationsmæssigt drevet præg, der også handler om lærerens egen 

begejstring ved de dele af arbejdet, som måske ikke direkte kan oversættes til 



 

 

morgendagens opgaver, men som indeholder et udviklingsaspekt af lærerarbejdet. Det kan 

både være en aktivitet, der skaber et afbræk i hverdagen (Emilie), eller som giver en anden 

form for meningsfuldhed og begejstring til arbejdet. Også selvom det som hos Ditte her 

kan betyde flere arbejdstimer. Ditte er i den forstand meget vel klar over, hvordan de to 

kontrakter om involvering og tidsforbrug adskiller sig fra hinanden. Som hun fortæller i 

det første interview, hvor jeg fortæller hende, at jeg havde hørt hende bruge ordet 

lystpædagogikken:  

A: Ja, altså jeg har jo hørt dig omtale det du kalder for lystpædagogik. Hvad er det for dig? 

D: Ja præcis, præcis. Ja fordi, det er jo ikke for sjov, men det har været interessebaseret - ik? Det vil sige, 
så sidder man med et eller andet, og så finder noget og så finder man noget andet og lige pludselig, så har 
man fundet masser og vælger ud i det eller har måske materiale til to forløb. Selvom man måske heroppe 
ville have tænkt, jamen jeg skal det der, og så er det kun det. For jeg har kun den her tid, som jeg kan 
bruge på det ik.  

I: Okay, så du havde mere liggende klar i skuffen? 

D: Ja, lige nøjagtigt. Nogen gange fik man faktisk nogle ideer til, at skulle bruge senere hen og de ideer, 
dem får vi ikke nu, for det har der bare ikke været tid til. Og det der med. 

A: Og hvad betyder det så? 

D: Jamen jeg synes jo egentlig at det betyder, at det er.. at det er sådan lidt mere, hvad skal man sige, 
kedelig undervisning, selvom det egentlig skulle have været mere spændende undervisning. Men jeg synes de 
ideer jeg har, altså, der hvor jeg har fået gode ideer, det er jo når jeg har siddet hjemme med noget i længere 
tid, for så er det poppet op undervejs, eller man er stødt på noget undervejs. Hvor nu der har jeg det ligesom, 
at nå men det er det her jeg skal, jeg skal undervise i det her, og det gør jeg så. Agtigt ik. Og nogen gange 
når jeg ikke at forberede det færdigt. Så der bliver det sådan noget halvt. Jeg havde tænkt nogen tanker og 
det.. det håber jeg så bærer igennem. Og det kan man godt mærke, når man står der og ikke er fuld 
forberedt.  

For Ditte bliver det til en kontrast mellem det kedelige og den spændende undervisning. 

Men selve tilgange til forberedelsen rummer også andre tids- og stedsbestemte zoner. At 

sidde derhjemme er et andet rum, en anden oplevelse og forbundet med en anden 

tidskvalitet. Hvor det er muligt at sidde længere tid med materialer inden, der popper en 

ide op. I den økonomiske forståelse af tiden er det i den forstand ikke nødvendigvis 

’effektiv tid’, men det er tid, der giver en anden oplevelse af tilgangen til at forberede 

undervisning. Og som i kontrasten til dagligdagens høje tempo på skolen og de konstante 

små interaktioner tilbyder et mere roligt rum, der for Ditte kan føre til mere spændende 

undervisning.  

For Ditte ender der med at være stor forskel på de to forskellige måder at afmåle 

praktiseringen af sit lærerarbejde i tiden op på. Hun opridser forskellen mellem den 

præcise afvejning af tid og arbejde i kontrast til at kunne lade sig drive afsted og måske 

ende med materiale til et forløb. For hende er det vigtigt, at der er et udvidet råderum til 

at være en fagperson, der i videre udstrækning skal have mulighed for at definere og vælge 

sin pædagogik og didaktik. De to forskellige tidsmiljøer hun oplever i skiftet fra folkeskole 

til privatskole bliver i den forstand samtidig et billede på to forskellige 
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læreridentitetsmæssige tilknytninger til faget som en udøvet praksis: Altså hvordan hun 

som lærer går til faget. I det andet interview fortæller hun, at tilbagekomsten af tidsmiljøet 

som hun kendte det fra tidligere betyder, at lystpædagogikken er vendt tilbage og beskriver 

det som noget, der afspejles i hendes lyst til at engagere sig.  

A: Sidst der snakkede du om lystpædagogik 

D: Ja 

A: Som jeg jo synes er et sjovt ord.  

D: (griner) Den er jo kommet tilbage igen. Ik.  

A: Den føler du er kommet tilbage igen? 

D: Altså mine kollegaer når jeg kommer over til LollandFalsterskole1, mine gamle kollegaer, de siger, 
”tør det der smil af” ik. Farisæer har jeg fået at vide jeg er. Og det er jo nok fordi jeg, jeg smiler nu igen, 
jeg har lysten til at undervise, jeg har lysten til at være med til at udvikle noget, jeg har lysten til og opdage 
noget, jeg har lyst til og engagere mig i noget, for jeg føler, at jeg bliver honoreret for det, jeg føler, at jeg kan 
bruge det til noget. Det er ikke bare tomme floskler der er i det her, det er ikke bare, at nu får du det her 
kursus, men du kan ikke bruge det til noget. Jeg får noget, hvor det er jeg siger, jamen det kan jeg bruge 
til noget, og jeg kan også være med til at udvikle noget, som jeg kan bruge til noget. 

Farisæeren er en selvretfærdig person, der fremstiller sig selv som bedre end andre. Med 

begrebet anvender Ditte og hendes tidligere kollegaerne fra folkeskolen modsætningen 

mellem de to forskellige virkeligheder, folkeskolen og privatskolen, i en illustration af 

forskellene på forholdene. Ironien i udtrykket bliver en markør for, hvordan Ditte på sin 

vis har forrådt folkeskolen og lærerkollegiet til fordel for at få indfriet hendes egne 

personlige krav til en arbejdsplads, hvor hun kan indgå med sin faglighed. ”Tør det smil 

af”. 

Ditte har som hun siger fået lysten til at undervise tilbage, men også, igen, i en 

overskridelse af ’de nødvendige opgaver’ fået plads og tid til den del, som rækker ud over 

minimumsniveauet i forberedelsen og afviklingen af undervisningen; at udvikle, opdage, 

engagere bliver sproglige markører, der illustrerer den grundlæggende problematik i Dittes 

forhold til tidsmiljøet i tiden efter LOV409, hvor dagligdagen i stedet bliver præget af 

’daglig overlevelse’ og brandslukning. I stedet bliver det muligt fagligt at se ud over 

morgendagen og tænkte pædagogiske tanker, der rækker ud over spørgsmålet om, hvad 

der som minimum skal ske i morgendagens undervisning. I kontrast til Dittes nye 

arbejdsvilkår på privatskolen, så bliver de tidligere kolleger i Dittes fremstilling de lærere, 

som stadig arbejder i et tidsregime, hvor lysten ikke trives, og hvor de i spøg ser hende 

som en, der med de religiøse konnotationer in mente, har fundet frelse på privatskolen og 

muligheden for at praktisere den tidligere form for læreridentitet med de tids- og 

stedmæssige kriterier, som er forbundet dertil og som de selv ønsker sig. Hjemmet bliver 

også en kontrastfigur til skolen, som stedet hvor de kreative ideer opstår. Eller som det 

sted, hvor arbejdet gøres færdigt, hvis det er nødvendigt. Men det handler ligeså meget 

om at kunne tage arbejdet når det passer, at kunne forberede sig derhjemme, hvis hun 



 

 

mener der er et behov for det; selv at kunne administrere sin tid og lade lysten drive 

forholdet mellem tid og arbejde. Visionerne på folkeskoleområdet bliver for Ditte til 

”tomme floskler”, fordi visionerne om en anden folkeskole ikke står mål med den virkelighed 

hun møder, hvor hun selv føler, at hun fagligt må gå på kompromis og nedskæringerne 

fjerner flere af de, for Ditte, vigtige initiativer. For Ditte bliver det dråben, at 

LollandFalsterskole1 skærer den tidlige indsats væk. En indsats for de elever, som det 

vurderes har brug for ekstra indsats.  

Risikotid og tid til faglig udvikling 

For Ditte bliver der med ansættelsen på privatskolen nu igen tid til at holde møder og 

samtaler, tid til at udvikle, tid til at spise frokost uden at snakke arbejde. Hun giver også 

udtryk for at have fået selvkontrollen tilbage efter at rammerne fra LOV409 er væk. Det 

har især været den ydre styring som Ditte har oplevet som problematisk, som for Ditte 

bliver det modsatte af ’frihed’.  

A:  Hvad er betingelserne for en lystpædagogik for dig? 

D: Det er friheden, det er friheden til, at jeg kan gøre det, når jeg føler jeg har overskud til det. At jeg ikke 
bliver, altså at jeg ikke er bundet op på, at nu skal du arbejde til klokken tre i dag, og du har en halv 
time til og bidrage med det. Og i morgen der har du godt nok kun undervisning til klokken to, men du 
går hjem stadigvæk klokken tre. Her der kan jeg bestemme selv, hvornår er det jeg gerne vil det her. Og 
det er jo ikke fordi jeg sidder og holder min, at vi holder møde hele tiden her. Vi har møder ja, men det er 
spredt ud. Vi har samtaler med børn, vi har samtaler med elever, men der er tid til det. Der er samtaler 
med forældrene. Dem har vi også tid til. Men samtidig med har jeg også tid til at kunne udvikle mig og 
sætte mig ned og fordybe mig i nogen emner, som jeg føler, det her, det vil jeg gerne.  

A: Hvor mange undervisningslektioner har du her? 

D: Jeg har 26. 

A: Du har 26. Det er ikke fordi der er stor forskel. Så det er de ydre rammer for, hvornår du gør hvad? 

D: Det er det ydre. Det er den der, at jeg er, at jeg ved, at når jeg sætter mig hen, som min kollega hun 
sagde her, ”når jeg holder spisepause, så holder jeg spisepause, så vil jeg ikke snakke arbejde”. Så vil jeg 
have lov til bare at kunne holde pause og så sige, nu har jeg pause. Men til gengæld så ved hun også godt, 
at når hun så kommer hjem, jamen så skal hun så også give den gas der, for der er noget, der skal hentes 
hjem. For hun har valgt at gøre det på den måde. Og det samme er med mig, at når jeg ser der er noget, 
hvor jeg tænker, det her det kunne være spændende, det skal vi fordybe os i, det skal vi finde ud af, hvad 
er det, kan vi bruge det, kan vi udvikle det, så det passer til den gruppe vi har med at gøre henholdsvis 
fjerde, syvende og niende, hvad det nu måtte være vi har. Kan vi udvikle det, sådan så vi kan bruge det på 
flere trin, men bare på forskellige måder ik. Det vil jeg gerne være med til, for jeg har tiden, jeg har 
overskuddet til det. Jeg føler jeg er med i det her. 

Risikotiden som jeg refererer til er en reference til et forhold ved tiden, som flere lærere 

jeg snakker med har udtrykt bekymring over. Det ikke at turde lade sig selv fare vild i 

arbejdstiden eller give sig i kast med opgaver, som ikke er på den aktuelle prioriterede liste 

over presserende opgaver. Men hos alle lærerne er der også hele tiden, selvfølgelig delvist 

foranlediget af mine spørgsmål, et forsvar for deres brug af tiden. Fortælling om tid er et 
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forsvar for, at de bruger tiden effektivt eller hensigtsmæssigt. Tidens brug får i den 

forstand en rangering, hvor fordybelsen i folkeskolekonteksten rangerer laver i den 

forstand, at lærerne hele tiden forsvarer deres brug af den type af tid – eller simpelthen 

skærer den type af tid-opgave-kvalitet væk i det daglige arbejde og fokuserer på den 

øjeblikkelige tid, som jeg påpegede det hos Emilie i forrige afsnit. Tidsrangeringen giver 

et indblik i, hvordan tidens brug er ordnet efter tidsperformative markører. Og at der med 

ændringen i de tidens rammevilkår også sker nye koblinger mellem tidspraksis og 

forhandlingen af egen identitet.  

Fordi tidens knaphed skaber en øget bevidsthed om spildtid, så bliver netop spildtid eller 

et forsvar for lærernes måde at bruge tiden på et centralt emne. Snakken falder hele tiden 

på, hvad der kan betale sig eller om hvorvidt, det er muligt og nødvendigt at skrue ned 

for ambitionerne. Eller skifte skolesystem som Ditte gør det. Ditte kan i de nye rammer, 

og med det større ansvar for selv at administrere tiden, nu igen lade sig selv fare vild i 

materialer eller risikere at ’spilde tiden’, fordi der er tid til at ordne og sortere dem til senere 

brug uden det stærke krav om kun at bruge tid på at løse morgendagens opgaver. 

Forståelsen af tiden som et regnskab og i en økonomisk effektfaktor er i den forstand til 

stede hele tiden og overskygger egentlige diskussioner om det faglige eller sagt omvendt, 

så bliver diskussioner om faglighed til på præmissen af, hvor lang tid det vil tage og i 

hvilken udstrækning, at det kan betale sig.  

A: Men er det så også et princip, at du godt må fare lidt vild, hvis du forstår hvad jeg mener. At du ikke, 
altså der må godt være en risiko forbundet med det. Altså ved at kunne fordybe sig for eksempel og godt 
sige nå, ja, nu brugte jeg en time på noget, som måske egentlig ikke lige var det, så.. 

D: ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Jeg kan godt sige. Jamen det her, det lyder egentlig rigtig 
spændende, jeg synes det var spændende fra starten af, men nej, nej, det er egentlig ikke den vinkel jeg vil. 
Jeg ligger det et eller andet sted, fordi jeg jeg kan ikke bruge det lige nu. Det kan godt være, jeg vender 
tilbage til det. Ja, jeg har ikke følt det var spildt arbejde. Det ville jeg have gjort sidste år. Der ville jeg 
have sagt, det her det skal hele tiden være noget, kan jeg bruge det til noget, kan jeg ikke bruge det til 
noget. Altså, der sorterede jeg rigtig meget i tingene, hvor jeg sagde, det her, hvilken relevans har det for 
mig. Ingen. Ud med det. Nu der kan jeg godt sætte mig ind og så sige, jamen hvad er det egentlig, der er i 
det her. Jeg kan også godt fordybe mig i nogen andre fag, hvor jeg siger, jamen det her har egentlig noget 
med samfundsfag at gøre, men kan jeg ikke tage noget af det over i mine fag. For det kan jeg se, at det 
faktisk måske kunne finde nogen tråde, som det er, at jeg kan binde sammen ik.  

Der er et aspekt af det, der handler om at være en fagperson, der selv har ansvaret for at 

sætte retningen for sin egen faglighed. Det er et af de forhold, som jeg tænker over i tiden 

mellem de to interviews, og som i den stærkere styring af folkeskolen med nogle af de nye 

effektivitetslogikker træder tydeligere frem og samtidig rejser et spørgsmål om, hvad 

effekten af Dittes egen definition af lyst får i skolen. Spørgsmål der rejser tvivl ved, hvad 

Dittes behov for kreativitet er værd for elevernes læring, fordi det også er noget hun gør 

for sig selv. Og hvordan det at have en faglighed, der ikke skal forsvares, men som det 

omvendt er tilladeligt at dyrke – også ’for sig selv’ - på visse måder latent kommer til at 

blive betvivlet med de nye styringstiltag og reguleringen af lærernes arbejde via tiden. Jeg 



 

 

kan også høre det i måden jeg selv spørger på. Hele tiden kredser mine tanker om 

udnyttelsen af tiden. Ikke arbejdets intentionalitet og bredere formål, men når tiden sættes 

i en analytisk prisme så bliver det tydeligt, hvor meget spørgsmålet om økonomi, 

læringseffekt og den brede evidensformulerede forståelse af faglighed, der skal give svaret 

på hvilken tidsbrug, der giver mest læring for den anvendte tid, er til stede latent i samtalen 

med Ditte og de andre lærere. Tiden værdisættes i den forstand subtilt i vores snak ud fra 

økonomiske og læringseffektmæssige overvejelser. På en måde hvor jeg selv til tider bliver 

blind for, hvor centralt det er i spørgsmålet om skole og lærerliv. Jeg føler næsten, at det 

er uvedkommende at spørge ind til de mere dannelsesmæssige aspekter og lærernes tanke 

om formålet med at holde skole. Selvfølgelig også foranlediget af at have sat tiden som 

analytisk prisme, og at tiden i så vid udstrækning netop handler om udmåling og 

udstrækning af, hvad lærernes tid omsættes til i praksis.  

Derfor havde jeg i forbindelse med det andet interview også planlagt, at jeg ville se om jeg 

kunne grave lidt i spørgsmålet om, hvordan hun tænker om sin egen måde at prioritere 

det kreative i friheden på i forhold til spørgsmålet om elevernes læring, som tidens 

politiske diskurs pivoterer omkring. For Ditte bliver det i snakken om de to forskellige 

måder at være lærer især et spørgsmål om, hvordan lærerarbejdet praktiseres som en 

tidspraksis. For at sætte det lidt på spidsen forskellen mellem at være stærkt rutinepræget, 

funktionel og målstyret til i større grad at lade sig styre af inspirationen. Tiden bliver 

pladsen til eller fraværet af frirummet til at kunne tage imod nye ideer og tilrettelægge 

undervisningen på andre måder.  

A: Hvor meget af det handler også om din egen faglige udvikling? 

D:...Tja, jamen når det er du kan fordybe dig i dit eget fag, så kan du udvikle dig. Men hvis du ikke har 
tiden til at kunne fordybe dig, så vil du jo blive status quo, der hvor du er. Ik. Og her har jeg da haft 
mulighed for og ligesom kunne sige, jeg skal huske jeg skal læse op. Altså jeg skal have tiden til at kunne 
læse op til det her, jeg skal undervise i. Men jeg skal også gerne være lidt forud for. Og det har tiden til at 
kunne gøre. Jeg kan godt dygtiggøre mig. Jeg kan godt få en faglig fordybelse ja. Og føle at jeg faktisk 
udvikler mig. At der er nogen ting at jeg, nå ja, det vidste jeg forresten ikke. Den der vinkel skal jeg da 
lige huske at have med, for den har jeg faktisk nogen elever, der måske kan se, at jeg kan vinkle den på 
den måde der. Det har jeg mulighed for at kunne gøre nu. Det var der ikke før.  

A: Nej for jeg tænker, der kan jo være lidt en kontrast imellem, man kan sige, at der kan være et aspekt 
i lystpædagogikken, som handler om også sådan fagligt selv, eller selv fordybelsesmæssigt at udvikle sig, 
som handler om en selv kontra rammebetingelserne, der gør, at alt hvad du gør skal oversættes til noget 
anvendeligt, og det vil sige, at der må ikke være plads til noget, som kan handle om en selv. Kan du se 
distinktionen? 

D: Ja, det kan jeg. Jeg kan godt se den.  

A: Så det du snakker om, handler det om, at der kan være noget i lystpædagogikken, som handler om at 
gøre noget for sig selv? 

D: Ja. 

A: Og det kan godt være, det ikke nødvendigvis får en direkte indflydelse på eleverne, eller bliver helt 
konkret oversat til den næste undervisningslektion kontra noget, hvor rammebetingelser gør, at alt hvad du 
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gør, er nødt til at være afsat i eleverne, afsat i undervisningslektionen, og der ikke er plads til en selv. Er 
det en rimelig distinktion at lave? 

D: Ja. Altså det du siger, det er fint nok at, det er som det er. Det jeg gør nu, det er, hvor jeg siger, jeg har 
mulighed for, og jeg behøves egentlig ikke og få det ud af, som jeg egentlig måske havde sat som mål. Fordi 
jeg finder ud af undervejs, det var ikke, jeg kan ikke bruge det på den elevgruppe jeg har alligevel. Det ville 
jeg ikke have gjort sidste år. Og jeg ville heller ikke have gjort det, hvis jeg havde været ovre på 
LollandFalsterskole1. Der ville det hele tiden have været, hvad kan jeg bruge det her til i forhold til den 
elevgruppe, jeg har med at gøre, i forhold til den opgave jeg er i gang med. Altså det skulle hele tiden være 
sådan noget, og det skulle heller ikke være ret meget, der kom udefra, som der kunne være med til altså, 
fordi. Det var meget noget afmålt med, hvad har jeg af tid at gøre godt med, og hvad kan jeg bruge tiden 
på. Og hvordan får jeg mest muligt ud af det. De få timer jeg har at gøre godt med ik. Så lystpædagogikken, 
den, når det er du pakker den ind i og siger, der er nogle parametre, hvor det er de er meget firkantede, 
jamen så bliver det også, så bliver lystpædagogen også pakket væk, for så kører du på rutinen, på det som 
der er lige inden for rækkevidde, men som der ikke kræver, at du faktisk skal sætte dig ud over det du 
normalt vil gøre. Det er det jeg kan se, at der er rigtig mange, hvor det er, at den der lystpædagogikken den 
er, den er gået ik. 

A: Hvor adskiller det sig fra arbejdet på den anden skole? Kan du prøve overordnet set at beskrive 
forskellen på at arbejde under de rammer du havde på LollandFalsterskole1 og så, hvordan det er her? 

D: Derovre der ville jeg have sagt, jeg skal køre noget, et undervisningsforløb igennem. Jeg ved jeg har det 
her, som jeg ville gøre. Det er sådan her, det er. Så kan det godt være, at der vil være en kollega, der vil 
komme og sige, er du klar over, at der er kommet det og det materiale. Så ville jeg sige, det er fint. Jeg ser 
på det, når jeg har tid. Her der vil jeg stadig have et undervisningsforløb, hvor jeg vil sige, jeg skal undervise 
med det her. Men tilgangen det er, jeg kan gå enten den vej eller jeg kan køre den vej, så kan det godt være, 
der kommer en kollega og så siger, jeg har noget undervisningsmateriale, som du kan bruge i den her 
sammenhæng. Fint kom med det. Vi prøver lige så at se, om vi kan flette det med ind i. For det har jeg 
tiden til at kunne gøre. Fordi jeg har lyst til det, og fordi jeg kan sige, der er en fidus i at gøre det, og jeg 
kan måske få det, jeg kan måske flette noget sammen, jeg kan få noget som der er, og jeg kan måske fange 
nogen flere elever ved det her. Eller jeg kan få tilgang til det her på nogle andre vinkler. Altså jeg får 
vinklet det ind på nogle andre måder ik. Og det det har jeg lyst til at gøre. Og det ville jeg jo ikke gøre 
derovre. Der ville jeg hele tiden sige, jamen jeg ved jeg skal det her, jeg har et mål for faget, det er, de og de 
og de mål, og det vil sige, det gør jeg ud fra de og de parametre, for det ved jeg, det virker. Og så må folk 
bare hænge i, hvis ikke I kan, så var det ærgerligt. Det er jo sådan den der, jeg har. Det var det jeg havde 
sidste år, jamen ved i hvad, kan I ikke følge med. Jeg har undervist jer i det. Det er bare ærgerligt. Jeg kan 
ikke blive ved med at være nede på det plan her. Vi går videre. Vi går videre. Og det var jo også den der. 
Altså, den medmenneskelige faktor den røg også lidt der ik. Altså det er også den der i lystpædagogikken, 
det er man faktisk siger, okay, lille Sofie har det lidt svært ved det her, hvordan kan jeg få Sofie med, så 
hun synes det er sjovt det her fag her. Hvordan kan jeg finde noget, som der faktisk fanger hende, og hvor 
hun ligesom også kommer ind og er en del af fællesskabet. Det var der ikke tid til. Det gjorde jeg jo ikke. 
Det var sådan, at jeg måtte sige til lille Sofie, ved du hvad, det er bare ærgerligt du ikke kan lide faget, 
men nu skal du endnu en gang have undervisning i det her fag her, så du må bare hænge i. Så så så det er 
på den måde der ik.  

Ditte beskriver det som, at lystpædagogikken ’pakkes ind’ og gennemgående i hendes 

sammenligning mellem oplevelsen af at arbejde i de to forskellige tidsmiljøer bliver det 

instrumentelle gennemgående mere fremtrædende i hendes referencer til folkeskolen. 

Nødvendigheden af at være afklaret med det klare formål står frem i interviewet som en 

forlængelse af at agere inden for firkantede parametre, at køre på rutinen, og gribe ud efter 

det, som er inden for rækkevidde i stedet for at sætte sig ud over det man normalt ville 



 

 

gøre. Grænsedragninger er hele tiden til stede. En øget intensitet bliver for Ditte samtidig 

en forhindring i at anlægge flere vinkler på sin undervisningstilgang i formidlingen til de 

forskellige elever, og dermed oplevet som en indskrænkning i hendes professionelle 

råderum gennem hendes måde at praktisere lærerarbejdet på i en større selvbestemt 

tilrettelæggelse af arbejdstiden. Og de prædefinerede mål for faget bliver temposættende i 

vurderingen af og indsatsen over for elevernes individuelle faglighed. Eleverne bliver i den 

henseende tabt i og af tidens intensitet. Målene sætter tempoet. ”Vi går videre, vi måde 

videre.” Lystpædagogikken bliver omvendt forpligtelsen på ikke at lade tiden være 

styrende, men den enkelte elev.  

”På jagt efter læring” - Læringsmålskonsulenten  

Hen på slutningen af dagen kommer en konsulent i læringsmål forbi skolen. Hun er ansat 

ved kommunen som en del af konsulentkorpset med det formål at uddanne særlige 

læringsmålsrepræsentanter på skolen. Tanken er, at disse repræsentanter vil kunne agere 

som læringsagenter på skolen, og være fortropper i spredningen af viden om den 

læringsmålstyrede undervisning. Til mødet er Ditte til stede med en af sine kolleger, Rikke, 

der underviser i dansk.  

Det er Rikke, der først indtager en rolle som bekymret over, hvad udviklingen kommer til at betyde i 
forhold til ekstraarbejde i form af øget dokumentation. Læringsmålskonsulenten parkerer først Rikkes 
bekymring. Hun fortæller, at den ændrede tilgang først og fremmest handler om at sætte fokus på, hvad 
børnene har lært frem for, hvad de har gjort. At det handler om læringsudbyttet i stedet for aktiviteten. 
Det handler ifølge konsulenten om, hvorvidt lærerne skal beskæftige sig med læringsmål eller synlig læring. 
Om at gå fra noget overordnet (læringsmål) til noget mere konkret (læringsprodukt). Noget der viser sig 
mere håndgribeligt i undervisningssituation gennem en eksplicitering af, hvad det er lærerne forventer, at 
eleverne får lært i timen. De snakker lidt om det nye i det, og jeg bemærker især, at konsulenten bliver ved 
med at sige, at ”det har I jo altid gjort”, ”I har jo tænkt og sagt de her ting i forvejen”, ”I kender det jo”, 
men at synliggørelsen især handler om at gå fra det mundtlige til det skriftlige i beskrivelsen af, hvilke 
læringsmål hver time indeholder. Ditte siger, at hun synes da, at det er noget nyt. Konsulenten svarer ”Ja 
nyt! Det synes jeg er rigtig godt!” Konsulenten henviser de to lærere til vidensportalen på emu.dk, hvor der 
under Undervisningsministeriet styrelsen for IT og læring er udviklet en online platform med temaer, 
redskaber, metoder, forløb og interviews med lærere omkring fx klasseledelse m.m. samt mål oplistet i 
færdigheds- og vidensmål for, hvad det er eleverne skal kunne på de forskellige klassetrin. Et 
evalueringsskema som de to lærere har fået udleveret, gør det ifølge konsulenten muligt at spore et før og 
efter i forhold til, hvad der har været læringsudbyttet for eleverne. Konsulenten fortæller videre, at det kun 
var få, der brugte de gamle læringsmål. Til forskel fra de gamle læringsmål, så er de nye læringsmål især 
hængt op på den australske forsker John Hatties forskning omkring synlige læringsmål og feedback. Jeg 
mærker, hvordan jeg ikke længere er til stede for dem. De er opslugt af diskussionen.  

Men Rikke er stadig ikke overbevist eller ikke tryg ved at skulle bruge de synlige læringsmål mere eksplicit 
i sin undervisning. Hun bliver ved med at vende tilbage til, om det så også kommer til at betyde, at hun 
skal til at dokumentere mere. For det mener hun ikke, at der er tid til. Konsulenten mener dog ikke, at 
det ikke vil kræve yderligere tid. For med den nye tilgang ligger der allerede noget udarbejdet på hjemmesiden 
klar til elevplanerne. Ditte er også lidt bekymret. Hun spørger, hvordan det konkret skal gribes an. Hun 
siger, at skrækscenariet hurtigt kan blive, at alt, også omkring den enkelte elev, skal skrives ned.  
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Konsulenten parkerer deres bekymring og fortæller videre, at det meget gerne skulle spore eleven ind på at 
gå på jagt efter læring. At eleverne så ved, at de kan blive tjekket i det, og at det er synligt, hvad de bliver 
tjekket i. Det kan ifølge hende få eleverne til at tage sig mere sammen og/eller tage undervisningen mere 
seriøst. Og så handler det også om, at det skal være muligt fremadrettet i højere grad at kunne dokumentere 
over for forældrene, hvad det er eleverne lærer.  

Øvelsen består ifølge konsulenten i at få det gjort til et redskab, ”der kan bruges til noget”. Et værktøj der 
kan understøtte arbejdet med elevernes læring. Dittes kollega Rikke indskyder nu, at hun også har en frygt 
for, at det kan blive brugt som et ledelsesredskab. Når målene er skrevet ned, så kan ledelsen bruge det 
som en målestok for lærernes performance. Hun fortsætter med at sige, at som det er nu, så laver hun kun 
undervisningsplaner for sig selv. Og planerne er primært pejlemærker. Hun siger, at planerne ”er bare 
survival”. Samtidig udtrykker Rikke en bekymring over, at der ikke er et sammenfald mellem reformens 
intentioner og så de ressourcer, som hun oplever, at lærerne har i hverdagen.  

Ditte siger, at et beskrevet forløb over den enkelte elev selvfølgelig kan være over længere tid, fx 4 uger. Det 
skulle være ensbetydende med, at det ville kræve noget mindre i den forstand. Men samtidig siger Ditte, at 
”hvis målet så bliver meget metaorienteret, hvem er det så, det er til for?” Kollegaen siger i spøg: ”Tror du 
de mangler en i Netto eller hvad?” Alle griner. Når latteren har lagt sig, snakker de videre om, hvorvidt 
det så bliver muligt eller nødvendigt at skulle dele fx årsplaner med hinanden. Og om det overhovedet vil 
give mening taget i betragtning, at klasserne er så forskellige, som de er. Rikke siger med ironi i stemmen, 
at det ender med de kommer til at arve hinandens årsplaner af nød. De snakker videre om, at det bliver 
nemmere i forhold til at redegøre for, hvilke kompetencer det er, at de har tilgodeset. Kompetencerne eller 
målene kan plottes ind, og dem kan der så refereres til. I den forstand kan det blive til et værktøj, der kan 
hjælpe med at ”have ryggen fri”. Konsulenten kommer ind på, at det jo er et forskningsbaseret tiltag og 
siger: ”Det med forskningen... Man kan jo mene om det, hvad man vil. Men jeg synes det er meget sjovt 
at forholde sig til... Men det er typisk den danske folkeskole. At der kommer en flodbølge af ting.” 

Rikke: ”Og man får aldrig rigtig gjort det til sit eget”  

Ditte: ”Det bliver halvhjertet ik?” 

Rikke: ”Der er jo ikke nogen lystpædagoger her. De er jo forsvundet. Så det bliver…”  

Deres forbehold til trods bemærker jeg, at de sker en drejning undervejs. At de to lærere så småt accepterer 
at afprøve den læringsmålstyrede og de synlige mål i deres undervisning. De snakker om, at den øgede fokus 
på mål måske kan være med til at give det mere kvalitet. Konsulenten erklærer sig enig. Hun siger, at det 
handler om at blive mere skarp på (hun klapper hænderne hårdt sammen), at ”de skal lære dét her”. At 
det handler om at ”skubbe lidt til eleverne”. Ditte siger, at det jo kan være mål, der er sat til at blive 
indfriet over fire uger. At det kan være inden for fire uger, at de skal have opnået læringsmålet. Rikke 
følger op: ”Hvad sker der, når Benjamin ikke vil bruge berettermodellen? Hvad med CELF-drengene 
[teknisk gymnasium]? De kan ikke se, hvad de skal bruge den til?” og hun spørger indirekte, hvordan 
synlige skriftliggjorte læringsmål kan være med til at gøre berettermodellen mere relevant for ’CELF-
drengene’. Konsulenten mener dog, at det vil drengene komme til, når lærerne med målene ”sætter kniven 
lidt for struben” og forpligter eleverne over for hinanden og på målene. Konsulenten snakker videre om, at 
eleverne jo også selv skal opstille mål på et tidspunkt. Rikke svarer ”ja, det er jo det med at tage ansvar”. 

(Feltnote d. 3/2-15) 

Langt hen af vejen udtrykker begge lærere en bekymring over særligt den del af den 

læringsmålstyrede undervisning og synlig læring, som vedrører den skriftlige 

dokumentation.  Deres skepsis er mere rettet mod, hvilken øget arbejdsbyrde det 

eventuelt kan medføre. Til sidst i deres snak med konsulenten sker der en drejning. 

Lærerne begynder at snakke om, hvordan målene som dokumentationsværktøj også kan 



 

 

være et værktøj for lærerne selv. At de kan bruge dokumentationen til at vise ledelse eller 

forældre, hvilke områder de har afdækket. I den forstand bliver dokumentationen ikke 

kun tænkt som en synliggørelse ikke over for eleverne. Afkrydsningen og 

dokumentationen af de gennemgåede mål og kompetenceområder kan ligeledes blive en 

afskærmning over for ledelse og forældre. Ikke at det bliver tilfældet her, da det for Dittes 

bliver ved snakken. Men deres tanker går den vej. Jeg ser det som et eksempel på, hvordan 

de standardiserede løsninger og en forståelse af arbejdsopgavens præcisering som med 

kompetence- og færdighedsmålene kan være med til at blive indoptaget af fagprofessionen 

selv som fagprofessionens egen forsikring udadtil. Og at det samtidig må tænkes i 

forlængelse af den leveranceforståelse, som læringsmålene bygger på. Når læring ikke 

længere er en aktivitet, men noget synligt, der kan fremvises opstår også muligheden for 

at måle og dokumentere, hvorvidt den læring er indfriet. Og om fx ledelsen eller lærerne 

har fået det de skulle fra lærerne. I sidste ende kan det blive en forsikring for lærerne i 

synliggørelsen af, at de har afdækket de kompetenceområder, de skulle. Og at de ikke er 

ansvarlige for, at nogle af eleverne måske ikke lærte det de skulle. Som jeg skriver i 

feltnoten: ”De snakker videre om, at det bliver nemmere i forhold til at redegøre for, hvilke kompetencer 

det er, at de har tilgodeset. Kompetencerne eller målene kan plottes ind, og dem kan der så refereres til. I 

den forstand kan det blive til et værktøj, der kan hjælpe med at ”have ryggen fri””.  

Oplevelsen fra mit besøg på Dittes skole og overværelsen af mødet med 

læringsmålskonsulenten bliver et interessant nedslagspunkt. Konsulentens fortælling om 

læring er symptomatisk for meget af den læringsforståelse, som er indbygget i den 

læringsmålstyrede undervisning. Konsulenten fortæller, hvordan de med 

evalueringsskemaet vil kunne spore et før og et efter i elevernes læringsudbytte. 

Læringsmålenes materialisering i den ministerielt opfundne form læringsmålstyret, som i 

NPM og skolen selv der skal styre efter mål, undervisnings skriftliggjorte synlighed bliver 

koblet med Hatties forskning eller meta-review om synlig læring og feedback. Det er et 

forsøg på at skabe en forskningsbaseret standardiseret model, som kan implementeres på 

alle skoler. Men synligheden kræver skriftliggørelse og skriftliggørelsen skaber samtidig 

mulighed for kontrol af læringsudbyttet gennem dokumentation. Læringsudbyttet skal 

konkretiseres og materialiseres gennem den synlige dokumentation for at vise, hvad der 

konkret og afgrænset læres, og i den forstand, at der vil være en progression i læringen fra 

et før og et efter. Her kommer selve det læringsteoretiske syn, som det præsenteres via 

konsulenten samtidig til syne, og som adskiller sig væsentligt fra læringsperspektivet jeg 

introducerer i starten med Illeris (2004) eller en tilgang til undervisning og læring, der først 

og fremmest handler om, hvor dygtig læreren er til at gøre undervisning interessant og 

fængende. Tanken er, at det bliver mere relevant med fx berettermodellen, fordi det er 

tydeligere, at det er den de skal lære. Målet skal forpligte den enkelte elev og gøre noget 

der ellers kunne virke verdensfjernt og kedeligt til noget mere spændende. Synliggørelsen 

af den læring, ’der ligger derude foran eleven’ vil ifølge konsulenten være medvirkende til, 

at eleven ”spores ind på at gå på jagt efter læring”. Tilgangen skal anspore til, at eleven 
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bliver så motiveret, at eleven ser det som sit mål at gå på jagt efter læring. Læringsmålene 

som metodik kan være med til at eleverne endelig, og selv CELF-drengene, vil kunne se 

det spændende ved berettermodellen, selvom de er langt mere interesseret i tekniske eller 

håndværksmæssig læring, fordi de med den læringsmålstyrede undervisning kan få ”sat 

kniven lidt for struben”.  Ingen spørger om CELF drengene bør interessere sig for 

berettermodellen. Berettermodellen ligger fast og målet kan ifølge konsulenten bliver 

løsningen på det dårlige match mellem berettermodellen og CELF-drengenes manglende 

begejstring. At de med målet kan se og tage ansvaret for berettermodellen og føler, der er 

noget på spil. Målene skal være det der hægter eleverne op. Personligt efterlader det et 

stort indtryk på mig at overvære mødet. Derfor ser jeg frem til at spørge mere ind under 

det andet interview med Ditte. Og jeg spørger derfor, hvad der skete efterfølgende på 

skolen med den læringsmålstyrede undervisning. Ditte påpeger i den henseende det 

mismatch mellem læringsentusiasmen, læringsfokuseringen og læringsiverens kontrast til 

klassens elever, hvor læring ikke er af samme betydning.  

 A: Og da jeg var der, der var der også en læringsmålskonsulent fra kommunen ude og holde et møde med 
dig og en af dine kollegaer. Hvor endte I henne i forhold til det med den læringsmålsstyrede undervisning – 
hvordan fik i det ind i undervisningen? 

D: (griner højlydt) Vi forsøgte.  

A: Ja? 

D: Men det druknede. Det gjorde det. Det er igen det her med at sætte mange sejl, skibe i søen. Der er 
nogen af dem, der ikke har sejl, de bliver altså bare der, hvor de er ik. Og så er der andre, hvor der er sejl 
på, og de huuuh, de kører derudaf. Det var for meget. Det var rigtig rigtig meget. Og det er flot, at man 
har nogen ambitioner, man har noget man gerne vil nå, men når man tager en hel masse ting og siger, nu 
kører vi det hele på en gang, så er der altid noget, som vil dø. Og det vil sige, det gjorde det her. Samtidig 
med, så var det faktisk også sådan, altså hendes uddannelseskonsulenten der, hun, hun havde aldrig 
nogensinde oplevet en klasse som den her, hvor det var, at de sad så mange og følte, at læring, altså at de 
ikke engang havde forståelse for, at det havde med læring at gøre. Så der døde den faktisk også, fordi 
børnene var faktisk ikke medspillere i det her. De var ikke modspillere. De var heller ikke medspillere. 
De var bare passive. 

A: De kunne ikke gribe, hvad det var, det gik ud på? 

D: De kunne ikke, nej, de kunne se, hvad det var, at, hvad der var i det her. Så så det var faktisk, den 
den blev ved det. Men det er jo meget, det er jo tids, altså det er jo der er lige nu, det er det der er i tiden, 
det er målstyret undervisning, og det bliver der også lagt op til med alt muligt materiale, der kommer fra 
undervisningsministeriet og andre steder, det er, at det skal være målstyret undervisning. Og det er også 
meget fint jo, for så kan man sige, du kører det her forløb der, og så har du det her, som, som mål. Og det 
her er faktisk de parametre, du kan måle på, når du er nået derhen ik. 

Ditte er heller ikke her afvisende over for den målstyrede undervisning. Hun køber 

ligeledes præmissen om, at det vil være muligt at måle på og fremvise læringsprogressionen 

mellem den målbaserede tilgang til læring og undervisning. Som hun siger, så er det ”fint 

jo, for så kan man sige, du kører det her forløb der, og så har du det her, som, som mål. 

Og det her er faktisk de parametre, du kan måle på, når du er nået derhen ik”. Som jeg 

også registrerer i feltnoten, så er det ikke fordi lærerne er kritiske over for konceptet. Det 



 

 

kunne måske endda tilføjes, at de er en kende ukritiske. Deres ’kritik’ handler meget mere 

om de praktiske omstændigheder, hvilket ekstra arbejde der er forbundet med at 

implementere det, hvordan det matcher med deres børnegruppe. Spørgsmålet er 

selvfølgelig så om de elever vil komme til at ’holde af læring’, hvis de fik, som konsulenten 

siger det, ”kniven for struben” og blev mere forpligtet på læring.  

Opsamling 

Et af første centrale opmærksomhedspunkter i både mit feltarbejde og i mine interviews 

er mellemrummet både som tid og sted - mellemrummene mellem timerne og 

mellemrummene, mellemrummet i forberedelseslokalet, mellemrummet i hjemmet. Flere 

lærere beretter om, at det stik imod forventningen bliver sværere at finde hinanden, fordi 

de er i klasserne på forskellige tidspunkter. De forventede synkroniseringspunkter i løbet 

af dagen besværliggøres de mellemtimer, som nu er blevet en del af hverdagen. Før var 

mellemtimerne mellem undervisningen noget skemalæggerne forsøgte at undgå til fordel 

for sammenhængende undervisningstid. Nu bliver mellemtimerne nødvendige for at få 

den fornødne forberedelsestid lagt ind i skemaet. Tidligere var det ikke nødvendigt at 

tænke i forberedelsestidens placering. Den administrerede lærerne selv og placerede den 

ud over ugen. Mellemrummene mellem undervisningen bliver dermed samtidig de 

afgørende tidsrum for både de sparrings- koordinerings- og faglige forberedende 

aktiviteter, som skal forløbe.  

Tidsrummene mellem undervisningstimerne får med tilstedeværelseskravet også en anden 

værdi for den enkelte lærer. Fordi lærerne føler sig presset på tiden, så må de hele tiden 

overveje, hvad der er mest presserende: Forberedelsen til i morgen, mailen til forældrene, 

henvendelsen fra ledelsen om at få udfyldt et skema eller en indberetning, ugeplanen til 

elever og forældre eller kollegaen, der har brug for sparring eller at snakke. Et øget tidspres 

fører til en rutineundervisning og øget brug af ’rygradsmateriale’. Problemet for mange af 

lærerne bliver dermed, om de skal bruge ekstra tid på at forberede sig eller om de skal 

holde sig til den fastsatte arbejdstid. Med det ændrede tidsmiljø opstår også nye subjektive 

tidsperformativer, der er præget af lærernes prioritering inden for de nye rammer og i 

afvejningen af de forskelligartede opgaver de skal løse. Afvejningen af tidens værdi bliver 

nogle steder af mere individuel karakter, hvor det handler om at værne om sin egen tid i 

kontrast til forestillingen om en mere fælles tidskultur og forestillingen om vidensdelingen; 

som ellers netop har været et af de bærende argumenter i at afskaffe arbejdstidsaftalerne. 

Kopiering af undervisningsmateriale er noget alle lærerne ser som deres faglige 

udviklingstid, når de taler om at surfe rundt på nettet for at finde materiale eller lære af 

andre lærere med mere erfaring. Men den tid prioriteres bort og bliver set som risikotid 

eller direkte spildtid i forhold til de mere presserende opgaver. Kollegaerne henvendelse 

med nye forløb har nogle af lærerne ligeledes svært ved at finde tiden til, og generelt er 

der stor grad af øjebliksorientering. Det handler om at blive klar til dagens og 
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morgendagens undervisning, og det er svært at få ’det lange lys på’. Kollegaer der gerne 

vil dele forløb eller erfaringer invaderer et presset tidsrum og bliver en belastning frem 

for at udgøre en faglig inspiration.  

Mellemrumstiden er i min empiri vigtig på flere niveauer. Det er en vigtig tid for de 

forskelligartede former for analytiske efterbehandlingsarbejde, som lærerne både betjener 

sig af og efterspørger. Efterbehandlingsarbejdet være spørgsmål angående elever, klasser 

eller de oplevelser, det læreren har hørt en elev sige i timen, og som har vakt en mistanke, 

men som det som Christian fortæller er vigtigt at få vendt med en kollega inden, der tages 

stilling til, hvad der videre skal ske. Samtidig er mellemrumstiden også det tidsrum, hvor 

lærerne kan få talt om de frustrationer, det der er hårdt, den hårde oplevelse inde i klasse.  

Lærerne beretter om, og mine egne observationer bekræfter, at meget af lærernes tid uden 

for undervisningen i dag går med administrative opgaver af forskellig karakter. 

Administrativ skal forstås bredt. Louises arbejde med den nye klasse kræver en stor grad 

af planlægnings- og koordineringsarbejde med elevernes forældre, kollegerne omkring 

klasse, ledelsen m.m. Der er indberetninger, teamet sættes til at lave skemaer til 

gårdvagten, de bliver bedt om inden for den de ministerielle krav at udvikle deres egen 

tilgang til elevsamtaler, der skal tages stilling til ud af skolen forløb, trivselsspørgsmål, 

trivselsundersøgelser, laves årsplaner og indarbejdes læringsmål i årsplanen osv. En del af 

forklaringen på følelsen af stigningen af administrative opgaver skyldes samtidig, at 

ledelsen som en måde at give teamet indflydelse og selvbestemmelse - princippet om de 

selvstyrende teams – uddelegerer mere ansvar til de enkelte teams. Der udnævnes også 

teamkoordinatorer, der får funktion af mellemledere, der skal stå for at tage sig af 

sygemeldinger og rykke rundt på teamet ved sygemeldinger samt stå for vikarer som det 

fx er tilfældet med Birgitte, som beskrevet i feltnoten i afhandlingens indledning. 

Der er stor forskel på udfordringer i de enkelte klasser, og lærerne er derfor også nødt til 

at tilpasse deres undervisning og læringsmiljøet til den enkelte klasses udfordringer. 

Charlotte og Louise har fx helt andre forudsætninger for den type af undervisning, som 

de kan udføre. Hos Louise bliver undervisningsstilen præget af en mere direkte form for 

klasseledelse eller disciplinær pædagogik. Men det er samtidig en undervisningsform som 

gennem selve det metodiske design kobler samarbejdsøvelser til undervisningen. En del 

af denne udvikling må altså ses og forstås i forlængelse den enkelte klasses udfordringer. 

For de mere problemfyldte klasser, hvad angår uro og trivsel i klassen bliver den 

pædagogiske værktøjskasse ofte præget af stærk struktur, forudsigelighed og 

adfærdskorrigerende teknikker. De skaber en anden type af relation mellem elever og lærer 

samt en anden type af undervisningsmiljø, som bliver vurderet nødvendigt at forsøget på 

at ’rette klassen ind’. For lærerne er elevernes adfærd en forudsætning for overhovedet at 

overveje praktiseringen af den åbne skole. Lærerne skal kunne stole på og vide, hvordan 

eleverne vil opføre sig uden for klasserne. I Louises tilfælde er der således et længere tids 

arbejde, før udeture er realistisk. Kontrasten er Emilies klasse. Hun har haft klassen fra 



 

 

1.klasse og kontinuerligt arbejdet med, hvordan man taler og opfører sig i klassen. Emilie 

har, indtil hun ikke får lov til at fortsætte med sin klasse, samtidig hendes klasse i flere fag 

end dem hun er linjefagsuddannet i. Det betyder samtidig, at hun selv kan styre skemaet 

efter, hvordan eleverne reagerer på undervisningen og tilrettelæggelsen af forløb. 

Frihed til faglig selv- og medbestemmelse er også centrale nøglefaktorer i overgangen væk 

fra et tidsmiljø med stor grad af selvbestemmelse og faglig autonomi til at indrette 

arbejdslivet efter vurderinger af, hvad det er nødvendigt at bruge tiden på og hvornår. 

Ikke mindst i de mentale og rytmiske overgange fra undervisning til forberedelse eller ved 

det fravær af pauser, som nu opstår med kravet om tilstedeværelse. At finde sit faglige selv 

er ikke så problematisk for eksempelvis Christian, som det er for Ditte, der direkte 

efterspørger og længes efter den autonomi og selvbestemmelse over tiden, som hun havde 

tidligere. For hende er måden at være lærer på i lige så høj grad et spørgsmål om den 

tidspraksis, som er forbundet med arbejdet. Afgrænsningen af arbejdet bliver en direkte 

forhindring for at kunne tage de undervisningsmæssige hensyn og tilpasninger, som hun 

mener er nødvendige. Ditte forståelse af lærerarbejdet er knyttet til en større frihed i 

tilrettelæggelsen af sin arbejdsdag som også Emilie til dels trækker på om end Emilie 

samtidig finder en frihed i, at der er sat grænser i tiden for hende. Men for begge bliver 

spørgsmålet om den indre selvledelse og den ydre styring parametre i deres subjektive 

bearbejdning. For dem kan og skal lærerarbejdet ikke standardiseres, hverken i forhold til 

metode, indhold eller måden at arbejdet udføres på i tiden. Ditte giver især udtryk for en 

eroderet autonomi, et tab af kreativitet og en begrænsning af fleksibiliteten som samtidig 

begrænsning af hendes mulighed for at udøve en professionel dømmekraft. At kunne være 

den type af lærer, som hun mener er vigtig for at kunne udføre god undervisning er 

betinget af muligheden selv at kunne tilrettelægge lærerarbejdets opgaver i de tidsrum på 

dagen, som understøtter typen af opgave. Hvor skolen er interaktionsrummet og en 

relationstid, der skaber en særlig intensitet i tiden, så er forberedelsen i mere rolige 

omgivelser tiden, hvor det er muligt at fordybe sig, være kreativ og lade sig inspirere.  

Tilgangen til at være lærer har for dem været knyttet til en lærerfigur, der gennem faglig 

autonomi også forvaltede sig selv gennem selvledelse. Ledelse i den klassiske forstand er 

for dem ikke afgørende som udøvet ledelse, men mere i forhold til at blive anerkendt eller 

at have mulighed for at gå til sin leder efter eget behov.  

For flere af lærerne som Ditte og Emilie har deres arbejde også været organiseret omkring 

en brug af ugen som en buffer. Buffertiden har medvirket til at tage intensiteten ud af 

arbejdet og for eksempel muliggjort overgange, når, som Emilie beretter om, at hun har 

været drænet for energi efter mange timers undervisning. Flere af lærerne indrettede 

tidligere tidsmiljøet efter individuelle rytmiske behov, hvor ugens buffertid blev brugt som 

en ’plastisk tid’ efter behov. Afgrænsningen af arbejdstiden skaber især en intensivering af 

mellemrumstiden. Det skaber en række modsætningsfyldte situationer såsom at skulle 

kollegaen eller sig selv først i individualiserede prioriteringer. Eller som Emilie siger det i 

tiden efter LOV409, så bliver det en overgang sådan, at ”Min tid er min tid”.  
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Både i teamet omkring Christian og i Dittes samtale med læringsmålskonsulenten 

illustreres det også, hvordan standardiseringens vej ind i skolen er mangfoldig. Visse 

kommuner fokuserer meget ihærdigt på implementeringen af læringsmålprogrammet, 

men det er ikke kun af den vej standardiserede løsninger finder ind og forandrer den 

faglige tilgang. Lærerne kan også være medskabere af standardiserede løsninger. I disse 

tilfælde enten ved en at finde på løsninger, der fx i håndteringen af elevplanen kan 

imødekomme både de ministerielle krav og gøre det ud for en løsning, hvor alle lærerne 

forpligter hinanden på at følge den samme tilgang. ’Fristilskrivning’ som de kalder den 

udførlige og gennemtænkte elevplan til hver elev tilsidesættes med et argument om de nye 

rammer. Frygten går på, at en manglende standardisering af tilgangen i teamet til, hvordan 

elevplanen udføres kan ende med, at lærerne spiller hinanden ud mod hinanden. Som en 

forsikring mod fx at forældre på tværs af klasser bliver bekendte med forskellige løsninger 

eller at nogle af lærerne ender med at bruge for meget tid på elevplanerne aftaler de derfor, 

at alle gør det på samme måde. Standardiseringen anvendes som en beskyttelse indadtil. 

Samme mekanisme er på spil i tilfældet med læringskonsulenten, hvor Ditte og hendes 

kollega Rikke begynder at overveje, hvordan dokumentationen af, hvilke mål de har 

gennemgået kan blive en forsikring og beskyttelse over for ledelse og forældre. 

Dokumentet kan samtidig være et synligt bevis for, at de har gennemgået de mål, de skulle.  

Særlige forhold træder frem gennem den første indledende empiriske analyse. Hvad der 

kunne kaldes for ’effektklemmen’ som synliggjort i de intensiverede mellemrum er 

sammen med en effekt og effektivitetsdiskurs synlig som lærernes forsøg på at omsætte 

og bearbejde en i modsætningsfuld prioritering mellem de forskellige hensyn, som de må 

vægte i dagligdagen. Flere gange oplever jeg selv, hvordan en forberedelse eller spisepause 

bliver halveret på vejen væk fra undervisningslokalet, fordi lærerne ’spotter’ en konflikt, 

som de griber ind i og løser. Sådan var det også tidligere. Men med tidsrammen om 

arbejdet, så bliver det ikke længere muligt at udskyde den tabte tid til senere på dagen. 

Som en forudsigelighed er lærerarbejdet fyldt med uforudsigelighed, der hele tiden kræver 

den tid som stod på skemaet kommer i konflikt med hensyn, som i øjeblikket vægter 

højere. Som det samtidig fremgår, så bliver spørgsmålet om, hvad der giver kvalitet i 

undervisningen ofte overskygget af et spørgsmål om rammebetingelser. Samtidig føler 

flere af lærerne ikke, at tidsmiljøet understøtter deres forståelse af, hvad det vil sige at være 

en kompetent lærer, den pædagogiske profil de tillægger udviklingen af læringsmiljøet, 

hvor forberedelse blot er en del af en langt bredere opgaveportefølje, der fx følger af at 

arbejde med elevernes trivsel og læring. Det nye tidsmiljø skaber for nogle af lærerne ret 

markante indre konflikter om forståelsen af dem selv som en professionelle. For Ditte 

bliver tidsmiljøets måde at indramme en flydende tidslogik i de faste rammer et uløseligt 

paradoks, fordi de faste rammer ikke kan understøtte den tilgang til arbejdet, som for 

hende er knyttet til det at være lærer. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 4 

  



188 

 

DEN LILLE OG STORE HISTORIE  

Et livshistorisk perspektiv på lærerarbejdet  

I dette afsnit anlægger jeg et livshistorisk perspektiv. Målet har været at undersøge, 

hvordan betydningsfulde forandringer i folkeskolen træder frem set fra Hannes erindring 

og genfortælling af sit liv som folkeskolelærer. Interviewet med Hanne finder sted inden 

LOV409 og Folkeskolereformen i 2014 træder i kraft. Som uvidende om lærerarbejdet 

var indgangen til at sætte interviewet i stand min egen nysgerrighed efter at blive klogere 

på lærerlivet, som Hanne havde oplevet det gennem årene. Mine spørgsmål var derfor 

også formuleret derefter: Oplevelser med seminarietiden, det første år som uddannet lærer 

på skolen, forældrenes betydning over tid m.m. I analysen af interviewet har jeg især haft 

fokus på de steder, hvor hun har oplevet større brud på lærerlivet. Både som de foregår 

inde fra skolen selv såvel som forandringer udefra. Bruddene udgør knudepunkter i 

fortællingen, der set nedefra er med til at illustrere modernisering og udvikling i et andet 

lys end de bredere historiske analyser. Ved at se transformationen nedefra bliver formålet 

at undersøge de aspekter af Hannes arbejdsliv, som knytter sig til den dagligdags 

organisering og praksis i skolekulturen. Jeg har i udvalget af interviewuddrag også lagt 

vægt på de større forandringer i lærerarbejdets tidsmiljø. I hendes sprog har jeg været 

opmærksom på steder, hvor den sociale organisering af lærerarbejdet træder tydeligt frem, 

som måder at praktisere arbejdet på i forhold til tid. Det har jeg gjort ved at være 

opmærksom på de steder, hvor temporale aktiviteter bliver tydelige i sproget. Skiftene i 

Hannes tidsmiljø har jeg analyseret frem ud fra en kultur- og hverdagslivsforståelse 

(Gullestad 1996) med blikket for hendes egne erfaringer og oplevelser med hverdagens 

stabilitet og omskiftelighed. Jeg har haft fokus på, hvordan hendes skolearbejde både 

forandres inde- og udefra i re-konfigurationer af lærerarbejdets praksisser i tid og rum.  

Et af mine analytiske greb har været en opmærksomhed på, hvordan grænser i arbejdet 

optræder på forskellige måder i fortællingen. Så ud over arbejdstidens grænser, også at 

undersøge grænser for forældreinvolvering, byen omkring skolen, skolens autonomi m.m. 

Det er dermed samtidig et fokus på, hvordan de interaktions- og handlingsmønstre som 

Hanne husker tilbage på, bliver institutionaliserede som sociale aktiviteter (Smith 2005) 

for derigennem også at forandre tidsmiljøets kendetegn. De daglige aktiviteter kommer til 

at udgøre en vis ’stabilitet’ i den sociale organisering af Hannes arbejdsliv indtil nye brud 

skaber brud i Hannes egen forståelse af lærerlivets karakter og formål.  

I analysen har jeg stillet spørgsmål som: Hvad tillægges betydning af Hanne og hvorfor, 

hvem kontrollerer tiden, hvis er tiden, hvem sætter rammer og krav for tidens aktiviteter, 

hvordan arbejder Hanne aktivt med tiden, hvilke typer af tidskultur kommer til udtryk, 



 

 

hvordan forskubber grænser sig, hvile overvejelser om tilpasninger af sig selv som lærer 

gør hun sig i takt med nye brud. Dorothy Smiths begreb ’ruling relations’ har udgjort den 

metanalytiske ramme til at udvikle en forståelse af, hvilke dynamikker der i Hannes 

fortælling udgør både synlige og skjulte magtforståelser i forhold til institutionelle og 

kulturbestemte visioner og formål med arbejdet. Eksempelvis gennem måden synet på 

eleven og forståelsen af skolens funktion forandrer sig. Forhold som både kommer til 

udtryk hos Hanne selv, fra kolleger, skoleledere eller aktører uden for skolen som 

ministerier, forvaltninger og ikke mindst forældrene. Som allerede nævnt bliver 

grænsebegrebet set i forlængelse af blikket for arbejdets forskelligartede organiserende og 

koordinerende aktivitet centralt i analysen. Det handler om grænser mellem privat- og 

lærerliv, forældregrænser, elevgrænser, grænser for faglige råderum og grænsers forandring 

i nye styringspraksisser. Målet er ikke at lave en generaliserende gennemgang af 

lærerarbejdets historie men at synliggøre, hvordan et situeret lærerliv i perspektivet af et 

tidsmiljø beskriver moderniseringstræk nedefra. Som påpeget i teoriafsnittet er Hannes 

fortælling samtidig en analyse foretaget af Hanne gennem vores dialog.  En 

trippelhermeneutisk refleksion - en refleksion over refleksionen, der foregår i interviewet. 

I Hannes refleksioner over sig selv og lærerlivets forandringsspor er det således tydeligt, 

at Hanne selv forsker og fortolker på sig selv, og er i den forstand under selve interviewet 

en aktiv part i fortolkningsprocessen. Eksempelvis bliver det tydeligt undervejs, hvordan 

hendes forståelse af marxistisk teori, klassebevidsthed og håndtering af 

samfundsindlejrede sociale forskelle samt ikke mindst hendes egen fremhævning af 

hendes syn for sociale klassemarkører blandt forældrene indgår som en del af hendes 

analytiske arbejde eller hvilken betydning det har haft selv at komme fra en 

arbejdsklassebaggrund. I den forstand bliver det kollektive og fællesskabet stærke 

markører i Hannes egen subjektivitetsforståelse og positionering. På den måde er Hannes 

fortælling også med til at give et andet historisk blik på, hvilke forandringer der gik forud 

for implementeringen af reformerne. Hvilken type af skole møder Hanne selv, hvordan 

var de lærerne hun først mødte, hvem gjorde hvad dengang, hvad forandrede sig, hvilke 

udfordringer og løsninger blev der skabt, hvordan bliver Hanne selv en del af kulturen, 

og hvordan er samspillet mellem ydre og indre forandringsspor og tendenser?  
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Hanne 

Mødet med katederskuffebogsundervisningen  

Hanne er født i 1953. Hun blev vikar på selvsamme skole i København, som hun arbejder 

på den dag jeg interviewer hende. Hun har været lærer på skolen i 35 år, der ligger i et af 

Københavns gamle arbejderkvarterer. Hvordan byen og byens beboere omkring skolen 

forandrer sig influerer derfor også i Hannes erindringer.  

Selv er Hanne født ud af en arbejdsklassefamilie. Hun blev den første med mere end 7 års 

skolegang. Som noget af det første fortæller Hanne, at det betyder meget at kunne hjælpe 

mennesker. Særligt dem der har det svært. Det handler om at kunne gøre en forskel. Når 

jeg spørger hende, om hun kan huske, hvorfor hun valgte at blive lærer, siger Hanne, at 

hun ”(….) har nok haft en forestilling om, at jeg ville arbejde med nogen, der havde det anderledes end, 

altså med mennesker, der havde det anderledes”. Det handler om at gøre en forskel og om at se 

en udvikling. ”Jeg er nok født med en social indignation” som Hanne siger det lidt senere i 

interviewet. Arbejdslivet var fra starten af et arbejde med andre mennesker. Ikke som 

lærer men med pleje af udviklingshæmmede på Æverødgård. Arbejdet bød dog på for 

meget pleje og for lidt undervisning og udvikling af de beboere, som hun var i interaktion 

med. Hanne vælger derfor at tage en læreruddannelse, hvor eleverne både kan undervises 

og udvikler sig mere tydeligt undervejs.  

Hannes erindring om starten på den første tid af lærerarbejdet er præget af minder om få 

elever i hver klasse, en ældre og rutineret lærer, der skulle være mentor for Hanne samt 

en ganske fasttømret arbejdskultur. Sammenstødet mellem kulturen på skolen og Hannes 

egne forestillinger om lærerarbejdet bliver båret af to forskellige tilgange til 

undervisningsmaterialitet og Hannes kritiske tilgang til undervisningen. Hanne bliver den 

der, i modsætning til flere af de garvede lærere, vil udvikle på lærerarbejdets praksis.  

A: Kan du huske din første skoledag som lærer? 

H: Ja, jeg kan i hvert fald huske den sådan første tid. Dengang var skolen meget anderledes. Blandt andet 
så havde man maks femten elever i klasserne fordi man sagde, at det var sådan en måde at lave holddeling 
på, så det man så havde gjort på den her skole, det var, at jeg havde 1.v/b og 1. v/a og sammen med en 
meget rutineret lærer. Det var så meningen, at han skulle være en slags mentor for mig. Også i 
parallelklasserne havde vi det på samme måde. En helt nyuddannet og så en gammel garvet lærer. Men 
det kom aldrig til at fungere. Jeg kom der og spurgte og forholdt mig til, er det nu de her læsebøger vi skal 
bruge, og hvad kan vi ellers. Og han havde, han var den type lærer, han var sød over for børnene, han var 
en sød kollega osv., men han var en af dem, der havde læsebogen liggende i katederskuffen, og der lå den 
fra dag til dag, og så skiftede han den ud til den næste årgang året efter. Og det der med at holde møder og 
sådan noget, det var noget pjat, og øhm, det var svært at være ny. Men til alt held, så havde jeg jo en 
kollega, der havde naboklassen, parallelklassen, og så holdt vi sammen. Så det blev, hvad kan man sige, 
vores held, det var, at vi var to helt nye der startede første klasse samtidig. De to gamle kørte ligesom deres 
løb, og vi kørte så vores løb. (…). Det var en forvirrende periode, det var fedt og vi knoklede som sindssyge 
og vi skulle opfinde hver time forfra. Fordi dem vi skulle læne os op af, de var der ikke. De var hverken 



 

 
fysisk eller psykisk til stede og de var ikke indstillet på det. Så det var egentlig meget godt tænkt. Det var 
godt på papiret, men i praksis var det ingenting. Det var frustration indtil vi tænkte, nå men så læner vi 
os op ad hinanden ik. Så det var sådan, vi fandt hurtigt hinanden midt i det der. 

Mødet med de ’gamle’ lærere bliver modsætningen til de forventninger, som Hanne møder 

ind med. Konnotationer til diskrepansen mellem læreren som lønarbejdet og 

kaldstilgangen toner frem, og Hanne tegner billedet af en skole, hvor der ikke har været 

kultur for at tænke i udvikling, sparring og samarbejde. Der er ikke nogen systematisk 

praksis for tilgangen til arbejdet, og lærerne kan lukke sig inde bag undervisningsdøren 

med deres egen undervisning. Undervisningen er dikteret af undervisningsmaterialet og 

en forståelse af læring, som viden der skal overføres til eleverne. Undervisning er den 

læring, der står i lærebøgerne. Det danner en tydelig kontrast i hendes fortælling mellem 

de gamle og de nye.  

Og på flere måder problematiserer Hanne de forståelser af lærerarbejdet, som møder 

hende i tilrettelæggelsen af undervisningen, i lærernes brug af tid på eleverne og skolen og 

i den måde lærerne samarbejder på. Hanne vil i stedet være med i opbygningen af en mere 

eksperimenterende skole, der kigger indad og former undervisningen ved i videre 

udstrækning at sætte eleverne i centrum frem for lærebøgerne. Hannes egen beskrivelse 

af, hvordan den sociale indignation, udvikling og hendes interesse for at gøre en forskel 

afspejler sig i den forstand også i en hendes syn på arbejdet. Mentorordningen fungerer 

ikke for Hanne, fordi de i deres forskellige tilgange repræsenterer to forskellige tankesæt 

og ideer om måden at bedrive lærerarbejdet på. Det er tradition i kontrast til udvikling, 

hvor Hanne er repræsentanten for udviklingen af lærerarbejdets praksisser. Hanne finder 

en kvindelig kollega at læne sig op ad, og de må ’klare alt selv’ og opfinde hver time forfra. 

Lærerarbejdet skulle ikke være at følge en bog, men skulle nu tilpasses. I forhold til 

læreren, der kommer og går, så bliver det nu en del af selve arbejdet at lave 

undervisningsmaterialerne. De begynder så småt at åbne undervisningen op ud mod 

omverdenen. Fra at følge materialer til selv at producere. Lysten til at arbejde på en anden 

kommer ikke helt ud af det blå, men har også afsæt i deres seminarietid, hvor de blandt 

andet var begyndt at arbejde i grupper.  

Mellem teori og virkelighed 

Bortset fra gruppearbejdet, så brød Hanne sig ikke synderligt meget om seminarietiden, 

fordi teorien var langt væk fra den virkelighed, som de mødte i praksis. De undervisere 

som aldrig havde været ude og undervise befandt sig i teoriernes abstrakte univers, og var 

ikke som de ”gamle garvede lærere” på seminariet. Dem holdt hun mere af. For de havde 

været ude og undervise. De kendte til ’håndværket’ som et praktisk fag. At være garvet vil 

sige at vide, hvad det kræver at stå i et klasserum. Hvilket håndelag det er at håndtere 

eleverne. Teorierne fortæller ikke om de hverdagspraktiske udfordringer. I stedet for 

teorien er det for Hanne vigtigere at være en personlighed eller karakter, der som et 

værktøj kan anvendes i praksis. 
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H: Det var meget tematisk, det var også mere teoretisk funderet og jeg tror i virkeligheden, der har jeg 
aldrig været særlig god til at skulle studere. Altså jeg ville hellere have noget viden, som jeg kunne gå ud og 
bruge til et eller andet, så jeg er sådan. Det tror jeg var meget min oplevelse af seminarietiden, det var at 
der var enormt langt fra den teori, der var der, til den virkelighed, der var.  

A: Så didaktikken, altså læren om det.. 

H: Den hang ikke sammen. Det kunne godt være, at der var nogen af dem, der underviste på seminariet 
var uddannede folkeskolelærere, det var meget almindeligt dengang. Så tog de en eller anden cand. pæd. 
uddannelse eller cand. pæd. pæd. eller psyk eller et eller andet, eller også var de bare nogle gode gamle 
garvede lærere, som skulle stå der. Og det var egentlig dem, jeg holdt mest af, for de vidste også faktisk, 
hvordan det var at være i folkeskolen, hvorimod dem der kom direkte fra seminariet, hvor jeg tænkte, de 
har ikke styr på, hvad det er vi skal. Det tror jeg, var min sådan hovedopfattelse af det at gå på seminariet. 
Og så havde jeg i øvrigt nogle spændende år, hvor vi læste marxistisk pædagogik og marxistisk psykologi. 
Det synes jeg var interessant nok, så det er ikke fordi, jeg ikke kunne lide teorien, men jeg havde rigtig 
svært ved at relatere til det jeg vidste jeg skulle ud og lave. Og det viste sig også, da jeg kom ud og skulle 
være folkeskolelærer, at der var ikke ’møj’ jeg har følt jeg kunne bruge til noget. Så på den måde, så gav 
det mig ikke en god ballast til at være lærer. Jeg tror det har været mere styrke at være en personlighed eller 
øh, måtte starte forfra på det hele, da man startede. 

Hannes betoning af, at der ikke var meget af teorien bliver i det direkte møde med praksis. 

Teorien er spændende og som det bliver mere tydeligt senere i analysen, så er bl.a. den 

marxistiske også på mange måder til stede i mange af Hannes beskrivelser om social klasse, 

arbejdsklassefamilier m.m. Fx i arbejdet med at give undervisningen et socialrealistisk 

præg, som eleverne både kan relatere til fra deres virkelighed og derigennem blive klogere 

på, hvordan de selv tilhører en social klasse. Når hun taler om ikke at kunne relatere 

teorien, så bliver det i den konkrete forstand: Hvordan gør man lærerarbejdet. En del som 

hun og kollegaen i stedet finder frem til af ved at prøve sig frem sammen. Lidt af den 

samme tilgang i afstanden mellem det abstrakte og konkrete går også igen i Hannes tilgang 

til undervisningen. Teksterne skal ikke gengive et ’pseudounivers’ men i stedet vække 

genkendelighed for eleverne til det liv de selv lever. For Hanne og kollegaen bliver læring 

at få eleverne til at opnå en bedre forståelse af den verden de er en del af:  

A: Så reel læring var noget, der var mere virkelighedsnær og mere samfundsrelevant i stedet for? 

H: Ja, for vi synes det var for helt ud i hampen, at de skulle sidde og lære, altså hvorfor kunne man ikke 
have en læsebog, hvor man lærte nogen rigtige ting og læse om det i stedet for at læse om en eller anden 
pseudoverden, som var ikke eksisterende, i hvert fald når man bor i en storby som vores. Så det var meget 
vigtigt for os. Og det der var der vi lagde vores kræfter, det der at lægge en masse kræfter i selv at lave vores 
undervisningsmaterialer.  

Hanne vil også se den enkelte elevs situation som sammenhængende med familiens 

situation. Og på det tidspunkt er der ingen der i praksis blander sig i hendes og kollegaens 

arbejde. Det er en tid uden ydre styring. Ingen Fælles Mål, ingen læringsplatforme, ingen 

evidensforskning om mest effektive undervisningsmetoder og ingen fokus på 



 

 

læringsmaksimering - kun en folkeskolelovs formålsparagraf8  og sin uddannelse at støtte 

sig op ad. Normer, formål og egne intentioner eksisterer i stedet for mål. Undervisningen 

var i stedet en sammenstyksvirksomhed, hvor de overvejede, hvilke materialer der kunne 

bruges og sættes sammen til at passe ind i undervisning. Og ud fra det ”lavede man 

undervisning”, fordi som Hanne siger, så var der ikke noget, ”der var skrevet ned”. 

Friheden forbundet med tilrettelæggelsen af undervisningen igangsættes for Hanne og 

hendes kollega især ved at en ny teknologi gør sit indtog på hendes skole. Med 

fotokopieringsmaskinen kan de nu, ofte ulovligt og i smug, lave deres eget 

undervisningsmateriale. Der var ikke som i dag klare mål for og med undervisningen: 

A: Hvad var målet. Altså hvad var det man arbejdede for og hen imod? 

H: Der var da absolut ikke noget som helst mål. Der var ikke noget, der var skrevet ned, der var ikke 
noget vi tænkte over, hvad der var målet, vi tog sådan, vi tog opgaven med de bøger der var og ud fra de 
bøger, der var, så lavede man undervisning. Og så prøvede vi, så havde vi hørt om noget og vi havde læst 
om noget, og vi set noget i en praktikperiode eller et eller andet. Så prøvede vi at få et nyt lærerbogssystem 
fx, og så vi fik bare ’nej’. Der sad en ældre viceinspektør, og der blev ikke diskuteret, det var bare et ’nej’. 
Og så endte det med, der havde vi lige fået en fotokopieringsmaskine. Vi havde stadig sprit-stencil og 
almindelig gammeldags sværtsstencil, men så havde vi fået den her nye kopieringsmaskine, og så gik vi 
herind i al hemmelighed og prøvede at kopiere noget fra en anden læsebog, som vi så ville lave et nyt emne 
om. Om at gå i skole fx. Det var en ny måde at lære at læse på, som vi havde sådan en forestilling om, at 
det kunne være smart at gøre det på den måde. Dengang med Søren og Mette var i vores øjne dømt ude. 
Og man skulle lære noget helordslæsning og sådan noget, hvor man lærte at genkende et ord som et ordbillede 
mere end at man kunne stave sig frem til det. Og så skulle der noget andet indhold i. 

Selvom Hanne siger, at der ikke var noget mål, og det gør hun ud fra nutidens forståelse 

af mål, så var der alligevel et mål eller formål med deres undervisning – nemlig at undervise 

i et emne eller et fagligt stof. Tilgangen eller målet var et de var aktive skabere af. Målet 

var bare ikke specificeret på samme måde.  For de tager samtidig kritisk stilling til 

undervisningsmaterialet. De ’dømmer’ Søren og Mette ude. For der er kommet en ny og 

anderledes måde at lære at læse på. Deres undervisningspraksis er baseret på et fravær af 

ydre styring og de går uden om det system, der eksisterer på skolen. I den forstand er 

deres forsøg på at reformere undervisningspraksissen også en aktivistisk tilgang. Hanne 

og kollegaen har ”det her projekt” uden om det formelle skolesystem:  

H: Vi gik fuldstændig uden om systemet og vi var nærmest, vi var rædselsslagne for, at vi kunne blive fyret 
på det eller et eller andet, at vi havde været inde og kopiere noget fra en læsebog, som vi egentlig ikke måtte 
bruge. Der var ikke nogen, det tænkte på, om det gik ud over lærebogsforfatteren eller et eller andet. Det 
var fuldstændig ligegyldigt. Det var bare om den her viceinspektør opdagede, at vi havde det her projekt. 
Så vi samlede bøgerne ind efter hver time, de måtte ikke komme med hjem til hjemmene, så lagde vi dem 

                                                      

 
8 Folkeskolens formål af 1975: Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at give eleverne 

mulighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til 
den enkelte elevs alsidige udvikling. Folkeskolen må i hele sit arbejde søge at skabe sådanne muligheder for 
oplevelse og selvvirksomhed, at eleven kan øge sin lyst til at lære, udfolde sin fantasi og opøve sin evne til 
selvstændig vurdering og stillingtagen. Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i 
et demokratisk samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Skolens undervisning og hele 
dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati. 
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ind i et skab. Vi følte det sådan helt hemmeligt det vi lavede ik. Det var også en periode, hvor vi gerne 
ville have det sådan, at det skulle være lidt socialrealistiske tekster. Det måtte gerne være Peters far er 
sygeplejerske og Peters mor er betonarbejder eller sådan et eller andet. Det måtte gerne være sådan lidt. 

A: Lidt klasseorienteret? 

H: Ja, sådan lidt arbejderklasse og det var virkelig, vi er jo her, hvor det dengang var reelt arbejderklasse 
vi havde med at gøre. Det var ikke som nu, hvor skolen har udviklet sig. Dengang var det reelt. Rigtigt 
dårlige lejligheder, rigtig dårlige ejendomme. Gammeldags stensbrofamilier, der boede her ik. Så det var 
ikke helt ved siden af det vi gjorde, hvor vi ved siden af havde en teori vi ville proppe ned over hvem som 
helst. Vi lavede også nogle lærebogsmaterialer i 2 og 3. klasse selv om de lande som børnene kom fra. Der 
har vi lavet et emne om Marokko og om Tyrkiet, om Jugoslavien hed det dengang og om Pakistan fordi 
det var derfra, at en stor del af vores elever kom fra. Det var også noget vi lavede som emnearbejde, hvor vi 
selv brugte rigtig meget tid på det for vi skulle jo selv opfinde det hele selv og skrive det ind på en spritstencil 
og kopiere og det sådan noget ik.  

Indvandring og børn af indvandrerfamilier kommer til at udgøre en stor del af Hannes 

arbejde, der ikke mindst rummer en række sproglige udfordringer med forældrene. Men 

det udfordrer også Hanne og hendes kollega på spørgsmålet om, hvad der kan siges at 

kendetegne elevernes omverden. Hvem er eleverne, hvilken baggrund har de, og hvordan 

kan de lave temaer og emner, som griber fat i elevernes verden. Eleverne er ikke kun af 

arbejderklassefamilier i arbejderkvarteret, men de har også en anden kulturel baggrund. 

De arbejder med, hvad det vil sige at komme fra Marokko, gå på en dansk folkeskole og 

hvordan det afsæt kan indgå som komponent i undervisningen. Det anes også, hvordan 

ambitionen er tosidig. Det handler om at gøre undervisningen relevant for eleverne med 

afsæt i elevernes baggrund, men det socialrealistiske præg har også sit afsæt i en teoretisk 

klasseforståelse og Hannes tidligere selvudnævnte sociale indignation. Arbejdet med 

klasseskel og ulighed bliver en indgroet del af hendes arbejde på en folkeskole. I den optik 

er lærerarbejdet også at forstå som en institution, der skal afbøde nogle af de uligheder, 

som Hanne blandt andet er bevidst om. Kontekstualiseringen af elevernes omverden ind 

i klasserummet forankret i den daglige undervisningspraksis bliver en mangetydig proces. 

Undervisningen skal kobles til den verden, der er uden for skolen, men den er på det 

tidspunkt ikke tilgængelig gennem lærebøgerne. Derfor må materialet udvikles, og selve 

det at udvikle materiale bliver en del af selvforståelsen omkring lærerarbejdet.  

En skole i byen 

Et er, at klasse- og kulturbevidsthed skal gøre eleverne i stand til at reflektere over den 

virkelighed, de selv er en del af. Her er det vigtige ikke så meget kundskabsmål som evnen 

til at udvikle erkendelse om de samfundsforhold, som eleverne selv er deltagere i. Men 

materialet skal i øjenhøjde med eleverne på flere måder. Og det forhold, at skolen ligger 

inde i byen sætter en begrænsning på muligheden for at udføre dele af undervisningen, 

fordi undervisningsmaterialet ikke passer til verden, som de er en del af. Læringen er også 

stedsspecifik og geografisk materielt betinget, når læringen skal aktualiseres og visualiseres: 



 

 
H: (…) Og der, i stedet for at vi skulle lære om, ja, jeg kan ikke engang sige dig, hvad det skulle være 
om, men de der opgaver der altid startede med ’gå hen til søen og tag en vandprøve’ ik, og find tre dafnier 
og se, hvad der sker i mikroskopet ik. Ja, hvis vi skulle have dafnier, så skulle vi altså ned i, hvad hedder 
det, i den lokale akvarieforretning og købe dafnier. Så vi prøvede ligesom at sige, hvad sker der, hvis man 
graver en plastikpose ned i den lille klat jord, der var på det tidspunkt ude i skolegården, hvornår den så 
mon er forsvundet. Eller find ud af, hvilke planter kan rent faktisk gro mellem brostenene. Altså vi 
prøvede hele tiden at gøre det, jamen her er bynatur for fanden. Men der var ikke et eneste 
undervisningsmateriale, der var lavet til sådan nogen ting, så vi prøvede hele tiden. 

På dette tidspunkt opererer de ikke med et læringsbegreb, som det er specificeret i dag. 

Men visualiseringen og genkedeligheden til den verden, der omgiver dem, bliver 

afgørende. Eksempelvis må natur og teknik fremvises i de rammer, som byen byder dem. 

Hanne og hendes kollega skal oversætte materialet så det passer til en byskole i en storby, 

hvor der er langt til eng, mark og åer. Lærebogsmaterialet er ikke lavet til at differentiere 

demo- og geografisk og omgivelserne bliver derfor en aktiv medspiller i udviklingen af 

materialet til klassen og i arbejdet med at tilrettelægge. Undervisningen spejles i et forhold 

spændt ud mellem elever, omgivelser og indhold. Byens fysiske udtryksform er i et 

udvekslingsforhold med det sociale liv i byen. Udvekslingen mellem det indre og ydre 

hverdagsliv går flere steder igen i Hannes fortælling. Hanne er ikke kun en lærer, der starter 

på en folkeskole i slutningen af 1970erne og bliver lærer. Hanne er lærer i en skole, der er 

formet af de fysiske omgivelser byen sætter for skolen. Små arbejdsklasselejligheder 

betyder, at eleverne er børn i arbejderklassefamilier, men også indvandringen til landet og 

familier med anden etnisk herkomst end dansk overskrider grænser mellem by, klasserum 

og etnicitet, der bliver til et både teoretisk og praktisk arbejde. Hanne ser det som sin 

opgave at mediere mellem disse forandringer mellem samfund og skole, ved at lade skole 

og omverden flyde sammen.  

Suveræn faglig selvbestemmelse 

For Hanne handler det om at gøre skolen til et meningsfuldt sted at være for eleverne, og 

tilgangen til hendes arbejde er derfor drevet af udvikling af metoder og indhold, med en 

’tyk streg’ under metodefriheden. På den måde er det både en usystematisk og systematisk 

proces på samme tid. Undervisningsministeriets retningslinjer for læringsmål og formål er 

en fjern størrelse, der ikke influerer på organiseringen og koordineringen af Hannes mere 

eksperimenterende tilgang til arbejdet. Lærerautoriteten som faglig selvbestemmelse er på 

godt og på ondt suveræn. Læreren er den der medierer, hvad der er god ”lærdom og visdom” 

for eleverne. Gennem uddannelsen til lærerprofessionen har de samtidig fået retten til 

definere sit eget subjektive skøn af god undervisning, som en styrende parameter i 

organiseringen af arbejdet. At der faktisk findes centrale ministerielle bestemmelser og 

kommunalt formulerede mål, der angiver retningslinjer for god undervisning og indhold 

finder Hanne ud af ved et tilfælde:  

A: Men altså en enorm stor metodefrihed i virkeligheden, som man skulle lære at finde sig hjemme i og 
også selv sætte sit eget aftryk på? 
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H: Altså metodefriheden den har stået med kæmpe versaler hen over alt, hvad vi har lavet her ik. Det var 
metodefrihedEN, den enkelte lærer havde lov til og og lære, altså hvad hedder det, give børnene lærdom og 
visdom på den måde man nu syntes var den bedste. Men selve målene og formålene med undervisningen de 
var fuldstændig usynlige, der var ingen der kendte dem. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt har forsøgt 
hos min første inspektør og få hævet, fordi dengang var der sådan noget med, at undervisningsministeriet, 
det var sådan en meget meget meget fjern ting, det var helt væk fra skolerne i København, dem havde man 
ikke noget med at gøre, de bestemte sådan set ikke noget troede vi. Men så havde Københavns kommune 
sine egne undervisningsplaner. De var bare ikke synlige for nogen, der var ingen der kendte dem. Så jeg 
kan huske, at jeg engang tænkte et eller andet, jeg kan huske, at jeg talte med en, som, en af mine 
studiekammerater fra seminariet, som blev lærer i Valsø, og hun talte om en eller anden, hvor jeg sagde 
”hvaffor noget, hvad mener du, hvor står det henne”, og så gik jeg ind til den der inspektør og sagde, jeg vil 
gerne se den der, sådan, hvad hedder det, ’undervisnings.. øh.. måske plan’ altså sådan helt. Og så blev 
han faktisk lidt fortørnet, og så støvede han et eller andet af, og så sagde han, at han ikke vidste om den 
gjaldt mere, og så fik jeg sådan et svedigt eksemplar af et eller andet, hvor jeg så prøvede at finde ind til 
det, der hed dansk. Og tænkte hold da op, nå står der det, nå, men det tror jeg vi har gjort. Det var det. 
Så der er ikke, der har ikke været nogen synlige formål eller mål.  

Synlighed og usynlighed bliver et sæt af kategorier over, hvordan hendes lærerliv er styret 

af helholdsvis interne eller eksterne faktorer. I 1974 udgives der undervisningsvejledninger 

til skolens forskellige fag. Udgivelsen er ikke noget Hanne møder som en del af skolens 

kultur eller i det hele taget før hun selv spørger inspektøren, der i øvrigt ikke involverer 

sig synderligt i lærernes arbejde, og nærmest bliver fortørnet over, at Hanne kan finde på 

at spørge efter en vejledning til faget. ”Nå står der det, nå, men det tror jeg vi har gjort” illustrerer 

i den forstand et interessant tidspunkt i Hannes lærerarbejde. Den suveræne tilgang til 

udviklingen og formningen af undervisningen bliver i øjeblikket, hvor Hanne læser 

undervisningsvejledningen, for første gang koblet op på bestemmelser uden for skolens 

indre kultur og traditionsbestemte praksis. I Hannes fortælling kommer der nu et tredje 

forhold ind, som er med til at definere tilgangen til lærerarbejdet. Først var der lærerne, 

der underviste efter katederskuffebogen, dernæst Hanne som sammen med kollegaen stod 

for selv at udvikle undervisningsmaterialet med afsæt i eleverne, og nu en tekstbaseret 

vejledning med mere centralt bestemte formuleringer om mening, indhold og mål med 

lærerarbejdet. I Hannes gengivelse er det næsten muligt at fornemme den tænkepause og 

den bevidsthedsoverskridelse, som finder sted i situationen. Nu var det ikke længere kun 

Hanne og kollegaen, der skulle definere undervisningens indhold. Dermed sker der en 

ændring i relationen til hendes egen praksis, som noget der nu gradvist bliver synliggjort 

gennem eksterne forskrifter for, hvad arbejdet skal indeholde eller være baseret på. En 

ekstern vurderingsparameter bliver en mellemregning mellem Hanne og hendes forståelse 

af lærerarbejdet. Samtidig opstår der en vis usikkerhed i øjeblikket: ”Og tænkte hold da op, 

nå står der det, nå, men det tror jeg vi har gjort”. Hanne bliver i det øjeblik bevidst om, at der 

eksisterer en centralt formuleret vejledning møntet specifikt på hendes fag og det rum 

præget af total selvbestemmelse, som hun gennem stedet undervisningskultur havde lært 

at praktisere. Her sker måske den største af de første indikationer på udviklingen hen mod 

en mere ydrebestemt forankret styring af folkeskolen.  



 

 

Videnshierarkier 

Også kundskabsfokuseringen på læringsresultater og social mobilitet gennem 

uddannelsessystemet er ikke forankret i Hannes hverdagsliv på samme måde, som den er 

forankret i skolen i dag. En anden måde at sige det på, er at uddannelsesdifferentieringen 

ikke var til stede på samme måde med bevidstheden om, at det boglige uddannelsesliv er 

det, som skolerne bør stræbe efter. Hun vil eleverne det bedste, men er samtidig klar over, 

at der ikke er mange fra hendes klasse, der vil, som hun siger det, ende med studenterhuer 

på hovedet. Der var et andet syn på uddannelsessystemet i kombination med forældrenes 

sociale baggrund. For Hanne var det ”sådan det var” i kontrast til nutidens 

uddannelsessystems fokusering på især den boglige kunnen, social mobilitet og 

målsætningen om 95% af en ungdomsårgang skal videre på en ungdomsuddannelse. 

Heller ikke hos forældrene var der på det tidspunkt et synligt uddannelses- og 

videnshierarki. Uddannelse blev ikke tænkt som et avancement på samme måde med 

viden i første række.   

A: Sådan noget med elevernes fremtid såsom at tænke i, hvad er det vigtigt at kunne for de her elever, når 
de kommer ud på den anden side og..? 

H: Jamen, jeg tror vi ville dem så godt som overhovedet muligt samtidig med, at vi godt kunne se, at det 
der med studenterhuer, dem kom der ikke mange af her fra den her skole. Det var måske en fra hver 
årgang, der endte på et gymnasium. Altså rent faktisk var det sådan det var. Det var tekniske skoler, og 
der kom man ind, man fik lærepladser, man kunne jo komme i almindelige gammeldags mesterlære og 
nogen blev arbejdsdrenge, og det var, nå men det var sådan det var. Og det var ikke fordi, vi ikke synes 
det var vigtigt, for det var det, men det var ikke, altså det var som om, at den sociale gruppe vi havde med 
at gøre plus at der ikke var nogen som helst forældre, der mente, at deres børn skulle noget andet. 

I dag er der en mere tydelig kundskabshierarkisering. Tidligere var det mere ’naturligt’, at 

familier fra arbejderklasser også selv fik arbejdsklassejob/uddannelser efter folkeskolen. 

Og at der ikke blev set ned på den kendsgerning, at mange af børnene med forældre der 

var håndværkere og arbejdsfolk også af forældrene blev rådet til at gå i den samme retning 

som dem selv. I stedet for gymnasiet kom de fleste på teknisk skole, fik lærepladser eller 

kom i gammeldags mesterlære. ”Det var sådan det var”, fordi det var sådan det var. Den 

boglige uddannelse som målestok var ikke styrende på hverken et institutionelt- eller 

praksisniveau, som det er tilfældet i dag. Det var ikke problematisk, at eleverne ikke ’brød’ 

med familiens eget klasse- og kønsmønster, hvad angår det videre liv i 

uddannelsessystemet. Skolegangen var endnu ikke et led i en sammenhængende kobling 

mellem velfærdsinstitutionernes systematiserede overgange fra vuggestue til universitet og 

arbejdsmarked i en mere helhedstænkt progression.  

Løs organisering og selvstyre  

På Hannes skole foregår samarbejde og pædagogiske drøftelser til at starte med kun blandt 

en gruppe af lærerne, der finder sammen på baggrund af fælles tilgang til ønsket om at 

ville samarbejde. Lærere der som Hanne også mener, at det er vigtigt at involvere sig i 
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skolen ud over det undervisningsmæssige aspekt. Samarbejdsformerne er ikke 

systematiseret ud over et månedligt lærerrådsmøde . I stedet finder de selv ud af, hvem 

der ’gider’ holde møder. Samarbejdsformerne er med andre ord baseret på 

selvorganisering for dem, som finder det relevant og meningsfuldt. For Hanne er det en 

indikation på det generationsskifte, der er ved at ske på skolen.  

A: Hvordan var så de første par år, der tænker jeg helt i hverdagsforståelse i henhold til at få arbejde og 
det andet liv til at gå op i en højere enhed. Hvor mange timer gik der med det og? Hvad drev det frem? 

H:Altså jeg tror det der drev det frem, det var nødvendigheden. Og det, at jeg nok er født med sådan en 
social indignation altså sådan hjemmefra. Man skal, man skal støtte dem der ikke selv kan eller man 
skal sørge for, at de kan støtte sig selv, hvis de osv. Det var sådan en følelse af, det her bliver man sgu nødt 
til, der er ikke så meget pjat. Og at jeg også selv følte for det. Øhm. Det var den ene del, og den anden del 
har selvfølgelig også været, at man, nu taler vi tilbage til firserne, der var lærerjobbet stadigvæk sådan, at 
vi havde måske et møde om måneden, som hed et lærerrådsmøde. Og det var det.  

A: Det var det ja? 

H: Ja, og på det lærerrådsmøde, der diskuterede vi hvad som helst. Og ledelsen sagde, hvad de ville eller 
skoleinspektøren var det vel dengang. Så var det det. Og så var der nogen af os unge som så kæmpede for 
at ville holde møder med hinanden og vi fandt jo ud af, hvem der gad at holde møder og hvem der ikke gad 
at holde møder. Dem der ikke gad at holde møder, jamen de kørte jo deres eget og det var primært, det jeg 
vil kalde, dem der var ældre end mig selv ik. Som havde været her i flere år. Nogle havde været her i mange 
år og nogen havde ikke været her så længe. Men nogen var ligesom, det var sådan man var lærer ik. Så 
gik man hjem og forberedte sig. Det gjorde de eller så gjorde de ikke så meget. Det var sådan at være lærer. 
Mange kørte taxa eller havde andre jobs ved siden af. Eller ikke mange, men nogen havde. Nogen var 
musikere og spillede hele natten og kom i skole og gennemførte undervisningen og gik hjem og sov. Men der 
var mange. Nå men det var der, altså ud af den der flok jeg mødte, hvor jeg tænkte, at der er måske en 
fem stykker eller sådan noget, der havde job ved siden af. Man havde to jobs. Det var der jo tid til. Og så 
kom os der også fra seminariet havde prøvet og have gruppearbejde og endda, jeg har været til gruppeeksamen 
som en af de første, formentlig, på seminariet. Altså har prøvet det der, hvad det også kan give en. Så vi, 
så det blev nok også os der mere eller mindre overtog efterhånden øhm, vi synes det her skal laves om, vi 
skrev og vi protesterer og vi lavede resolutioner og vi skrev ansøgninger til forsøg på skolen og sådan noget. 
Men igen, det var den der gruppe af aktive lærere. 

Igen er det er billede af en skoletid, hvor de fleste var sin egen undervisning nærmest. Der 

var ikke en kultur for at samarbejde og heller ikke en holdning blandt de fleste af lærerne 

om, at det var nødvendigt at arbejde stort ud over selve undervisningen, der blev set som 

det primære arbejde. Hanne og nogle af de andre lærere begynder på egen hånd i en 

uorganiseret forstand at samarbejde blandt andet foranlediget af at have prøvet 

teamsamarbejdet på seminarierne kombineret med en stigende involvering i skolen og 

lokalområdet.   

For Hanne er skolen som samfundsinstitution også et sted, der skal kunne rumme det 

sociale arbejdes dimensioner – og som med familierne socioøkonomiske baggrund i 

arbejderklassekvarteret udgør en ikke uvæsentlig del af arbejdet. Hanne og de ’ligesindede’ 

begynder at forstå skolen som et sted, der også skal kunne afbøde og være med til at 

forandre de sociale vilkår, som kendetegner mange af familierne. Hvor hun i fortællingen 

selv hører til den gruppe af lærere, der ønsker at involvere sig mere i arbejdet står i kontrast 



 

 

igen ’underviserne’, som ikke involverer sig ud over undervisningen, men som i stedet har 

tid til fx at have to jobs. Elevernes liv bliver gennem skolens udvikling gjort til et fælles 

projekt blandt nogle af lærerne. Bruddet står i en dikotomi til de ”gamle”, dem der ”var 

ældre end mig selv”, der havde en anden forståelse af, hvilke typer af opgaver skolen og 

lærerne skulle tage på sig. Skredet i professionsforståelsen bliver betinget af de sociale 

vilkår, som eleverne bringer med ind i skolen. Men selvom samarbejdskulturen er ved at 

vinde frem blandt den yngre gruppe af lærere, så er lærerarbejdet i selve klasseværelserne 

for det meste stadig en individualiseret praksis. Det er lærernes eget tids- og rum domæne. 

Sparring og evaluering af hinandens arbejde inde i klasseværelserne var sjældent, om 

overhovedet, eksisterende og i så fald kun noget, der foregik på ens egen opfordring, som 

når Hanne sparrer med den selvsamme kollega hun fandt sammen med da hun startede 

med at arbejde på skolen. 

A: Hvad med evaluering af hinandens arbejde. Var det noget man på det tidspunkt sådan? 

H: Absolut ikke [tryk på absolut] 

A: Nej, det var fredet eller? 

H: Nej, jeg tror, det var ikke, det var ikke en officiel evaluering. Det var jo, at vi sad og snakkede med 
hinanden os der arbejdede sammen øhm. Den her Lone som jeg omtalte før, som jeg jo var kollega med de 
første 10 år havde vi parallelklasser ikke. I 10 klasse, der blev de to klasser faktisk lagt sammen, så vi 
kom til at arbejde sammen direkte i den samme klasse. Det var den eneste gang vi gjorde det, men ellers 
så var vi jo så hinandens sparringspartnere. Vi planlagde jo ting sammen, vi sad også og rev håret ud af 
hinandens hår og vores eget hår over alt det, nu når børnene ikke kunne nå at lære og læse og, og Richard 
var fræk og Tonys mor var sur og alt det der, det talte vi om. Og vi talte selvfølgelig også om vores 
undervisning og sådan noget. Men det var ikke et formelt samarbejde omkring det. Det var når det faldt 
os ind. Eller man kunne komme og spørge. Eksempelvis var jeg heldig at få en regnelærer tilknyttet min 
klasse, som havde været der et år før mig. Så hun var jo nærmest garvet og erfaren ik. Så vi fulgtes også 
op parallelt. Og hun havde også haft dansk, så man kunne sådan spørge hende. Men det var op til den 
enkelte, om man havde lyst til at fortælle om, hvordan det gik, og hvordan det ikke gik.  

A: Man kunne i princippet ligge låg på alle de ting man ikke havde lyst til at vende? 

H:  Fuldstændig. Det kunne have gået af helvede til, der var ingen der havde opdaget det. Altså det mener 
jeg. Og der var også steder det gik af helvede til, og hvor der ikke var nogen, der greb ind. Det var der.  

I mit spørgsmål til Hanne betragter vi hendes fortid som lærer gennem nutidens diskurs 

om samarbejde og vidensdeling som forudsætning for udvikling og sikring af, at der ikke 

er klasser, som får lov til at ’gå af helvede til’. Sparring var forstået som, at så ”talte vi 

selvfølgelig også om vores undervisning”. Det var ikke formelt men op til den enkelte 

lærer, om vedkommende havde lyst til at åbne døren ind til sin undervisning og for, 

”hvordan det gik, og hvordan det ikke gik”. Og som Hanne selv siger, så var muligheden for at 

praktisere en isoleret undervisningspraksis også ensbetydende med, at det til tider gik ”af 

helvede til” uden indblanding udefra. Den uformelle udvikling af lærerarbejdet i brugen af 

hinanden som sparringspartnere har for Hanne og hendes kollega foregået i de uformelle 

læringsrum som kollegarelationen udgør. De har samme tanker om, hvad lærerarbejdet 

skal være, og kan derfor bruge hinanden.  Hos Hanne er samarbejdet noget der finder ind 
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på skolen ’af sig selv’ gennem en lyst til at sparre uden, at samarbejdet er konstitueret som 

en nødvendighed i sig selv.  

Hanne har hidtil været vant til, at udvikling var baseret på lærernes eget engagement. Man 

måtte selv opsøge ny viden og nye projekter eller håbe på, at der kom lærere på skolen 

med erfaring, som det var muligt at trække på. Men der sker gradvist et skifte på to 

områder. Tiltagene udefra møder en gør-det-selv kultur, hvor ejerskabet over og styringen 

af skolen i højere grad havde været placeret på lærernes hænder. Men der begynder også 

så småt at komme flere ting udefra og Hanne må fra 1990erne og frem er der også en 

tendens til, at hun må bruge sig selv som lærer på en anden måde end tidligere. Skiftet er 

bl.a. symboliseret gennem udskiftningen i ledelsen, der til at starte med er helt fraværende 

i Hannes arbejde.  

A: Nedefra? 

H: Det var kun nedefra. Ledelsen sad fuldstændig passiv på det tidspunkt og var, altså den første inspektør 
han holdt op fordi han var gammel og den næste, han blev forflyttet hertil og var også sådan set nærmest 
født gammel eller havde i hvert fald ikke, nogen som helst intentioner om hverken at lede eller fordele 
arbejdet. 

I ledelsesniveauet oplever Hanne et større skift fra hendes start som lærer. Fra at være 

vant til metodefriheden og selvbestemmelsen var definitive størrelser, så bliver der 

omkring årtusindskiftet sat en ny leder ind. Inden da har de en ”svag leder”. Den ’stærke 

leder’ er på den ene side noget som de selv efterspørger, men som alligevel ikke er helt 

nemt at håndtere i praksis, fordi de nu udfordres på deres autonomi.  

A: Hvor var lederen i der her? 

H: Lederen var stadig lidt usynlig. Vi havde stadig på det tidspunkt en meget svag leder. 

A: Det var samme princip? 

H: Det var samme princip. Det var stadigvæk ja, det var sådan set samme princip ik. Der sker først 
noget omkring årtusindskiftet, at vi får, med meget meget stort besvær og meget meget vanskelig situation, 
får en skoleleder afskediget, eller han går på pension eller et eller andet, og vi får hentet en ny ind, som så 
bakker op og sætter pludselig meget store krav til sine lærere. Og det var jo interessant, for det havde vi jo 
sådan set efterlyst. Men vi havde jo også haft meget stor medbestemmelse. Og pludselig kunne vi jo ikke 
bare bestemme, hvad vi ville. Der var jo en der kom og sagde, hvad vi skulle, og hvad han forventede af os. 
Så der var lige nogen, altså vi godtog det, men hold da op. 

A: Hvad år er vi ca i? 

H: Vi er omkring øhh 2002 eller sådan et eller andet. Så det er nogen år siden, men vi kommer ind i det 
nye årtusinde, altså nullerne, før vi får en skoleleder ansat, som er en person, som vil noget med skolen, 
som forlanger noget, som er den første der møder, og er den sidste, der går. Det har vi aldrig set før. 
Inspektøren gik før alle os andre. 

Inspektøren bliver nu erstattet af en leder. Og ikke en svag leder, der ikke kan træde i 

karakter, men en stærk leder, som vil lede lærerne og stiller krav. Det er et brud på den 

praksis, som Hanne har været vant til. Medbestemmelsen er nu en anden. Lederen 



 

 

kommer nu og siger, hvad de skal, taler om sine forventninger til lærerne, og stiller 

derigennem uvante krav. Hvor inspektøren udgjorde en kransekagefigur uden egentlig at 

have noget med lærerne at gøre, så indtræder den nye leder i en anden hierarkisk position 

på skolen. Lederen er til forskel fra inspektøren synlig i sin tilstedeværelse både fysisk og 

kommunikativt. Han kommer tidligere og går senere end alle andre. Hans brug af tid er 

for Hanne et symbol på skiftet i dedikationen til arbejdet. Det er andre tider, der melder 

sig. Lederen udviser den synlighed, som Hanne og hendes kolleger har efterspurgt gennem 

flere år, men væk er også noget af det råderum som tidligere gjorde det muligt for Hanne 

og de andre lærere at forme skolen i deres billede. En ny leder betyder i den forstand en 

øget ydrestyring og kontrol over den indre selvbestemmelse og synet på skolens formål 

og tilgang. 

At blive en projektskole  

Hanne tænker især tilbage på 1990erne som en tid, hvor hun må bruge sig selv som lærer 

på en anden måde, og hvor der begynder at komme flere krav fra skolens omverden. Fra 

undervisningsministeriet får hun nu et faghæfte til hendes hovedfag. Dermed begynder 

hun og de andre også at orientere sig i ministeriets retningslinjer for, hvad der kan siges 

at udgøre faglighed. Der stilles som Hanne siger i stigende grad formelle krav til, hvad de 

som lærere skal levere fagligt.  

H: Men du spurgte egentlig om, hvornår bliver det sådan mere, hvornår fik jeg mig selv som person mere 
med på banen og sådan noget. Det tror jeg har været i 90´erne. Der sker der sådan et eller skred tror jeg. 
Øhm.. Vi begynder også at få nogen, nogen hæfter, nogen faghæfter og sådan noget fra 
undervisningsministeriet.  

A: Okay ja 

H: Som jeg lige nu slet ikke kan huske hvad hedder. Men vi får dem tilsendt og udleveret og vi får en hver 
på et tidspunkt. Altså for de hovedfag man har, ikke for de andre små fag man har. Dem må man låne 
af de andre hovedlærere. Man altså hvis jeg havde dansk, så fik jeg mit danskhæfte, hvor der så stod, hvad 
jeg skulle og alt sådan noget. Så der sker nogen ting i skolen, men men, man fokuserer måske mere på den 
formelle side af, hvad børnene skal kunne.  

Nu får hun leveret et hæfte, hvori der står angivet, hvad hun skal tage højde for i sin 

undervisning. I hæftet kan hun nu læse, at eleverne skal kunne bestemte ting på bestemte 

klassetrin frem mod folkeskolens afgangsprøve. Hanne har tidligere været vant til, at 

børnenes ’pensum’ bestod af de læsebøger, som de fik udleveret til årgangen samt det de 

selv fandt på i Hannes ovennævnte beskrivelse af tilpasning af materialerne. Nu bliver 

kravene til elevernes kundskabsevner mere detaljepræget og specificeret sammen med en 

egentlig læringsprogression skrevet ind i materialet. 

A: Så der kommer en større interesse udefra? 

H: Politisk set bliver du bombarderet på det tidspunkt af krav. Indtil da, der har det været sådan nogen, 
krav det er sådan noget vi selv laver til os selv. Og til hinanden.  

A: Og hvad kunne det være for nogen krav de stiller? 
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H: Det kunne være, at de skulle kunne nogen bestemte ting på nogen bestemte klassetrin. Altså jeg mener 
at have fornemmet og forstået og levet efter, at børnene skulle kunne stort set det der var i de læsebøger, der 
nu var til rådighed og de materialer, der nu var til rådighed på det enkelte klassetrin. Det var bøgerne, der 
definerede, hvad børnene skal kunne. Og derudover så var det så lærernes gode ideer og forestillinger om 
det samme, der blev lagt oveni. Nu kommer der pludselig nogen formelle, hvad skal man sige, nogen 
formaliteter omkring, når man går ud efter tredje klasse, så skal man kunne betegnelserne for, hvad er et 
navneord, udsagnsord, tillægsord eller nu skal man kunne læse en tekst med det og det lixtal nogenlunde 
flydende. Eller man skal vide, hvad en, et kunsteventyr til forskel fra et folkeeventyr eller sådan et eller 
andet. Der kommer til at stå sådan nogle ting, og det skal man kunne efter nogen efter bestemte klassetrin. 
Ikke efter hvert klassetrin, men ligesom efter første, anden, tredje klasse, så bliver det fjerde, femte, sjette 
og så i slutningen af niende ik.  

Hanne og de andre lærere skal nu til i stigende grad at orientere deres undervisning efter 

et egentligt standardiseret curriculum. Før var kravene til faget det materiale, der var 

tilgængeligt og lærerne kreative tilgang til faget som det ekstrafaglige lag. Hanne skal nu til 

at vurdere, hvordan eleverne klarer sig i forhold til de specificerede mål og den 

udviklingsprogression, som er skrevet ind de formelle krav. De kan nu læse, hvad eleverne 

skal kunne og vide. 

Standardisering af de formelle kundskabskrav skaber en anden type af produktionslogik 

ved at være generel og ikke så situeret som den type af forberedelse og formningen af 

undervisningen, som Hanne fortalte om tidligere. Som Hanne siger, så bliver det nu også 

tydeligt, at eleverne efter hvert klassetrin skal kunne noget bestemt, og hvert år får dermed 

sine egne produktionsmål. Men det betyder ikke, at den projektorienterede tilgang 

forsvinder ud af Hannes arbejde. I tiden omkring 80erne og 90erne bliver der 

eksperimenteret med måderne at lave skole på, og på samme vis som det havde stor 

betydning for identifikationen at lave sin egen forberedelsen til undervisningen, så har 

betyder også noget for den personlige identifikation til skolen som institution, at der 

foregår projekter, som lærerne kan involvere sig i og dedikere sig til.  

A: Men det snakker I om, mens du mere personligt kommer på banen også? 

H: Øh, vi får ny inspektør, og så får vi lov til alle de der ting i 80´erne, i løbet af 80´erne og indtil noget 
af 90´erne. Og så begynder vi, så vil vi have, så vi vil have, nej så kommer der nogen ting ude fra. Der 
kommer et projekt kørende ned fra UNESCO, UNICEF, som hedder ’sundhed for alle år 2000’. Det 
er noget der, det er sådan noget, altså det er hele verden det kører på, og det er mindst 10 år før må det 
have været, for der står 2000, så er det måske 90 eller i hvert i løbet af 90´erne. Og det kommer vi på en 
eller anden besynderlig måde med i. Vi skal også have sundhed for alle år 2000 på den her skole. Så vi 
vil lave et spisehus, hvor børnene på XXX skole skal kunne få et ordentligt måltid mad mindst en gang 
om dagen, og det skal foregå på skolen. Og vi søger en masse fonde, og vi søger en masse instanser, og vi 
får lov til at indrette et lokale, nede i et gammelt konferencerum eller mødelokale, som var, det hørte slet 
ikke til skolen, det var direktoratets. Det var deres lokale, de kunne leje det ud og låne det ud, hvis man 
skulle holde møder. Og der får vi så lov til at lave sådan et forsøg med noget mad, og det bliver en kæmpe 
succes på skolen. Alle spiser, hvis de overhovedet kan komme afsted med det, og man køber små spisesedler 
og osv osv. Det er sådan ligesom en del af det der sundhed for alle år 2000. Så kommer der nogen andre, 
så der er nogen, der skal lære at svømme, og der er nogen, der skal lære at bevæge sig, og der er nogen, der 
skal lære noget om mad og, altså der kommer sådan nogen udløbere af det som gør, at lærerne her på skolen 



 

 
bliver enormt engageret i det der, som egentlig kommer oppefra og udefra, er lidt usynligt, og så bliver det 
pludselig til en skole som har sådan et projekt, sådan nogen projekter kørende.  

Sundhedsprojektet adskiller sig fra tidligere skoleprojekter, ved at være et initiativ initieret 

af en transnational organisation udefra. Til forskel fra Hannes første møde med skolen, 

hvor det var de unge lærere, der arbejdede for at udvikle skolen, så er det nu et initiativ 

som hele skolen deltager i. Hanne fortæller, at det giver skolen ”(…) fælles mål for nogen ting, 

som både var skolerelevante men også lå uden for skolen, hvor vi også skulle have forældrene ind og være 

involverede”. Den sunde mad på skolen er et eksempel på, hvordan skolerne begynder at 

tænke grænserne mellem familiens formåen og skolens ansvar på nye måder. Ved at give 

eleverne et godt måltid mad, og i øvrigt samles om maden som et tema, så sikrer skolen 

sig, at eleverne i hvert fald får et godt måltid mad om dagen. Bevægelsen, svømningen 

m.m. er også samme tendens. Skolen skal ikke kun stå for ’pasning’ af eleverne og 

undervisningen. Der er også andre færdigheder og hensyn de må tage på vegne af 

forældrene. Sundhed er kommet på skemaet og skolen forpligter sig på tematikken og 

symboliserer, hvordan folkeskolen også berører dele ved elevernes liv og baggrund, som 

ikke direkte har med læring at gøre, men som i velfærdsstatslig kontekst handler om at 

løfte nogle af de opgaver, der ellers ville være forbeholdt hjemmene at løse. Spisehuset 

som projekt skaber afstikkere, så er der nu også er nogen, der skal lære at svømme, der er 

nogen, der skal lære at bevæge sig, lære om mad, initiativer der opstår sådan ”lidt usynligt”, 

men som bygger på et teoretisk og analytisk perspektiv om sundhed inden for et 

videnskabeligt paradigme, som samtidig ændrer forståelsen af, hvilken betydning det har, 

at børn/elever spiser sundt og bevæger sig.  

For Hanne bliver udvikling noget der går fra at være forankret i hende og kollegaens 

arbejde med de klasser til at være mere overordnede skoleindsatser, som hele skolen 

forpligter sig på og i større projekter. Op gennem 90erne bliver det ligeledes til en fælles 

udfordring at arbejde med de lokale problematikker, som stenbrosområdet og Hannes 

skole havde ikke mindst med antallet af børn og unge med anden etnisk herkomst end 

dansk. Samtidig begynder de etnisk danske familier fra grunddistriktet at fravælge Hannes 

skole og/eller sendte børnene på privatskole. Et problem hvis løsning der politisk 

øremærkes ekstra midler til at finde en løsning på.  

Ansvarlig for hvervning og drift 

Som del af en bredere lærerkreds i området mødtes de jævnligt med lærerne fra de andre 

skoler på Vesterbro, og der opstår med tiden en gensidig solidaritet og også en stærk 

medarbejderdrevet kultur blandt skolerne, der adskiller sig markant fra den skolekultur 

Hanne først mødte. På Hannes skole er de nu pludselig ”en skole som har sådan et projekt, 

sådan nogen projekter kørende”. Et projekt som også samler skolen i et fællesskab. Men et 

problem begynder nu at gøre sig gældende. Nu bliver det vigtigt, at forældrene  
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H: ”(…) blev mere glade for vores skole. For lige på det tidspunkt, der var det blevet sådan, at vi var helt 
oppe på at have 87% tosprogede på den her skole  

A: Hold da op.  

H: Og de etniske danske familier, der var tilbage, det var dem, der ikke kunne overskue at sende deres 
børn andre steder hen. Det var meget tungt at samarbejde. Vi havde tolke. Der sad fem forskellige sproglige 
tolke, altså fem forskellige sprog og tolkede til forældremøder, det var rod, og der var ikke nogen, der fik 
noget ud af det, og den ene tolk ville hellere selv holde tale, og ej altså jeg mener, vi var, vi var fuldstændig 
låst fast i, at al kommunikation pludselig skulle foregå på urdu og ja jugslavisk som det hed, og hvad 
hedder det, tyrkisk, og hvad har det sidste været. Vi havde fire sprog, marokkansk, altså arabisk ik. Og 
de arabere vi havde, altså de arabisk talende børn vi havde, de var i virkeligheden ikke arabere, de var 
berbere, som ikke har noget skriftsprog. Og vi havde problemer med, at halvdelen af tyrkerne havde heller 
ikke noget skriftsprog. Kurderne og så havde vi inden for urdu, det var kun et officielt sprog, der talte de 
ponjabi og ikke urdu. Altså vi havde, vi lærte alt om det her. Men det betød, at de børn som rent faktisk 
boede i grunddistriktet, de blev flyttet til enten nogen af naboskolerne, som ikke var helt så hårdt ramt, 
eller de gik på privatskole. 

De sproglige barrierer, som møder Hanne og hendes kolleger medfører ganske tydeligt i 

Hannes detaljerede gengivelse, at de oparbejder en særlig viden om de forskellige 

sprogkulturer. Men de sproglige udfordringer dækker over en anden problematik. 

Forældrene med etnisk dansk baggrund begynder at fravælge skolen. Samtidig er 

bybilledet omkring skolen under forandring gennem den gradvise byfornyelse. Til trods 

for byfornyelsen skaber en forandring i sammensætning af forældre, så afspejler det sig 

stadig ikke i skolens klasser. De ressourcestærke forældre vil ud af byen og flytter deres 

børn ud af skolen efter 1. klasse 

På skolen beslutter de sig for sammen at arbejde med, hvad de kan gøre for at eleverne 

bliver på Vesterbro, så en blandet gruppe af forældrene socioøkonomisk og etnisk melder 

deres elever ind og lader dem gå der i længere tid. Det lokale initiativ er ikke et krav, men 

et forsøg på at finde en fælles løsning nedefra på et problem, som lærerne på skolen kan 

se omfanget af. En af løsninger bliver fysisk at tage ud i børnehaverne og lave 

hvervningsarbejde blandt potentielle forældre til skolen. Ude i børnehaverne finder de 

frem til, at det for forældrene er vigtigt med et nærhedsprincip i forældregruppen, og at 

de kan fortsætte med at være den samme forældregruppe i skolen, som de er på daværende 

tidspunkt i børnehaven:  

H: Altså vi havde sådan en, vi var solidariske med hinanden, og det der med at havde den her 
ekstraordinære, hvad kan vi gøre for at eleverne bliver på Vesterbro. Og at eleverne rent faktisk melder 
sig ind på Vesterbroskolerne. Hvad skal der til. Og så satte vi os i nogle samarbejdsgrupper igen, fritid 
whatever. Altså der var ikke nogen, lærerne de gjorde det bare af deres gode hjerter, og så satte man sig ned 
og fandt på nogle områder, hvor man skulle fokusere på, hvordan får vi forældrene til at komme ind igen. 

A: Og hvad gjorde I så? 

H: Jamen en af de ting vi gjorde, som jeg tror har været mere vigtigt end jeg måske lige så det dengang, det 
var at vi samarbejdede med. Vi gik ud i børnehaverne og deltog på forældremøder og talte med forældrene 
om, hvad skal der til for, at jeres børn starter i en lokal folkeskole? Og det de sagde var, at de børn vi går 
her og de forældre vi er her, vi vil gerne starte samlet op i en klasse (…). Og der skete der rent faktisk det, 



 

 
at vi får en, det er nok en 14-15 år siden. Første gang vi tog imod sådan en klasse, der var nogen af de 
nye forældre, der var kommet til Vesterbro. Som var unge studerende, som kunne få billige lejligheder på 
Vesterbro, og som endda måske havde købt en andelslejlighed, og var blevet her mens deres børn var små, 
men stadig havde drømmen om et lille hus i Brønshøj. De blev faktisk boende. De havde, vi havde jo tit 
dem lige ind og vende i første klasse og så flyttede familien. De flyttede hvert år, flyttede alle de der familier, 
de der ressourcestærke familier, økonomiske ressourcestærke familier flyttede ud (…)  De flyttede fordi, det 
var ikke godt nok at bo på Vesterbro. Det var ikke trygt nok, og der var mange grunde til, og lejlighederne 
var for små. Så begynder byfornyelsen at komme, som gør at man får en anden forældresammensætning, 
en anden befolkningssammensætning, men vi kunne stadig ikke se det på skolen. Så var det så, at vi 
lavede det der nummer, med at gå ud og snakke med forældrene, og de fik lov til at starte måske seks børn 
i en første klasse, som valgte, ’okay’ nu tager vi os sammen, nu skal vi prøve at sende dem hen på den der 
skole.  

På eget initiativ etablerer lærerne et samarbejde med en forældregruppe, som på forhånd 

kender hinanden og med børn som får liv til at starte i den samme klasse. Som et forsøg 

på at afbøde nogle af de til- og fraflytningstendenser som skoledistriktet er underlagt. Et 

byfænomen bliver i den forstand til en nødvendig del af arbejdet som en opsøgende 

praksis, der skal styrke skolen. Som Hanne fortæller har de på skolen svært ved at holde 

på de ’ressourcestærke forældre’. Dermed gør de det også til deres eget ansvar, i stedet for 

et lokalpolitisk, at sikre en anden sammensætning af elever og forældre. Deres indsats 

bærer frugt og bliver en succes for skolen. De nye forældre stiller andre typer af krav til 

Hanne og hendes kolleger, og nu har lærerne samtidig forpligtet sig over for forældrene. 

Men planen lykkes. I samarbejdet med børnehaverne formår skolen at ændre på 

sammensætningen af forældre og få børn på skolen, som bor i grunddistriktet.  

H: Og vi sammensatte selvfølgelig nogen lærerteams, som vi tænkte ville kunne matche de nye forældre, som 
jo så også pludselig var en helt anden type. De blev jo krævende. De krævede nogen ting på godt og ondt af 
deres børns skolegang. Og det lykkedes faktisk. Hvert år der fik vi vendt, altså der kom flere og flere elever 
i skole, i hvert fald på vores skole, som rent faktisk boede i grunddistriktet. Det kan man jo måle og se 
på, på alle mulige, trække alle mulige ting fra statistikker. Og det var jo en god udvikling. Så vi fik jo 
vendt den der, vi fik faktisk vendt udviklingen. Og det kom jo sig af, at vi havde haft samarbejde og havde 
haft fokus på det. Vi havde haft tid til at snakke om det. Og havde interesse for det, og fik samarbejde 
med børnehaverne. 

Ikke kun forældre og elevsammensætning bliver en opgave for lærerne. Også skolens 

økonomi må de forholde sig til. Ikke mindst frem til tiden i dag, hvor, som Hanne 

fortæller, den økonomiske styring af skolerne er blevet et fælles anliggende for skolen. 

Skolen er over åre endt i et større økonomisk underskud. Der er undervejs sket en 

forandring i måden skolerne tildeles penge på. Taxametersystemet der skal tage højde for 

blandt andet socioøkonomiske parametre i forældresammensætningen, antal af elever 

m.m. er baseret på et princip om, at skolernes tildeling af økonomi bør være baseret på 

de sociale parametre og udfordringer, som den enkelte skole står med. Umiddelbart kunne 

det tænkes som en fordel for Hannes skole med de mange tosprogede elever. Men selvom 

der er fordele ved taxametersystemet, så gør det samtidig skolen sårbar. Hvis flere elever 

flytter skole og særligt de elever, der udløser det ekstra tilskud, så kan skolens økonomi 

ændre sig drastisk på kort tid. Med de økonomiske vanskeligheder som skolen oplever, så 
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føler Hanne og hendes kolleger sig ansvarliggjort i at forstærke både en tiltrækning og den 

rigtige tiltrækning af elever til skolen. Typen af elever er ikke kun et spørgsmål om 

faglighed, men også et spørgsmål om økonomi. Lærernes involvering i skolernes 

økonomiske situation kommer dermed til betyde, at de må lave en ganske anden type 

arbejde ud over undervisningen.: 

H: Altså vi har for eksempel skulle afskedigede tre lærere på den her skole, som fra næste år. Så vi indfører 
noget nyt samtidig med, at vi skal i gang med en kæmpe spareøvelse. Som betyder tre lærere mindre.  

A: Hvor er den kommet fra den nedskæring? 

H: Det er en nedskæring som handler om, om færre elever, flere der er gået ud, flyttet til Brønshøj og fået 
græs under tæerne eller hvad det nu er. Som gør, at skolen over nogle år får, man får jo penge per elev. Og 
så får man noget per, altså sådan nogle fattigdoms.. paragraffer et eller andet penge og så videre, og pludselig 
over nogle år, så en elev kan pludselig betyde 100.000. Og to elever kan være 160.000 på et budget. Vi 
tjener jo ikke nogen penge. Vi får bare nogen og så skal man klare sig for mindre og mindre ik. Som gør, 
at vi pludselig har en meget stor gæld. Og vi har vidst det i nogen år, og nu har vi bare fået at vide, I hænger 
helt herude, og I kommer under administration, hvis I ikke nu (banker i bordet) viser os, hvordan I vil 
skaffe de penge. Der er kun en vej. Skær der. Læg to 9. klasser sammen på nuværende tidspunkt af et 
skoleforløb i halvdelen af timerne for at læreren kan gå ud og være vikar. 

Skolens administration af økonomien er afhængig af antallet og typen af elever. 

Administrativt stiller forvaltningen skolen til ansvar for den økonomiske drift. 

Komplekset for skolen bliver dog, hvordan de skal administrere et i forvejen presset 

budget og et spørgsmål om kvalitet i undervisningen. Selvom de godt kan se, hvordan de 

kører i minus, så kan økonomien kun vendes ved fx at lægge klasser sammen, større grad 

af intern vikardækning eller afskaffe personale. Skolerne skal som ansvarlige 

organisationer også vise, at de kan styre økonomien for ikke at komme ”under 

administration”. Der skal være styr på økonomien, men økonomien er samtidig defineret af 

hvor mange midler skolen gives per elev samt de udsving, som de ikke selv er herre over. 

Dermed bliver vægtede hensyn klassestørrelser, indsatser, lejrtur, tolærerordninger, 

tiltrækning af flere elever, sammensætning af elever ikke kun spørgsmål om pædagogiske 

overvejelser men også et økonomisk spørgsmål, som den enkelte skole må håndtere og 

som lærerne også involveres i. Den ændrede rammestyring for skolernes økonomi betyder 

ifølge Hanne, at ansvaret for skolernes økonomi også gøres til et læreransvar. I og med at 

antallet af elever på skolen er det der giver indtægten. Hvis skolen skal kunne fastholde 

sit antal af ansatte lærere, så bliver det også op til lærerne at hverve nye elever til skolen.  

Er vi elendighedsteoretikere?  

I og med at skolens økonomi er blevet noget også lærerne må forholde sig til samtidig 

med en sikring af, at afspejlingen af den socioøkonomiske sammensætning i skolens 

lokalområde også afspejles i sammensætningen af eleverne inde i klasseværelset, så har de 

samtidig deltaget i flere ’markedslignende’ rekrutteringsforsøg. Ikke bare forældre men 

forældre med den rigtige socioøkonomiske baggrund bliver en prioriteringsfaktor i 



 

 

arbejdet. De økonomiske rammevilkår afføder også en række ambivalente forhold 

indadtil. På den ene side er der spørgsmålet om, hvorvidt de skal synliggøre de løbende 

besparelsers konsekvenser for dagligdagen, eller om de selv skal løbe hurtigere, så 

besparelserne ikke bliver så tydelige over for forældrene, der som reaktion over fx den 

manglende lejrtur kunne finde på at tage deres børn ud af skolen. Lærernes 

ansvarliggørelse over for rekrutteringsproblematikken bliver samtidig en problematik, 

som kontrasteres af den økonomiske problematik og utilfredsheden over de arbejdsvilkår, 

som er en potentiel konsekvens af nedskæringerne.  

H: Vi sad så og snakkede om i går, hvordan vil vi så på den her skole, der er så diskussionen, lad ledelsen 
bestemme, så må de selv tage ansvaret eller, vi vil også gerne selv være medbestemmende på det fordi og. 
Altså det er hele den der diskussion, er vi elendighedsteoretikere eller vil vi prøve at være, at gå med og få 
det bedste ud af det ik. Og hvor vi taler meget om det der med, det er vigtigt, at man kan se, at vi har 
mistet tre lærere (…) Så vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan får vi formidlet de her nedskæringer til 
forældrene på en måde, som gør, at de ikke bare flytter dem til naboskolen, hvor de ikke har nedskæringer. 
For så betyder det jo endnu mere frafald. Samtidig med at vi ikke bare skal få det hele til at due så godt 
som overhovedet muligt (…) At det ikke kommer til at handle om, at den enkelte lærer skal, skal hænge 
på den, og skal hænge på forklaringerne til forældrene, til forældremøder, til samtaler i telefonen ik? 

Som Hanne beskriver, så er dilemmaet mellem at være ”elendighedsteoretikere” og at få 

”medbestemmelse” i denne type af situationer afgjort af, hvordan de reagerer på nedskæringer 

samt, hvordan de lader nedskæringer komme til udtryk. Hvis de forholder sig kritisk til 

nedskæringer indadtil og udadtil kan det betyde reduceret indflydelse på skolen 

beslutningsprocesser samt, at forældrene såfremt de ikke har sympati med situationen 

vælger at flytte deres børn, fordi de nu går glip af oplevelser i skolelivet, som de selv 

forbinder med deres skoletid, og som er en del af den offentlige debat om kvalitet i 

uddannelsen. At lærerne har tid til eleverne, at klassekvotienten ikke bliver for høj, at alle 

elever kan komme på lejrskoletur. I dagligdagens oplevelser er det lærerne, der skal 

forsvare nedskæringer over for forældrene gennem de fravalg og det fravær af forhold i 

elevernes skolegang, som kan være betydningsfulde for forældrenes syn på skolen. 

Håndteringen af nedskæringerne rækker i dobbelt forstand ud af skolen. Både i forhold 

til relationerne til forældrene gennem de performative markører, som forældrene mener 

flugter med en god skolegang samt til et eventuelt manglende optag af elever, der igen 

betyder nedskæringer og forringelser.  

Endelig er der i det Hanne siger samtidig en overvejelse blandt lærerne om, hvordan de 

lader deres utilfredshed komme til udtryk. Skal der være en synlig markering fra dem til 

forældrene om forholdene, selv om det i realiteten skyldes interne ledelses- og 

forvaltningsmæssige omstændigheder. Den kritiske stillingtagen bliver et afvejet 

spørgsmål om, hvilken effekt det vil have udadtil. Og dermed om det nytter noget, i ordets 

bogstavelige forstand, at være elendighedsteoretikere. Hanne og hendes kollegaer er blevet 

forpligtet på arbejdet i at skaffe ressourcestærke forældre til skolen og mere generelt blevet 

forpligtet på, at relationen til forældrene ikke ødelægges på grund af skolens økonomi. 

Ledelsesansvar bliver i den forstand også lærernes ansvar gennem det udtryk 
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nedskæringerne får udadtil. Nedskæringen bliver i lyset af, hvor vigtig hvervningen er, et 

’kundeproblem’ i forhold til, hvordan de skal hverve og holde på forældrene, men også et 

fagpolitisk synliggørelsesproblem. Det sætter lærerne i en kompleks situation. Hanne og 

hendes kolleger har på den ene side forpligtet sig selv på at opretholde den gode relation 

til forældrene som skolens ansigt udadtil og i det daglige møde.  

Balancen mellem undervisningskvalitet og økonomi bliver dermed en lokal 

konkurrenceparameter mellem de skolerne om, hvem der enten er bedst til at administrere 

økonomien eller, hvilken skole der mindst ud af at synliggøre de økonomiske realiteter og 

i stedet løber hurtigere. Alternativet er i den forstand ikke at gøre forældrene 

opmærksomme på forringelserne eller selv indvilge at løbe hurtigere for at bibeholde den 

samme kvalitet og type af aktiviteter med eleverne. Men så usynliggøres og transformeres 

nedskæringer til at være placeret i lærernes opgavemængde og arbejdsintensitet. 

Kombinationen af den økonomiske politik og lærernes relation til forældrene sætter dem 

i en situation, hvor de enten synliggør konsekvenserne af nedskæringerne eller 

individualiserer problemerne ud i de yderste led ud til den enkelte lærers dagligdag. Klager 

og bekymringer fra forældrene kan i den forstand ud over at udgøre en belastning i 

arbejdet også placere læreren i en mellemleder eller serviceorienteret funktion som dem, 

der er ansigtet i forretningen udadtil. Hvad der principielt er en organisatorisk økonomisk 

problemstilling initieret af en kommunal økonomisk styringsmodel bliver dermed gjort til 

et potentielt individuelt håndteringsproblem i forhold til, hvor besparelsen skal placeres.  

Grænser i arbejdslivet 

Uddifferentiering af sociale indsatser 

I starten af Hannes arbejdsliv kommer mange af eleverne fra socialt belastede familier. 

Arbejdet som lærer handler i starten derfor også meget om elevernes trivsel og sociale 

indsatser. Familiernes forhold bliver en afgørende faktor i deres arbejde med eleverne, 

selvom typen af indsatser forandrer sig over de 35 år. I starten af Hannes arbejdsliv er det 

dog ofte svært at få ’aktiveret’ forældrene – bare at få dem til at skrive i kontaktbogen kan 

være en udfordring. Samtidig står Hanne og nogle af hendes kollegaer for at få sendt 

børnene på julemærkehjem, svagbørnskolonier eller ferieophold om sommeren. 

A: Hvor meget fylder og fyldte elevernes trivsel - det sociale? 

H: Det synes jeg har fyldt rigtig meget. I hvert fald igen inden for de der grupper af lærere, som jeg talte om 
før, som var et par år før mig, og dem der kom efter, det var meget sådan, at vi også havde øjnene oppe for, 
at vi havde nogen meget socialt belastede, fra meget socialt belastede familier, som vi så prøvede at hjælpe, 
eller sendte på julemærkehjem og svagbørnskolonier og øh ekstraordinære ferieophold om sommeren, de kom 
på, man kunne komme på det der hed Københavnske Skolebørns Landophold, hvor man kunne komme 
på landet ud på en bondegård, eller man kunne komme til kasernen i Rønne, man kunne komme over på 
sådan noget skoleophold, og der var alle mulige, vi undersøgte alt, vi vidste alt, vi kendte alt til fattigbørns 



 

 
fodbeklædning, hvor man kunne søge om hjælp til konfirmationstøj. (…) Alle de der ting satte vi os ind i 
som lærere. 

De opnår en kundskab om sociale tilbud og tiltag - ”vi vidste alt” som Hanne siger. 

Lærerarbejdet er for Hanne og ”den gruppe af lærere” at give eleverne andre oplevelser ud 

over undervisningen. Det bliver naturligt at vide, hvilke tilbud der findes, som kan give 

eleverne en oplevelse som andre børn eller hjælp til arrangementer som konfirmation eller 

jul. På den måde bevæger Hanne kollegaerne sig ind i familierne sfære, hvor aktiveringen 

af forældre til at involvere sig i elevernes skoleliv udgør en reel udfordring. Men det er 

først og fremmest lærerne, der må skubbe på hos forældrene. Hanne knytter selv deres 

sociale arbejde til klasselærerfunktionen indtil opgaven gradvist uddifferentieres og 

specialiseres. ”Der var ikke noget timetal på” klasselærerrollen. Det ”var med sjæl og hud og det 

hele” indikerer samtidig en lærer, som ikke stillede spørgsmålstegn ved sit engagement. 

Senere kommer der en ’sociallærer’ ind på skolen og påtager sig opgaven, og det sociale 

arbejde bliver som Hanne fortæller omdannet til en tekstbaseret indstilling, der skulle 

udfyldes på et skema og en socialrådgiver med ansvar for området. 

A: Så der var også en funktion, som nærmest var socialt arbejde eller socialrådgiverarbejde ved siden af 
også? 

H: Ja, altså til dels har vi selv påtaget os det alle klasselærerne. Dengang var klasselærerrollen, det var 
uden, der var ikke noget timetal på, det gjorde man bare, og man var det med sjæl og hud og det hele. 
Øhm, men man kan sige, at på et tidspunkt fik vi her på skolen i hvert fald, det vi kalder en sociallærer, 
og sociallærer han tager sig af sommerkolonier, børnenes kontor og hvad der ellers kommer af den slags 
sager. 

A: Så det er blevet samlet? 

H: Det er blevet samlet sådan så klasselæreren bare ved, nå nu skal jeg sørge for at få de skemaer og 
aflevere dem tilbage igen. Men vi har også fået nu, faktisk i Københavns kommune en skole/socialrådgiver 
tilknyttet som skal tage sig af nogen af de ting, som vi andre gjorde engang.  

I den forstand sker der en uddifferentiering og professionalisering af den sociale 

dimension, selvom det sociale arbejde stadig fylder i det daglige arbejde. Håndteringen af 

’sager’ fra at være noget, de siger ’ligeud’ til at være noget, der skal håndteres med en større 

forsigtighed. I takt med at deres autoritet som lærere gradvist skifter karakter bliver 

opgaven med det sociale arbejde i forbindelse med forældrenes involvering også mere 

omsonst, terapeutisk og indlejret i latente strategiske magtforståelser.  

Grænser mellem arbejde, familieliv og den private sfære 

Når Hanne selv får barn betyder tidsrammerne om arbejdet, at det for Hanne er muligt at 

indrette sit arbejdsliv derefter. Når der ikke var nogen efter undervisning, så var der heller 

ikke den store grund til at blive på skolen. I stedet var det muligt at hente barn tidligt. Ud 

over skemaets fastlagte arbejdstid i form af undervisning, så er der en stor autonomi over 

tiden til at designe sit arbejdsliv efter familielivet. Eller når det ”passede ind i mit liv”, som 

Hanne siger det.    
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H: Men så fik jeg jo barn allerede året efter, at jeg var startet. Der fik jeg min datter, og det var jo enkelt 
på den led, at det var tre måneders barsel, så var man tilbage igen på sin pind, men jeg kunne jo også hente 
hende forholdsvis tidligt fra dagplejen og vuggestue og børnehave fordi, at det man gjorde som lærer, det var 
at man jo, der var jo ikke nogen, der sad her og øvede sig på noget, lærte eller snakkede om noget. Så 
kunne man jo ligeså godt køre hjem, hvilket jeg gjorde, hentede Marianne hjem og så havde vi så nu sådan 
en tidlig eftermiddag eller aften. Og når hun så var puttet, så gik jeg i gang med hele mit lærerarbejde. Så 
der kunne jeg sidde og forberede mig derhjemme, når det passede ind i mit liv.  

Hanne fortæller om fortidens praksis gennem nutidens øjne ved at sige, at der var ikke 

nogen, der ”øvede sig på noget, lærte eller snakkede om noget”. Men hun taler også om, hvordan 

skolen har forandret sig som arbejdsplads og socialt rum for lærerne. Tidligere gik lærerne 

hjem. Nu er skolen i stedet et sted, hvor lærerne arbejder og opholder sig. De sociale 

dimensioner af arbejdet og sammenholdet på skolen, fremhæver Louise fra den samme 

skole især som noget af det mest centrale for hendes tilknytning til stedet da hun startede 

med at være i praktik på skolen under seminarietiden. Det var traditionen i starten af 

hendes lærerliv. Og den praksis reproducerer Hanne ved at få forandringerne i privatlivets 

sfære til at hænge bedre sammen med de krav, der var til hendes arbejdsliv om 

tilstedeværelse. Forberedelsen placeres i stedet om aftenen og det er ikke mindst en fordel 

for Hanne, da hun samtidig er pålagt en ’dobbelt arbejdsbyrde’. Mens hun stadig er gift 

arbejder hendes mand til sent, så er hun tit alene om opdragelsen og arbejdet med deres 

barn. Den kønsrelaterede arbejdsdeling i hjemmet betyder, at Hanne er den der primært 

tager sig af omsorgsopgaverne, og det muliggør lærerarbejdet også. Med lærerarbejdets 

fleksible rammer er det muligt, at hun er den der henter og passer - hun ser det derfor 

heller ikke selv som et problem, for der var, som hun siger, ”god familiestruktur”.  

H: Jeg var meget alene med hende, med opdragelsen af hende også selvom jeg var gift, fordi min mand kom 
meget senere hjem end mig. Men jeg, der var jo en god familiestruktur på det, fordi hun kunne blive hentet 
sådan forholdsvist tidligt. 

De mere kønnede tidsstrukturer bliver flettet sammen i Hannes måde at flette 

arbejdslivets og privatlivets sfære sammen på gennem arbejdets fleksible tidsmiljø med en 

tidskultur, hvor tilstedeværelsens krav først og fremmest er forankret i skemaets 

planlægning af, hvornår der er undervisning i klasserne. 

Tidligere var der forældre uden telefon, hvilket satte automatiske grænser for, hvilken 

karakter relationen kunne antage samtidig med, at autoriteten omkring lærerne tidligere 

var markant tydeligere positioneret. Skole og hjem var to forskellige sfærer, som ikke i 

udgangspunktet skulle have noget med hinanden at gøre. Som Hanne gengav ovenfor 

kunne det, selvom der var samarbejde mellem lærere og forældre, snarere være 

udfordringen at få etableret en kontakt til forældrene og få dem aktiveret i deres børns 

skoleliv. Da foregik kommunikationen også fortrinsvis gennem kontaktbogen. Samtidig 

med at grænsen for involveringen i lærernes arbejde rykker sig, så opstår der nye praksisser 

mellem lærere og forældre omkring kommunikationens form og indhold. Hos Hanne 

fremstilles de to forhold som glidende processer, der filtrer sig ind i hinanden. 



 

 

Lærerautoriteten forandres i takt med, at forældrene forpligter og involverer sig mere i 

deres børns skoleliv. Teknologien åbner også for nye muligheder i samarbejds- og 

kommunikationsformerne, hvilket også betyder nye grænsedragninger mellem skole og 

elevernes forældre. Når Hanne taler om forældresamarbejdet, så er det med kontrast til 

dagens forældrearbejde, der rummer en anden intensitet. Grænsedragningerne som 

Hanne erfarer skiftet træder frem gennem hendes oplevelse af, hvorvidt og på hvilke 

måder hun er blevet set på som en faglig autoritet, der har grænser. 

A: Men hvad så, hvis vi vender lidt tilbage til dit liv i en bredere betragtning. Hvordan var det med 
forholdet mellem dit arbejdsliv og privatliv? Hvordan var det for eksempel med forældrekontakten? 

H: Nej. Fordi dengang var det nemlig ikke alle, der havde telefon. Bare for at tage et eksempel. Forældrene 
var ikke særligt glade for at skrive i al almindelighed. Mange af dem havde rigtig dårlige skoleerfaringer 
selv, så det der med at skrive i en kontaktbog, det blev sådan noget med ’Egon var syg’ eller et eller andet. 
Det var sådan fordi vi forlangte, at det skulle stå i den her lille blå bog med alle de der oplysninger, man 
nu skulle have, men det var ikke alle forældrene vi kunne ringe til. Så så, så hvad skal man sige, 
forældresamarbejdet var der, og for nogen var det rigtig meget man havde samarbejde. Men det var ikke 
sådan, at man som lærer blev ringet op som man gør nu, eller skrevet til eller overfaldet eller noget, altså 
jeg mener, der var den der, at læreren det var ligesom den der, det var en autoritet. Altså man var autoritet 
på et eller andet plan ik. Selvom man var ikke engang våd bag eller tør bag ørerne, når man kom og 
fortalte dem, hvad de skulle gøre med deres børn, men de lyttede alligevel til en. Altså der var sådan en 
form for respekt. Jeg synes også, at der var en form for gensidig respekt, men nej, mit liv gik ikke med 
forældresamarbejde, men jeg tænkte enormt meget på det, når jeg kom hjem. Altså jeg var bekymret for 
nogle af børnene, jeg var bekymret for nogle forældrene, jeg var bekymret for om de nu, om jeg kunne lære 
dem det de skulle kunne ik. 

Forældrenes involvering var tidligere en anden end den er i dag, og det samme var grænsen 

til læreren som en autoritet. Hanne taler om det som respekt. Autoriteten var på andre 

måder givet alene ved at være blevet lærer. I kontrast dertil står autoritet som noget der 

skal etableres og vindes gennem konkrete handlinger og indsatser over tid. Men også at 

der var en anden lydhørhed over for lærerne, når de ”kom og fortale dem, hvad de skulle gøre 

med deres børn”, selvom de var helt nye og uerfarne. Der er en både tydelig og samtidig ”usynlig grænse” 

mellem hende og forældrene. Der er en grænse mellem, hvem man er som lærerperson og 

privatperson over for forældrene. Forældrepolitikken er ikke formelt formuleret, men er 

til stede i kraft af hendes rolle i tiden som en fagprofessionel autoritet. 

A: Der var stadig formelle rammer og det var stadig adskilt?  

H: Ja ja, det der med, at skolen var en ting og ens privatliv var noget andet. Jeg kan huske, at jeg var 
gravid til vores juleafslutning, hvor jeg havde inviteret forældrene over, hvor vi sikkert sang nogen sange og 
klippede nogen hjerter. Og jeg var afsindig træt, altså sådan af graviditeten på det tidspunkt, og så var der 
et forældrepar, der tilbød at køre mig hjem, og jeg var lige ved at sige nej tak, for jeg tænkte de skal da 
ikke se, hvor jeg bor.  

A: Det var en overskridelse af en grænse? 

H: Ja, og de var enormt venlige, og de kørte mig hele vejen hjem. Og jeg sagde pænt tak til Hr. og Fru 
Nielsen og så gik jeg op og smed mig fuldstændig flad på sengen. Men jeg husker det meget tydeligt, at jeg 
var i tvivl om jeg kunne syntes, at jeg var imod at de kørte mig hjem. De havde bil, jeg havde jo ikke bil. 
Jeg cyklede jo hver dag til arbejde ikke. Fra den ene ende af byen til den anden. Ikke fordi det er nogen 
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lang tur, men jeg var dog alligevel, og det var sent aften og så videre. Så det var rigtig sødt af dem, men jeg 
var faktisk i tvivl om jeg ville tage imod det, fordi det var sådan lidt at overskride en usynlig grænse ik.  

Med tiden ændrer den relation sig dog ganske markant. Fra at være en autoritær 

fagprofessionel, hvor lærerrollen er afgrænset til, at man ikke bruger sig selv og sine private 

oplevelser begynder relationen til forældrene mere at have en coachende karakter, hvor 

ens egne oplevelser kan indgå som redskaber i arbejdet. Det er ikke længere 

grænseoverskridende at bruge sig selv og sine egne erfaringer i snakken med forældrene 

om deres problemer. Hanne begynder i større grad at nærme sig forældrene via hendes 

egne oplevelser og kommunikationen bliver mere terapeutisk af karakter. I den forstand 

er der ikke kun uddannelsen, der former læreren, men også de oplevelser som lærerne selv 

har fra deres liv uden for skolen. Distinktionen mellem Hanne som lærer og Hanne som 

Hanne bliver mere flydende, hvor den professionelle lærer gerne må synliggøre, hvilket 

liv vedkommende har ved siden af arbejdet.  

A: Og hvornår begynder det så at ændre sig? 

H: Ja hvornår begynder det at ændre sig. Det gør det vel. Det gør det i hvert fald øhm… med hold 2 som 
er i nioghalvf.. niogfirs. Altså det der sker, det er, at jeg har haft første til tiende klasse, første til tiende 
klasse, første til syvende klasse. Altså den gang havde man jo altså klasserne gennem alle årene, i hvert 
fald på vores skole. Og det havde jeg også som dansklærer og klasselærer. Og der vil jeg tro, at så sker der 
så det, at jeg faktisk bliver skilt lige omkring når jeg starter en ny klasse op. Og flytter. Og det, der tror 
jeg, at der blev det sådan et eller andet med. Det blev ikke sådan helt tabubelagt at tale om sig selv heller. 
Hvis vi fx sad med et forældrepar, der var skilt og jeg kunne sige, at det har jeg sgu prøvet for mig selv . 
Og så lagde den dertil. Men at man ligesom kunne drage sig selv med mere ind i sådan nogen samtaler ala 
’ja men jeg har også et barn’ eller et eller andet ’altså jeg ved godt hvordan det er som forældre at’ ’når børn’ 
et eller andet. Altså sådan. Altså at man, jeg synes jeg kunne bruge mig selv mere som et, som det hele 
menneske end kun læreren. Altså det var som om, at jeg gik fra at være kun professionel lærer til også at 
være en lærer som havde et liv ved siden af.  

Hannes egne oplevelser fra sit eget liv bliver med tiden mere legitime i brugen af forhold 

inden for skolens vægge. ”Det hele menneske” er ifølge Hanne nu en ressource i stedet for 

noget, der skal holdes adskilt, og ’magtforholdet’ i relationen med læreren som autoritær 

’vejledende og rådgivende’, som Hanne tidligere fortalte om, har antaget en anden mindre 

asymmetrisk karakter i sin umiddelbare synlige form. ’At kunne tale med’ ud fra egne 

forståelser og erfaringer bliver en samtaleteknik. Livet ved siden af skolen er i den forstand 

at betragte som en kompetence, hvad end det handler om at have et barn eller være gået 

gennem en skilsmisse. Ens eget levede liv kan fungere som redskaber i relationsarbejdet, 

og i samtalen bringer det Hanne i en anden øjenhøjde med forældrene gennem 

anerkendelsen og identifikationen med deres situation. Ved at give udtryk for at være 

vidende om, hvad det vil sige at gå gennem fx en skilsmisse. Som Hanne og jeg ender med 

at tale om, så forandrer samtaleteknikken sig i takt med at rollen eller autoritetsfiguren 

omkring læreren, og Hanne, forandrer sig. Fra at være instruerende til at have karakter af 

at være en mere coachende samtale.  

A: Som måske også forstået lidt at coache i forhold til eget, egne erfaringer, eget liv eller? 



 

 
H: Jaa, altså på en måde, jeg kunne bruge mig, netop, ja, jeg kunne bruge mig selv uden at sidde (lave 
grædelyde) ’hvor er det hårdt at blive skilt’ til ligesom at sige, jeg har selv erfaringer for det, så jeg forstår 
godt, hvad det er I siger. Ligesom for at sige til dem, I skal ikke tro, at jeg ikke ved, hvor hårdt det er at 
være jer lige nu eller sådan et eller andet. Altså bruge det på sådan en formel måde, men hvor jeg lige bragte 
lidt ind af mig selv. 

A: Det er meget sjovt for du snakkede også tidligere om, at der var jo også meget af det sociale arbejde og 
meget at tænke i, hvad er det for nogle familier, og hvilke problemer har de osv. Der var også masser af 
interaktion ud over skolen som afgrænset område. Og det er der så også nu, men måske mere på et 
individniveau? 

H: Ja lige netop. Det er lige netop det det er blevet for jeg tænker, at de første år, der sagde jeg, hvad jeg 
syntes vi skulle gøre. Ik. Det var ikke sådan noget med, hvad synes du selv du skal. Det var mere. Nu 
har vi tænkt på det og det, og vi kan se den og den har det sådan og sådan, jeg har fundet ud af, at der er 
en plads på en svagbørnskoloni, skal vi ikke sende Janni afsted? Og du drikker i øvrigt også for meget, 
det kan ikke være meningen, at hun skal hente dig nede på værtshuset hver dag. Altså det var sådan nogen 
børnegrupper vi også havde med at gøre, det var meget barskt, men det var også noget med at sige tingene 
lige ud. Og så ligesom have løst problemet og sige hvad man synes de skulle gøre, og så gjorde de det. Ofte 
faktisk ik. Altså lyttede til ens vejledning og råd. Der var sgu ikke så meget sniksnak frem og tilbage. 
Det var sådan bom bom bom. Vi ser det og det og det er vi lidt bekymrede, så nu skal der ske det og det. 
Hvor man jo nu gør det sådan meget mere altså sådan, øhm, man taler jo om tingene på en helt anden 
måde.  

Á: Okay, kan du prøve at forklare det? 

H: Altså jeg kunne ikke i dag, jeg har gjort det også siden dengang, men jeg mener det der med at sige til 
forældre ’ det er mit indtryk at du drikker for meget’, det skal siges meget anderledes nu. Altså man skal 
gå ind i problemstillinger meget sådan, huuu, folk skal helst selv sige det ik. Altså og hvordan kunne man 
så se, hvorfor dit barn, hvordan tror du det er at, altså og sådan noget. Det er ikke sådan, at det er. Altså 
du bliver nødt til på en helt anden måde for ellers så får du enten verbale tæsk eller folk klager eller så 
bryder de sammen og siger det er rigtigt altså ik, jeg mener, du skal sådan hele tiden være meget mere 
imødekommende, forstående, stille de rigtige spørgsmål, lytte til og prøve igen, tage det op igen, og igen, og 
igen, og igen, altså det bliver meget mere sådan. Vi bliver måske en lille bitte smule berøringsangst nogen 
gange ik.  

Relationen var i Hannes erfaring ikke så ømtålelig tidligere. Samtidig var grænserne 

tydeligere og gennem deres tydelighed på måder også nemmere at overskride eller 

administrere. Nu skal problemerne mere forsigtigt tales frem gennem en 

’bekendelsesteknik’. Relationen bliver i Hannes gengivelse mere porøs, og de skal være 

mere forsigtige med, hvordan de går frem. Den erkendelse vender Hanne selv til en 

overvejelse om, at de som lærere er blevet mere berøringsangst, forstået som at de udøver 

en anden type af konfrontation. Men det kan også skyldes, at accepten af at have 

problemer i hjemmet samtidig er blevet mere tabubelagt. Og at problemerne har en anden 

form for synlighed i deres karakter end tidligere. At konfrontere forældrene på baggrund 

af deres fornemmelse skal derfor tales forsigtigt frem, ”du skal sådan hele tiden være 

meget mere imødekommende, forstående, stille de rigtige spørgsmål, lytte til og prøve 

igen, tage det op igen, og igen, og igen ”. Håndteringen af problematiske sager begynder 

ifølge Hanne også at have en anden slags sårbarhed indbygget i sig. Der er ikke den samme 

robusthed indlejret i relationen til forældrene, og de må derfor være mere forsigtige med, 

hvad de fortæller. Samtidig er arbejdet med sociale problemer i hjemmet også blevet 
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problematiseret og formaliseret. Lærerne skal indgive en bekymringsindstilling, og i den 

skal forældrene samtidig være inddraget og med i selve processen. Dermed skal de være 

enige i, at de ser det samme som lærerne, men det ændrer samtidig på relationen med en 

mindre grad af autoritativ udøvende magt som tidligere.  

H: Vi ved, hvad vi gerne vil. Men at nå derhen, der skal vi helst have dem med på hvert skridt for at 
være sikker på, at vi ender med, at de synes det er en god ide, at nu indstiller vi dem. Nu laver vi sådan 
set det, man i folkemunde kalder for en bekymringsindstilling til de sociale myndigheder. Men de 
[forældrene] skal vide det. De skal faktisk være med på den. Tidligere der sendte man den jo bare. Man 
fortalte jo ikke engang forældrene, at man havde gjort det. Så blev de kontaktet af en socialrådgiver, der 
sagde (laver lyde), så kan det da godt være, at de blev sure på skolen, men de kunne da ikke drømme om 
at komme hen og sige det til os. Det gjorde man, altså det var en helt anden, man indberettede og man 
gjorde og man henviste og sådan noget og så sagde man det til dem bagefter. For sådan var, det var ikke 
noget jeg gjorde, det var noget vi gjorde, det var noget man gjorde på skolen. 

Fordelen er, at forældrene får en stemme i sagen. Men i og med forældrene i den forstand 

kommer tættere på indstillingen, så er der også en anden forpligtelse i relationen. Men det 

kan samtidig også betyde, at de følelsesmæssige reaktioner forbundet med at blive udsat 

for en bekymringsindstilling med øjenhøjdeprincippet, som potentielt udløses, nemmere 

kan bringes ind på skolen og ind i relationen til den konkrete lærer. I interviewet fylder 

arbejdet med forældrene konkret og betydningsmæssigt meget i Hannes erfaringer. Det 

sociale område er ikke det eneste sted, hvor arbejdet med forældrene skifter karakter. Selve 

måden kommunikationen foregår på er også en understøttende forudsætning for nye typer 

af relationer mellem lærere og forældre.  

Nye kommunikationsplatforme 

Teknologiens udvikling spiller en central rolle for, hvordan kommunikationen med 

forældrene udvikler sig i takt med, at forældrearbejdet også formelt gøres til en større del 

af lærer- og forældrearbejdet. Skiftet fra, hvordan kontaktbogen organiserer 

kommunikationen til indførelsen af sms, mails og intranet får afgørende betydning for 

mængden og formen på den kommunikation, som Hanne har med forældre og elever.  

A: Sker der noget med typen af henvendelserne? Ændrer de karakter undervejs? 

H: Ja, de bliver jo meget mindre formelle. Det bliver sådan en en, altså man skriver ikke længere i den 
skriftlige kontaktbog, som fulgte en elev i nærmest et helt liv ik. Jeg har stadig min egen fra min egen 
skoletid ik. 

A: Jeg kan også godt huske min ja. 

H: Ja, ja ik, altså jeg mener, det var sådan en man havde med, og den gik fra år til år og det at den blev 
fyldt ud, det var helt mærkeligt ik. Og sådan altså, så der sker noget i de der beskeder. Det bliver mere 
sådan, og folk får sådan en lettere tilgang til at ville få ting løst. Nu og her. For det bliver lettere at skrive. 
Det bliver lettere og skrive, det ved man jo også selv, man skriver en hurtig sms, kære du, er du interesseret 
i et eller andet kortfattet, og nogen gange fatter den anden ens intention og nogen gange så bliver man 
fuldstændig misforstået, og folk lyder vrede selvom de måske ikke er det og tillader sig måske endda at 
skrive noget svineri og så sætte en smiley på for ligesom sådan at bløde det lidt op og sådan noget. Altså 
der sker mange ting, som vi også skal lære. Og igen, altså selvom man er er ældre, så lærer vi det jo også. 



 

 
Altså jeg kan stadigvæk, der er en masse ting jeg ikke kan, men jeg kan dælmehuggende godt gå ind på 
på og skrive mails med forældrene. Nu om stunder er det så gået over til skolens intranet, hvor man så, de 
har forældreintra og der er elevintra og så er der lærerintra vi kan skrive til hinanden på den måde der. 
Og det bliver brugt rigtig meget.  

Med de nye kommunikationsteknologiers implementering i lærerarbejdet, så forandres 

flere aspekter i relationen til forældre og kolleger. For forældrene forandrer 

kommunikationens tilgængelighed både på de formelle aspekter i relationen til lærerne og 

så ændres der på henvendelsernes temporale karakter. I og med at det bliver lettere at 

skrive, så træder øjeblikkelighedens fordring ind som parameter for at ”få ting løst. Nu og 

her”. Den formelle form, der var indbygget i kontaktbogens mere statiske 

kommunikationsform bliver erstattet af en mere uformel og tidsmæssig øjeblikkeligt styret 

kommunikationspræmis, der ikke skal forstås som en ændring i teknologien alene – men 

som understøttes af kommunikationsformens ubesværede karakter.  

For Hanne er det ikke altid let at tyde, hvad der er det følelsesmæssige aspekt i og bag 

kommunikationens indhold ”folk lyder vrede selvom de måske ikke er det og tillader sig 

måske endda at skrive noget svineri og så sætte en smiley på for ligesom sådan at bløde 

det lidt op og sådan noget”. Et aspekt af arbejdet bliver derfor at blive kompetent i brugen 

af kommunikation med forældrene, som samtidig bliver til en løbende forhandling af 

deres egen position som lærere. Den personlige relation er både en ressource og 

problematisk. En ressource fordi samarbejdet bliver mere uformelt, involveringen større 

og tilgængeligheden nemmere. En udfordring fordi det personlige aspekt hurtigt 

udfordrer den professionelle autonomis mere usynlige grænser. Selv beskriver Hanne 

kommunikationsarbejdet som ”alt det usynlige”. Kommunikationsarbejdet har med 

udviklingen i kommunikationsteknologier ingen indbyggede grænser, og kan derfor 

potentielt foregå på alle tidspunkter. Arbejdet med relationerne gennem korrespondancen 

betyder organiseringen af et arbejdsliv, som altid er potentielt i nærheden, og som flere 

lærere jeg snakker med fortæller, så bliver det over åre til en indgroet kultur eller en 

professionaliseret professionskarakter - det at være tilgængelig og svare hurtigt på 

henvendelser bliver et vigtigt karaktertræk i at blive opfattet som en professionel lærer 

med styr på tingene. Både i forhold til forældre og kolleger. 

Kommunikationens temporalitet i form af lærernes opfattelse af, hvad der forældrenes 

forventning til svartider, ugentlige ugeplaner, m.m. bliver en indbygget norm i 

arbejdskulturen, som siger noget om, hvor godt der er styr på arbejdet. Det er ’utjekket’ 

at være lang tid om at svare. At tjekke de forskellige fora bliver også der opdateringen 

foregår, hvad angår sygdom, forberedelse af undervisning med kolleger, lektier m.m. Men 

det er samtidig også en ’usynlig arbejdsbyrde’. Der sker et skifte i ’servicerelationen’ i 

forhold til måden og graden af, hvordan lærerne skal være tilgængelige over for 

forældrene. Det informative niveau stiger gennem fx ugeplaner og i den uformelle 

mailkultur samt forældrenes indbyrdes brug af intranettet. Men i kommunikationen er der 

også to forskellige tidsligheder på spil gennem behovet for synkroniseringen af 
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information mellem skole og familie. Familiens tid og hvornår de har brug for at få 

informationen om næste uge skal falde inden mandagen. Så lærerne skal helst have dem 

klar om fredagen eller som minimum bruge weekenden på at få lavet næste uges ugeplaner 

færdig, så forældrene får mulighed for at se dem over weekenden. 

A: Og for at relatere det til arbejdstid? 

H: Det er alt det usynlige. Det er alt det du går hjem og gør. Og du gør det nærmest døgnet rundt. 

A: Hvad med weekenderne? Har det også? 

H: Absolut weekenderne. Ja ja. Det altså, weekenderne er, altså der er jo ikke, altså du forventes jo, at 
når du møder ind mandag morgen, så ved du præcis, hvad forældrene har gjort, hvis de har skrevet noget 
til dig ik. Det forventes også, at du hver, i løbet af måske fredagen, altså oprindeligt hed det i løbet af 
weekenden, laver din ugeplan for den kommende uge, så forældrene ved præcis, hvad deres børn skal have 
med, om der er et nyt emne, om der er et eller andet vi gerne vil have dem til at gøre eller, der er en stil til 
den og den dag, eller der er blækregning der, eller hvad det nu hedder. Og det forventer man så, at man 
udgiver den i løbet af søndag aften for eksempel ik. Så får du da på puklen, hvis den ikke ligger der 
allerede fredag aften, for hvornår har du så tænkt dig, at vi skal sidde og kigge på det i løbet af weekenden. 
Vi planlægger jo i løbet af weekenden. Ja okay. Så du bliver presset til ligesom at lave dine arbejdsopgaver, 
så det passer til forældrene. 

Der opstår en kultur omkring forventningen til kommunikation mellem lærere og 

forældre, der er temporal i sin karakter. Når ugeplanen laves, så er det for, at ”forældrene 

ved præcis, hvad deres børn skal have med”, hvilket sådan set er et rimeligt krav ud fra de 

betingelser som ugeplanen sætter. Den tekstuelle dokumentationspraksis i synliggørelsens 

af, hvordan planlægningen af elevernes aktiviteter ser ud, skaber en kontraktuel temporal 

forpligtelse, som skal synkroniseres med den tidsstruktur, som familierne har i overgangen 

mellem arbejdsuge, weekend og arbejdsuge igen. Det er i weekenden, at de har tid til at 

’læse op’ på, hvad deres børn skal næste uge.  

Med den nye og mere ubesværede tilgængelighed i den onlinebaserede skriftform sker der 

også noget med det sproglige performative udtryk. Mails fra forældrene er ikke altid lige 

rare at læse. Rent følelsesmæssigt rækker teknologiens forandrede organisering af 

arbejdslivet på den måde også ind i de ’private tidsrum’.  

A: Og hvad så, som du sagde, hvis man har læst en sur mail, hvad sker der så? 

H: Ja, det er jo klart. Jeg har endda siddet ovre i New York og læst en sur mail, og er blevet rigtig ked af 
det, og ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan jeg skulle forholde mig til den. Og jeg skulle jo aldrig have 
lukket den op, men det gjorde jeg, og jeg vidste jo ikke, hvad der stod i den og jeg havde jo aldrig forestillet 
var sådan noget. Det påvirkede mig rigtig meget på den ferie. Fordi, at jeg ville ikke gøre noget ved den, 
før jeg havde talt med min kollega om, hvordan vi skulle svare. Og det kunne jeg ikke, og det skulle jeg 
ikke. Og hvad nu, ringe hjem og tidsforskel og rend og hop. Og jeg ville heller ikke rigtig have med den at 
gøre før jeg kom hjem, men det var svært for mig, at lægge den fra mig. 

Forvaltningen af sig selv som lærer er både noget der er relateret til at håndtere de 

følelsesudbrud, der til tider ’rejser med teknologien’ til New York. Det bliver på visse 

måder en vigtigt at kunne udvikle selvkontrol over, hvornår der fx tjekkes mails. Mailens 



 

 

udtryk er et andet end den personlige relation. For Hanne er det ensbetydende med, at 

mails fra forældre potentielt set kan være hårde at læse. At de vækker følelser og at 

følelserne sætter sig. Hanne skulle ideelt set have udøvet større selvkontrol og ikke have 

tjekket sine mails. Men hun gør det alligevel og som konsekvens må hun gå rundt med 

bekymringerne et andet sted i en anden tidszone. Og det gør det gnidningsfrie tidsrum til 

et gnidningsfyldt tidsrum. 

Grænserne for involveringens hvor og hvornår er en også væsentlig faktor i forhold til 

diskussioner om, hvordan grænserne mellem privatperson og lærerpersonligheden skal 

forvaltes på de sociale medier. Er det i orden at være venner med sine elever eller elevernes 

forældre på facebook eller ej og i så fald, hvordan håndteres relationen. På Hannes skole 

laver de ikke kollektive retningslinjer, så lærerne må selv sætte grænserne. Sammen med 

en yngre kollega beslutter Hanne dog, at hun og kollegaen ikke skal være venner på 

facebook med eleverne. Det er en stor lettelse for den yngre lærer, der ikke havde 

overvejet, at et nej var en mulighed. Men de må samtidig også gentage deres beslutning 

på forældremøderne over flere omgange. 

A: Det er jo i virkeligheden underligt ikke, fordi på den ene side skal lærerne være enormt private med 
forældrene, men samtidig skal de også være enormt kontrollerede eller kan ikke være private, fordi I også 
stiller jer selv lidt til skue som personligheder? 

H: Fordi fordi, fordi de ikke kan sige nej. Jeg siger dig, Louise og jeg, min kollega og jeg, da det her ligesom 
blev noget man var, var på facebook (…) Altså hvor jeg ’hold da op, gud hvor interessant og sådan noget’. 
Så er jeg kollega med en meget yngre lærer, som var det med sine venner osv. og så, så sagde han ’eiiih 
mand, nu vil den og den også være det’. Så sagde jeg ’skal vi to ikke beslutte, at det vil vi ikke’, og han 
var helt lettet ik, over at han kunne sige nej, for det havde vi bestemt. Så måtte vi jo tage det op på 
forældremøder i pluralis, ikke kun en gang men flere gange. Og I skal heller ikke hjælpe jeres børn til at 
lave en profil selvom de ikke er gamle nok, og så bede os om at ville være venner med dem, for det vil vi 
ikke. Og vi vil heller ikke følge deres blog om et eller andet vel. Vi vil ikke fordi, for det er nu, det har vi 
besluttet. Men det det, det er noget du skal tage stilling til, og du føles sur, tarvelig, ikke interesseret hvis 
du siger nej. Ik? Altså, der er sådan et ’du kan ikke sige nej til mig’. 

De to beslutter, at de ikke vil være i kontakt over sociale medier som en strategi til at 

håndtere den kompleksitet, der følger med at håndtere relationerne. Og deres nej bliver 

samtidig et udtryk for deres relation til elever og forældre. Som et udtryk for en manglende 

interesse. De personlige relationer kan nemt finde sin vej gennem de sociale medier, og 

vennerelationen bliver en flydende grænse, der hele tiden skal arbejdes på at specificeres, 

formes og defineres. Som efterhånden antydet gennem Hannes skildring, så er relationen 

mellem lærere og forældre en kompleks og mangesporet udvikling, der her i Hannes 

skildring fører til, at relationernes affektive grænseflader bliver sværere at kontrollere. 

Forvaltningen af relationernes grænser bliver ikke bare et spørgsmål om at levere 

information eller kommunikere, men også at håndtere både eget og forældrenes følelsesliv 

gennem enten håndteringen af sure mails eller forældrenes forsøg på at skabe 

venskabslignende relationer i den personlige involvering.  
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Forandringer i (forældre)kompleksiteten 

Som Hanne og jeg bevæger også gennem tiden i interviewet, så bevæger vi os samtidig 

ind i 00´erne. Forældrene er kommet ind på skolen gennem indflydelsen i 

forældrebestyrelser og forældreinvolvering i klassen ses nu både som nødvendigt og 

naturligt. Med opblødningen af grænserne bliver personligheden en indsats, der må spilles 

som et spil i en løbende afvejning af relationen, og når grænserne til tider bliver utydelige 

som de gør, så bliver den affektive side af kommunikationen et aspekt af arbejdet, som 

lærerne må mestre. Hanne har fx oplevet, at en af forældrene forsøger at give hende et 

knus, som bringer hende i en vanskelig situation, fordi det udfordrer den professionelle 

relation, som det samtidig er nødvendigt at opretholde. Forældrene skal involveres og 

opfordres til at deltage i klassen, men det bliver også besværligt og problematisk, når de 

kommer for tæt på. Som når det handler om at skulle videregive mere alvorlig information 

til forældrene inden for den personlige relation.  

I Hannes fortælling om forældrene sker der et skifte fra, at en stor del af arbejdet består i 

at aktivere forældrene eller involvere sig i forældrenes liv, hvor de som lærere er i kontrol 

med situationen, og de er dem med svarene på, hvad forældrene bør eller ikke bør gøre. 

Eksempelvis når de fornemmer, at der er problemer i hjemmet. Men med tiden skifter 

balancen, og det er der flere årsager til. Jeg har allerede peget på, at der med de nye 

kommunikationsteknologier og en anden sammensætning af forældre også følger en 

udfordring med at håndtere nye klassemarkører, der bliver mere udtalte.  

Hanne og hendes kolleger havde gjort et aktivt stykke arbejde for at tiltrække flere 

ressourcestærke forældre. Indsatsen som de selv har initieret og involveret sig i betyder 

samtidig håndteringen af nye klassepraksisser i måden, hvorpå forældrene organiserer sig 

i klassen blandt hinanden samt, hvordan de praktiserer en social organisering. Hanne 

oplever også skiftet i grænsen mellem skole og forældre som en stigende individualisering 

i forældrenes måde at optræde på, i, og omkring klasserummet. Der er en tendens til, at 

det individuelle i stigende grad sættes over ’det fælles’. Både i forældrenes vægtning af 

deres egne børn og i børnenes egne positioneringer inde i klasseværelset. Og for Hanne 

bliver det svært at håndtere de nye identitetstræk. I klasseværelset udfordrer det Hannes 

ideal om at sætte det fælles over det individuelle. Samtidig er hun afhængig af, at 

forældrene engagerer sig i klassen, og hun vil gerne bruge de respektive styrker fra 

forældrene i et fælles løft af klassen gennem fx skabelsen af sociale fællesskaber på kryds 

og tværs af etniske, sociale og socioøkonomiske skel. Disse udviklingstræk er i deres 

sammensathed med til at komplicere forældrearbejdet for Hanne og hendes kolleger. I 

visse aspekter bringer det dem momentvis ud af kontrol over, hvordan forældrene skal 

håndteres samtidig med, at de har en ganske teoretisk udviklet blik for, hvordan sociale 

klassemarkører forhandles og positioneres inde i klassen. Eksempelvis oplever Hanne, 

hvordan forældrene også i det fysiske møde har en anden tilgang og opfattelse af lærerne 



 

 

som profession, der ikke længere er afgrænset qua lærerens titel, men som en der kan 

relateres til noget mere personligt og uformelt. 

A: Det er interessant. Hvordan jeres autoritet og jeres autonomi, og privathed, og offentlighed er til 
forhandling, forskelligt også måske alt efter, hvilket rum det foregår i eller hvordan? Er der stor forskel 
på, om det er mail, facebook eller til ansigt til ansigt? Skal man navigere på forskellige måder eller? 

H: Ja, men ikke bare nok som jeg siger ansigt-til-ansigt, men også det der ”Heeeeeej” knus ik. Altså 
ikke engang sådan et, øhhh. 

A: Vi mødes ikke formelt og så kan vi tale os ind på hinanden? 

H: Nej, men også det der med, ’jamen jeg er da ikke ven med dig’. Du er forælder til en af mine elever og 
jeg skal forhandle med dig, jeg skal snakke med dig, jeg skal være alvorlig, jeg skal kunne sige ting, som 
du ikke bryder dig om at høre, og i det øjeblik du prøver at give mig knus, så kan jeg ikke, jeg har rigtig 
svært ved bagefter, og du har ikke mindst svært ved at tage imod det jeg siger til dig om dit barn. Min 
bekymring for et eller andet, hvis du lige har fået lov til at give mig et knus.  

For Hanne er det en del af professionens afgrænsning, at læreren ikke skal være venner 

med forældrene. De indgår i en professionel relation, hvor det også skal være muligt at 

kunne tale om de svære ting. Det er ikke kun Hanne, der har det svært med den nye type 

af forældrerelation. Også for nogle af de yngre og nye lærere bliver relationen til 

forældrene en kompleks opgave at håndtere. De må bruge de mere erfarne lærere til 

sparring omkring og udvikling af retningslinjer for, hvordan de skal håndtere forældrene. 

Ikke mindst fordi forældrene også er ’på arbejde’ i forbindelse med skolen (Smith 1987). 

For forandringen er samtidig et udtryk for at forældrenes inddragelse også er et arbejde 

med skolen og deres børn i processen mod at gøre dem til elever. Organiseringen af 

børnenes skolegang er et arbejde, der også foregår i familien på forskellige måder, som 

også især kan relatere sig til spørgsmål om social klasse på forskellige måder. Udviklingen 

er et udtryk for, at både forældre og lærere arbejder mere intensivt om eleverne, men at 

den gensidige involvering ikke er uden udfordringer i forhold til, at relationens karakter 

samtidig også forandres ved at trække på brugen af imitationer fra venskabet som 

fænomen. Hanne tænker social klasse ind i relationen til forældrene og har forskellige 

forventninger til forældrenes arbejde med klassen, som langt fra altid bliver indfriet. Ikke 

mindst fordi den nye forældregruppe også stiller nye krav til dem som lærere i 

håndteringen af et oplevet misforhold mellem forældrenes intentioner og faktiske 

handlinger.   

H: Men det er mere for at sige, der skete noget der. Og det er klart, at så kommer der en ny forældregruppe, 
og så kunne det da nok være, at vi skulle til at tænke os selv anderledes ind i det også. Men også børnene 
og forældrene. Fordi der blev stillet nogen helt anderledes krav til os.  

A: Hvad var det for krav? 

H: Det var krav der hed, hvad i alverden stiller jeg op med den her situation. Altså der var mange i den 
nye forældregruppe, som kom, og som jeg vil sige havde rigtig mange ord, og rigtig mange, hold da op nogen 
gode hensigtserklæringer de kom med. Men de havde rigtig svært ved at følge dem til dørs. Der var flere ord 
end der var handlinger. Lad mig give dig et eksempel ’ih, hvor vi synes det er spændende, at vi skal gå på 
en multikulturel skole’. Hvorefter man sætter sig kun sammen med de forældre, man kender, som man 
har holdt julefrokost med, danset på bordene med nytårsaften eller løber rundt om søerne med. Eller som 
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ens børn er af samme slags. Og at man aldrig sætter sig hen og snakker med nogen af de andre. Når man 
inviterer til fødselsdag, så inviterer man alle med, ja, men når Mustafa ikke melder sig til fødselsdagen, så 
ringer du ikke og siger til forældrene til Mustafa og spørger om Mustafa også må komme. Mustafas 
forældre, der tænker, ”Jamen vi ved ikke, hvad det er, og får de svinekød”, hvor de kunne ringe og sige 
”Nej I får ikke svinekød og nu skal du høre, hvordan vi gør”. Jeg vil gerne hente og bringe, hvis du ikke. 
Det blev aldrig fulgt op, så det blev igen sådan noget lidt elitært. 

De nye forældre har ifølge Hanne ”mange ord” og ”gode hensigtserklæringer”, men samtidig 

svært ved at ”følge dem til dørs”. For de forældre som Hanne beskriver, er det interessant at 

gå på en multikulturel skole, men i Hannes fortælling ender forældrene med at abonnere 

på klassemarkører, som afspejler deres egne sociale og kulturelle baggrund. Derfor bliver 

det en større udfordring at få forældrene til at arbejde på tværs af de kulturelle skel. 

Arbejdet med de kulturelle forskelligheder og sociale klassepositioner bliver i den forstand 

også en del af udfordring med at skabe en fælles sammenhængskraft blandt elevernes 

forældre. At få de ressourcestærke forældre til at involvere sig bliver et arbejde i sig selv 

på samme tid, som det bliver en del af lærernes forventninger til det arbejde, som 

forældrene skal udføre som led i deres involvering i skolen og klassen. Det er legitimt at 

stille sig kritisk over for, hvorvidt det er forældrenes opgave. Men set fra Hannes 

perspektiv, så skal forældrenes ressourcer bruges aktivt i arbejdet med klassen, og i den 

optik bliver det en udfordring for Hanne at bryde med den fastlåshed i kulturelle og sociale 

markører, som for Hanne viser sig i den variation, der er i sammensætningen af 

forældrene, når de ”aldrig sætter sig hen og snakker med nogen af de andre”. I Hannes 

blik sætter forældrene sig i tryghedsgrupper defineret af enten forældrenes sociale 

relationer uden for skolen eller gennem de kulturelle og sociale genkendelighedsfaktorer.  

De sociale relationer dannet uden for klasseværelset of forældrenes organiseringen uden 

for skolen kan således ligeledes være en udfordring inde i klassen. Klasseværelset bliver 

på flere niveauer en afspejling af det omgivende samfund – et minisamfund i det lokale 

samfund, som klasseværelset udgør. De gode intentioner og erklæringers manglende 

handling bag ordene er for Hanne et elitært projekt, som måske handler om 

berøringsansgst, men om ikke andet illustrerer dele af de udfordringer det er, at sætte 

forældrene til ’at arbejde’ inden for den skoleklasse, der binder dem sammen. Trygheden 

eller genkendeligheden bliver i Hannes observation afgørende for, at den nye 

forældregruppe ender med at være sammen med de ligesindede.  Hanne udvikler på visse 

måder et billede af den ideelle ressourcestærke forælder, der ender med både at skabe en 

klassemæssig dikotomi mellem den stærke og svage forælder samt særlige klassebestemte 

forventninger til, at ressourcestærke forældre per princip er dem, der skal gå forrest i 

arbejdet med klassens sammenhængskraft på tværs af kulturelle skel. Hanne deltager 

dermed også aktivt i at organisere forældrene i klassemarkører sammen med et 

forventningskrav til forældrenes involvering, og i hendes egen håndtering af forældrenes 

involvering, ender hun dermed også med at stille sig selv i en svær position – fx når 

forældrene så pludselig ikke vil involvere sig, men bliver ”kolde i røven”, og i stedet følger 

deres egne meninger og krav til forholdene omkring deres egne børn. Hanne udfordres i 



 

 

forhold til at håndtere sin egen forståelse af forældres klassebestemte ressourcer og de 

ressourcestærke forældres krav på særlige forhold til deres egne børn, og ved at sætte deres 

eget barn før fællesskabet.   

A: Som I skulle træde ind i også og være? 

H: Det skulle vi pludselig træde ind i og prøve at få til at fungere. Jeg kan huske første gang jeg prøvede 
at gøre det, der gik det rigtig godt. Der var virkelig nogen forældre der tog sig af det, og hentede de andre 
børn, og sørgede for, at pizzaerne blev købt hos halalpizzariet og ikke hos det andet og sådan, altså gjorde 
virkelig nogen gode ting, ville gerne og lyttede meget til os. Og det næste hold jeg fik tre-fire år efter, de var 
fuldstændig kolde i røven. De ville deres eget. De havde rigtig mange meninger, de havde rigtig mange 
intentioner. De sagde de rigtige ting. Og vi stod der og var dybt frustrerede over, at få nogen forældre ind, 
der godt kunne forstå, at vi på den her skole blev nødt til at hænge overtøjet ude på trappen, fordi vi har 
sådan nogle bittesmå klasselokaler. Og 25 våde dunjakker fra frikvarteret ikke er sundhedsgodt. ”Det er 
helt okay, men Kamma skal have lov til at have sin derinde, for den er dyr. Ik”. Hele tiden. Det er okay 
med reglerne, det er okay med rammerne. Jeg vil bare gerne have nogen andre.  

A: Og det er også i sådan efter 2000 og..  

H: Det er i nullerne. Vi er et eller andet sted i nullerne, hvor jeg tænker, hold da op. Vi så på hinanden 
og sagde til hinanden, vi skal have et kursus i det her, vi aner ikke, hvad vi skal stille op. Fordi vi står 
med nogen forældre, som med største selvfølgelighed kræver, at Kammas og Emmilines og Sigurd-Emils 
tøjregler ikke behøver, at han må komme når han vil om, mandag morgen fordi han er hos far i weekenden. 
Alle de der ting. Det er helt okay, bare det ikke gælder mit barn. Der er særregler her. Der er særlige 
regler I skal forstå. Det var sådan om morgenen, når vi sagde, vi går op ti minutter i otte, børnene møder 
klokken otte. I er meget velkomne til at komme der omkring ti minutter i otte og aflevere jeres børn i første 
klasse. Det er rigtig hyggeligt, at de kommer med ind og osv. Og måske hjælper børnene med og få hængt 
jakken op på knage osv. Og så er der to forældre hver morgen, der vil tale med dig og taler dig ned, så du 
slet ikke når at få hilst på de andre forældre, eller de børn som ikke har nogen forældre med. Og de er 
fuldstændig kolde over for det. De vil have lov til at stå og snakke og snakke, og snakke, og snakke, og 
snakke, og snakke.  

Brugen af navne som Kamma, Emilines og Sigurd-Emil er hos Hanne en reference til en 

forældregruppe, som tilhører den ’kreative klasse’, og bliver hos Hanne også brugt som 

en sproglig klassemarkør på samme måde som halalpizza bliver en etnisk markør, der skal 

illustrere den kulturelle distinktion. Forældrene til eleverne som tilhører den kreative 

klasse er i Hannes udlægning også formet af en særlig individualiseret praksis. Det er dem, 

der stjæler de ti minutter om morgenen uden blik for, at tiden skal fordeles solidarisk. I 

stedet bliver analogien, at dem taler mest, viser sig mest og tager mest af lærernes tid er 

dem med der, egocentrisk, har ’rundsave på albuerne’ og som er uden solidaritet. Der er 

et ’mig først’ på spil i en kobling mellem forældre og elever i en kamp om lærernes tid.  

Forhandlerbørn 

Hanne bruger børnenavnene til at illustrere en forældregruppe, som markerer sig på 

måder, der for Hanne betyder, at de tager særlig meget plads og tid. Hanne kobler de 

voksne med eleverne gennem hendes oplevelse af, at denne forældreklasse vil have 

særregler for deres eget barn ved, at de sætter deres eget behov først. Eksempelvis ved at 

tage Hannes tid om morgenen uden hensyn til andre forældre eller de børn som kommer 
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uden forældre. I Hannes beskrivelse er det forældre, som tydeligt er i stand til at markere 

sig, og gennem Hannes fortælling er det næsten muligt at mærke deres energi og identitet. 

Men samtidig er de for Hanne ”kolde” gennem deres fokus på sig selv. Samtidig hermed 

opstår også en helt anden udfordring af Hanne og hendes kolleger som lærere, hvor de 

udfordres på, hvorvidt det de gør i klassen er rigtigt eller rimeligt. Hanne og hendes 

kolleger problematiseres af forældrenes syn på, hvordan en skoleklasse bør gøres. De 

udfordres af forældrene på den måde, de er lærere på i klassen. Og det udfordrer dem på 

deres professionalitet som lærere i den manglende afgrænsning af deres rolle og autoritet:  

A: Hvad gør det ved jeres forståelse af faglighed? 

H: Det er første gang, der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved noget som helst, der har med fagene at 
gøre, eller ens måde. Vi råbte for højt, vi skældte for meget ud, det var også synd for den og den. Og det 
var meget synd for den og den. Men det var ikke synd nok for den og den til at min elev, til at min unge 
ikke skal være Luciabrud. Altså jeg mener. Det, det var sådan nogen ting vi hele tiden kom, der kom i 
spil ik. Jamen, det er da okay, at I har aftalt og ved lodtrækning, men er du klar over, hvor vanskeligt det 
er for Alberte-Amalie, at hun ikke skal være Luciabrud. Hun ville så gerne gå forrest med en krans på 
hovedet. Og så skulle man pludselig sådan, dels forholde sig til at tænke, altså sådan virkelig, hører jeg det 
du siger. Er du sjov nu? Er det ironisk? Skal jeg tage det alvorligt, fordi jeg kunne slet ikke forstå det. 
Jeg har aldrig forestillet mig, at man satte fællesskabet, eller at man satte individet over fællesskabet. Det 
har jeg jo aldrig prøvet som lærer. Jeg har heller aldrig prøvet det selv som menneske. Så pludselig skulle 
jeg forholde mig til nogen, og jeg skulle ikke hade dem vel.  

A: Det lyder som et brat skifte. Altså ved den ene årgang? 

H: Det er et brat skifte. Ja, for den kommer, ja der kommer de der år, hvor vi så prøver at få den her nye 
elevgruppe med ind. Og pludselig, de kommer, vi fører dem jo selv ind. Vi vil dem rigtig gerne, vi er meget 
åbne, vi vil rigtig gerne, og de bliver her. Fedt nok. Men pludselig så stiller de altså også, alting, ikke de 
første, det er som om, der kommer sådan nogen pionerer først, som er med på okay, sådan er det. De er 
sådan set lydhøre, og det fungerer faktisk hele vejen op til og med udskolingen. Men de næste klasser som 
jeg oplever tre år efter, da jeg går ned og starter en 1. klasse igen, der er vi startet på det der nye system, 
med at man tager tre år, og så går man ned og starter forfra. Og den næste klasse, der er jeg fuldstændig, 
jeg er helt forbløffet og forbavset. Og det er vi også, altså min kollega er det samme. Og vi taler om det. Vi 
er fuldstændig frustreret over, hvad vi ikke skal stille op med den her nye udvikling. Fordi så er det jo 
ligesom en udvikling, der tager os, vi er ikke på forkant med dem længere. Vi bliver nærmest, altså vi 
bliver stillet til ansvar, spørgsmålstegn ved alting vi gør, og… 

For Hanne er det en oplevelse af, at udviklingen har overhalet hende, ”Fordi så er det jo 

ligesom en udvikling, der tager os, vi er ikke på forkant med dem længere.” Det giver 

følelsen af at miste kontrollen. I kontrast til starten, hvor hun og kollegaen forandrede 

tilgangen til undervisningen. Hvor det tidligere var dem, der udviklede skolen, så har de 

ikke længere følelsen af at være på forkant. Det er ikke længere dem, der er i kontrol i 

klasserummet, og de udfordres på deres legitimitet og kompetencer som lærere i 

relationsarbejdet med elever og forældre. I Hannes repræsentation af forældrene er der en 

tydelig klassebevidsthed. Og opdelingen af forældrenes klassetilhørsforhold bliver i 

Hannes optik ligeledes en afgørende parameter for, hvordan hendes autoritet som lærer 

er til forhandling. Der er den nye kreative klasse, der er højtuddannet eller på vej til at 

blive det eller har ’kreativt arbejde’ og på den anden side er der så de tosprogede familier, 



 

 

den gammeldags vesterbrofamilie, der har ufaglært arbejde, er arbejdsløs eller på andre 

måder får ”tingene til at hænge sammen”. Men den helt store forskel er ifølge Hanne den 

nye type af forældre der tager det åbne opgør, ved at udfordre Hanne og hendes kolleger 

i deres håndtering og undervisning af eleverne. Som Hanne siger, ”De har et eller andet, 

hvor de så alligevel holder sammen ik”.   

A: Så den autoritet du snakkede om før, hvad sker der med den? 

H: Den er ikke eksisterende for måske 50 % vedkommende, og de andre 50 % de siger ingenting, for det 
er jo også en anden slags forældre. Det er dem, som er blevet boende på Vesterbro og stadigvæk har en 
lejlighed og er blevet boende her. Og som aldrig havde tænkt sig, at de kunne få et hus i Brønshøj. Men er 
blevet boende her, og som er den der gammeldags Vesterbrofamilie med måske noget ufaglært arbejde eller 
arbejdsløs eller, som får tingene til at hænge sammen, men føler sig ikke velkommen. Og så er der stadig 
de tosprogede familier, som ikke passer ind. Og de stiller heller ikke spørgsmålstegn ved vores autoritet. 
Igen siger de ja, og mener nej og gør det ikke, men det er noget andet, der er på spil der. Det er ikke sådan 
et åbent opgør. Det kan du ikke tillade dig at sige til vores børn eller til mit barn rettere sagt. 

A: Hvad var den nye forældretypes baggrund. Havde I nogen ide om det? 

H: Jamen, de var jo højtuddannede eller på vej til at blive det. Eller var noget inden for noget, nærmest 
noget kreativt et eller andet. Om du er sådan noget makeupartist eller om du er, skriver på en bog eller er 
musiker, eller er skuespiller eller i hvert fald går med en i maven, eller om du er gymnasielærer, underviser 
på universitetet øh, har, det er lidt ligegyldigt i den her sammenhæng. For det er sådan set, uanset om du 
er, socialt er på samme liste eller på samme, det er jo ikke socialgruppe fem alle sammen. Det er socialgruppe 
1 alle sammen, men de har et eller andet, hvor de så alligevel holder sammen ik. Det føles som om, der 
bliver holdt sammen på tværs af makeupartisten fordi hun også kan gøre det på en film, der måske også 
bliver nomineret til et eller andet ik. Nå men jeg mener, bare for at tage et eksempel på nogen der har, og 
vi kommer om morgenen når, vi møder om morgenen, når det passer os. ’Vi ved godt, det ikke er godt at 
komme for sent, ja, og I kan også godt sige det til os og så smiler vi’. Og næste gang vi skriver til jer om, 
at vi kede af, at vi kommer for sent, så gør vi det på en serviet, der er meget lækker, og så skriver vi ”Kære 
lærere. Vi kom til at sidde og spise lune pandekager i morges. Pyha, vi ved godt vi kommer for sent. Knus 
og kram”. Knus med z og kram – pludselig, så skal man nærmest stå og give knus til et forældremøde. 
Og jeg har sagt goddag med hånden, fordi det har jeg altid gjort, og det er ligesom sådan en pæn måde, at 
invitere ind og vi siger farvel når vi går igen – ”Ej skal vi ikke have et knus?” – og jeg har virkelig sådan 
prøvet at holde, sådan holde, for at holde distancen fordi du kan ikke sige til dem bagefter ”det er ikke i 
orden dit barn kommer for sent, når du lige har skulle stå og give knus”. Og så er det blevet sådan en, 
altså nu skriver jeg den der søde lille serviet til dig, og så siger du da ikke mere til mig. Og det gjorde det 
sværere og sværere for os ligesom at stille nogen fælles krav. Altså det der nu gør vi alle sammen på den 
samme måde, den er jo for længst forsvundet også for lærernes synspunkt. Det er klart, at vi differentierer 
og ser det enkelte barn, vi ser det enkelte menneske, vi ser den enkelte familie, vi ser en gruppe der er her, 
en gruppe der er her. Det er ikke fordi vi vil ensrette dem, men vi har alligevel nogen holdninger til, at hvis 
man vil sige noget, så rækker man hånden op og. Og vi giver dem forskellige tegn, der hedder, at alle 
behøver ikke at sige, at det synes jeg også. Vi giver fx det tegn, at man klapper sig selv forsigtigt på 
skulderen, så kan læreren se det mente du også, skide godt unger. Eller man kan selv mærke, man behøver 
ikke sige det, man kan sådan mærke, det er bare okay jeg bare gør sådan for ligesom ikke at ende i, at 
alle skal have lov til at sige noget hele tiden. For det er de børn der kommer ind ’det synes jeg ikke noget 
om’ eller ’det synes jeg også noget om’ eller ’jeg synes du i stedet for skulle gøre sådan og sådan’ og ’ved du 
hvad, han sidder der og han laver egentlig ikke noget, er det rimeligt?’. Altså det er jo sådan nogen børn 
vi får ind, som er forhandlerbørn, som vil ses og høres. Og de skal ikke bare ses og høres, de vil være på, 
de vil nærmest performe. Man kan ikke bare rejse, sige øhm ’stykket kan jeg regne ud på den og den 
måde’. Der skal tegnes og Emilien datten dutten, og de bliver fornærmet, hvis man siger, jamen vi er 
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færdige, vi kan ikke nå mere. Altså du skal hele tiden hen i det enkelte barn og forhandle og forhandle og 
forhandle og forhandle. Den del synes jeg er vanskelig. 

Skiftet i relationen er et skifte i praksis. Socialisering, opdragelse, klasserummets regler 

versus forældrenes regler bliver måder at Hanne og hendes kollega oplever et skifte i 

vekselvirkningen med det omgivende samfund og klasseværelset – synet på opdragelse, 

type af beboere i grunddistriktet m.m. Forhandlerbørn kalder Hanne den type af elever, 

som ikke er opdraget til at indordne sig efter klasseværelsets traditionelle præmisser, men 

som har en anden type opdragelse med sig hjemmefra, som Hanne samtidig ser spejlet i 

forældrenes opførsel og ’arbejde’ med relationen til Hanne og hendes kolleger. Gennem 

Hannes frustration træder det samtidig frem, hvilke uformelle regler Hanne selv knytter 

til klasseværelsets adfærd. Hvordan forældrene skal begå sig for at deltage behørigt i 

fællesskabet gennem ikke mindst at være sin egen ’klasseposition’ bevidst. Som når de 

ressourcestærke forældre skal købe halalpizza og ringe hjem til Mustafas forældre. Hos 

Hanne er de forældreskabsnormer også forankret i ikke at gøre sine børn til unikke 

projekter, men i stedet at stræbe efter at sætte klassens fællesskab og udfordringer før den 

enkelte elev. At der er noget større ud over det enkelte individ som en filosofisk tilgang, 

der står i opposition til den mere neoliberale individdyrkelse, hvor det handler om tage og 

indtage rummet omkring sig. I det krydspres står Hanne og udfordres på hendes egen 

forståelse af fællesskabets normer, og hvordan det perspektiv er forankret i sociale 

spilleregler. Elevernes stærke positionering bliver ligeledes en paradoksal situation fordi 

de på sin vis repræsenterer tidens efterstræbelsesværdige elev, der individuelt og 

karismatisk træder i karakter og som performer, men som samtidig går på bekostning af 

fællesskabets hensynsfuldhed. I den forstand er det også som om, at to forskellige tiders 

livsfilosofier i praktiseret form mødes i overgangen mellem de forskellige 

forældregrupper. Hanne forsøger at sætte en fast retning, der peger mod fællesskabet ved 

at skabe autoritet gennem tydelige retningslinjer for adfærden i klassen. Men eleverne 

udfordrer hende på legitimiteten i forhold til at være den, som bestemmer.  

A: Hvad betød det for jer som lærere? 

H: Det er i hvert fald, man kan sige, at vi var nogen af de ældre lærere, jeg tror nok vi har taget nogen 
større spring op i vores lærerliv end vi nogensinde har forestillet os vi skulle gøre. Og det har været fint nok. 
Det har været rigtig godt. Og det har været inspirerende og interessant. Og det har været skide besværligt 
og nogen gange er det stadigvæk skide irriterende. Og der er nogen af de her ting jeg ikke accepterer 
stadigvæk, hvor jeg tænker ’ah ved du hvad’. Der er altså, der der skal være ro i min butik nu, eller det, 
nu et eller andet, nu er det nok, eller bum bum ik. ”Jamen, jeg ville bare” – ti stille, du har ikke fået 
ordet vel. Du skal sådan hen og så, og så går de jo hjem og siger ”hun er sur hele tiden”. Eller ”han er så 
streng, han siger vi ikke må sige noget eller ikke må svare” eller ”jeg bliver aldrig hørt”, hvor man tænker 
’hallo’, altså ik. Så det er det jeg mener, det er der vi er, vi er udsat for sådan et pres hele tiden, at det du, 
det er sværere at sige ’hey nu går vi videre’ fx, nu beslutter jeg, jeg er læreren, jeg har planlagt min 
undervisning og det her, nu er vi ude i noget snidder og snadder og hvem vil hellere have popcorn med eller 
uden salt. Altså jeg mener hallo, det er ikke interessant nu, eller det beslutter vi bagefter eller I kan skrive 
det ned på et stykke papir, men vi skal ikke høre det om argumenter for, hvad det nu måtte være. Altså 
ting som er ligegyldige, men som mange har en mening om. Og den skal udtrykkes.  



 

 
Nå, er Emil 1´er eller 2´er? 

Forældrenes involvering og arbejde med, hvad der foregår i klassen bliver også synligt 

gennem en indblanding i de principper, Cooperative Learning, som Hanne og hendes 

kollega arbejder efter. Med CL skal lærerne sætte eleverne sammen i grupper på baggrund 

af overvejelser om fx forskellige styrkemarkører, samarbejde på tværs af forskellige typer 

af elever samt sikre, at eleverne løbende får arbejdet sammen alle sammen, der igen er 

med til at styrke sammenholdet i klassen. Hanne finder ud af, at nogle af forældrene læser 

op på, hvad det er for metoder de anvender, og dermed også har interesse i, hvor deres 

eget barn er blevet placeret. Om barnet fx er en 1´er eller 2´er, og hvordan lærerne ser 

eleven gennem CL.  

H: (…) men, forældrene begynder jo at stille krav til os nu (banker i bordet samtidig), åbenlyse krav til 
hvem børnene må sidde i gruppe med. Og hvem de ikke må sidde i gruppe med. 

A: Fordi det ikke skal trække deres børn ned? 

H: De skal ikke trækkes ned eller, ”åh hun bliver så ked af det, hvis hun skal sidde sammen med den 
og den” eller ”det er også altid hende, der skal passe på den og den” eller et eller andet ik. Og så kan man 
så sidde der som lærer og sige jamen altså, det gør Selma og jeg, det er os, og det er kun lærerne, der 
bestemmer hvordan grupperne bliver sammensat. Fordi vi går efter det og det princip, der hedder cooperative 
learning strategier, og så gør man som 1, 2, 3 og i en gruppe og så gør man sådan og sådan. Og så kunne 
der jo komme forældre, der sådan sagde ’Nå, er Emil 1´er eller 2´er?’ Så har de siddet og sat sig ind i, 
hvad det var for et princip vi kørte undervisning efter, så ville de også vide, hvilken, i virkeligheden hvad 
vi havde tænkt eleven som ik. 

A: De analyserede jeres teori? 

H: De har analyseret vores, og så var det ikke godt nok, hvis nu eleven var 3´er vel. Og det har ikke kun 
noget at gøre med, om man er dygtig og om man er dygtig i alle fag og så videre. Det er også noget med, 
hvilken rolle får man i gruppen, og hvordan skal man passe på hinanden og så videre. Men ikke desto 
mindre, om vi så gjorde det af sociale grunde og sagde, vi sætter jer sammen sådan og sådan fordi vi mener, 
at det ville være godt for jer to at prøve at arbejde sammen, eller I har aldrig gjort det før, nu bliver i sgu 
nødt til overleve i det. Så kommer forældrene og stiller krav til det også. Og det har jeg hørt fra 
indskolingsklasserne, det er blevet meget værre nu. Nu vil alle have indflydelse på alle ting. ”Ah men altså, 
de er så gode venner, de bliver altså nødt, de bliver så kede af det, hvis de ikke”.  

Det er både vigtigt og nødvendigt at forstå forældrenes involvering som en omsorgsfuld 

dedikation til deres børns skolegang. Begge parter er så at sige på arbejde med eleverne.  

Men det skaber samtidig et større kompleks, fordi det sker samtidig med en spekulation 

i, hvordan deres barn er blevet placeret af lærerne i grupperne i forhold til kategorierne 

’godt’ og ’dårligt’ samtidig med at sprogbrugen med niveaudelinger får forældrene til at 

tænke deres børn i niveauer. Som Hanne selv siger, så tegner hun et generaliseret billede, 

men det til trods, så peger det alligevel på nogle af de udfordringer, der følger med lærer-

elev-forældrearbejdet i takt med, at lærernes rolle som autoritet er under forandring. Den 

dedikerede og involverende forældre, der går op i hvordan deres barn klarer sig i skolen, 

deltager så aktivt i sit barns skolegang, at vedkommende begynder at interessere og stille 

sig kritisk over for, hvordan lærerne arbejder som fagpersoner. Den intensiverede relation 

skaber samtidig nye komplekse situationer, hvor læreren netop skal have kompetence i at 
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håndtere involveringen fra forældrene. Samtidig er brugen af begreber og teorier aldrig 

uden påvirkning, men omvendt ændrer de synet på eleven som elev. Derfor bliver det 

nødvendigt have en særlig bevidsthed for, hvordan deres faglige sprog om eleverne 

gennem eksempelvis niveauer eller lignende ændrer ikke bare deres eget syn på eleverne 

men også forældrenes måde at tale om deres børn på.  

Helt centralt i udfordringen står et arbejde med at håndtere de individualiserende aspekter 

over for fællesskabets præmisser og de deri indlejrede forudsætninger, som ligger i gøre 

en klasse, hvor individet kan være til stede i fællesskabets forudsætning og omvendt.   

Særregler 

Som allerede tydeliggjort, så er det især forandringen i Hannes rolle som kravstiller til 

kravudsat, der udgør et af de store skift i lærer-forældre relationens gensidige arbejde med 

børnene/eleverne. Med mit afsæt i Dorothy Smiths forståelse ser jeg det som en 

konsekvens af, at både lærere og forældre er ’på arbejde’ i den stadige mere komplekse 

orkestreringer og organiseringen af de sociale relationers aktiviteter mellem skole og hjem.  

Derfor opstår der også stadig mere tvetydige svar på spørgsmålet om, hvad der er 

elevernes, lærernes og forældrenes rolle. Den individualiserede elev og forældrenes 

deltagelse i klassens relationer bliver for Hanne et arbejde med klassemarkører, et 

positionsarbejde med hende selv og forældrene for at skabe ’den nødvendige distance’. I 

det dobbeltsidige arbejde som både lærere og forældre udfører udvikles 

individualiseringsprocesser, der relaterer sig til kravet som omdrejningspunkt. Hvad kan 

kræves af hinanden og hvordan skal de respektive positioner som lærer og forældre 

forvaltes i konfigurationen af spilleregler for kravets karakter. Det bliver et spørgsmål om, 

hvordan kravet forvaltes når relationen bliver personlig eller antager den personlige 

relations karakteristika. Kompleksiteten bliver for Hanne yderligere accentueret gennem, 

at hver enkelt relation bliver kompleks i sig selv gennem fraværet af tydelige og 

genkendelige retningslinjer. I stedet er retningslinjerne åbne eller flydende og skal i stedet 

forhandles løbende. Hver enkelt relation kræver sine egne tolkninger og forhandlinger, 

når det ikke længere er muligt at sige: ”sådan er det her”. I stedet sættes de på prøve i 

deres valg i og eleverne tager deres valg med hjem i hjemmene, hvor de igen sættes på 

prøve. De skal i større udstrækning argumentere for deres beslutninger over for både 

elever og forældre.  

Fordi relationen individualiseres så markant i hensynet til den enkelte families særlige 

sammensætning og kompleksitet så ’flytter kravet ind’ og bliver afgørende for, hvordan 

lærerne og forældrene positionerer sig i forhold til hinanden. For Hanne bliver det især 

udfordringen med at håndtere hver enkelt families krav om særregler, særstatus og 

særbehandling, hvor Hannes rolle tenderer at blive en serviceudbyder, der skal opfylde 

specificerede hensyn for hver familie, der bruger skolen. Spændingsforholdet mellem 

Hannes ideologiske afsæt i klassen som fællesskab og den samtidige mere 



 

 

individualiserede bruger/kravmentalitet bliver som to flydende og overlappende 

kategorier til den grænse, som Hanne må arbejde for et etablere gennem løbende 

forhandlingspositioner med elever og forældre.  

A: Er der en stigende kompleksitet eller er den bare noget andet i dag? 

H: Jeg synes den er stigende, for der er så mange ting man skal tage hensyn til. Man skal i virkeligheden 
have en dagsorden for hver forældre, ikke bare forældrepar for de kan jo også, mange er jo skilt og har to 
familier, nogen gange sidder der jo fire med til en skole-hjem-samtale, fordi alle vil have indflydelse og 
mormor med også, altså jeg mener, du skal forholde dig til rigtig mange mennesker og du skal forholde dig 
til dem på hver deres måde, for at du selv kan overleve i det. Jeg kan ikke sige, sådan er det her. Jeg bliver 
nødt til at tænke, og fortælle, forklare, hvordan er det over for det her forældrepar eller den her elev i den 
her situation. Så jeg er meget mere på arbejde, og skal jo også, altså det er jo også en kæmpe stor forandring 
af lærerrollen, der er sket. Som man har skulle følge med, og på et tidspunkt tænkte man, kan jeg 
overhovedet det her ik. Og vil jeg overhovedet det her. Altså vil jeg være med til det her ik.  

A: Hvornår var, altså var der et særligt tidspunkt, hvor.. 

H: Det på det tidspunkt, hvor den her nye forældregruppe begynder at komme tilbage på skolen med alle 
deres krav og alle deres, specielt tror jeg det der har generet mig rigtig meget, det er den der med, at man 
officielt siger en ting, og at man ikke handler ud fra det. Og at man er okay med fællesskabet, bare os to 
har lov til at lave en anden. En anden regel, et andet regelsæt. At man hele tiden vil have særregler, 
særstatus, vil have sær-, det har været noget af det, jeg har skulle arbejde allermest med sådan rent mentalt 
ik, og tænkt, hvordan fanden klarer jeg det her. Hvorfor skriger jeg ikke bare af dem eller sådan et eller 
andet. Hvor jeg har måtte tænke, okay, det er en ny forældregruppe, det er næsten min egen datters alder 
og lidt ældre og hold da op, hvor har vi måske forkælet dem ik. Altså jeg synes jo nogen af de der, specielt 
mødrene, kan virke som store piger, der er skide forkælede, og som bare vil have det på deres måde. Og de 
forældre vil selv ses og høres. Og dermed skal deres børn også se og høres. Det tror jeg har været rigtig svært. 
Eller det har været en svær omstilling for mig. 

Hanne projicerer den nye forældretype over på hendes egen opdragelse, og ser det som et 

opdragelsesmæssigt aspekt forankret i en typificering af opdragelse, der trækker på ’de 

forkælede’ som en generationsbåren tendens. De forkælede forældre er for Hanne at se 

som konsekvensen af generations syn på opdragelse, hvor barnets ses som noget særegent 

og unikt – hvor barnet er i centrum for sit eget liv som et projekt i sig selv. Mødrene bliver 

til store forkælede piger, der hos Hanne kræver, at omverdenen indretter sig efter deres 

virkelighedsforståelse. I en ironisk distance til den nye forældretype kalder Hanne og 

hendes kolleger den type af forældre for ’første maj forældrene’, der er et ordspil over 

´først mig forældre’, fordi de i hendes oplevelse sætter sig selv først. I interviewet forsøger 

jeg at skubbe til Hannes opfattelse ved at spørge ind til om ikke den forældretype som 

Hanne tegner et billede af, netop ikke er arketypen på tidens gode forældre i skolen, fordi 

de netop vil noget med deres elever, og som derfor samtidig engagerer sig i deres børns 

skolegang. Men for Hanne bliver forældrenes klassemæssige tilhørsforhold og 

positionering manifesteret gennem en performancekultur. En juleklippeklistredag er ikke 

bare en juleklippeklistredag og kager er ikke længere bare citronmåner, med udgør 

udfoldelsesrum eller en scene for udøvelse af positionering, der handler om at fremvise 

kreativt overskud og markering af sociale klassede og kønnede værdier.  

A: Men er det ikke fordi de her forældre de vil noget med deres børn? 
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H: Det er vist det man kalder ’helikopterforældre’ eller ’curlingforældre’ eller. Jaa, eller de vil noget med 
sig selv og have de børn. Altså børnene er jo også nogen små projekter. Altså når nogen af de der forældre 
kommer til juleklippeklistredagen, så kommer de ikke bare derover, og så får de en limstift, så har de jo 
hjemmefra lavet skabeloner med hjemmelavet papir, de selv har trykt eller klippet ud af nogle gamle mapper 
eller et eller andet. Og kagerne er ikke bare en citronmåne vel? Jeg ville ønske, de snart ville sætte deres 
eget niveau ned, og så bare komme med en citronmåne og så sige ’ ja, det er hvad vi havde overskud til i 
dag, hvis I siger vi skal have kage med, så tager vi kage med’. Eller en pizza ik. Det er det der med, så 
kommer de mmh. Lige da muffin eller cupcaketanken kom frem, jeg var lige ved at falde ned ik, det var 
jo med glasur i alle mulige farver og ting og sager, og så bliver du jo. Det er jo for at vise sig selv frem. Ik. 
Det vil sige, du kan ikke bare. Enten så kommer du og er med på den måde, ellers så trækker du dig, 
fordi du ikke orker det ik. Fordi du skal. 

Hanne gør sig mange overvejelser om, hvem forældrene placerer sig hos som en at måde 

at reorganisere de ’klikkedannelser’, der også opstår mellem forældrene. I Hannes 

udlægning er de som lærere også nødt til at arbejde med forældrenes indbyrdes relationer, 

fordi det ses som vigtigt for klassens trivsel, at forældrene kender hinanden på kryds og 

tværs og ikke finder sammen i ’det genkendelige’. Samtidig er der igen et dobbeltarbejde 

at spore. Omvendt er det ikke nok, at forældrene bare er forældre, der finder sammen 

med ’ligesindede’. En del af forældrearbejdet er også at blande sig med klassens forskellige 

forældre. Men i Hannes optik ender de ’ressourcestærke forældre’ med at være en gruppe, 

som trods deres løfte om det modsatte ender med at marginalisering blandt forældrene. 

For Hanne er det helt tydeligt, at der foregår et positioneringsspil. Hanne lægger tydeligt 

mærke til, hvordan både elever og forældre lægger mærke til, hvem der gør og siger hvad. 

Det bliver en del af arbejdet, at arbejde med, hvordan de sociale relationer i klassen 

placerer sig i klassede og kønnede positioner.  Hos Hanne bliver det også et 

kønsspørgsmål i den forstand, at hun gennemgående refererer til mødrene som de 

ressourcestærke, der via kønnede strategier positionerer sig selv og sin status i 

klasseværelsets mikrosociologiske rum. Hanne ser de kønnede og klassede markører og 

arbejder implicit og forsigtigt skubbende til forældrenes måde at agere på ved fx at lægge 

op til samtale blandt forældre, som hun mener bør tale sammen.  

H: (…) vi skal passe på, at vi ikke kun sætter os sammen med dem. For det kan jo også være hyggeligt 
og nemt, og få en lækker cup cake i stedet for at sætte sig derover. 

A: Hos de ressourcestærke forældre? 

H: Ja, du skal hele tiden sådan, ik. Og give den ekstra tid til de forældre, som måske ikke af sig selv 
sætter sig og snakker sammen, og sige ”guud, Andreas mor, er det ikke rigtigt, at du også engang et eller 
andet. Prøv lige en gang at fortælle det til Dennis mor”. Så håber du på, at de så kan gennemføre snakken, 
når du også selv er gået. De andre skal nok finde sammen. Og der synes jeg at de rigtig, de marginaliserer 
sindssyg meget på den måde, fordi alle børn ved, hvem der kommer til en juleklippeklistredag fra klokken 
otte til klokken 10 d. 1. december ik. Alle ved, hvem der kommer og sætter tid af til det, og hvem der 
ikke kommer. Punkt et. Punkt to. Hvad har de med. Punkt tre til et fælles morgenbord eller et eller 
andet. Punkt fire. Hvem stiller sig sammen. Det er så synligt for de, hvis børns forældre, der ikke kommer 
nogen hen og sætter sig. Og så er der så nogen forældre, der sætter sig hen til nogen børn, og snakker med 
dem og klipper, og så er det dem, der bare sidder sådan her ’balalalala’ sidder sådan. De kan være totalt 
skadende og ødelæggende, og der skal du altså som lærer, der skal du kunne navigere vanvittigt forsigtigt 
i. Du kan ikke gå ind og så sige til dem, hallo I der seks såkaldte ressourcestærke mødre. Kunne I ikke 



 

 
lige sætte jer ud i seks hjørner her. Og snakke med nogen andre også. Og ligesom få inddraget dem og 
spørge dem, hvad de skal lave til jul.  

Der kan ikke laves faste retningslinjer for relationerne, fordi de er hele tiden i forandring. 

Og relationerne er også klassede og kønnede i deres markører på måder, som i hvert fald 

Hanne har et blik for og en samtidig bevidsthed om, at hun gennem det indirekte sprog 

må arbejde på at skubbe til de klassede og kønnede grupperinger, der opstår mellem de 

ressourcestærke forældre. Ikke mindst ud fra en betragtning af, at elever også ser og ved, 

hvilke forældre det er, der altid møder op, og hvem der ikke gør. I arbejdet med nogle af 

forældrene bliver relationens krav- og serviceorientering til et komplekst magtspil med 

brugen af både skriftlige og fysiske affektive strategier i forsøget på at reorganisere 

lærerarbejdet omkring den enkelte elevs krav til Hannes opmærksomhed. Hanne er 

samtidig selv bevidst om, at arbejdet med forældrenes interne positionering i klassen er et 

ømtåleligt arbejde, hvor hun også selv må håndtere omrokeringen af fastlåste 

klassemønstre på subtile måder, hvor grupperinger ikke direkte italesættes.  

Arbejdsværelset og den ekstra bevidsthed 

Om hjemmet som en symbolsk orden skriver Birte Bech-Jørgensen, at ”Et hjem bliver en 

symbolsk orden gennem de værdier og betydninger, som tillægges vaner, kommunikation 

og de objekter, der udgør hjemmets materiel” (1994: 203). Med det mener Bech-

Jørgensen, at hjemmet får sin meningsfuldhed og at subjektet håndterer hverdagslivets 

betingelser gennem de betydninger, som i skabelsen og genskabelsen bliver til mønstre af 

”upåagtede aktiviteter” (Ibid: 203). Hjemmets forskellige rum finder sin udformning i 

relation til, hvordan aktiviteterne er struktureret af tid, rum, køn, arbejdsdelinger og 

normerne for betydningen af hjemmets symbolske orden.  

For Hanne var hjemmet først det sted, som hendes mand kom hjem til sent om aftenen, 

og som hun derfor måtte hente og bringe deres barn til samtidig med, at det også er det 

sted, hvor lærerarbejdet får forankret sin betydning som symbolsk og materiel orden ved 

at være et mellemsted og mellemrum mellem arbejdet og hjemmets afgrænsede sfærer. 

Arbejdsrummet i hjemmet bliver som et mellemrum en mellemstation for bevidsthedens 

krydsning mellem arbejdets tid og hjemmets tid. Skolen er til stede som en skyggetilstand 

i hjemmet, hvor der både foregår planlægning, koordinering og arkivering. Hjemmet 

bliver som mellemrum et hukommelsesrum. Skolen er til stede i hjemmet som et 

arbejdsrum og et frirum, hvor arbejdet kan udføres i kontrast til skolens lokaliserede 

fysiske forankring og krav til hendes opmærksomhed. Materialiteten gennem 

arbejdsrummets ’lærerlivsobjekter’ synliggør rummets funktion, men bliver også et 

affektivt rum, der rummer minder og erfaringer fra lærerlivet. Hanne taler ligefrem om 

rummet som det sted, hvor man gjorde skole, og erfaringssporene temporale strukturs 

forankring i rummets materialitet og artefakters evne til at være hukommelsesspor fra 

lærerlivet træder på den måde frem i hendes fortælling. Men det er ikke kun hjemmets 
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rum, der bliver et arbejdsrum. Hannes omverden er med den ’ekstra bevidsthed’ også et 

mentalt arbejdsrum, der følger med hende rundt. Hanne taler om gå rundt med en ’ekstra 

bevidsthed’ som en opmærksomhedstilstand, hvor det hun møder uden for skolens tid 

kan bruges i undervisningen. 

A: Og hvad har det der forberedelsesrum, som man har haft derhjemme, hvad har det betydet for en som 
lærer? Hvordan har det været at være i det rum, som var ens forberedelsesrum? 

H: Jamen, det var jo der man sad og gjorde sin skole. Har siddet og skrevet tanker ned og fundet på nyt, 
eller lavet det samme som sidste år eller rettet, skrevet elevplaner, ringet til forældre og klippet ud fra et eller 
man har fundet, når man har været på kunstmuseet og tænkt den der, den kan jeg bruge til en illustration 
til den der. Altså du har altid som lærer haft, altså gået med sådan en form for ekstra bevidsthed, hvad er 
det jeg laver lige nu, og ser lige nu, og læser lige nu, og oplever lige nu – og kan jeg bruge det i min 
undervisning. Direkte eller indirekte. Og det bliver jo så klippet sammen, i hvert fald fra dengang jeg 
startede som lærer, med fysiske ting og mapper og… 

Hannes udsagn ”Det var jo der man sad og gjorde sin skole” er et pudsigt udsagn. Umiddelbart 

ville jeg tænke, at gøre skole foregik på skolen. Men hjemmekontoret blev skolearbejdets 

’back stage’, hvor organisering og koordinering til den performative del af lærerarbejdet 

fandt sted. Når jeg har snakket med de lærere, som har været lærere inden LOV 409 og 

tilstedeværelseskravet træder i kraft, så er forberedelsesrummet i hjemmet et sted langt de 

fleste har en særlig følelsesmæssig relation til, fordi rummet rummer nogle særlige 

kvaliteter. Hjemmekontoret er det sted, som gjorde det muligt for dem, ja at arbejde 

hjemme, men også at praktisere et arbejdsliv med forberedelsesrummet som både 

materiale- og erfaringsbank med fraværet af skolens støj og krav af interaktioner. Det 

hjemlige forberedelsesrum er lige så meget til stede af den årsag, at der har været af 

overgang fra skolen til hjemmet, som har tilhørt ’den private sfære’ eller som en måde at 

tage intensiteten og trætheden ud af arbejdet på. Hjemmeforberedelsesrummet udgjorde 

for mange af de lærere jeg møder undervejs muligheden for at koble af efter 

undervisningen, og tage aktiviteten op senere eller at kunne gå til arbejdet, når 

inspirationen melder sig. Som en mellemstation er arbejdsrummet et mellemrum i 

hverdagen mellem arbejde og familie, mellem at være ’on’ og være ’off’, som har 

muliggjort muligheden for selv at arbejde med arbejdets intensitet gennem brugen af 

rytmer. Udfordringen bliver dog med tiden den teknologiske udviklings og brugen af mail 

og telefoner, der bringer nye grænseløshedsproblematikker med sig i forlængelse af 

lærerarbejdets intensitet. Eller sagt anderledes. Intensiteten i undervisningspraksissen er 

som indlejret del i lærerarbejdet en proces, der kræver meget af læreren. Flere lærere taler 

om at være trætte efter undervisningen, og have brug for en pause efter flere timer med 

undervisning. Og jeg oplever også selv i mit feltarbejde, hvordan støjen hele tiden er til 

stede som en baggrundsaktor, og hvad det gør ved en hele tiden at være i støj og 

interaktioner. Kontrasten er markant de første gange man er på en skole med 

opmærksomheden spidset til, og intensiteten af støj og interaktioner erfares tydeligt i 

kontrasten mellem at være på skolen og forlade skolen efterfølgende. At gå ud af larmen 

og ind i roen. Efter tilstedeværelseskravet klager flere over, at de ikke kan ’tænde’ for 



 

 

kreativiteten, og nogle tyer endda derfor mere til lærebogsmateriale, fordi ’energien’ ikke 

længere er der. Derfor var forberedelsesrummet for mange et vigtigt temporalt rum, da 

det muliggjorde, at lærerne kunne administrere deres træthed, lyst, fordybelse, kreativitet 

og forhold i privatlivet ved at bruge forberedelsesrummet som et instrument, der sikrede 

bedre rytmiske overgange mellem arbejdsliv og familieliv, mellem energi og træthed i 

håndteringen af den fysiske og mentale udmattelse. I den forstand bliver det et 

passagerum for lærerarbejdets øvrige aktiviteter som et synkroniseringsted og et sted til 

fordybelse.  

Gennem parken 

Hanne taler neden for inden LOV 409 og om, hvordan der allerede er en uformel norm 

om tilstedeværelsestid forankret i kravet om bl.a. mødeaktivitet og samarbejdsrelationer 

af forskellig art, der for Hanne især knytter sig til det tværfaglige arbejde og den sparring, 

der foregår omkring det sociale arbejde med elevernes trivsel, diagnoser m.m.  

A: Og hvordan tror du det bliver med kravet om tilstedeværelse? 

H: Det er jo ikke fordi, at vi ikke har tilstedeværelsestid nu. Der er jo ikke nogen, stort set fra i dag, som 
går herfra før klokken er tre, fire stykker. Ingen. Alle er her. Hænger ud med alt muligt andet, og så går 
de hjem og laver mere. For lige nu er det samarbejdsrelationer, møder, mødes om det, eller jeg har lige været 
til noget supervision nede hos psykologen omkring en elev med en diagnose, og hvordan tackler vi det, og så 
har jeg været til møde med en kollega omkring planlægning af et, en forældresamtale, meget vanskeligt, 
hvordan håndterer vi det. Så har jeg haft undervisning og så videre ik. Så det er ikke fordi, at vi ikke er 
her. Vi er her hele tiden. Og vi er her meget. Også selvom vi ikke underviser. Men, men den der frihed til 
også at kunne sige ’pfff, nu orker jeg simpelthen ikke mere. Nu går jeg hjem. Jeg tager sgu dem her med 
hjem, og laver dem færdige derhjemme’. 

A: Så kobler man lige af et par timer, og vender så tilbage til det? 

H: Ja netop ik. Eller når jeg går hjem her fra skole, så går jeg tit over gennem sådan en lille mikropark 
jeg har, og nogen gange tager jeg en tur rundt om en eller to af søerne. Meget ofte sammen med en kollega, 
som også er en god ven. Så går vi den der tur, så siger vi hej og så går vi hver til sit. Det er meget sjældent, 
at vi går op til hinanden og drikker te eller spiser kage eller sådan noget. Men vi tager lige, og så snakker 
vi os selv og vores liv og vores elever og bla bla bla. Det er sådan en måde at koble af på og komme hjem 
på, og ligesom få lagt overlæreren til side og komme hjem og gøre noget.  

Hanne påpeger, at de inden om kravet om tilstedeværelse har opholdt sig meget på skolen. 

Af både sociale og arbejdsmæssige årsager. De sociale adfærds- og trivselsaspekter af 

lærerarbejdet kræver koordination med andre fagligheder og kolleger uden for 

undervisningstiden. Men friheden til selvbestemmelse og tiden samt muligheden for at 

tilpasse ens tilstedeværelse i hvilken form for tid og rum, der passer til et vurderet behov 

har tidligere givet en anden frihed. Det har været muligt at lytte til kroppens træthed og 

rytmer og afstemme arbejdets aktiviteter, med udformningen af tidsrum i løbet af dagen, 

hvor der blev taget hensyn til tidsrummenes forskellige former for intensitet. Ved at gå 

tur med kollegaen bliver det muligt at afbøje dagens påvirkning. Som Hanne siger, så blev 

det med LOV 409 fremadrettet både spørgsmålet, hvad der ville ske med lærernes 
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mulighed for selv at arbejde med arbejdets intensitet gennem etableringen af forskellige 

typer af tidsrum og tidskvaliteter. Fx er den tidstekstur, der er forbundet med gåturen 

sammen med kollegaen for Hanne en omstillingsperiode mellem skole og hjem, der 

næsten rituelt kommer til at markere et tidsrum, hvor det er muligt at koble fra og lade op 

i overgangen mellem skole og hjem.  

Opsamling 

Hannes livshistorie handler om at være mellem de indre og ydre grænser. Det 

livshistoriske perspektiv har været interessant at arbejde med i lyset af den institutionelle 

etnografi. Hendes fortælling om mødet med skolen for 35 år siden er mødet med en skole, 

hvor lærerne har suveræn selvbestemmelse. Undervisning og undervisningsmateriale er 

det der står i lærebøgerne, som de ’garvede og gamle’ lærere trækker frem fra 

katederskuffen. Hanne er derimod selv drevet af en social indignation og vil forandre 

undervisningen. Den skal være i øjenhøjde med eleverne, inddrage eleverne og tage afsæt 

i den virkelighed, som eleverne lever i uden for skolen. Fordi skolen ligger i et kvarter 

med arbejdsklassefamilier, indvandrere og dermed tosprogsbørn fra en lang række af 

lande, så er det vigtigt at undervisningen er socialrealistisk og inddrager temaer med tråde 

til børnenes hjemlande. Skiftet er symptomatisk for et skifte i tilgangen til lærerfaget og 

en ny type af autoritet og identifikation, hvor lærerne ud over at forme 

undervisningsmaterialet til den konkrete klasse også involverer sig i børnenes liv ved at 

involvere sig i familierne. Hvis faren drikker for meget, så får han det at vide direkte af 

lærerne. Hanne forsøger i den forstand at forme skolen så den i større udstrækning 

tilpasses eleverne. 

Samtidig er der en klar grænse omkring autoriteten Hanne som lærer. Da hun var gravid 

var det ligefrem grænseoverskridende for hende, når et forældrepar spørger, om de skal 

køre hende hjem efter et forældremøde. En sådan gestus hørte ikke til måden grænserne 

mellem Hanne som lærer og Hanne som privatperson var organiseret på. Igennem 

Hannes livshistorie lærer jeg, hvordan der hele tiden nedbrydes og opstår nye 

grænsedragninger i hendes udvikling som lærer over 35 år. Hanne beskriver selv, hvor 

problematisk den suveræne selvbestemmelse var for arbejdet med eleverne. Men historien 

handler også om, hvordan der i stigende grad stilles krav til lærerne. Fra en totalt 

fraværende leder til en leder, der stiller krav. Fra fuld bestemmelse over undervisningen 

til undervisningsplaner og læringsmål. Fra forældre uden interesse for børnenes skolegang 

til overinvolverede forældre. Fra kontaktbøger til mails, der kan får kommunikationen til 

at stige, som kan læses i New York og bryder med grænserne i tid og rum. Alle disse 

forandringer er forandringer i Hannes tidsmiljø. Nye tidsordener og tidskonflikter opstår 

i takt med, at arbejdets grænsedragninger bliver mindre transparente, mere subtile og 

kræver mere positioneringsarbejde – hun skal pludselig til at overveje, om hun er en lærer, 

der giver forældrene kram, eleverne kram, er venner med dem på facebook, er ligeglad 



 

 

med om cupcakeforældrene sidder sammen med cupcakeforældrene i stedet for sammen 

med halalpizzaforældrene. Hanne må lære at leve med, hvordan forældre og elever 

forandrer sig ganske betydeligt. Det stiller nye krav til hendes måde at forstå og positionere 

sig selv på. Gennem Hannes fortælling om hendes erfaringer med de centrale skift i 

lærerarbejdet bliver det tydeligt, hvor meget skiftene i synet på lærerrollen er knyttet til 

måden arbejdet organiseres på som både en indefra og en udefra og ind bevægelse. 

Tilpasningen af lærerrollen er en tilpasning, som Hanne og kollegerne prøver at finde de 

nye grænser i, men som samtidig betyder praktiseringen af et lærerliv, der breder sig ud i 

tid og rum. Særligt de nye og mere komplekse forældre og elevrelationer kræver nye 

kompetencer at håndtere.  

Forældrene kræver eller indtager også rummet og lærernes tid på en ny og for Hanne 

uventet måde samtidig med, at skolen bliver afhængige af at tiltrække ressourcestærke 

forældre. Som lærerne ender med selv at lægge strategi for og efterfølgende hverve til 

skolen. Samtidig betyder den økonomiske decentralisering til skolerne nye hårde 

prioriteringer såsom, om de skal løbe hurtigere eller fortælle forældrene, at eleverne ikke 

kommer på lejrskole med den samtidige risiko for at miste dem. Hvor Hannes livshistorie 

i starten handler om at tage og være i kontrol samt retningssættende for skolen, så skifter 

erindringerne gradvist ændrer karakter til at være forankret i erfaringer med forsøget på at 

håndtere de nye mere komplekse grænsevekselvirkende relationer, som nu væver sig ind i 

skolen. Hvor forældre tidligere aldrig ville stille spørgsmålstegn ved undervisningen, så 

begynder de at sætte sig ind i, hvad det er for en teori deres undervisning bygger på. 

Skolens sensitivitet over for, hvordan bybilledet og dermed forældresammensætningen 

forandrer sig bliver et eksempel på, hvordan tidsmiljøet også forandrer sig sammen med 

teknologien, økonomistyringen, inklusionselever og de nye elev- og 

forældrepositioneringer inde i klassen og til forældremøder. Klasseværelset bliver et 

minisamfund i lokalsamfundet, og lige så hastigt som bybilledet forandrer sig lige så hastigt 

forandrer forældresammensætningen sig. Hverken elever eller forældre står stille og er det 

samme. I Hannes livshistorie bliver det tydeligt, hvor ofte hun og kollegaerne udfordres 

af, at forældre og elever forandrer sig. Forandringer som de er nødt til at være adaptive i 

forhold til. Hanne taler også en del om, hvad der kunne kaldes for den analytiske 

bevidsthed. Hun omtaler selv den ’ekstra bevidsthed’, som udtryk for, at være på udkig 

efter inspiration til undervisningen i sin tid uden for skolen.  

Hannes lærerliv har handlet om forskellige typer af tilpasninger. Hverken elever, kollegaer, 

forældre, ledere, omverden, de politiske krav, mål og formål med skolen er statiske. 

Livshistorien er i den forstand også en livshistorie om tilpasninger af hendes tidsmiljø. 

Tidsformativerne (Aili 2007) forandrer sig meget på de 35 år. Både i forhold til 

klasseværelset med undervisningsmaterialer og nye former for elev- og 

forældrepositioneringer. Men også arbejdet med at tilpasse nye informations- og 

kommunikationsteknologier, nye forældrerelationer og sin egen rolle som lærer i takt med 

at autoriteten omkring lærerne forandrer sig og både elever og forældre kommer mere i 
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øjenhøjde. Som Hanne samtidig gør klart, så var tiden uden indblanding udefra bestemt 

ikke uproblematisk. Ingen synlighed, ingen vejledninger, ingen intervention af 

undervisningen, ingen formelle samarbejdsformer omkring klasserne var også 

problematisk. Men samtidig bliver Hannes arbejde over tid mere præget af porøse grænser 

mellem lærer og elever, lærer og forældre, lærere og økonomi, lærere og kommunikation, 

der kræver andre typer af kompetencer i at tolke, tyde og bearbejde de nye 

grænsesætninger og grænseoverskridelser.  

 

Den store historie - forandring og styring af 

folkeskolefeltet samt forskydninger i 

lærernes samfundspolitiske rolle 

Dette afsnit er et udviklingshistorisk afsnit skrevet i en anden stil end den øvrige 

afhandling. Afsnittet er min vinkling af folkeskolens historie med en vægt på følgende 

centrale nedslag: Hvornår og hvordan bliver skolen gradvist gjort til en samfundspolitisk 

institution, hvor strategier og reformer, i stigende grad influerer på lærerarbejdet. 

Interessen herfor er blandt andet opstået gennem den institutionelle etnografi, med fokus 

på det ekstralokale uden for lærernes hverdag, som influerer på deres arbejdsliv. Men det 

har også betydning for tidsmiljøet. Dets karakter vil samtidig være afhængig af, hvilke 

krav, ideologiske forståelser af skolen, styringsinstrumenter m.m., der karakteriserer 

lærerarbejdet samt især, hvordan lærerne selv forstår ’kerneopgaven’, og hvorvidt det 

flugter med de logikker, der fra et styringsniveau tillægges – som forholdet mellem det 

indre og det ydre. Jeg er således interesseret i at undersøge, hvordan den statslige og 

kommunale involvering, som det også kom til udtryk hos Hanne, som det ’ekstralokale’ 

(Smith 2005) uden for skolen over årene forandrer sig både i omfang og i type. Analytisk 

forstår jeg i udgangspunktet reguleringer som: 1) Et forsøg på levere svar på en række af 

de italesatte og synliggjorte problemer, der træder frem i takt med at folkeskolen som 

uddannelsesinstitution gennem forskning m.m. også får synliggjort en række af de 

udfordringer, som skolen står med og ikke lykkes med. 2) Den løbende modernisering af 

alle velfærdsstatens institutioner, som løber parallelt med udviklingen op gennem årene. 

3) En løbende kamp mellem fagforeningen og finansministeriet/moderniseringsstyrelsen 

om at definere vilkårene for lærerarbejdet med spørgsmålet om lærernes tid som et 

centralt fællespunkt for magtkampen.  



 

 

I min læsning har jeg især fundet det interessant, hvordan statslig og kommunal regulering 

bliver en del af folkeskolelærernes arbejdsliv, og hvad der kendetegner bevægelserne 

mellem at give autonomi og pålægge kontrol. Jeg har også undersøgt, hvilken indflydelse 

globale institutioner som OECD har på udviklingen herhjemme. Ideelt set havde jeg også 

set nærmere på EU, men det faldt for afgrænsningen. Jeg har i stedet set mod 

organisationer som OECD, fordi de i dag udøver stigende global indflydelse på forskellige 

landes skolepolitik gennem ’blød styring’ - produktion af anbefalinger, analyser, reviews, 

sammenligninger mellem lande, rådgivning om skolepolitisk forvaltning m.m. Det er 

eksempelvis derfra, at der opstår en bekymring over et stigende fragmenteret 

uddannelsessystem, der fører til Undervisningsministeriet udstedelse af Fælles mål 

(Coninck-Smith et al 2015: 25).  

Mit afsæt fra efterkrigstiden og frem er valgt, fordi det samtidig er i den tidsperiode, at 

velfærdsstaten har sin begyndelse og hvor folkeskole, samfundsforhold og politik for alvor 

bliver tænkt ind i hinanden. Det er især omkring 1900-tallet, at folkeskolen begynder at 

blive en vigtig samfundspolitisk institution i synet på skolens opgaver og 

samfundsinfluerende funktioner (Coninck-Smith 2000). Hertil hører en række af 

forudsætninger, der gør omstillingen mulig. At børnene arbejdede mindre og derfor havde 

mere tid til at gå i skole. Dermed var det første og største skridt på vejen mod folkeskolen. 

Det er således ikke mere end godt 100 år siden, at ideen om uddannelse og skolegang for 

børn ender med at blive til en af de største selvfølgeligheder i nyere tid, og hermed 

normaliseringen af ideer om, hvordan et børneliv skal se ud. Børnenes tid blev i sidste 

århundrede, i takt med arbejdsmarkedsændringer og nye familiemønstre, i stigende grad 

til samfundsinstitutionernes tid. Følgende afsnit er derfor samtidig en redegørelse af, 

hvordan børnenes tid i skolen udvikler sig som noget, der kan og bør bedrives med særlige 

indsatser, formål og mål for øje. Endelig er det interessant at det læse det følgende 

historiske afsnit læse med forrige analysekapitel med Hanne in mente.  

Efterkrigstiden: Folkeskolen som del af 
velfærdssamfundet 

I undervisningsvejledningen Den blå betænkning, der fulgte i kølvandet på 1958-loven, 

står der skrevet, at ”Siden den anden verdenskrig har der i mange lande været et udbredt 

ønske om reformer inden for opdragelsen og undervisningen” (Den Blå betænkning 1960: 

24). Reformerne laves på baggrund af et ønske om at reformere det pædagogiske arbejde 

i folkeskolerne i lyset af de to verdenskrige. Lydigheden og disciplinen i forbindelse med 

bl.a. den tyske nationalsocialisme ses som en forudsætning for, at verdenskrigene i det 

omfang kunne udvikle sig. Det lydige folk blev et skræmmebillede, og derfor skulle skolen 

være ansvarlig for at gøre børnene til selvstændige og kritisk tænkende samfundsborgere.  
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Folkeskolens lærere må derfor medvirke til at modvirke disciplineret adfærd ved at gøre 

eleverne i stand til at tænke kritisk og leve demokratisk. Denne ’lærertype indtræder i 

mellemkrigstiden med nye tanker om, hvilken rolle en folkeskolelærer skal udfylde i 

(ud)dannelsen af eleverne, og folkeskolen gøres dermed til en institution, der skal 

modvirke disciplin og autoritetstro (Pedersen 2011). Erfaringerne med udviklingen af den 

tyske nationalsocialisme bliver i dansk kontekst forsøgt forebygget gennem en anden 

pædagogisk indsats i skolerne. Kongstanken er, at lærerens autoritære position skal 

nedbrydes og eleven i stedet skal sættes i centrum for sin egen skolegang9. I intentionen 

om, at eleverne skal lære at forholde sig kritisk til autoritære styreformer, så skal lærernes 

synlige magtposition gentænkes. Som alternativ til ’den sorte skoles’ brug af disciplinering 

og udenadslære er målet i stedet at opdrage eleven til at udvikle et demokratisk sind, give 

det selvtillid og højne ligeværdigheden. Lærerrollen får en stærk dannelsesorienteret 

position med demokratisk sindelag og et elevcentreret fokus som sit formål. Et formål 

der ved nedbrydningen af lærerautoriteten er et formål, der skal praktiseres gennem 

måden læreren går til undervisningen og skolen på. Det leder også til et politisk mål om, 

at ”(...) en mindre grad af ulighed er et almen accepteret politisk mål i vores samfund” (Hansen 1973: 

6).  

Med 1958-loven bliver betingelserne for at drive skole på land og by gjort ens med 

muligheden for udskydelse af elevernes opdeling til efter 7. klasse. Ud over at give eleverne 

kvalifikationer, så skulle skolen også sørge for at give de bedst mulige betingelser for, at 

eleverne vokser op, og bliver harmoniske, lykkelige og gode mennesker (Den Blå 

Betænkning 1960, nr 253: 29). Perspektivet på forvaltningen af elevernes tid i folkeskolen 

bliver i kombinationen mellem samfundsfaglige overvejelser og et syn for institutionens 

opdragende funktion til et spørgsmål om, at uddannelse er pædagogik i en form, hvor 

skolen har betydning for elevernes subjektiveringsprocesser.  

I starten er det med andre ord efterkrigstidens efterdønninger, der sætter sit præg på 

skolen og den skolepolitiske dagsorden gennem en værdiorienteret diskussion om, hvad 

og hvilken type elever folkeskolen opdrager eleverne til at være. Denne periode er også 

blevet kaldt for den reformpædagogiske periode, der med tråde til efterkrigstidens anti-

autoritære tanker, nu direkte influerede socialiseringen gennem demokratisering af 

klasserummet og praktisering af undervisning i øjenhøjde. I 1976 blev alle elever forsynet 

med en blå pjece, hvor den nye folkeskolelov blev forklaret. Nu var det slut med at opdele 

elever efter almene og boglige linjer, og klassens time med tid til eleverne kunne yde 

indflydelse blev en realitet (Coninck-Smith et al 2015: 27). Det sidste boglige hold fik sin 

realeksamen i 1978, og enhedsskolen bliver en realitet.  

                                                      

 
9 Formelt er det med folkeskolelovene fra henholdsvis 1958 med den blå betænkning og fra 
loven i 1975, at eleven sættes i centrum 



 

 

1960-70erne er også tiden, hvor ni års skolegang gøres obligatorisk som en måde at sikre 

bedre livsvilkår for kommende generationer end forældrene havde oplevet det, og lighed 

gennem uddannelse bliver et centralt socialdemokratisk varemærke (Coninck-Smith et al 

2015: 29). På skolerne indføres der i 1970´erne indføres nye ’sociale teknologier’ som 

klassens time, gruppearbejde og andre former for aktiviteter i forsøget på at udjævne noget 

af den magtasymmetri, der er og især har været mellem læreren og eleverne. Skolen må 

bygge på åndsfrihed og demokrati. Eleven er i denne henseende ikke at betragte som en 

beholder, der skal tankes op med viden, men et refleksivt individ, der skal udvikle 

selvstændig tænkning, gå foran i læringen og udvikle demokratisk samfundssind. Forud 

for udviklingen er også børnepsykologien vokset frem som skole i USA og Tyskland. Med 

reformpædagogikkens ændrede læringsmål og nye undervisningsformer sker der en 

ombrydning af magtkonstellationen i klasseværelset og pædagogikkens ændrede 

normative fundament skal række ud og skabe bevægelse i samfundet. (Grinder Hansen 

2013: 247-248).  

I denne tid handler det også om at åbne skolen op ud mod sin omverden. 

Reformpædagogikken er iværksat af tanker udefra. Rousseaus tanker om fri 

børneopdragelse er atter taget op til revision og samtidig hersker der en stærk inspiration 

fra den amerikanske filosof og pædagog John Dewey, der også tog udgangspunkt i barnet 

og dets egne interesser (Grinder-Hansen 2013:248). Et børneperspektiv, der sætter barnet 

i centrum for udvikling og læring. Mellemkrigstidens tanker er i 70´erne alment udbredt 

og realiseret. Hvor projekt- og temaarbejde, medindflydelse til eleverne prægede skolen, 

så var forsøgs- og udviklingsarbejdet blevet til et mantra og sågar blev til en mainstream 

måde at praktisere undervisning på (Grinder-Hansen 2013:279). Skolen er blevet en 

integreret del af det institutionelle niveau som nations- og velfærdsbygger, der bygger på 

demokratiske værdier som sit fundament.  

I U90, uddannelsesplanlægningen frem til 1990´erne offentliggjort af Det Centrale 

Uddannelsesråd til regeringen i 1978, nævnes det, at samfundets indsats for at mindske 

uligheden ligeledes må være synligt i uddannelsespolitikken (Det Centrale Uddannelsesråd 

1978). Skolen skal ikke bare formelt men også reelt bryde med den samfundsmæssige 

skævvridning i den sociale reproduktion. Læreren skal undgå at være autoritær og eleven 

skal, i videst mulig udstrækning, uddanne sig selv gennem selvdisciplin. Det afgørende 

vendepunkt i logikken er her, at individets eksistentielle udvikling igennem 

selvrealiseringsprocessen bliver betingelsen for den solidaritet, som velfærdssamfundet 

bygger på – koblingen mellem samfundsideologi og subjektivering på et institutionelt 

niveau. Evnen til at være solidarisk går gennem tilblivelsen og udviklingen af et refleksivt 

individ, der ikke bare adlyder, men som er empatisk og kan sætte sig i den andens sted 

gennem refleksiv tænkning og sympati. 

Den spirende forskning i skolernes betydning for klassemønstre begynder at tydeliggøre, 

hvilken rolle folkeskolen spiller i fx reproduktionen af sociale klasseskel. Her intensiveres 

et sociologisk perspektiv på skolens betydning for, hvilket livsforløb eleverne senere får 
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samt, hvilke koblinger der er mellem elevens familiære baggrund og elevens vej gennem 

uddannelsessystemet. Skolens opbygning af fag, linjer, undervisningsmetoder, udbuddet 

af valgfag bliver ikke bare værdimæssige orienteringer, men også betydningsfulde for, 

hvordan eleverne kan tænkes at klare sig senere hen. Ændringen foregår samtidig med, at 

man politisk over længere tid har diskuteret nødvendigheden af, at blive bedre til at skabe 

lige muligheder for alle, modvirke social ulighed og skævvridning og fortsætte i tråden 

med understøttelse af elevernes personlige udvikling. Eksempelvis laver Erik Jørgen 

Hansen på vegne af SFI, og med inspiration fra Sverige, i 1960erne en undersøgelse af de 

unges uddannelses- og fravalg, der viste, at unge fra veluddannede hjem eller socialgruppe 

1 familier fortsatte i uddannelsessystemet, mens børn af socialklasse 5 familier gik ud af 

skolen efter 7. klasse samt, at 25 gange flere unge fra de bedst stillede og uddannede 

familier fortsatte i gymnasiet (Coninck-Smith et al 2015). Det samme billede gjorde sig 

gældende i de øvrige OECD-lande på nær Sverige. Derfor kiggede de danske politikere 

og skolefolk til Sverige og så, at forlængelsen af undervisningspligten til ni år, udelt 

skolegang og større faglig valgfrihed faktisk formåede at forandre de ulighedsmønstre, 

som ellers prægede skolen. Udviklingen af den danske skole blev i den forstand koblet til 

erfaringer fra udlandet.  

Det blev tydeligt, at det fra politisk hold var muligt at foretage ændringer i uddannelsens 

opbygning gennem længde, varighed og fag som kunne ændre på udfaldet af elevernes 

fremtidige vej og chance for at klare sig gennem særligt det boglige uddannelsessystem og 

frem til arbejdsmarkedet. Ved at ændre på skolestrukturens organisering for elevernes 

skolegang, var det altså muligt at påvirke og omgøre den sociale reproduktion af 

samfundsklasse. Som Coninck-Smith et al (2015) bemærker, så fik det skolesystemet og 

det politiske niveau til at indse, at det ikke kun handlede om, hvordan eleverne indgik i og 

mødte skolen, men også hvordan skolen mødte eleverne blandt andet gennem 

organiseringen af elevernes skolegang og i beslaglæggelsen af elevernes tid. Der kunne 

altså være ’problemer’ med den måde skoledagen var tilrettelagt, og ikke kun problemer 

med elevernes adfærd og disciplin. Det var spørgsmål om, hvordan elevernes tid blev 

anvendt og struktureret fordi skolen i sin udsondring og afmontering fra familiens sfære 

nu skulle fungere som en oplærings-, uddannelses- og opdragelsesinstitution. Hermed 

udvikles en forståelse af folkeskolen som hovedaktør i velfærdsstatens opgave for at 

bekæmpe social ulighed. Lige adgang til alle i den universelle velfærdsmodel. En 

dagsorden som på den tid samtidig støttes af UNESCO og OECD (Coninck-Smith et al 

2015: 29).  

Lærerarbejde og samfundsudvikling 

Til trods for at lærerne tilskrives en stærk samfundsmæssig rolle ved at skulle medvirke til 

at modvirke lydighed og disciplin, så er lærernes autoritet som bærere af ’sandheden’ dog 

stadig underkastet en vis skepsis (Illeris 1976: 58). Forståelsen heraf må også hentes i en 



 

 

forklaring af, hvad der sker uden for skolen. For med jordskredsvalget i 1973 er der optræk 

til en række ideologiske kampe ude i horisonten, hvor flere både politikere og borgere 

mener, at der (nu) er for lidt disciplin i folkeskolen – pendulet svinger nu den anden vej - 

med for lidt fokus på faglighed, at lærerne er for venstreorienterede og bruger 

klasseværelserne til ’rød indoktrinering’ (Coninck-Smith et al 2015: 30). Disse bevægelser 

mellem anti-autoritære positioner, reformpædagogik og så disciplin og faglighed er med 

den stigende offentlige og politiske bevågenhed omkring skolen noget der i stigende grad 

bølger frem og tilbage i ’pendulbevægelser’. Arbejdet med at udvikle folkeskolens rolle 

som antiautoritær og demokratiudviklende institution mødes nu af en kritik om at være 

kommet for langt væk fra den selvsamme modsætning, som reformpædagogikken var et 

opgør med. Hermed diskuteres lærerarbejdets grundfunktion igen. Som en modstand til 

udviklingen bliver pædagogikken betvivlet i debatter gennem 1970’erne. Eksempelvis i 

kritikken af rundkredspædagogikken der både udgør en politisk ’framing’ og en offentlig 

holdning om, at der et manglende fokus på kvalitet og viden i folkeskolen. En debat 

influeret af, at der i samfundet er en opfattelse af, at folkeskolen lider af en ’disciplinkrise’, 

hvor det ikke lykkes at få særligt drenge fra arbejderfamilier til at deltage i skolens læring 

(Jacobsen 1977: 7, Undervisningsministeriet 1975). Skolen rummer i den forstand nu også 

en kønsproblematik udgjort af de ’problematiske drenge’.  

’Den røde lærers’ tilstedeværelse og dominans i folkeskolen diskuteres flittigt i en tid med 

jordskredsvalg og fem nye protestpartier i folketinget, oliekrisen i 1973, en udvikling med 

stigende arbejdsløshed og krav om besparelser i den offentlige sektor. Skolen må så at sige 

stå på mål for, hvordan samfundsøkonomi og beskæftigelsestal ser ud, hvilket er sigende 

for skolens funktion i et samfundsmæssigt perspektiv med en spejlende kobling til 

samfundet. Hvordan strukturelle samfundsproblematikker tager sig ud får ofte genklang 

i skolens virke gennem den offentlige meningsdannelse eller det politiske syn på, hvad 

skolen ikke formår at leve op til. Samfundets skyggesider skal forebygges gennem 

folkeskolen. Samfundsforhold, samfundsudvikling og skole er tæt forbundne.  Den 

økonomiske krise betyder fx, at folkeskoleven af 1975, der skulle erstatte loven af 1958 

skal holdes udgiftsneutral og dansk økonomi influerer i den forstand på dansk 

uddannelseslovgivning10. Men ændringerne på folkeskoleområdet er også knyttet til, hvad 

der sker både nationalt hjemme i Danmark og mere globalt. Her er der blandt andet peget 

på Bretton Woods systemets kollaps og oliekriserne i 1970´erne samt medlemskabet af 

EF (Pedersen 2011). Med kriserne bliver det tydeligt, at den danske økonomi er tæt 

forbundet med den øvrige internationale finansielle udvikling og tilstand. Økonomiske 

faktorer som på et plan i den offentlige bevidsthed også bliver en del af folkeskolens 

dagsorden.  

                                                      

 
10 Derfor indføres der et loft over timeforbruget i skolerne, højere klassekvotienter og DLF og KL indgår et 

forlig om at sætte timelængden på undervisningen ned fra 50 til 45 minutter (Coninck-Smith et al 2015: 30). 
45 minutters timeblokkene bliver med andre til 45 minutter som led i en besparelse. 
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Globale økonomiske forandringer influerer også på den danske økonomi gennem 

efterspørgslen og uddannelsen af arbejdskraft med direkte og indirekte indflydelse på 

danskernes leveforhold og stiller samtidig, igen, spørgsmålstegn ved den danske 

folkeskole (Pedersen 2011: 13). Omkring 1970 rejser der sig som nævnt kritiske røster 

som en kobling mellem den samfundsøkonomiske tilstand og skolens rolle som 

samfundsinstitution. Skolen ikke er i stand til at give de studerende de nødvendige 

kompetencer, der skal til for at kunne forsætte i gymnasiet. Arbejdsmarkedet er under 

forandring med nye påkrævede kompetencer. Det er tidens holdning, at der er brug for 

fleksibel arbejdskraft og et skift fra praktiske kompetencer og kvalifikationer til 

postindustrielle kvalifikationer (Korsgaard 2003: 28). Holdninger mellem skolens opgave 

rettet mod henholdsvis ’håndens eller åndens’ arbejde bevæger sig i pendulbevægelser. 

Som en konsekvens af de globale og lokale konjunkturer og samfundsomstillingen mere 

generelt må også folkeskolen stilles til ansvar for udviklingen (Pedersen 2014: 23). Der er 

en samtidig stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og det bliver til en politisk 

og folkelig overbevisning, at økonomisk ekspansion og vækst må ske gennem en øget 

involvering og opkvalificering af arbejdskraften, der kan udfylde videnssamfundets 

efterspørgsel, med dets stigende niveau i kompleksitet og anvendelse af teknologi. Læring 

og viden accentueres som den nye økonomiske drivkraft og derfor nedtones skolens rolle 

på det institutionelle niveau som udvikler af demokratisk sindelag til fordel for en logik, 

der sigter mere mod arbejdsmarkedets fremtidige krav. Hele uddannelsessektoren skal 

leve op til den nye efterspørgsel fra et marked, der vil have fleksibilitet og tilpasning til de 

nye tider for at kunne bibeholde de konkurrencemæssige fordele (Illeris, Laursen & 

Simonsen 1982: 96).  

Prestigetabet: Fra kald til modtager 

Et andet parallelt forløb med folkeskolens udvikling er den offentlige meningsdannelses 

syn på skolelærernes varetagelse af lærerfunktionen. I min læsning af, i hvilket omfang 

lærernes evne til at forpligte sig til arbejdet, har jeg haft svært ved at komme på andre 

faglige professioner eller fagprofessionelle, som har været underlagt samme grad af 

vurdering i den offentlige meningsdannermaskine. Den åbenlyse forklaring er, at så de 

fleste har erfaringer fra skoletiden som brugere af skolevæsenet. En anden del af 

forklaringen kan hentes i lærernes professionsmæssige status, der adskiller sig fra de 

klassiske professioner som læger og advokater. I takt med det generelle uddannelsesniveau 

stiger, så bliver det samtidig sværere at legitimere, hvilken særlig viden og kunnen lærerne 

får gennem uddannelse al den stund, at arbejdet kobles til et spørgsmål om viden og 

formidlingen af viden. Lærerne har som profession, og gennem Lærerforeningens 

strategier, også vekslet mellem at abonnere på henholdsvis lønmodtager- og 

udviklingsstrategier (Due & Madsen 2007, Kamp et al 2011). I lønmodtagerstrategien 

ligger en afgrænsning af både tid og involvering i arbejdet – det er et arbejde, som så 



 

 

mange andre typer af arbejde- mens lærerarbejdet med koblinger til kaldsstrategien 

tillægges engagement og dedikationen til det arbejdet, som adskiller sig andre typer arbejde 

ved at være særligt meningsfuldt. Arbejdsfagligt betyder det en position mellem 

lønmodtagerrettede arbejdsvilkår på den ene side med faste mødetider og afgrænsninger, 

og den passionerede kaldslærer på den anden side, der ikke går op i tid eller arbejdets 

omfang. Under perioden med stor arbejdsløshed og underskud på betalingsbalancen 

beskyldes lærerne samtidig for at udøve socialistisk indoktrinering og for ikke at tage deres 

arbejde seriøst. Interessant nok bakkes der fra Danmarks Lærerforening på det tidspunkt 

op om lønmodtagerstrategien som et forsøg på at sikre ordentlige arbejdsforhold på trods 

af massive offentlige protester samt det forhold, at lærernes omdømme, status og tilliden 

til, at lærerne arbejder det de skal, droppede drastisk (Grinder-Hansen 2013: 280).  

I 70´erne sker der samtidig en øget involvering fra forældrene, der tilmed undergår et 

højnet uddannelsesniveau. De begynder så småt at blive eksperter i, hvordan en lærer bør 

undervise. Autoriteten omkring lærerne udfordres samtidig med et stigende direkte og 

indirekte pres fra forældre, politikere og medier. Den almene tilfredshed med lærerstanden 

daler, mens der hos forældrene, besynderligt nok, er stor tilfredshed med de lærere der 

underviser ens egne børn (Coninck-Smith 2015). Der er således en diskrepans mellem den 

offentlige opfattelse og konsensus, og så forældrenes egne nære erfaringer med skolen. 

Skolen præges i den forstand af konsensusholdninger til og om skolen som et offentligt 

diskuteret fænomen. Lærerarbejdet bliver et yndet emne at diskutere kritisk som et 

samfundspolitisk anliggende. En polarisering der ifølge Grinder-Hansen udvikler sig i to 

retninger med et offentligt autoritetstab på den ene side og på den anden side, at lærerne 

i hans læsning tager udfordringen op og fokuserede på at engagere sig i undervisningen 

og folkeskolen (Grinder-Hansen 2013:345-346). Dertil kunne det tilføjes til Grinder-

Hansens pointe, at skolens rolle i takt med accentueringen af dens samfundspolitiske 

relevans også i stigende grad bliver et anliggende for den offentlige meningsdannelse. Eller 

sagt anderledes. Hvad det politiske niveau siger og gør får samtidig betydning for, hvordan 

den bredere offentlig begynder at betragte skolen og det skaber et udefra og ind pres på 

skolen. Lærerforeningens forsøg på at opnå ordentlige arbejdsvilkår efterlader ikke desto 

mindre skolen på lidt af en gyngende grund, og pædagogikken efterlades i lidt af en gordisk 

knude. For det blev svært i praksis at forestille sig, hvordan et fokus på ordentlige 

arbejdsvilkår flugter med en bevægelse fra markører som identifikation og dedikation. 

Folkeskolen blev et område, der både var karakteriseret af en stigende regulering i forhold 

til planer, retningslinjer og værdier samt et område, der nu også skulle tage ansvar for 

omverdens tvivl, kritik og tilpasse sig omverdens krav i en økonomisk og 

markedsorienteret global tidsalder. Skole og uddannelsesliv bliver koblet til økonomiske 

dagsordener. Skolen er ikke længere en pasningsinstitution, der også kan give børn læring 

og visdom imens forældrene er på arbejde, men en indgroet del af et større strategisk virke 

i den politiske tilrettelæggelse af og strategi for samfundsudviklingen.  
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Fra 1970´erne og op ind til 1989-1991 ses de første indikationer af en folkeskole, som 

gradvist kobles mere til fremtidens krav om øget vækst og en verden uden for Danmark. 

Det træder mere klart ind i den folkelige og politiske bevidsthed, at folkeskolen er 

afgørende for at sikre et højt velfærdsniveau i fremtiden og i den forstand knyttes analyser 

om fremtidens produktivitetsformer også til folkeskolen på et andenordensniveau. 

Uddannelse er vejen til at sikre en global førerposition i kampen om fremtidens 

arbejdspladser og eksport. Og vejen gennem uddannelsessystemet starter i 

velfærdsinstitutioner som vuggestuer, børnehaver og (folke)skoler. Hvor folkeskolen i 

efterkrigstiden især må forsøge at navigere i spændingsfeltet mellem at skulle understøtte 

demokratisk dannelse og selvstændig kritisk tænkning, så bliver opgaven gradvist at koble 

uddannelse til arbejdsmarkedet i det samtidige forsøg på at forudsige fremtidens 

efterspørgsel af viden og kompetencer. De historiske omstændigheder i en mere 

globaliseret sammenknytning af handel, marked og økonomiske systemer bliver vigtige 

brikker i folkeskolens næste epoke. Folkeskolen bliver som led i uddannelsessystemet en 

del af en dobbelt produktivitetsforståelse. Første del af produktivitetsforståelse i den 

politiske kobling mellem uddannelse og arbejdsmarked og den anden del bestående af 

dagsordenen om en slankere og mere effektiv offentlige sektor bredt set.  

I den forstand bliver koblingerne mellem samfundsøkonomi og arbejdsmarkedspolitik 

stærkt knyttet til hinanden. Samtidig er det i den dobbelte produktivitetsforståelse, at 

spændingsforholdet til særligt ’lønarbejderen’ som arbejdstypefigur er udspændt i 

kontrasterende logikker. Først i koblingen til lærerens evne til at give eleverne de rette 

uddannelsesmæssige forudsætninger, hvilket er i kontrast til lønarbejdertilgangen. Lærerne 

skal gå dedikeret ind i at sikre morgendagens arbejdskraft. Dernæst er der behovet for at 

reducere udgifter og effektivisere skolen som del af den bredere moderniseringsdagsorden 

i den offentlige sektor. Det er ligeledes i kontrast til strategien fra DLF, med det mål at 

sikre ordentlige arbejdsvilkår gennem beskyttelsesforanstaltninger opnået især via 

reguleringer for lærernes arbejdstid, der igen betyder reduceret ledelsesindflydelse og 

mulighed for at skrue op for undervisningstimetallet. Arbejdstidsaftalerne fastlåser i 

muligheden for at opnå større effektiviseringer.  

Opsamling 

Ovenstående gennemgang eksemplificerer et par forhold, som i min læsning af 

folkeskolens historie er vigtig for den nutidige forståelse af udviklingen på folkeskolefeltet: 

Folkeskolen er en historisk influeret, politisk, offentlig og samfundsbetinget institution. 

Hermed mener jeg, at hvad der sker i folkeskolen med tiden bliver tæt forbundet med, 

hvad der sker omkring skolen nationalt og omvendt. Lærernes arbejde er derfor også hele 

tiden i forhandling med analyser og diagnoser for den samfundsmæssige udvikling, hvor 

skolen som offentlig institution udsættes for et særligt unikt pres udefra og ind kombineret 



 

 

med, at skolen er det første læringsinstitutionelle afsæt for børnenes start på 

uddannelsessystemet illustreret begrebsmæssigt ved, at det er i den overgang at børn bliver 

til elever.  

Med tiden intensiveres koblingen mellem skole og samfundspolitiske og økonomiske 

spørgsmål til den globale økonomiske dagsorden. I den bevægelse bliver også lærerrollen 

dedikation til faget og evne til at adaptere omverdenens krav betvivlet. Det skaber et 

dobbeltarbejde i lærerarbejdet. Lærerne skal i den offentlige diskurs også bevise deres 

professions værdi og værd set i relation til den samfundsmæssige udvikling og udviklingen 

af nye produktivitetsforståelser for den offentlige sektor.  

Samtidig er der særlige diskursive tidsperformative idealfigurer forbundet til lærerarbejdet. 

Læreren skal helst udvise en særlig dedikation i tid og rum, når lærerarbejdet praktiseres. 

Læreren skal udvise engagement, dedikation og entusiasme som en grundnorm over for 

forældrenes børn. Læreren som en der lever i kaldet til faget er også en fagpolitisk strategi 

og retorik som en legitimering af lærerens professionsmæssige status i takt med at det 

generelle samfundsmæssige vidensniveau hæves og lærernes adgang til rettigheder 

udfordres gennem mistilliden til, hvad det er for særlige kompetencer og kvalifikationer 

som lærerne besidder gennem deres uddannelse. 

I efterkrigstiden, inden de første målinger og globale sammenligninger af skolernes 

resultater, så fylder den værdibaserede diskussion om skolens rolle som samfundsmæssig 

institution en væsentlig del om end der også flittigt diskuteres faglighed og disciplin 

baseret mere på fornemmelser, holdninger og personlige oplevelser.  

Skolereformerne bevæger sig en pendulbevægelse. Diskussionen om hvad skolens rolle 

er, der som nævnt typisk foregår uden for skolen, bevæger sig i karakteristiske 

pendulbevægelser. De to mest markante poler er disciplin/opdragelse/faglighed og 

demokrati/dannelsen af refleksive og kritisk, eksperimenterende selvstændigt tænkende 

individer.  

Efter 1989: Målings- og evalueringslogikker som 
styringsfantasme 

Den første nationale test blev udført i 1991 af IEA. Testen af elevernes læseevner, og de 

dertilhørende utilfredsstillende resultater, blev startskuddet på en efterfølgende generel 

reformtendens (Thejsen 2009: 2). I Danmark er det punkteringen af forestillingen om en 

skole, der er placeret i verdenseliten når det kommer til at give eleverne faglige 

kundskaber. Med testen som målingsteknologi krakeleres selvbilledet af folkeskolen, og 

det puster på ny liv i debatten om folkeskolens og lærernes faglige niveau. Samtidig starter 

det en målings- og evalueringsbølge, der rejser fundamentale spørgsmål om det 

pædagogiske fundament under skolen. Målingsteknologien skaber afsættet for tilblivelsen 
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af nye politiske logikker i forståelsen af folkeskolens funktion og produktion som offentlig 

velfærdsinstitution.  

Med folkeskoleloven af 1993 fremhæves det nu i højere grad, at den enkelte elevs 

forudsætninger og personlige udvikling skal danne udgangspunkt for undervisningen. Der 

påbegyndes et perspektivskifte fra klassen som det primære fokus med den brede midte 

som målet til en fokusering rettet mod den enkelte elevs forudsætninger og faglige 

udvikling. Skiftet er en omvæltning i den forstand, at det samtidig betyder igangsættelsen 

af nye analytiske perspektiver på, hvordan den enkelte elever klarer sig gennem skolelivet 

samt, hvordan udfaldet kan forstås, synliggøres og påvirkes pædagogisk og didaktisk. 

Undervisningsdifferentiering, teamsamarbejde11 (Wiedemann 2005: 73), og tværfaglig 

undervisning bliver formaliseret som en fast del af skolens virke i et forsøg på 

opkvalificering af folkeskolens organisatoriske maskinrum (Coninck-Smith et al 2015: 

132). Men samtidig er de ’blødere’ fag stadig en prioritet med vægtningen og 

understregningen af, at eleverne har kreative fag. I folkeskoleloven fra 1993 og ved 

datidens Sorømøde lægges der også vægt på, at den musisk-praktiske dimension skal indgå 

i elevernes skolegang. Samtiden ses sanselighed og leg som en essentiel del af 

læringsprocesserne. Læring og kropslighed sammenkobles. Opdelingen mellem krop og 

sind bliver nu forsøgt forenet, så indlæring også går via kroppens sanselighed og motoriske 

reception (Coninck-Smith et al 2015: 135), og skolen præges af Howard Gardners 

forskning om ’de mange intelligenser’.  

Men 1993 er på mange, andre, måder et markant år, fordi Undervisningsministeriet 

beslutter, at det skal til regulært at fastsætte regler om formålet med lærernes undervisning. 

Ministeriet påbegynder derfor udgivelsen af de centrale kundskabs- og 

færdighedsområder (CKF) for alle fagene. Tanken er, at CKF skal være det udgangspunkt 

som læreren anlægger for forberedelsen og planlægningen af sin undervisning.  På 

hjemmesiden hos Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling står der således skrevet:  

Hvert fags fagformål blev struktureret ensartet, så det blev tydeligt, hvordan faget bidrog 

til folkeskolens formålsparagraf. CKF’erne beskrev fagets kerne og derved rammen for 

de faglige mål i faget. Baggrunden for indførelsen af CKF’er var debatoplægget Om 

grundlæggende kundskaber udsendt af Direktoratet for Folkeskolen i 1986. Faghæfterne for 

                                                      

 
11 Selv om det først er i 2000 at der formelt sættes tid af til lærersamarbejde. Som Wiedemann skriver kan 

der anlægges forskellige teoretiske perspektiver på, hvorfor teamsamarbejdet vinder frem; i det 
funktionalistiske perspektiv vil teamsamarbejdet ses som en adækvat samarbejdsform samfundets udvikling 
taget i betragtning, som en rettidig tilpasning uden konflikter og modsætninger (Wiedemann 2005: 74). I et 
institutionelt perspektiv peger Wiedemann på, at teamsamarbejdet kan ses som et internationalt fænomen 
og henviser her til Andy Hargreaves, der ser bevægelser som teamsamarbejdet som et ’meta-paradigme’, der, 
så at sige, rider verden rundt eller over. Og at det centrale er den forestillingskraft som organiseringen eller 
ændringen indeholder. At det ved en kopieringsstrategi er muligt at udføre organisatoriske tilpasninger som 
udvikler skolen til det bedre ved at sikre vidensdeling og sparring på tværs af lærere og arbejdsdelinger i 
øvrigt (Wiedemann 2005: 75). 



 

 

de 42 fag og obligatoriske emner indeholdt udover fagformål og centrale kundskabs- og 

færdighedsområder også vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger (URL 3) 

Udviklingen er en drejning i forhold til ministeriets involvering i, hvad lærerne skal 

undervise i. Fagene får specificeret deres formål og der angives fra centralt hold nu, hvad 

det er for centrale kundskabs- og færdighedsområder som uddannelsen i faget bør give 

eleverne i deres møde og tid med faget. Specificeringen er interessant fordi det samtidig 

bliver et yderligere forsøg på en specificering af fagenes produktion af faglige resultater. 

En specificering af skolernes produktionsplan som et centralt forsøg på at angive 

kvalitetsparametre for god uddannelse på tværs af folkeskolerne landet over. 

Udviklingen med specificeringen af produktionsplanen fortsætter med indførelsen af 

Vejledende Klare Mål i 2003, der også indeholder trin- og slutmål, en kanon i dansk i 2005 

og historie i 2006. I årene fra 2003-06 afløses Klare Mål af Fælles Mål. Fagformål, 

bindende trin- og slutmål samt vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger til 

fagene. I 2009 kommer Fælles Mål 2009 og endelig i årene fra 2013-15 laves Fælles Mål 

til de Forenklede Fælles Mål (Coninck-Smith et al 2015: 135, URL 4). Med andre ord sker 

der en stigende politisk og ministeriel involvering i folkeskolen gennem standardiserede 

former for tilpasninger og specificering af, hvad der skal kendetegne skolens produktion 

af læring. Samtidig opstår med de nye målings- og evalueringsteknikker også en mulighed 

for, at det rent faktisk bliver muligt at detektere, hvordan skolerne lykkes med at løse 

opgaven.  

Eksemplarisk for udvikling nedsættes der fra politisk hold et Rejsehold, der med en ’360 

graders undersøgelse’ skal afdække skolernes evne og fremtidige potentiale til at producere 

læring. Med rapportens titel Fremtidens folkeskole – én af verdens bedste (Skolens 

Rejsehold 2010) er overbevisningen om fremtidens drift af skolesystemer fremstillet i syv 

temaer der afdækkes i rapporten dækker over følgende kategorier: 1) Kompetenceløft til 

lærere og ledere 2) Mere forskning 3) Tydeligere undervisningsmål 4) Fokus på skolens 

resultater 5) Skolen skal magte alle elever 6) Større lokal frihed 7) En bedre skolestruktur 

(Skolestyrelsen 2010: 7). Det bemærkelsesværdige er koblingen til begreber som knytter 

an til organisationsteoretiske betegnelser som normalt vil være forbundet med driften af 

private virksomheder og det ganske vidtrækkende krav, der samtidig stilles til folkeskolens 

opgaveløsning. Ved at læse anbefalinger i en negation er anbefalingen fra rejseholdet 

dermed samtidig analyser der konkluderer, 1) at lærere og ledere mangler kompetencer, 2) 

der er for lidt brug af forskning i lærerarbejdet, der i videre udstrækning skal være baseret 

på forskningens resultater om, hvad der virker i relation til læring, 3) det er for utydeligt, 

hvad der er målet med undervisningen, 4) på skolerne er der for lidt fokus på, hvilke 

resultater skolerne producerer og leverer 5) skolen magter ikke alle elever her med blik 

for inklusionsreformen in mente 6) der er for lidt lokal frihed, hvilket bliver paradoksalt i 

forhold til de andre seks punkter og 7) det styringsmæssige niveau omkring folkeskolen 

er ikke godt nok.  
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I årene efter 2000 tager den danske uddannelsespolitik og styring en mere OECD-

influeret tilgang og underlægges en stigende formaliseret systematisering, end det tidligere 

har været tilfældet. I 2001 introduceres de ’vejledende Klare Mål’ som erstatning til de 

’vejledende mål’ fra 1993, hvor den udelte enhedsskole indføres med 

undervisningsdifferentiering som bærende princip. De Klare Mål erstattes af ’Fælles Mål 

i 2003, der igen revideres i 2009 med faghæfter for hvert fag, der indeholder bindende trin 

og slutmål. Den implementerede logik er nu et målorienteret fokus med et fokus på den 

enkelte elevs læring og personlige udvikling samtidig med, at der i tråd med forståelsen af 

skolen i generelle organisations- og virksomhedsteoretiske perspektiver forsøges med 

implementering af markedsbaserede styringslogikker. Fx beslutter regeringen at lægge 

skolernes karakterpræstationerne ud på nettet til offentlighedens skue. Intentionen bygger 

på en dobbeltsidet logik om på den ene side at give forældrene, der er brugerne af skolen, 

et redskab til at vurdere skolernes performance inden de skriver deres barn op og samtidig 

er netop den logik baseret på en teoretisk tilgang, der lyder, at en komparativ markør kan 

skærpe konkurrencen internt mellem skolerne i tiltrækningen af forældrene til skolen. 

Skolens succeskriterie skal ud fra en virksomhedsteoretisk forståelse og ideologi være 

baseret på forældrenes vurdering af skolens evne til at producere læringsresultater. Håbet 

er, at når skolerne er velvidende om logikken i markedsprincippet også vil begynde at 

agere derefter i et øget fokus på produktionen af læringsresultater som en vej til at skaffe 

forældre og elever til skolen. Evnen til at levere læringsresultater er i den logik 

eksistensbetingelsen for skolens overlevelse.  

I 2005/2006 indføres historiekanonen, i 2006 indføres elevplaner, nationale tests bliver 

en del af folkeskoleloven (dog først fuldt ud realiseret i 2010), PIRLS udføres igen i 2006 

med endnu en ændring af folkeskoleloven, hvor der nu skal fokuseres mere på at 

forberede eleverne på videre uddannelse og give dem motivation til at lære mere. I 2009 

bliver Fælles Mål revurderet igen, hvilket sker igen i 2013/2014. Udviklingen må med 

henvisning til forrige afsnit til dels forstås som en konsekvens af en åbning op mod et 

globaliseret og dereguleret marked, hvor skolepolitik bliver en fremtrædende dagsorden i 

et vækstpolitisk spørgsmål i forandringer af markedets udvikling, arbejdskraftens 

bevægelighed og beskæftigelse, hvor styringen af folkeskolen som komponent i de bredere 

udviklingstræk gennem målsætninger bliver en erklæret statslig strategi. Det handler om 

at få styr på folkeskolen ved at afkoble folkeskolen fra at være forstået som en særlig 

institution til at høre under mere generelle termer ved at koble styringsforståelser og en 

specificering af opgaveløsningen til skolen. Skolen er i den henseende også at forstå som 

offentlige institution, der producerer læring som velfærdsydelse og en organisation, der 

som andre offentlige velfærdsinstitutioner kan drives, styres og udvikles bedre ved at brug 

af værktøjer fra de private virksomheder.  

Med de første PISA-resultater i 2000 udført af OECD med Niels Egelund i spidsen i tæt 

samarbejde med regeringen, forstærkes holdningen til folkeskolens resultater som 



 

 

utilstrækkelige. Med evalueringsprofessor Peter Dahler-Larsens ord betyder tiden med 

målinger, at der: ”(...) indvarslede en nærmest epidemisk udbredelse og en helt overvejende positiv 

ladning af ordet [evaluering], altså tilsammen en popularisering” (Dahler-Larsen 2006: 7). Bølgen 

bliver forstærket af den allerede igangværende ’School-Effectiveness’ bølge. En bølge der 

i flere år havde været udtalt i angelsaksisk regi, og som er baseret på, at:  

”(...)Effektivitet refererer til de midler, der mest direkte og med færrest mulige anstrengelser eller på den 
bedste måde leder til målet, som er en højnelse af elevernes faglige udbytte (...) School Effectiveness 
forskningen og uddannelsespolitikken bygger således på det enkle udsagn, der har karakter af en 
cirkelslutning, at de skoler regnes for effektive som influerer mest på elevernes læring og præstationer. Jo 
større indflydelsen kan påvises at være jo mere effektiv regnes skolen for at være. School 
Effectivenessparadigmet er altså afhængig af, at der er udviklet standarder og måleinstrumenter, der kan 
hævdes at måle eleverne både ved skolestarten og senere i forhold til deres udbytte af skolegangen." (Krogh-
Jespersen 2002: 1).  

Hvad jeg vælger at kalde for influeringsfaktoren bliver som effektviseringslogik det 

vejledende pejlemærke og perspektiv som har fokus på at svare på spørgsmål om, hvad 

der bedst muligt for pengene opnår det størst mulige læringsudbytte, under 

forudsætningen af en specificering af læringsudbyttets karakter, hvad enten det drejer sig 

om styring, drift, forskning, pædagogik, didaktik, personalepolitik m.m. 

Som jeg viser senere er denne kobling mellem ressourcer og læringseffektivitet helt 

fremme i dokumenter fra KL i forbindelse med arbejdstidsreformen og skolereformen 

2013/2014. Der er selvfølgelig ikke noget galt i, at eleverne lærer, når de går i skole, eller 

at det foregår på en økonomisk effektiv måde. Det centrale er den udfordring, der opstår, 

når samfundsøkonomi og konkurrence ud fra så bestemte parametre og med brugen af 

logikker og styringsværktøjer fra typemæssigt meget anderledes typer af organisationer og 

produktioner kædes sammen med skolesystemet – og hvor skolens placering i 

styringssystemet gennem kvalitetssikringsparametre og værktøjer stilles som ansvarlig 

(accountable) for de specificerede produktionsmål. Udfordringen for skolerne bliver 

håndteringen af det vægtede hensyn mellem pædagogiske tanker og de produktionsmål, 

som er indbygget i styringssystemet omkring skolen. For det er ikke nødvendigvis den 

logik, som lærerne abonnerer på i deres dagligdag på gulvet. Hvad der er af den største 

betydning i styringsværktøjernes måling af skolernes performance er ikke nødvendigvis 

det der fylder i personalets pædagogiske overvejelser og i den professionsfaglige forståelse 

af folkeskolens formål. Endelig så bliver implementering af kvalitetssikring og 

produktionsspecificering ofte udmøntet i det modsatte af, hvad der var rejseholdets 

anbefaling punkt 6) om større lokal frihed – kvalitetssikring kræver nemlig fastlæggelse af 

standarder for, hvad kvaliteten er og hvordan den måles på tværs af skolerne. Og det 

skaber ikke nødvendigvis forhøjede standarder men også muligheden for forhøjede grader 

af standardisering. Blandt andet gennem rejseholdets punkt 2) Mere forskning, hvor der 

spejdes efter særlige typer af forskning, der giver one-size-fits all løsninger, fordi det skal 

kunne implementeres på tværs af skolerne og kunne indgå i styringssystemets værktøjer 

op gennem systemet fra den lokale skole over forvaltningen til ministerier.   
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Som påpeget af blandt andet Goldstein og Woodhouse (2000, fra Krogh-Jespersen 2002), 

så fører effektivitetsforskningen til, at deres resultater overtages af regeringen og i stedet 

for eksempelvis pædagogik eller det gode børne- og ungdomsliv danner præcedens for en 

reformproces, hvor resultaterne omsættes i uddannelsespolitikkens grundlæggende 

argumenter og udvalgte implementeringstiltag. Kravet om faglige resultater kommer til at 

køre samtidigt med økonomiske besparelser, omstruktureringer og ledelsesdagsordener. 

Der foregår via forskningen en patologisering af det eksisterende system, og via de 

politiske kanaler kobles patologiseringen til øvrige økonomiske og samfundsmæssige 

problemer. Ydermere i et organisatorisk eller institutionelt perspektiv, så indføres der 

samtidig særlige logikker for, hvornår skolen er god eller dårlig skole. Målingsparametrene 

kommer til at diktere eller om ikke andet kraftigt influere selve det ’organisatoriske 

tankemønster’ samt diskursen i og omkring skolen. Ikke mindst de der er koblet på 

økonomiske decentraliserede incitamenter, der er af afgørende betydning for det næste 

års skolebudget.  

I perioden efter 2. Verdenskrig indgår folkeskolen som en central komponent som 

nationsopbygger i etableringen af velfærdsstaten (Pedersen 2011). Skolen skulle fremme 

deltagende demokrati på alle niveauer af samfundet fra det enkelte klasseværelse til 

statsniveau. Lærernes uddannelse af eleverne skulle sikre, at eleverne blev selvstændige og 

kritisk tænkende. I det 20. århundrede er trenden i uddannelsespolitikken, at uddannelse 

skal fremme social retfærdighed i enhedsskolens fravær af inddelt og opdelt undervisning. 

Opdelingen er for individualistisk og reproduktiv af sociale uligheder og uretfærdigheder 

i det sociale lotteri. I det lys skal skolen være en ’skole for alle’. I det politiske landskab ser 

socialdemokraterne endda gerne, at skolen spiller en mere aktiv rolle i at fremme 

livsbetingelserne for underprivilegerede familier, hvorimod de liberale parter vil tildele 

mere beslutningskompetence og øge individualiseringen på det lokale niveau (Rasmussen 

& Moos 2014: 60). Perioden fra 1903-1993 var i grove træk en graduerende 

uddannelsespolitisk proces i udviklingen af politik og diskurser om skolen, der pegede 

frem mod etableringen af ’en skole for alle’ (Rasmussen & Moos 2014: 60). Men efter 

1993 vinder de liberale partiers perspektiv frem i et bredt politisk flertal og samtidig anes 

konturerne af et skifte i opfattelsen af skolens opgave som fremmende for hvert enkelt 

individs læring. En stærkere fokusering på skolen som forbereder individorienteret 

kompetenceudvikler og dyrkelsen af individets potentiale erstatter diskursen om skolen 

som udjævner af social uretfærdighed og fremmer af social mobilitet.  

Det frie skolevalg kommer på dagsordenen i 2004 og vedtages ved lov i 2005. Tanken er, 

at det frie skolevalg gennem konkurrenceudsættelse skolerne imellem skal være med til at 

gøre skolerne bedre. Inspirationen er bl.a. hentet fra den amerikanske økonom Milton 

Friedman og hans No Child Left Behind program i USA: “Stronger accountability for results, more 

freedom for states and communities, proven education methods, and more choices for parents”. Udsagnet 

er næsten så identisk med måden den danske skolepolitik er blevet udviklet siden 



 

 

reformsporet intensiveres. En tilgang der allerede er tydeligt i regeringens politiske vision 

for folkeskolen fra 2001. Med skolereformen i 2003 bliver Klare Mål til Fælles Mål, men 

formålet er det samme (Holm-Larsen 2010: 101, Gertz 2010: 19-23). Men samtidig må 

den centralistiske drejning også forstås som et forsøg på at sikre kvalitet på tværs gennem 

udarbejdelsen af de fælles retningslinjer for, hvad eleverne skal kunne. Som alle skoler og 

lærere skal forpligte sig på at leve op til. Dermed sker der en dobbelt bevægelse. På den 

ene side bruges der markedsinspirerede incitamentsværktøjer som det frie skolevalg, der 

skal få skolerne til at konkurrere om forældrenes gunst samtidig med, at der i stigende 

grad bliver fokuseret på en centralistisk skolepolitik i undervisningens curriculum. 

Reformerne adresserer også en specifik forskningsmæssig tilgang: 

Kommende forskningsprojekter bør adressere de identificerede forskningsbehov med 

fokus på undervisningsmetoder, der på et kvantitativt metodegrundlag tilvejebringer en 

sikker, evidensbaseret og anvendelsesorienteret viden, som kan anvendes i den konkrete 

undervisningspraksis på skolerne (jf. afsnit 2). Desuden bør det være et krav, at 

forskningsprojekterne får et internationalt udsyn gennem inddragelse af forskere på 

internationalt niveau. (KL 2005: 26 Forskning der kan bruges) 

I 2005/06 introduceres der en historiekanon og i 2006 bliver elevplanerne obligatoriske 

som arbejdsredskab. De nationale test bliver i 2006 en fast del af folkeskolen om end først 

fuldt ud realiseret i 2010, PIRLS og læsetest er også implementeret i 2006 sammen med 

forandringer af folkeskoleloven, der nu fremhæver, at skolen skal forberede dem på videre 

uddannelse og give dem motivation til at lære mere. I 2009 og 2013/2014 bliver Fælles 

Mål revideret. Test og evalueringsredskaber er nu blevet et fast værktøj til at måle skolens 

resultater. Den danske folkeskole er i mere end en forstand blevet del af det globale 

fællesskab, hvad rankings og indordning under transnationale uddannelsespolitikker 

angår. Reformerne er samtidig et signal om en anden tilgang til læring, som bl.a. har sit 

ophav i OECDs involvering. 

På sporet af læringslogikken 

Som et baggrundstæppe bag folkeskolens udvikling i de seneste årtier er der foregået et 

arbejde baseret på at udvikle sammenligning og samarbejde mellem landenes 

uddannelsessystemer i regi af OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) og PISA-programmet (Programme for International Student Assessment):  

“OECD/PISA is a collaborative process. It brings together scientific expertise from the participating 

countries and is steered jointly by their governments on the basis of shared, policy-driven interests” (OECD 

1999: 7).  

I tidsperioden 1960-90erne er der således også en bevågenhed for læring og uddannelse 

mere ’globalt set’. Under OECD opstår programmer som CERI (1968) og ENSI (1968). 
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PEB og UNESCO publicerer i 1976 rapporten Learning to be, hvis direkte formål er at 

influere policy-dannelsen inden for uddannelsesområdet (Winther-Jensen 2004: 132). 

Perioden op til 1990 var ligeledes en periode, der kan ses som en transformationsfase, der 

arbejdede sig langsomt i gang for efterfølgende at accelerere med faldet af Berlinmuren i 

1989 og afslutningen af den kolde krig. Med økonomisk (neo-)liberalisme dereguleres 

markeder for at skabe øget handel på tværs af grænser. Men særligt den voldsomme 

udvikling inden for IKT satte uddannelse på landkortet, som en af de vigtigste 

satsningsområder.  

Den globale ’orden’ starter med de nye politiske linjer for fremtiden, åbningen af et EF 

mod de østlige lande, med direkte udviklingsstrategier for, hvordan den globale 

konkurrence skulle håndteres. Der er en yderligere fremvækst og videre udvikling af den 

internationale økonomi samtidig ned at en hel ny form for centraliseret og systematiseret 

skolepolitik trækker tråde frem til Bolognaprocessen og Lissabontraktaten (Pedersen 

2011: 13-14). Med Lissabontraktaten er uddannelse placeret som en strategisk 

komponent, når det kommer til at fremhæve og udvikle konkurrencen inden for 

vidensøkonomien. Centralt i udviklingen står princippet om ’livslang læring’, der er et 

koncept, som allerede sættes som det øverste mål i UNESCO i 1972, og som 

implementeres af OECD i 1996: ”Making Lifelong Learning a Reality for All” og kanonisk 

gøres 1996 til det europæiske år for livslang læring (Holm-Larsen 2010). I rapporten 

Learning: The treasure within står der om den nye strategi, at: 

“The concept of learning throughout life emerges as one of the keys to the twenty-first century. It goes beyond 
the traditional distinction between initial and continuing education. It meets the challenges posed by a 
rapidly changing world” (Delors 1996: 22). 

Læring og uddannelse anskues som central konkurrenceparameter, hvor læring ses som 

en kontinuerlig udviklingsproces, der ikke kun afgøres af de formelle institutionelle 

uddannelsesinstitutioner. I Delors udmelding tydeliggøres det, at den klassiske forståelse 

af uddannelse ikke er gearet til en ”rapidly changing world” og der må foregå et arbejde med 

at omstille uddannelsesinstitutioner dertil. Derfor bliver læring og livslang læring bærende 

principper, da det ikke er muligt at forudsige, hvad fremtidens efterspørgsel af 

kompetencer bliver andet end, at det for uddannelsesinstitutionerne handler om at ruste 

eleverne til en verden, som undergår forandring i voldsom hast og som de derfor må være 

adaptiv i forhold til. Derfor falder talen også ofte på basale færdigheder og grundlæggende 

kompetencer. Rapporten peger også på, at det manglende klarsyn for fremtidens retning 

faktisk også betyder fraværet af, hvad der burde være den synlige mission; muligheden for, 

at ethvert individ kan opnå fuld udnyttelse, af de muligheder som opstår:   

 “Today, the Commission ventures to claim that the pressures of competition have caused many of those in 
positions of authority to lose sight of their mission, which is to give each human being the means to take 
full advantage of every opportunity” (Delors 1996: 17-18). 



 

 

Som Delors skriver, så er det opfattelsen, at der er en modsætning frem mellem de ledende 

‘autoriteter’ og så den overordnede mission, der er frisættelsen af det menneskelige 

potentielle potentiale eller potentielle muligheder. Og han skriver det frem som en afledt 

konsekvens af konkurrencens pres. Reformeringen af uddannelsessystemet ikke er fulgt 

med tiden, så det er i stand til at afspejle eller modsvare logikken bag en ny form for 

omskifteligt og fleksibelt globalt arbejdsmarked. I rapporten ‘Revisiting Learning: The 

treasure within’ tages tråden fra Delors op, og der reflekteres videre over, hvorvidt livslang 

læring er et nødvendigt koncept i en globaliseret verden, der undergår en hastig 

forandring. Hvor læring må ses som DNA’et: 

 “The concept was to be one of the keys of the 21st century because “it meets the challenge of a rapidly 
changing world, and it is necessary because of its advantages of flexibility, diversity and availability at 
different times and in different places. It also goes beyond the traditional distinction between initial schooling 
and continuing education”. With the lifelong learning paradigm set as a backdrop, the report is based on 
four key pillars underlying education and life; learning to know, learning to do, learning to be and learning 
to live together” (Tawil & Cougoureux 2013: 3). 

De fire nøgleområder; at lære at lære, at lære at gøre, at lære at blive og lære at leve sammen 

fremskrives som grundfundamentet for fremtidens uddannelsestænkning, hvor individer 

skal uddannes til at kunne undergå potentiel omstilling i tråd med den hastige udviklings 

indsnævring af fremtidsprognoser for, hvad der vil efterspurgt som kompetence og 

kvalifikation i fremtiden. Med ubestemmeligheden følger derfor også en forsigtig i at 

angive yderligere formål end færdigheder, viden og kompetencer som en række af 

grundlæggende forudsætninger – en, så at sige, basisplatform at gå ind i fremtiden på. 

Eller med andre ord, så skal eleverne blive dygtigere, vi ved bare ikke til hvad.  

OECD – Kvalitetssikring og alignement 

I en dansk skolekontekst har OECD også haft indflydelse på udviklingen af 

læringsbegrebet i en institutionel kontekst. Læsningen af OECD-rapport om grundskolen 

i Danmark 2004 (Undervisningsministeriet 2004) er i det lys på mange måder interessant 

læsning. I min læsning af rapporten er det første som træder frem det stærke vi-perspektiv 

fra den OECD-delegation, som besøgte landet i forberedelse til udformningen af 

rapporten. Delegationen har kombineret oplevelserne med deres egne erfaringer med 

andre landes skolesystemer. Det er interessant læsning, fordi delegationen har et godt blik 

for de særlige kulturelle omstændigheder som kendetegner folkeskolen på de forskellige 

institutionelle niveauer. Ikke kun de der er knyttet til skolen som sådan, men også til 

styringen, reguleringen og forvaltningen i måden skolen indgår i det kommunale område 

på. Men rapporten er også interessant al den stund, at det her bliver tydeligt i hvor høj 

grad den danske stat og det politiske embedsværk i den følgende tid læner sig op ad 

OECDs anbefalinger i kontrast til at føre en mere markant særskilt dansk skolepolitik.  

I rapporten pointeres det, at statens indflydelse på skolen gennem 1970erne, 80erne og 

især 90erne reduceres markant. Udviklingens skyldes primært, at spørgsmålet om lærernes 
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tidsanvendelse og løn bliver et kommunalt anliggende i samarbejde med DLF. Baseret på 

den danske model udvikles et centralt og lokalt forhandlingssystem, hvor spørgsmål om 

arbejdstid og løn forhandles. Som de bemærker i rapporten, så foregår der en markant 

decentralisering af ansvaret ud til de lokale niveauer med statens tillid til, at KL og DLF 

kan finde den bedste løsning til organiseringen af lærernes arbejde gennem 

partsforhandlinger. Af OECD nævnes det som både en decentralisering og 

demokratisering af skolerne forstået således, at decentraliseringen i denne fase potentielt 

set giver og har givet større selvbestemmelse til skolerne. Som følge heraf bliver statens 

rolle i stedet i stigende grad at fokusere på kvalitetssikring og resultatkontrol. 

(Undervisningsministeriet 2004: 20). Som den udsendte delegation fra OECD bemærker 

og imponeres over, så giver den lokale frihed, der opstår ved decentraliseringen af ansvaret 

til lokale myndigheder og forældregrupper på den enkelte skole, mulighed for at initiere 

nyskabelse i form af ’eksperimentelle tilgange’ til læring (Undervisningsministeriet 2004: 

106). Men OECD rapporten peger også på en række udfordringer set fra delegationens 

perspektiv: 

”De svagheder, vi fandt ved systemet, omfatter: udpræget mangel på opnåelse af de forventede læringsmål; 
mangel på en stærk tradition for elevevaluering og en deraf følgende utilstrækkelig feedback; fravær af 
selvevaluering i skolerne og for lidt fælles udnyttelse af god praksis; utilstrækkelig anerkendelse af tidlige 
læseproblemer; undladelse af at kompensere for virkningen af ugunstige forhold i hjemmet; en ambivalent 
holdning til skoleledelse; utilstrækkelig grunduddannelse og efteruddannelse af lærere; en læreroverenskomst, 
der er for restriktiv; stigende forventninger til omfanget af lærernes rolle i forhold til fx forebyggelse og 
opdragelse; kommunikationsvanskeligheder mellem forskellige personalegrupper; utilstrækkelig støtte til 
elever med behov” for almindelig specialundervisning og mangelfuld støtte til tosprogede elever” 
(Undervisningsministeriet 2004: 65-66). 

OECDs påpegninger rammesætter skolesystemet som en usystematisk skolepraksis, og 

med erfaringerne fra styringsværktøjer i andre landes skolekontekster fremhæves den 

manglende brug af læringsmål, feedback, evaluering og en anden type af forhold til og 

kultur omkring ledelsespraksisser på skolen. Påpegninger fra OECD er alle elementer, 

som senere iværksættes i den efterfølgende tids udviklingen inden for skolepolitikken. 

OECD påpeger især den manglende systematisering af en evaluerings- og målingspraksis 

som noget, der må ses som forhindring for kvalitetssikringen og som dermed er en 

svaghed ved måden skolesystemet er bygget op på. På det arbejdskulturelle niveau påpeger 

de en individualistisk og faghierarkisk tilgang til skolearbejdet uden en egentlig og 

praktiserbar tradition for vidensdeling, respekt for skoleledelse og en for restriktiv 

overenskomst, der skaber forhindringer for skoleudviklingen. Alt i alt tegnes der et billede 

af et skolesystem, hvor en række indsatsområder, som i delegationens øjne udgår centrale 

delelementer i måden at gøre skole på, er fraværende eller mangelfulde. Som kontrast til 

det individualistiske mellem lærer og klasse er der ifølge delegationen et stort 

udviklingspotentiale at hente gennem et systematisk arbejde med diverse 

kvalitetssikringsparametre såsom benchmarking og evaluering. Lærerteamets arbejde 



 

 

heller ikke udført på en meningsfuld måde, hvor evaluering igen kunne udgøre et 

omdrejningspunkt:  

”I den danske folkeskole står kommuner og skoler til ansvar for virkningen af den indlæring, der finder 
sted i skolerne, men de skal ikke stå til regnskab for dette til kilder uden for deres egne rammer (…) Det 
er ikke almindeligt i de danske kommuner at finde veludviklede systemer til kontrol af kvaliteten af 
skolearbejdet. Den leverede undervisning opfattes primært som lærerens ansvar i dennes samarbejde med 
elever og forældre i klassen. Gruppen af lærere og skoleledere deltager som regel ikke i nogen form for 
benchmarking af kvaliteten eller i vurderinger fra ligestillede angående undervisningen (…) Der er et stort 
udviklingspotentiale i det danske skolesystem her, da lærere i mange dele af landet lader til at fungere på 
individuel basis. Lærerteam anvendes stadig ikke på nogen meningsfuld måde, så der kan være mange nye 
måder at anvende dem på til evaluering af undervisning og som garanti for kvalitetsudvikling” 
(Undervisningsministeriet 2004: 30-31). 

I OECD fremlæggelse bliver både begrebet kvalitet og systematisering af kvalitet i en 

styringspraksis baseret på evaluering, benchmarking og et delvist brud med den grad af 

ansvarsområde, som den enkelte klasse har udgjort for den enkelte lærer. I den forstand 

skal kvalitetssikringen være en åbning af den isolerede praksis og i stedet baseres på 

systematiske praksisser for vurdering og evaluering af arbejdet.  

I OECD rapporten antastes yderligere to forhold ved skolernes evne til at arbejde 

analytisk indad. Det første forhold er selve udfordringen af den enkelte lærers individuelt 

baserede praksis. Det andet forhold vedrører selve den metodiske tilgang til arbejde 

analytisk med de resultater og præstationer, som skolerne leverer. Som delegationen før 

pegede på, så ser de årsagen hertil som især funderet i et kulturelt spørgsmål i den danske 

skoletradition. Selvom der i Danmark er mål for folkeskolen, så er der ikke nogen 

målinger, der kan sige noget om, i hvilken grad forskellige elevgrupper opnår hvilke mål. 

Og der er ikke nogen målinger, der kan sige noget om, med hvilken effektivitet målene 

opnås. Med andre ord så er det OECD-delegationens pointe, at der i det danske 

folkeskolesystem mere eller mindre ’styres i blinde’ eller som de selv formulerer det ”at 

arbejde i en uoplyst situation”:  

Eftersom der ikke findes let tilgængelige oplysninger om, i hvor høj grad forskellige elevgrupper opnår 
folkeskolens mål, og hvor godt forskellige indlæringsomgivelser klarer at møde forskellige elevgrupper, synes 
folkeskolen at arbejde i en uoplyst situation, hvad ambitionerne om lighed angår. Målene er velkendte i 
systemet, men kritiske redegørelser for, hvad effektivitet betyder i forskellige situationer, bliver sjældent 
synlige. (Undervisningsministeriet 2004: 31) 

Og for OECD-delegationen må det derfor være ensbetydende med, at der skal foregå et 

kulturskifte i Danmark hen mod en kvalitetssikringsmodel, der bygger evaluering, 

benchmarking målinger der kan give indikationer på effekt som feedbackmekanismer. Fra 

delegationens perspektiv er den danske debat om prøver ”ophedet”, men de synes alligevel 

at spore en enig bevægelse væk fra en ”input-kultur” til en kultur, der er ”domineret af 

observation af elevernes produktion” (Undervisningsministeriet 2004: 33).  

For delegationen må det danske skolesystem og skolekultur fra centralt hold suppleres 

med en evne til at informere skolerne om, hvordan de så rent faktisk klarer sig på 
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forskellige parametre. Der skal med andre ord gennem målinger kastes lys og synlighed 

over, med hvilken effekt lærernes indsats indvirker på eleverne. Ellers drives der skole i 

blinde. Men som de skriver, så er vanskeligheder ved implementeringen af et sådanne 

system forankret i de spændinger, som på den ene side er indlejret i folkeskolernes 

kulturspecifikke arbejdernormer, mellem på den ene side en tilgang, der handler om at 

stole på, at skolerne gør et godt stykke arbejde og så de målinger og undersøgelser, der 

fremviser brister og mangler. I den første udlægning er det kun skolerne selv, der kan stille 

sig kritisk over sin egen indsats uden de ydre vurderinger og analyser af, hvorvidt det så 

er tilfældet:  

Skolerne er vant til at overvåge sig selv, gennemføre kritiske undersøgelser og finde tiltag til forbedringer, 
der tilpasses de lokale forhold. Det nye element, der nu indføres i det danske system, kan være, at det 
centrale niveau vil informeres om, hvad der foregår i systemet, så fejltagelser undgås. Den nye, mere 
præstationsvenlige mentalitet står over for adskillige vanskeligheder på sin vej til at blive betragtet som en 
institution i Danmark. Disse vanskeligheder kunne være et godt udgangspunkt for diskussionen om 
resultaterne af det aktuelle OECD-review. Vanskelighederne stammer fra spændingerne mellem 
eksisterende arbejdsnormer i folkeskolen, der dikterer, at man kan stole på skolerne, og at de gør et godt 
stykke arbejde, og resultaterne af interne og eksterne undersøgelser, som viser, at der er brister både med 
hensyn til lighed og kvaliteten af skolegangens resultater (Undervisningsministeriet 2004: 34) 

Med OECDs øgede tilstedeværelse i det danske skolefelt skubbes der på for at 

implementere en mål- og evalueringsbaseret praksis for systematisk opfølgning på, 

hvordan skolerne klarer sig på de forskellige målingskriterier. Den øgede information skal 

således være med til at berige skolerne på indsigter i, hvad der er nødvendige 

indsatsområder samt belyse de forvaltningspolitiske niveauer om, hvilke indsatser der i 

deres regi vil være hensigtsmæssige. Her bliver det i min optik tydeligere, hvordan OECD 

er med til at understøtte udviklingen frem mod en styringsforestilling baseret på, hvordan 

målinger må udgøre sammenligningsgrundlaget for skolernes egne oplevelser og 

erfaringer med arbejdet indadtil. Målingerne skal være et analytisk tillæg til den daglige 

praksis. Målet bliver at kunne registrere forskydninger, udfordringer og problemer med 

efterfølgende målrettet indsats. Ikke mindst for lederen, der med nye data får nye 

analytiske muligheder for at se indad i skolens virke:  

”I betragtning af vores kommentarer til behovet for at skabe en evalueringskultur i hele systemet er den del 
af ledelsesrollen særdeles vigtig. Vi definerer administrationsfærdigheder som en styring af 
ressourcefordelingen på en effektiv og rimelig måde, hvor interne stridigheder løses, hvor der ansættes og føres 
tilsyn med personale, og overvågning og evaluering finder sted af de præstationer, der ydes af det faglige og 
administrative personale, servicemedarbejderne og skolen som helhed” (Undervisningsministeriet 2004: 
137). 

Fra centrale aftaler til arbejdstidslov 

OECD-delegationen er i 2004 også kritiske over for overenskomsterne, som i deres 

vurdering ikke giver mulighed for tilstrækkelig fleksibilitet i tilrettelæggelse af skoledagen 

samt udnyttelse af lærernes arbejdstid. De anbefaler derfor en tættere monitorering af 



 

 

sammenhængen mellem tidsforbruget i de enkelte kommuner for at elevernes indlæring 

kan øges gennem et øget undervisningstimetal (Undervisningsministeriet 2004: 142): 

”Det bringer os frem til spørgsmålet om den tid, der bruges for øjeblikket af lærere på direkte kontakt med 
deres elever. Som vi rapporterede i forrige afsnit, er dette – i gennemsnit – 34% i modsætning til de 64%, 
som kunne kræves. I sammenligning med de fleste lande er det et meget lavt tal. Vi accepterer, at 
klasseundervisning kun er én facet af lærerrollen, men vi mener samtidig, at det er den vigtigste (…) Det 
har imponeret os, hvor godt DLF har forhandlet sine ansættelsesvilkår i de seneste år, men tilråder kraftigt, 
at overenskomsten genforhandles på en måde, som vil give langt større fleksibilitet inden for systemet. Det 
maksimale antal klassetimer er seks timer pr. dag i henhold til folkeskoleloven for børnehaveklassen og 
1.-3. klasse. Men i en række af de skoler, vi besøgte, var den faktiske tid, som eleverne fik undervisning 
i, snarere end at deltage i andre former for skoleaktiviteter, langt mindre end dette tal. Vi anbefaler derfor, 
at kommunerne overvåger tidsforbruget i folkeskolen, så mulighederne for indlæring maksimeres.”   

I OECD-delegationens rapport bliver arbejdstidsmodellen set som en forhindring en 

fortsat udvikling centreret omkring elevernes læring frem for et spørgsmål om at 

bibeholde beskyttelsesforanstaltninger gennem arbejdstidens foranstaltninger. De ser ikke 

en kobling mellem måden at arbejdstiden er reguleret på og en samtidig kobling til, at det 

samtidig vil sikre de bedste betingelser for elevernes læring.  

Som Katrin Hjort (2005) skriver, så havde de formulerede moderniseringsprincipper som 

blev fremlagt af firkløverregeringens moderniseringsprogram i 1983, 1990’ernes 

efterfølgende modernisering samt OECDs anbefalinger til modernisering af 

uddannelsesområdet endnu ikke betydet, at de ”professionelles magt” var blevet knækket 

(Hjort 2005: 17). Den samme vurdering har OECD-delegationen efter sit besøg. 

Omvendt var det faktisk lykkes de faglige organisationer at bibeholde indflydelse og 

modsætte sig til den ’totale modernisering’, ved en klar markering af de faglige 

organisationers tilstedeværelse i moderniseringsforhandlingerne. Krav som også blev 

efterkommet af det politiske og kommunale niveau med en stærk tradition for lokalaftaler 

og decentralt forhandlingsansvar i de enkelte kommuner. 

Retrospektivt var der i den henseende meget der pegede frem mod et politisk indgreb i 

arbejdstidsaftalemodellen. Det skyldes særligt det forhold, at arbejdstidsaftalerne opererer 

med timeloft, og at det ikke ses som i stand til at levere den nødvendige fleksibilitet. 

Opsummeret er det blevet tydeligt, hvordan konflikten om arbejdstiden ligeledes været et 

udtryk for, hvem der skal definere det professionelle råderum. Både i forhold til lærerens 

individuelle arbejde inde i klasserne, den enkelte skoles håndtering og forståelse af kvalitet 

i en uddannelseskontekst og i den bredere styring af folkeskolen uden praksis for målinger, 

evalueringer, benchmarking m.m. Danmarks Lærerforening har gennem deres indflydelse 

i lang tid formået at bibeholde en stor del af kontrollen over lærernes arbejdstid og dermed 

ved den tidskulturelle praksis som har været forbundet med professionens selvforståelse. 

Samtidig med at det også har været et ønske fra arbejdsgiversiden at få et større 

ledelsesrum og en øgning af undervisningstiden (Due & Madsen 2007: 7). Afsættet for 

lærernes arbejdstid har derudover i sig selv været problematisk og præget af det 

konfliktfyldte forhold. Forud for de nyere forhandlinger og lovindgreb omkring 
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arbejdstiden har der i det tidlige moderniseringsspor været en ’problematisk fødsel’. 

Diskussionen om lærernes arbejdstid, om de arbejder nok, for lidt eller for meget er ikke 

noget, der først kommer til fra 1990erne og frem: 

I 1977 havde DLF formelt henvendt sig til regeringen med krav om en omlægning af tjenestetiden, der tog 
højde for de mange opgaver, som var fulgt med 75-skoleloven, og sammen med Finansministeriet, 
Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening sad DLF derefter i næsten tre år i en 
arbejdsgruppe og diskuterede vilkårene. I 1979 enedes man om en undersøgelse af »lærernes faktiske 
anvendelse af arbejdstiden« (Undervisningsministeriet 1980: 2).  

De første tal kom i januar 1980, og de var ikke gunstige for lærerne. Rapporten kom i marts. Den hed 
Foreløbig redegørelse fra arbejdsgruppen om lærernes tjenestetid, og der kom aldrig en afsluttende version. 
Der var ikke meget, parterne var enige om i den 250 sider store redegørelse. DLF argumenterede for, at 
langtfra alle opgaver var talt med, og pegede på konkrete fejl i optællingen. Men både med og uden fejl 
chokerede undersøgelsesresultatet. »Vi var overbeviste om, at lærerne arbejdede for meget, og så fik vi sådan 
en øretæve,« husker Svend Erik Haase, som dengang var medlem af hovedstyrelsen. I Finansministeriet 
mente man, at undersøgelsen såede »betydelig tvivl ved, om gennemsnitsbegrebet kunne anvendes som 
karakteristik af lærernes arbejdssituation«, mens DLF understregede, at det var »af afgørende betydning«, 
at der kom forhandlinger i gang, så der kunne ske en omlægning fra 1. august samme år 
(Undervisningsministeriet 1980: 4-6)” (Thejsen 2014: 48-49) 

Allerede i 1970erne starter der en diskussion mellem DLF og finansministeriet, der 

handler om, hvorvidt lærerne laver det de skal. Men der sker først rigtig noget med 

lærernes arbejdstid i 1990erne. Det var først ved overenskomsten i 1993, at lærerne 

overgik til at være under kommunal overenskomst. Inden da, og siden 

tjenestemandsreformen i 1919, havde personaleforhold hørt under staten. Med 

overgangen til det kommunale område indtræder ligeledes overenskomstforhandlingerne 

og spørgsmålet om tid og løn lander på kommunernes bord. Op til 90´erne havde 

udviklingen inden for ’læreridealer’ som nævnt været en udvikling mellem en kaldsbaseret 

professionsorientering og en lønmodtagerorientering. De to poler kom til at danne et 

konfliktpræget udgangspunkt for udformningen af et system, der kunne rumme begge 

’sider’ i et arbejdstidssystem i ambitionen om at gå på ’begge ben’ (Due & Madsen 2007) 

og omfavne både beskyttelses- og udviklingsstrategi af lærernes arbejde. 

Det lykkedes aldrig at lave en arbejdstidsmodel, som både kan indfri ønskerne fra både 

arbejdsgiver og arbejdstagersiden. Samtidig så var arbejdstidsaftalerne en begrænsning i 

ledelsens indflydelse på udnyttelsen af lærernes arbejdstid. Men skiftet fra fri bevægelse 

og bruddet på den stærke selvledelsesform til tilstedeværelseskravet med LOV409 var 

samtidig overgangen mellem to vidt forskellige arbejdspraksisser. Kaldsarbejdets 

grænseløse karakteristika med de centrale arbejdstidsaftaler fravær af ydre grænser for 

arbejdstiden på den ene side og den faste indramning af arbejdet med indførelsen af 

LOV409. Ethvert forsøg fra DLF på at forhindre det grænseløse arbejde og bibeholde en 

indflydelsesposition på skolernes forvaltning af lærernes tid gennem reguleringer af 

arbejdstiden bliver faktisk også opfattet af lærerne som en orientering hen mod 

lønmodtagerrollen og dermed en organisering af arbejdet, der ikke understøtter et 



 

 

tidsformativ, som lærernes kan spejle deres faglige selvforståelse i. Paradoksalt er der ikke 

fundet nogen løsninger på noget tidspunkt, som begge parter kan være tilfredse med. Og 

selv den beskyttelsesstrategiske tilgang opfattes af mange lærere som reaktionær 

arbejdsform med reminiscenser til lønmodtagerens arbejde og ikke kendetegnende for en 

moderne arbejdsplads.  

I 2013 afskaffede det politiske niveau med LOV409 den centrale arbejdstidsaftale og 

samtlige lokalaftaler i kommunerne. Dermed brød de med tendensen fra perioden 1993 

til 2013, hvor blev der indgået centrale arbejdstidsaftaler og lokalaftaler for lærernes 

arbejdstid. Et brud med 20 års tradition for at indgå aftaler om arbejdstiden med 

fagforeningerne. Afskaffelsen var et opgør med DLFs indflydelse på organiseringen af 

arbejdet, som en form for indirekte ledelse. Afskaffelsen ville også give et større 

økonomisk råderum gennem en mulighed for justering på undervisningstimetallet og fri 

adgang for ledelsen til at placere opgaver i forberedelsestiden uden det betød en reduktion 

af undervisningen eller den ’træghed’, der var forbundet med at skulle være forpligtet på 

at uddelegere opgaver én gang om året.  

 

 Figur - Illustration af hvordan opgaverne ikke længere må få en tidsangivelse. 

Med de centrale arbejdstidsaftaler var der et loft over undervisningstimetallet og lederen 

skulle give timer for de opgaver, som lærerne skulle løse. Med LOV 409 var 

timefordelingsprincippet afskaffet og det er ikke længere et krav, at ledelsen skulle 

timesætte opgaverne og opgaveoversigten, de opgaver lærerne skal lave ud over 

undervisningen, kunne justeres løbende. Tiden var i den forstand ikke længere noget, der 

skulle tales om alt imens forberedelsestiden principielt blev frigivet til ledelsens 

disposition. Tanken bag har været, at frisættelsen af skolernes og lærerne tid ville føre til 

en anden, smartere og mere effektiv måde at arbejde på via en gentænkning af skoledagen 

og lærernes undervisningspraksis. En frisættelse af de indre bindinger på tiden: 

”Når rammerne for den offentlige udgiftsvækst er stramme, er der brug for stærke, synlige og professionelle 
offentlige ledere, der kan motivere medarbejderne, fokusere på kerneopgaverne og tænke i kreative, lokale 
løsninger. Lederne i den offentlige sektor skal have vilje, evne og mod til at påtage sig alle dele af lederskabet 
og udnytte det fulde ledelsesrum. De offentlige ledere skal skabe en organisation, hvor fokus på 
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effektivisering, kvalitet og fornyelse er en naturlig del af kulturen. I de kommende år vil regeringen sætte 
fokus på det offentlige ledelsesrum. Lederne skal have størst mulig frihed til ledelse gennem fastlæggelse af 
og systematisk opfølgning på klare og meningsfulde mål. Regeringen vil også sætte fokus på arbejdet med 
at opdage og udvikle ledertalenterne i den offentlige sektor” (Regeringen, Danmark i arbejde, 2012: 82). 

Det har samtidig været tanken, at den øgede tilstedeværelse ville give mulighed for, at nye 

læringsmiljøer ville opstå på skolen (KL 2014), når undervisningen var slut og lærerne 

havde deres forberedelsestid i samme lokaler. At det tvungne samvær ville betyde 

dynamisk sparring og flydende vidensdeling. Derfor var det ikke længere muligt at møde 

senere eller gå, når undervisningen var overstået. Muligheden for at forberede sig 

derhjemme blev afskaffet i kommunerne der valgte at implementere LOV409 uden 

lokalaftale. Hos KL er afskaffelsen af arbejdstidsreglerne således en helt central 

komponent, der på mange områder kan medføre den nødvendige fleksibilitet internt samt 

give det nødvendige økonomiske råderum til kommunerne eksternt: 

”at etablere nye læringsmiljøer, hvor lærere og elever er meget mere sammen og i dialog med hinanden om 
elevernes læring, at udvikle nye undervisningsformer inden for skolen og med lokale samarbejdspartnere og, 
at skabe rammer for, at lærere i meget høj grad kan bruge hinanden aktivt til sparring, videndeling og 
tilrettelæggelse af fælles undervisningsforløb til gavn for eleverne. De nye enkle og fleksible rammer skal 
udfyldes af målrettet ledelse på alle niveauer i kommunen med det formål at forbedre folkeskolens resultater 
(…) I folkeskolereformen er indbygget et markant krav til kommunerne om levering af mere undervisning.” 
(KL 2014: 1). 

Både arbejdsgivere og arbejdstagere efterspørger fleksibilitet. I lærernes perspektiv er 

fleksibilitet råderetten over tiden som en selvledelseskompetence, hvor lederen er den 

administrative figur uden nødvendigvis at skulle have direkte indflydelse på den daglige 

praksis. Tiden bliver en del af den opøvede professionelle kompetence, som også knytter 

an til en udvikling, hvor der bliver et stigende antal opgaver, som skal løses uden for 

undervisningen.  

Fra et ledelsesperspektiv bliver fleksibilitet et spørgsmål om fravær af reguleringer på 

lærernes tid. Som Ziegler påpegede i indledningen handler det fra et forvaltningsmæssigt 

styringsperspektiv ikke mindst om at kunne udmønte effektiviseringerne på lærernes 

undervisningstimer og fra et OECD perspektiv om at skabe mere direkte læringstid. 

Samtidig er der dog en frygt for, at afskaffelsen af arbejdstidsreguleringssystemerne vil 

betyde ’knapper at dreje’ på for KL med et øget undervisningstimetal for lærerne og en 

øget belastning ved fraværet af beskyttelsesforanstaltninger. Udfordringen har således 

været, at lærerne har ønsket en ramme for arbejdstiden, der kunne rumme et 

professionsideal, hvor læreren selv er i stand til at forme arbejdstiden på baggrund af 

faglige begrundelser, og at mestringen af tiden dertil ligeledes bliver en faglig 

(professions)kompetence uden for mange af de negative følger fra det grænseløse 

arbejdsliv.  

Med især inspiration fra bl.a. OECD sker der gradvist en forskydning i det politiske og 

kommunale niveau i synet på folkeskolens formål og i forståelsen, tilgangen og styringen 



 

 

af folkeskolens læringsproduktion efter kvalitetsparametre baseret på målings-, 

evaluerings- og ledelsespraksisser i skolesystemet. Som led i overordnet en 

kvalitetssikringsstrategi.  

Feltnoteovergang  

De fem store reformer 

På gå-hjem-mødet hos KORA vælger Claus Hjortdal i sit oplæg at tale om rammesætningen for skolen. 
Udgangspunktet for hans oplæg er spørgsmålet: Hvorfor er det svært på mange skoler i øjeblikket? Ifølge 
Hjortdal er arbejdet på skolerne besværliggjort af, at folkeskolen reelt set har undergået fem store reformer 
inden for en kortere årrække. De fem reformer er ifølge Hjortdal Den etiske reform - inklusionsreformen; 
inklusionen skal erstatte specialundervisningen og er samtidig et spørgsmål om økonomistyring. PPR får 
hermed en helt ny rolle. Det er et paradigmeskifte i den forstand, at skolerne skal gå fra at sende elever ud 
af skolen til at inkludere dem på lige fod i undervisningen. Anledningen til udviklingen har i særlig grad 
været Salamancaerklæringen, hvor alle uanset individuelle forskelle skal sikres en ret til uddannelse 
desuagtet af uddannelsesmæssige behov – adgangen skal være til almindelige skoler. Skolerne skal tillige 
være i stand til at imødekomme en pædagogik, der centrerer sig omkring det enkelte barns behov. Den 
næste reform er strukturreformen, der har betydet færre elever på landet med nedlæggelsen af skoler som 
følge. De små skoler lægges sammen og der bliver større klasser. Samtidig har det betydet en udvikling hen 
mod 2-9-11% (17% på det kommunale) færre ledere i årene siden 2010. Og der vil være 100 færre skoler 
i løbet af næste år. Den pædagogisk reform er den lille sideløbende reform: Hjortdal refererer her til indholdet 
og ambitionerne i den Ny Nordisk Skole, som især var Antorinis projekt, men som også er at finde i 
folkeskolereformens ambition om at lave mere anderledes og spændende undervisning samt mere samarbejde 
med fora uden for skolen såsom kunst- og erhvervsliv.  Styringsreformen handler ifølge Hjortdal først og 
fremmest om økonomi foranlediget af Finansministeriet. Nøgleordene er her decentral styring, større magt 
til lederen på institutionen, mindre magt til fagforeningen samtidig med mere central kontrol. Her peger 
Hjortdal på, at kollektivismetankegangen nedbrydes og erstattes af den direkte forhandling mellem ledelse 
og medarbejder. Med andre ord en individualisering i organisering af lærerarbejdet og en ophævelse af de 
centrale principper for ressourcefordeling, opgaver og arbejdsbyrde som ellers har været en central vægtning 
for Danmarks Lærerforening i deres input til udviklingen af arbejdstidsaftaler. Skolereformen er den femte 
reform, hvor Hjortdal her fremhæver betydningen af de ekstra undervisningstimer og længere dage uden 
mere i løn til lærerne. Eller sagt anderledes, at finansieringen af den længere skoledag er sket via lærernes 
forberedelsestid. Hjortdal fortæller, at skolerne skal arbejde med fire reformer oven i hinanden. Hertil 
kommer bevågenheden fra Kvalitets og Tilsynsstyrelsen (http://www.stukuvm.dk/), der har ansvaret for 
kvalitetsudviklingen i folkeskolen. De nationale mål udgør pejlemærkerne i evalueringsarbejdet, med 
udgangspunkt i de nationale test og trivselsmålingerne. ”Hvor meget afbureaukratisering kommer der ind?” 
spørger Hjortdal retorisk.  

(Feltnote 4/9-2014) 

Kvalitets- og kontrolsystemer i et individualiseret læringsperspektiv 

I Danmark var det især folkeskoleloven af 2006, der endegyldigt skiftede fokus fra skolen 

som en ’skole for alle’, med fokus på deltagende demokrati, til skolen som 

uddannelsesinstitution der antog et individualistisk læringsperspektiv ved nu at skulle 

sikre, at alle elever bliver ”så dygtige som de kan” (Rasmussen & Moos 2014, Regeringen 

2013). Nu er målet, at alle elever uanset hvilken baggrund de har, i skolen skal udvikles til 
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at kunne så meget som de kan. I formuleringen ’de kan’ ligger samtidig en kendsgerning 

af, at eleverne vil have forskelligt afsæt, og at det er ud fra det gældende afsæt at det 

iboende læringspotentiale skal forsøges realiseret mest muligt. Hver elev har et iboende 

potentiale, som kan dyrkes, fremmes og vækstes. Kombineret med specificeringen af 

skolen som en læringsorganisation og tilgange som undervisningsdifferentiering og 

læringsmålsfokusering med videns-, færdigheds- og kompetencespecificerede 

udviklingsområder står skolen nu ved et sted, hvor den enkelte elevs læring skal i centrum 

og sættes over en gennemsnitstanke. Det skal med andre ord være tilladeligt og 

efterstræbelsesværdigt at dyrke det individuelle gennem også en opprioritering af at gøre 

faglig dygtighed til et efterstræbelsesværdigt mål i sig selv eksemplificeret gennem 

oprettelsen af eksempelvis eliteuddannelser. Men samtidig er det en tilgang som fortsat 

sætter de voksnes forståelse af skolegang og læring i centrum. Børne og elevperspektivet 

er stadig ikke formuleret på sine egne præmisser og fraværende i udviklingen. Kritikken 

af gennemsnitsniveauet som tidligere ideal i klasserne, hvor det handlede om den brede 

midte og ikke dyrke det elitære og individuelle udsættes for et perspektivskifte. I dag er 

det legitimt at oprette talentklasser og profilskoler, der udfordrer ideen om skolen for alle 

og som sætter det excellente og unikke individ mere i fokus (Rasmussen & Moos 2014: 

69). Skolen skal i stedet eller både være skolen for alle, skolen for hver enkelt, og skolen 

for de få. Hver enkelt elevs potentialer skal realiseres mest muligt, og det bliver comme il 

faut at fremhæve de fagligt dygtige talenter – også selv om det er et mindretal.  

I politiske dokumenter kobles dyrkelsen af talentet ligeledes på den nationale 

uddannelsesstrategi12. Læringsmålstyringen er i den forbindelse også blevet tænkt som 

værende i stand til at tage hensyn til differentieringen af den enkelte elevs forudsætninger 

som en modpol til det brede gennemsnit. Det handler om at se den enkelte elev mere med 

læringspotentialet som prisme. Samtidig bliver der med skiftet mod individet heller ikke i 

samme udstrækning en brug for klassen som helhed. Klasselæreren der tidligere havde øje 

og ansvar for alle eleverne i klassen skal udskiftes med en kontaktlærer, der har en tættere 

individuel relation og ansvar for en række tildelte elever på tværs af klasser, hvor eleverne 

ikke nødvendigvis kender eller har noget med hinanden at gøre (Regeringen 2013). En 

vækst- og dyrkningstankegang af det enkelte individ med læreren som den personlige 

mentor uden for klassesammenhængen.  

Med folkeskolereformen får folkeskolen tre nationale mål i et forsøg på at sætte retningen 

centralt samtidig med, at der gives lokalt frihed til at indfri målet. Det første mål angiver, 

at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Det er 

skolens første produktionsmål. I det ligger, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de 

                                                      

 
12 Talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet 

(http://www.uvm.dk/service/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF11/110414_Talentrapport_hele.ashx
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bliver så dygtige, de kan. Det er skolens vision og formål. Mindst 80 procent af eleverne 

skal være gode til at læse og regne i de nationale test sættes som en minimums benchmark. 

Og at der udvikles en differentierings- og evalueringskultur, som skal sætte den enkelte 

elevs faglige progression i fokus samt kaste lys over skolernes evne til at leve op til de 

statslige og kommunale forpligtende mål. På den måde er der bygget målsætninger ind i 

de forskellige niveauer fra ministerier over kommuner, forvaltninger og skoler. Det 

politiske og kommunale niveau begynder at fokusere på skolernes ’outcome’, som en 

måde at bygge et ansvarliggørende kontrolsystem op omkring af skolerne i forhold til 

centralt fastlagte mål (Rasmussen & Moos 2014). Netop som OECD anbefalede. Test, 

økonomiske nøgletal, trivselsmålinger m.m. bliver i den udvikling et centralt værktøj som 

dokumentation og afgørende for, hvordan skolerne i en forpligtelse over for 

forvaltningerne klarer sig gennem kvantitative bestemmelser af skolerne progression på 

udvalgte performancekriterier (se fx kvalitetsrapporten Københavns Kommune 2013).  

Problemet med et kontrolsystem der bygger på evaluering, målstyring og tests kan således 

blive, at det med specificeringen af de udvalgte kontrolparametre kommer til at tjene 

systemet mere end det tjener de ansatte og eleverne i skolen selv, og dermed ikke bliver 

reelle pædagogiske redskaber, men snarere kontraktuelle forbindelser til styringsniveauet 

(se fx Rasmussen & Friche 2011). Belønningsstrukturer der vægter faglige resultater kan 

nemt komme til at skygge for et mere holistisk perspektiv på elevernes skolegang samt 

baseres på et fravær af et børne- og elevperspektiv. Når test og evaluering ikke indeholder 

formative funktioner, der kan give reel situeret feedback mellem undervisningssituation 

og progressionen, så mister målingen og testen værdi indadtil og bliver i stedet opfyldelsen 

af et målbehov udadtil for målopfyldelsens skyld. Hvad der foregår i lige præcis den 

bestemte klasse på det tidspunkt, hvor testen tages vil ikke fremgå af det gennemsnit for 

hele skolen, som forvaltningen modtager, men vil kun kunne foregå i samtalen mellem 

forvaltning og skole. Informationerne der med stor sandsynlighed vil gå tabt videre op i 

det kommunale og ministerielle system og som ikke fremgår i udenforståendes læsning af 

den offentligt tilgængelige kvalitetsrapport. Opbygningen af et skolesystem omkring så 

målingsspecifikke kvalitets- og kontrolsikringssystemer kan betyde, at når lærerne kobler 

sig på styringslogikken, så orienterer de sig mere om at opfylde de dele af undervisningen, 

som læreren ved vil blive anvendt i de offentliggjorte rapporteringer fra test og 

eksaminationer. Lærerne kan skifte deres fagprofessionelle fokus til at opfatte sig selv som 

i højere grad at være faglighedsrepræsentanter uden et bredere blik for fx trivsel eller 

læringsmiljøet situerede præmisser. Det at eleverne klarer sig godt kan for lærerne blive et 

mål i sig selv, der kan komme til at overskygge øvrige dele af det pædagogiske skolearbejde 

(Rasmussen & Moos 2014: 66). Skolen og skolegang er defineret fra de voksnes perspektiv 

som en politisk varetagelse af børne- og ungdomsliv. Og implementeringen af sociale 

teknologier som test, mål og evalueringer er samtidig implementeringen af 

’magtteknologier’ i det allerede magtfulde rum som klasseværelset i forvejen udgør, i den 

forstand, at de yderligere forskubber forholdet mellem magt og viden i forholdet mellem 
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læreren og eleverne ved at implementere den førnævnte bevidsthed om, hvad det er 

læreren belønnes for i sit arbejde.  

Koblingen på systemlogikkerne kan dog også betyde, at de til en vis grad kan være med 

til at modvirke den skjulte reproduktion af social klasse, som foregår gennem skolens 

’implicitte koder’ for, hvordan man er ’den gode skoleelev’:  

”On the one hand, strong external control weakens the internal control of the individual school and teacher 
as well as the pupils’ opportunities of participating in decision-making. On the other hand, the more explicit 
standards of learning, which might accompany the measurability movement, could be an advantage to pupils 
with non-academic backgrounds, who are not familiar with the more implicit codes of schooling” 
(Rasmussen & Moos 2014: 67) 

Men når kvalitets- og kontrolsystemet i så høj grad bygger på logiker, som favoriserer en 

stærkt boglig tilgang til faglighed, så er der også en risiko for at systemet i stedet forstærker 

de implicitte skolekoder og dermed favoriserer de elever, som af sociale og miljømæssige 

faktorer allerede har nemmest ved at mestre skolens spil og koder. 

Danmarksmesterskaber i dansk og matematik, dyrkelsen af de faglige dygtige og 

kvalitetsrapporter som fremhæver og vurderes på, hvorvidt klasserne oplever en 

karakterfremgang fra år til år eller ej synes ikke at være befordrende for et system, der kan 

underbygge en kvalitetssikring for de elever, hvor skolens implicitte spil og koder ikke er 

et hjemmevant miljø at begå sig i.  

Med forskydninger i systemlogikker, der fremhæver præmisserne for lærernes faglige 

råderum som mere faglige målbare parametre såsom flere karakterer, test og evaluering 

eller målstyringssystemer så vil det andet lige skabe et læringsrum præget af præstationen 

som normen for den gode elev, der kan være med til at underminere den indre motivation 

for at lære (Deci et al 1999) – og derved med muligheden for negative følgevirkninger i 

form af manglende lyst til at fortsætte videre i uddannelsessystemet i en frustration over 

ikke at passe ind i de nu meget ’synlige skolekoder’ og et deraf lavt selvværd (Rasmussen 

& Moos 2014). Målstyringen er i kombinationen af de ministeriets Forenklede Fælles Mål 

og deres koncept læringsmålstyret undervisning ligeledes indlejret i 

digitaliseringsstrategien. Også her risikerer de meget synlige koder at blive både 

indskrænkende samt skabe bestemte præstationsnormer. Dermed sagt, så ligger der 

samtidig et stort arbejde i at udvikle undervisning, der udvikler uden at overvikle og som 

fører til negative selvfortællinger, hvor lærerne skal mediere mellem et pres om faglige 

resultater på den ene side og bibeholdelsen af et ikke performancebaseret læringsrum med 

negative følger for elevernes identitet på den anden side. Samtidig har der i 

uddannelsesområdet bredt set med et fokus på afviklingen af den autoritære lærer været 

et skifte i relationerne til eleverne, der er blevet mere symmetriske med betydning for 

eksempelvis tiden, der bruges på forhandling, diskussioner og selvstændiggjort arbejde 

frem for en skarp fokusering på indhold og resultater (Wiedemann 2002), som også er 

eller kan blive en kontrast til den ledelses- og resultatorienterede udvikling. Det har i 



 

 

kombinationen med en stigende individualisering betydet et yderligere arbejde med 

omsorgs- og opdragelsesfokuserede opgaver, hvor netop også de gode elevrelationer er 

afgørende for lærernes tilfredshed med deres arbejde.  

KLs refleksioner over målstyring  

Linjen fra politisk og kommunalt hold er, at mål- og resultatstyring vil give bedre faglige 

resultater, bedre økonomi og bedre ledelse gennem blandt andet end bedre mål-, effekt-, 

resultat- og dokumentationskultur. Men i folderen Er vi på rette vej (KL 2015) reflekteres 

der over, de udfordringer der kan være forbundet ved at indføre politisk målstyring på 

skoleområdet. I folderen kommer det frem, at det alligevel ikke er så nemt at få lagene til 

at arbejde entydigt efter de fastsatte mål og den udstukne retning, som det ellers er tiltænkt 

med målene, der skal virke som forpligtende bindeled ned gennem de styringsmæssige lag 

og ud i fx klasseværelserne. Udfordringen forbinder KL selv med kompleksiteten i 

medarbejdernes hverdag.  

I folderen medgives de lokale aktørers faglige råderum som en vigtig komponent, og er 

dermed et implicit argument mod målstyringens indsnævring af de faglige råderum – og 

for så vidt kontraintuitivt i forhold til den målstyringskurs, der ellers er udstukket. Der en 

vis frustration at spore over besværligheden med at få styringen til at ’fungere’, fordi 

målstyringen ude i den konkrete virkelighed får svært ved at antage 

”konkretiseringsformer”, der svarer til tænkningen i det niveau målet formuleres til. Med 

andre ord bliver udfordringen, at jo længere ned i leddene og tættere målet kommer på 

den konkrete dagligdag desto mere abstrakt og afkoblet fra praksis bliver det overordnede 

mål. Derfor må målene brydes ned i flere og flere delmål for at give resonans ude i 

institutionerne i et forsøg på at få medarbejderne til at se meningen med målet og koble 

sig på intentionen med målformuleringen:  

”Generelt fandt kommunerne, at det er en udfordring (...) At få målstyring til at antage forskellige 
konkretiseringsformer, alt efter niveau i ledelseshierarkiet. De nationale mål skal omsættes til en lokal 
politik, hvor strategien og målene nedbrydes i lagene under det politiske niveau, på en måde, så alle kan 
se, hvorfor en bestemt retning er valgt (...) Kommunalbestyrelsen og ikke mindst fagudvalget, har stort 
fokus på skolens resultater. Det skal være tydeligt, hvilke ønsker kommunalbestyrelsen har til kommunens 
folkeskole. De politiske udmeldinger og visioner for folkeskolen er også vigtige pejlemærker for 
skolebestyrelsernes arbejde. Det er en væsentlig opgave for forvaltningen at forpligte ledelsesfællesskabet på, 
hvad det er relevant at måle på, og dele viden om, hvilke indsatser dette typisk giver anledning til at arbejde 
med. Hellere måle på fem indikatorer, som siger noget om, hvorvidt resultaterne bevæger sig i den rigtige 
retning, end måle på 20 forskellige ”nice-to-know” indikatorer, der ikke kan anvendes til at udvælge 
metoder og indsatser. For at målene får betydning i praksis har den enkelte skoleledelse en afgørende rolle 
i forhold til at italesætte og skabe ejerskab til skolens særlige mål/opmærksomhedspunkter og i den 
forbindelse også belyse, hvordan der følges op. Der er således altid en risiko for, at mål og tilhørende 
resultatindikatorer vil blive set som en klods om benet ift. den pædagogiske indsats. Derimod skal det være 
muligt at se en rød tråd mellem personalets daglige arbejde med elevers læringsmål, elevplaner, skolens 
særlige mål og de overordnede resultatmål. Ledelsen skal i denne sammenhæng anerkende kompleksiteten 
i medarbejdernes hverdag – det er nyt for mange lærere at arbejde med læringsmål - og sikre en god feed-
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back og vurdering af læringseffekten. Omvendt er det vigtigt at holde fast i, at resultatmålene ikke kan 
dække hele kerneydelsen, men er udvalgte centrale pejlemærker, der kun afspejler nogle af flere vigtige 
indsatser. Tilliden bygger på, at de politiske mål respekteres og at man som medarbejder forpligtes af og 
samarbejder om de faglige kriterier, indikatorer og løsninger, der indfrier målene” (KL 2015: 6, min 
fremhævning). 

I citatet fra KL bliver styringstænkningen særligt tydelig. Det handler om, at alle kan se 

”hvorfor en bestemt retning er valgt”, at sætte et ”fokus på skolens resultater”, at 

ledelsesfællesskabet skal ”forpligtes på, hvad det er relevant at måle på, og dele viden om, hvilke 

indsatser dette giver anledning til at arbejde med” og ”hellere måle på fem indikatorer, som siger noget 

om, hvorvidt resultaterne bevæger sig i den rigtige retning end måle på 20 forskellige ”nice to know” 

indikatorer, der ikke kan anvendes til at udvælge metoder og indsatser”. Skoleledelsen har en 

afgørende rolle i at italesætte de særlige måle/opmærksomhedspunkter, og hvordan der 

kan følges op. Men fordi resultatindikatorerne ikke må ses som ”en klods om benet ift. den 

pædagogiske indsats”, så skal det også være muligt for personalet at se en råd tråd mellem 

det ”daglige arbejde med elevernes læringsmål, elevplaner, skolens særligt mål og de overordnede resultat”. 

¨ Selve medieringen mellem målet og formålet har været en udfordring. Medarbejdernes 

identifikation med målet indfries ikke. Nok fordi et overordnet mål om opfyldelsen af 

eksempelvis et bestemt procenttal ikke har den store relevans i dagligdagens arbejde. Men 

for at gøre det relevant er kommunerne derfor nødt til at oversætte målparametrene til 

delmål, som kommer tættere på personalet. Enten ved at gøre det en del af de 

styringslogikker som skolen sættes til at operere efter eller ved at gøre målene mere til 

pædagogiske formål og hensigter. Udfordringen mellem mål og formål bliver 

udfordringen med at have et målbaseret system, som også skal kunne kvantificeres. Hvor 

målet er kvantificeret eller så abstrakt – som at alle skal blive så dygtige som de kan – så 

er formålsformuleringerne knyttede til mere værdiorienterede pædagogiske forståelser om 

individ, læring og samfund med en bredere tænkning af, hvad det er for en 

samfundsopgave fx læreren er med til at løse gennem sit arbejde.  

Alle de mange mål på alle niveauer skal italesættes ind i en rød tråd. KL forsøger at 

overkomme udfordringen ved at give ledelsen oversættelsesopgaven, der må sørge for ”at 

anerkende kompleksiteten i medarbejdernes hverdag”. For det er nyt for mange lærere ”at arbejde 

med læringsmål – og sikre en god feedback og vurdering af læringseffekten”. Som så igen modsiges af 

KL i pjecen. For det er samtidig også vigtigt at holde fast i, at resultatmålene ikke ”dækker 

hele kerneydelsen”. Der er altså noget mere i ’kerneydelsen’, som de aldrig rigtig formår at 

specificere indenfor målstyringens logikker, som kun kan rumme de ”udvalgte centrale 

pejlemærker”. Folderen giver efter min vurdering et meget godt billede på den 

modsætningsfyldte virkelighed kommuner, skoler, skoleledere og lærere skal agere i. De 

kredser alle omkring forsøget på at finde svar på spørgsmålet om, hvad det for fælles 

ståsted mellem abstrakte sigtelinjer og dagligdagens kompleksitet de sammen kan forpligte 

sig på at være fælles om at arbejde mod. Målstyringslogikken vil reducere kompleksiteten 

og hverdagens praktiske arbejde er kompleksiteten, der kun lader sig indfange gennem 



 

 

mere filosofiske pædagogiske drøftelser om meningen med at have en (folke)skole. Det 

fælles tredje de leder efter forsøger KL at skrive frem ved, at tilliden i og omkring 

skolesystemet kun kan opbygges ved, ”at de politiske mål respekteres og at man som medarbejder 

forpligtes af og samarbejder om de faglige kriterier, indikatorer og løsninger, der indfrier målene”. Men 

det kræver, at medarbejderne kan se og føle en mening og identifikation med målet. Og 

indfrielsen af et mål er ikke baseret på professionspædagogiske idealer, men baseret på en 

produktionslogik om at nå i mål, der ikke rummer et fagligt ethos.  

Bilag 11 

Men folkeskolereformen er ud over ovennævnte forandringer også særskilt i en anden 

forstand. Forud for reformen er der i ministerier foregået et større stykke arbejde med at 

designe reformen ud en effektanalytisk vurdering af, hvordan selve designet af elevernes 

skoledag med opbygningen og indholdet af hverdagen må tage sig ud. Som et design af 

skolens aktiviteter forankret i en tilgang til organiseringen af skoledagen som tager afsæt i 

skolens grundlæggende produktionsplan. Samtidig er der en bestræbelse på, at de 

forandringer som iværksættes skal være forskningsforankret. Ministeriet inddrager 

forskning og undersøgelser på områder inden for læring, pædagogik, didaktik og 

børnepsykologi. Det fremgår i et notat på 77 sider fra 2012, det såkaldte bilag 11, der 

sendes rundt til forligskredsen bag folkeskolereformen, og som lærernes fagblad 

folkeskolen.dk får aktindsigt i (Bilag 11 2012).  

I bilag 11 anvendes henvisninger til forskningsmæssige resultater med viden om fx 

motion, motivation, læring og indlæring. Et af de første interessante punkter er 

spørgsmålet om elevernes energi, der senere ender med at blive til den centralt fastlagte 

regulering af elevernes bevægelsesmønstre i lovkravet om de gennemsnitlige 45 minutters 

motion om dagen:  

For at styrke elevernes faglige niveau og sikre optimale forhold for indlæringen er det vigtigt, at eleverne er 
aktive og bevidst om, at motion og bevægelse er afgørende for at have energi til en hel skoledag. Det er 
dokumenteret, at der eksisterer en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, ligesom fysisk aktivitet 
og kreativitet bidrager til at fremme elevernes motivation for at lære (Bilag 11 012, bilag 12 2012: 113). 

Tiltaget er baseret på, at der er dokumenteret koblinger mellem bevægelse og fremmelsen 

af indlæring. Ved at få mere bevægelse ind i skoledagen kan det ”styrke elevernes faglige niveau” 

                                                      

 
13 I citatet henvises der til rapporten af Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut13 – KREVI (2011) 

Folkeskolens faglige kvalitet – analyse af skolernes undervisningseffekt (KREVI havde til formål at frembringe 
realistiske redskaber til benchmarking af folkeskolerne), Beretning om evaluering og kvalitetsudvikling af 
folkeskolen 2011 (Skolerådet) - afgivet af Formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af 
Folkeskolen og Fysisk aktivitet og læring – en konsensuskonference af Kulturministeriets Udvalg for 
Idrætsforskning, Kunststyrelsen (2011). I sidstnævnte rapport skrives der blandt andet, at: ”For det andet 
kunne der også konstateres en tydelig sammenhæng mellem motorik og koncentrationsevne. Især bemærkede man vedvarende 
positive effekter på koncentrationsevnen hos elever, som i udgangspunktet havde store motoriske udfordringer” 
(Kunststyrelsen 2011: 8) 
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og sikre ”optimale forhold for indlæringen”. Elevernes indlæring er i dette perspektiv noget 

lærerne kan styrke gennem tilrettelæggelse af elevernes fysiske aktivitet. Perspektivet er 

interessant i måden det anskuer indlæringen som biologisk-fysiologisk mekanisme og 

symptomatisk for, hvordan gruppen bag udformningen af skolereformen i en anden 

rammetænkning af skolen har været på udkig efter forskningsresultater, der kan optimere 

udfaldet af indlæringen i den potentielle læringstids, som eleverne tilbringer på skolen. At 

lovgive om et gennemsnitligt antal minutters bevægelse per dag bliver samtidig illustrativ 

for den udfordring, som er indbygget i varetagelsen af det centrale niveaus bestemmelser 

over den lokale autonomi i udførelsen af et ønske om eksempelvis at have mere bevægelse 

ind i skolerne. De kan ikke monitorere om der bliver udført 45 minutter per dag. Derfor 

må deres laves generelle minimumsbestemmelser som rammebetingelser det 

efterfølgende er op til den enkelte skole at indfri.  

Teksten bilag 11 er en sammensmeltning mellem forsknings, uddannelses-, finans- og 

personaleadministrativ tænkning sat sammen i en målstyringsopbygning. På den baggrund 

ender de i bilaget ud med, at tre overordnede indsatsområder er centrale for udviklingen 

af skolen: 

• Flere timer, øget kvalitet i undervisningen og en sammenhængende skoledag for eleverne 

(indholdsreform). 

• Tydelige mål, tillid, frihed og gennemsigtighed (styringsreform). 

• Kompetenceløft af lærerne (kompetencereform). (bilag 11 2012) 

I bilag 11 fremhæves først de danske skoleelevernes gode evne til at forstå og deltage i 

demokratiske processer og deres gode samarbejdsevner, med en god debatkultur på 

skolerne. Dernæst fremhæves det, at folkeskolen på den anden side er ”indholdsmæssigt 

udfordret” (Bilag 11). Med henvisning til OECD er det faglige niveau kun placeret i 

gennemsnitsniveauet, når eleverne forlader folkeskolen. En position der har været 

uforandret de sidste 10 år (bilag 11). Sammenligning med andre landes udgifter til skolen 

gøres i notatet til begrundelse for, at det ikke er økonomien, som er årsagen til den 

fraværende topplacering. Problemet er, at ”Rammerne for skolen afspejler >>skolen af i går<<” 

(Bilag 11, bilag 1 2012: 1). I stedet skal der skabes ”(…) mere tid til læring via en 

sammenhængende skoledag” (Ministeriet for Børn og Undervisning & Finansministeriet, bilag 

11, 2012: 2) for at kunne løfte den faglige del af den indholdsmæssige side.  

Måden både lærernes og elevernes aktiviteter organiseres på er ’ude af trit’ med, hvad der 

burde afspejle skolen af i dag, som ifølge ministeriet er mere tid til læring i en anden 

indramning af elevernes skoledag. Argumentet er, at det faglige niveau i dansk og 

matematik er for lavt, hvor mellem hver femte og sjette elev er uden funktionelle læse- og 

matematikkompetencer efter folkeskolen samtidig med, at mange elever segregeres til 

specialundervisning. Endelig er der for få af meget dygtige elever i Danmark, hvilket i 

notatet betyder, at der er potentiale, der går til spilde: ”Skal folkeskolen løfte sig, er det centralt, 



 

 

at alle elevers potentiale udnyttes fuldt ud” (Ministeriet for Børn og Undervisning & 

Finansministeriet, bilag 1, 2012: 1). Der er en merkantil forståelse koblet til elevernes 

mulige læringsudvikling med en økonomisk retorik flettet ind i formuleringernes 

forståelse af læring. Tilgangen bygger på begrebet potentiale, som noget endnu ikke 

realiseret, der gennem tilrettelæggelsen af andre rammer og en anden type skoledag kan 

og skal indfris og realiseres og sættes fri. 

I bilag 1 i notatet pointeres det yderligere, at ”Et faldende undervisningstimetal for elever, der i 

forvejen har mange timer til fritid, ufleksible arbejdstidsregler og tidsslugende procesregler gør det vanskeligt 

at gennemføre tidssvarende og motiverende undervisning med praksisrettede og tværfaglige forløb med 

elevdifferentiering, brug af it mv.” (Bilag 11, bilag 1, 2012: 2). Det er hermed nyt, at spørgsmålet 

om lærernes og elevernes tid i så vid udstrækning og på flere niveauer gøres til et 

kernepunkt i at opnå et løft af folkeskolen. Skolereformen skal i den forstand også være 

en gentænkning af børnenes fritid ved at inddrage mere af deres fritid og ramme 

fritidstilbud mere ind i en skolekontekst. Perspektivet på elevernes brug af tid i skolen er 

den samme som betragtningen fra OECD jf. ovenstående kapitel om OECD. I Bilag 11 

er begrundelserne for en anden strukturering af elevernes fritid ind under skoletidens 

rammer, at:  

• Undervisningstimetallet i folkeskolen er faldende, med mindre tid til læring. Fra 

2006/2007 er tallet faldet med 94 timer, som svarer til, at en elev mister en måned 

undervisning ud af det samlede skoleforløb. 

• Skoletid og fritid er ikke tilstrækkeligt sammentænkt: ”De danske elever bruger 

relativt mange timer i fritidstilbud og relativt lidt tid på skolebænke, og leg, 

bevægelse, praktisk og kreative læringsformer har ofte ikke en direkte 

sammenhæng til elevernes skoledag” (Bilag 11, bilag 1 2012: 1-2). Hertil kommer 

en skævhed i benyttelsen af fritidstilbud, hvor børn med anden etnisk baggrund 

og lav forældreindkomst benytter tilbuddene i mindre grad end elever med høj 

forældreindkomst. Elevernes brug af fritid må derfor indtænkes som et led i 

skolens varetagelse af elevernes tid.  

• Og så begrænser de ufleksible arbejdstidsregler og procesreguleringen 

mulighederne for at anvende moderne undervisningsformer og pædagogiske 

aktiviteter i skolen, som øger det faglige udbytte. 

• Mobning og undervisningsforstyrrende uro begrænser muligheden for, at lærerne 

kan lære fra sig, og begrænser dermed samtidig, at der kan være plads til alle. 

• Udskolingen er ikke gode nok til at klæde elever på til en ungdomsuddannelse 

I den ministerielle håndtering af, hvordan folkeskolens udfordringer med læse- og 

skrivefærdigheder, resultater i PISA, faldende timetal bliver en af de afgørende svar et 

andet design af elevernes skoletid. Mere skoletid men baseret på anderledes, tværfaglig, 

differentieret, ny og mere spændende undervisning med bevægelse med mere skal 
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effektueres. Samtidig bliver det utydeligt, hvordan flere modstridende forhold skal kunne 

implementeres. Men indholds- og tidsreformen bliver ikke iværksat uden indre 

spændinger og modsætninger. Således kan man læse, at det med reformen er tiltænkt at 

opnå (Undervisningsministeriet 2014: 8-10):  

• Ekstra undervisningstid til eleverne gennem flere timers undervisning per lærer 

og øget kvalitet af undervisningen; der skal både undervises mere og kvaliteten 

skal øges. Det skal gennem skabelsen af nye typer af tids- og læringsrum, der 

ender med at få navne som lektiecafe og understøttende undervisning uden en 

yderligere præcisering af, hvad der reelt skal foregå af kvalitetsfremmende 

aktiviteter i de timer.  

• Varieret og virkelighedsnær undervisning men med mere fokus på faglige mål 

samt kortere og afgrænset forberedelsestid. Herunder ikke mindst den 

forudsætning, at tiden i skolen allerede i vid udstrækning er styret af skolernes 

produktionsplan som dets indre ’tidsskema’ for, hvilke fag eleverne skal 

undervises i og hvor mange timer, der skal undervises per fag. 

Derudover vægtes det, at der udvikles et: 

• Samarbejde mellem lærere og pædagoger om elevernes læring samt brug af 

læringskonsulenter til at tilbyde praksisnær viden, inspiration og målrettet 

vejledning til kommuner og skoler samtidig med et krav om synlig ledelse og en 

ledelsesmæssig ansvarliggørelse for, at målene nås. Hertil en etablering af et fælles 

ledelsesinformationssystem, der rummer ”(…) centrale data om elevernes og skolernes 

udvikling, der blandt andet skal danne udgangspunkt for en årlig statusredegørelse om 

folkeskolens udvikling. Fordi udviklingen i elevernes faglige niveau og trivsel skal være 

omdrejningspunktet for dialogen mellem stat, kommuner, skoler og forældre” samtidig med 

planlagte regelforenklinger. 

I læsningen af begrundelserne for reformens indholdsdimension virker det på den ene 

side som om, at lærerne skal sættes fri til at kunne fokusere mere på den enkelte elevs 

læring på den enkelte elevs præmisser og på at skabe en anden type af undervisning, der 

bryder med skolens mere klassiske opbygning i fag og timer. Det skal være tværfagligt, 

spændende og nyt. Her er det undervisningsdifferentieringen og den enkelte elevs 

potentiale, der skinner igennem. Ydermere skal kvaliteten af selve undervisningstiden 

øges. Men samtidig skal forberedelsestiden inddrages til mere undervisning og 

forberedelsestiden skal fastlægges på bestemte tidspunkter i skemaet, 

Samtidig bliver måden at forskningen bliver forsøgt inddraget som et fundament under 

skolen implementeret som en løsning fra centralt hold uden en forudgående diskussion 

med feltet selv. Dermed kan interventionen blive tolket som et udtryk for, at det 

ministerielle niveau ikke har haft tillid eller tiltro til lærernes faglige kompetencer. Hertil 

kommer endelig en fortsat udvikling af læringsmål for undervisningen, der udgør 



 

 

indikatorerne for, hvad eleverne skal lære. Derfor har skolefeltet også befundet sig i en 

modsætning mellem at fremhæve et afsæt i den enkelte elevs læring på den ene side med 

afsæt i, hvad der motiverer den enkelte elev (loven om undervisningsdifferentieret 

undervisning) og en stigende standardisering for målet med undervisningen på den anden 

side. Resultatet med inddragelsen af en ekstra del af elevernes fritid har været, at de danske 

elever ifølge Education at a Glance (2016: 380) ligger i top, hvad angår antallet af 

undervisningstimer og længden på skoledagen. 
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 Værdiorientering og effektfokusering 

I moderniseringen af folkeskolen træder særligt to tendenser frem i min analyse. Det ene 

er et fokus på, hvor meget tid der reelt går til undervisning og det andet er et fokus på, at 

lærerne i deres optik har været for fastlåst i en forståelse af, at undervisning af lærerne er 

en tidspraksis, der er bundet op på, at elevernes læring kun blev defineret ud fra, om 

eleverne fik de undervisningstimer som var lovpligtigt (input/output). Kvaliteten af en 

undervisningslektion bliver i et økonomiske perspektiv et spørgsmål om kvantitet og en 

orientering mod effekten af undervisningslektionerne (KL 2013). Her stiller kommunerne 

spørgsmålstegn ved, hvad effekten af lærernes læringstid med eleverne er, som skolens 

outcome.  

I dokumenter fra KL fremgår det, hvordan spørgsmålet om læringseffekt og 

økonomi/styring optræder i samme diskurs. I den seneste udvikling har det derfor været 

en gennemgående politisk/kommunal pointe, at folkeskolerne og folkeskolelærerne skulle 

blive bedre til at fokusere på, hvornår og hvordan læring sker, men dermed også, at der 

gennem målinger må følges op på om læringen sker samt, at der med en ændret 

læringstilgang også måtte knytte sig en anden styring og organisering af arbejdstiden. Som 

KL skriver:  

”Det er også en intention bag reformen, at fokus flytter sig væk fra processer og tidslogikker hen mod 
elevernes læring. Sagt på en forenklet måde: Fokus flytter sig fra, hvad vi gør, til hvad der 
kommer ud af det, vi gør (…) I den traditionelle styring af skolen har hovedfokus været på 
input/output og i mindre grad på outcome. Sagt på mere jævnt dansk betyder det, at man har stillet en 
økonomi og nogle timerressourcer til rådighed for skolerne og holdt øje med, om eleverne nu også fik de 
undervisningstimer, lejrskoler mm., som var forudsætningen for skolens ressourcetildeling. Man har i 
mindre grad været opmærksom på, hvad der var effekten – altså outcome – af de mange anstrengelser og 
ressourcer. Lærte eleverne det, de skulle?” (KL 2013: 2, 5, min fremhævning) 

Fokus skal flytte sig fra, hvad de lærerne gør til, hvad der kommer ud af det lærerne gør. 

Så selvom folkeskolereformen er en indholdsreform, der gennem nye fag på skemaet og 

opjusteringen af undervisningstimetallet i specifikke fag sætter fokus på, hvad lærerne skal 

gøre anderledes, så er der fra kommunalt hold samtidig en bevidsthed om, at det 

kommunale lag må forpligte sig selv mere på, hvad der er effekten af lærernes 

arbejdsprocesser med eleverne. Vurderingen er, at lærerne og aktører omkring folkeskolen 

ikke i tilstrækkelig grad tænker i undervisningseffektivitet. I den optik er undervisning ikke 

bare undervisning. Visse metoder og tilgange vil kunne give et større læringsafkast end 

andre. Gennem kendskabet til disse metoder, principper og programmer skal det være 

muligt at optimere og øge effekten af den tid elever og lærere tilbringer sammen i 

klasseværelset. Dermed formuleres det i KL-regi indirekte, at skolerne i utilstrækkelig grad 

har været i stand til at stille spørgsmålstegn ved de faglige processer, der foregår inde i 

klasseværelset gennem en mere systematiseret evaluering af, hvad skolerne producerer af 

læringsresultater. ’Outcome’ bliver et spørgsmål om, hvor effektiv læringsproduktion er 

og at der er forskel på, hvor effektiv indlæring er i forskellige typer af 



 

 

undervisningsformer. Her bliver det igen netop tvetydigt, hvordan de politiske signaler 

om en anden type skolen, der vender sig ud mod omverden og samfund skal kunne indgå 

i den mere metodefokuserede logik om undervisningseffektivisering. Skolerne skal både 

være bedre til at tænke i læringseffekt (hvilken læring får vi for udbetalingen af en 

lærertime) samtidig med, at det har været et erklæret mål og dermed opgave for skolernes 

medarbejdere i bred forstand at skabe en ny og anderledes skole ved at skabe et brud i 

forståelsen af måden at gøre skole på, der fx bryder med skolekulturens indlejring i den 

klassiske skemastruktur.  

I et interview jeg laver i starten af mit arbejde med en kommunal skolechef træder 

læringseffektsfokuseringen også frem. Skolechefen fortæller om sit syn på distinktionen 

mellem undervisning og læring som en distinktion mellem den ’gamle’ og den ’nye’ skole 

samt, at der skal implementeres en anden form for teoretisk analytisk bevidsthed i 

skolernes relationer til eleverne samt hos eleverne selv. For ham er det nye ved reformen 

og lov 409, at der nu tænkes i en ”effektfokusering på det her, at prøve at sige, jamen hvad er det 

for en læring, der sker, hos det enkelte barn”. Effekten skal være mere i lærernes fokus som en 

analytisk kompetence de skal besidde i vurderingen af, hvordan den enkelte elev lærer 

mest effektivt. Effekten skal samtidig være knyttet til elevernes egen bevidsthed om, 

hvordan de lærer, så eleverne kan blive bevidste om, hvordan deres faglige progression 

forløber: 

”Det er ligeså meget forståelsen af, hvordan er det vi går ind og får eleverne bevidstgjort om, hvad det er for 
et trin de er på, hvad det næste trin er, hvordan de kommer derhen, så vi aktiverer eleverne selv i at se den 
progression. Altså hvad det er, de arbejder efter. For vi har jo, det er jo paradoksalt, at de, det er jo de 
færreste elever som i virkeligheden ved, hvorfor gør vi det her, hvad er det jeg skal lære ved det. Det er da 
paradoksalt (…) De [lærerne] skal forstå deres kerneopgave som værende at skabe læring hos børn. Og 
at understøtte børnene i at erkende, altså at komme ind i en erkendelsesproces. Det dét der er opgaven. Og 
den kunne man, den kan man godt sætte op imod, at man måske i et vist omfang har haft, nok, en 
forståelse af, at kerneopgaven var, at producere undervisning. Altså at være, at sørge for at jeg står og taler 
eller gør noget med børnene.” 

Eleverne skal ansvarliggøres for egen læring, og lærerne skal understøtte processen 

derhen. Samtidig skal læringen have en begrundelse og et formål. Eleverne skal lære, 

hvordan de selv lærer ved at kende deres egne måder at lære på, deres egne læringsstile, 

og kunne spore sin egen progression. Altså kunne analysere og lære at kende deres egne 

særlige læringsprocesser samt være i stand til at kunne selvanalysere sig selv som et 

læringsobjekt. Som skolechefen her udtrykker, så kræver det af de nye type lærer, at 

tilrettelæggelse af lærerarbejdet bevæger sig væk fra undervisningstænkning til at tænke i 

tilrettelæggelsen af læreprocesser. Skolechefen giver udtryk for, at det tidligere tidsmiljø 

var baseret på, at skolens arbejde før i højere grad var baseret på at opfylde lærernes 

undervisningsbehov for at klargøre, udføre og evaluere undervisning.  

Hos skolechefen ses samme kobling som i KL dokumenter mellem tid og læringseffekten 

på eleverne. Tidsmæssigt betyder skiftet et ønske om at erstatte en skole, der ellers ville 

levere mere af det samme, hvor der er ”knager” (KL 2013) at hænge tiden på, hierarkier, 
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tidspuljer og egenrådighed hen mod en skole, der for alvor nytænkes og bryder med de 

tidligere måder at drive skole gennem tildelingen af undervisningstimer til et fokus på 

effekten af indsatsen: ”Det er også en intention bag reformen, at fokus flytter sig væk fra processer og 

tidslogikker hen mod elevernes læring. Sagt på en forenklet måde: Fokus flytter sig fra, hvad vi gør, til 

hvad der kommer ud af det, vi gør” (KL 2013: 2). I det nye læringsbegreb er spørgsmålet om 

tidens længde irrelevant alt så længe, der ikke kan svares på, hvordan det bibringer til en 

øget læringseffekt og værdiskabelse i indersiden af relationen mellem lærer og elever. Men 

alligevel er tiden en læringsfaktor i et alt andet lige argument om, at mere tid på skolen 

også potentielt set er lig mere læring.  

Jo større læringseffekt desto større værdi af tiden. Tid og læring kobles sammen i det 

politiske og kommunale niveaus svar på, hvor læringen og økonomien ’ligger gemt’ ved 

at se på effekten af den investerede tid. Tid, læringsprogression og afkast kobles som 

gensidigt afhængige variable. Den økonomiske dagsorden flettes sammen med diskursen 

om læringseffekt. Tid er udgifter, mere tid med eleverne er alt andet lige mere 

undervisning, men alligevel ikke nødvendigvis lig kvalitet, fordi det afhænger af effekten 

og dermed af, hvad afkastet af investeringen i tid er. Men alligevel er mere tid potentielt 

set mere læring som et potentielt interaktionsafkast i konfrontationstiden mellem elev og 

lærer. Tiden blev dermed en afgørende komponent i at konfigurere lærerarbejdets sociale 

relationer, hvad angår arbejdet med eleverne og samarbejdet mellem lærere gennem et 

andet organisatorisk design og klarere linjer ned gennem skolesystemets forskellige 

niveauer. Der blev øjnet chancen for, at der kunne udvikles og etableres en ny tidskultur 

ved at sætte skolerne ledelsesmæssigt fri indadtil gennem tilstedeværelseskravet og 

fraværet af arbejdstidsreglernes bindinger på ledelsesretten, der samtidig skulle placere 

lederen som en tydeligere frontfigur i organisationen.  

Som jeg gerne skulle have synliggjort oven for, så skaber den samtidige sammenblanding 

af en tids-, indholds- lederskabs- og styringsreform derfor et særdeles komplekst felt, som 

skolerne skal finde sig selv i. For som jeg forsøgt at illustrere indledningsvist betyder 

ændringen, at der kommer til at sameksistere mange forskellige logikker for, hvordan tid 

og faglighed er bundet sammen. Hertil hører, at der i de mange dokumenter fra KL, 

moderniseringsstyrelsen, undervisningsministeriet, finansministeriet, forvaltninger, 

kommuner, regeringspublikationer og aktindsigtsdokumenter ikke gøres nogle 

overvejelser om samspillet mellem det nye design af skoledagen som også et andet design 

af arbejdspladsen og arbejdskulturen ud over den enkelte betragtning om 

imødekommelsen af bekymringen over det grænseløse arbejde fra LC.  

Det dominerende fokus på skoledagen har skygget over, hvilken betydning det vil få for 

skolen som en arbejdsplads. Ændringen af skolernes temporale maskinrum betyder 

samtidig en ændring af det symbolske og den rytmiske tilgang til lærerarbejdets 

hverdagslivsorientering. Undersøgelser der viser, hvordan lærerarbejdet inden 

folkeskolereformen og LOV 409 var præget af grænseløshed indikerer samtidig, at 



 

 

praktiseringen af tiden er opstået som en konsekvens af de krav og nye tilgange til at 

bedrive skole på, som netop efterspørges i store dele af folkeskolereformen. Tværfagligt 

samarbejde, tema- og projektforløb, gentænkning af skemaer med flydende skema 

tilrettelagt i de respektive teams m.m. Tid og faglighed eller faglig selvforståelse som 

måden at udøve arbejdet som en praksis var to særdeles tæt forbundne forhold (Holt et 

al 2013, Lund et al 2014). Effekten af konfrontationstiden mellem elever og lærere har i 

den tilgang i vid udstrækning været afgjort af arbejdet uden for og omkring 

undervisningen i tilrettelæggelse, sparring og udvikling i en samarbejdspræget 

konstellation og efterlevelse af krav til lærerne. Som også mit eget materiale viser, så bliver 

vigtigheden af at fremstå professionel overfor forældrene med rettidig kommunikation og 

fremvisning af, hvordan der foregår spændende undervisning i skolen en vigtig faglig 

komponent i lærerarbejdet opstået som følge af et krav om bl.a. års- og ugeplaner samt et 

tættere samarbejde med forældrene om elevernes udvikling og trivsel.  

I mit arbejde bliver det samtidig tydeligt i vor forskellig grad tiden spiller en betydning 

afhængig af den forskellighed af personligheder, som lærerne udgør. Og med forskellighed 

følger også forskellige tidspraksisser. En forskellighed der samtidig betyder en variation 

af kompetencer, der ikke kun er forankret i et spørgsmål om uddannelse, men i selve deres 

baggrund og livshistorie. At sætte den samme tid på alle lærere har derfor været, på sin 

vis, at bede dem om at være samme type lærer eller at lære at være en og samme lærertype. 

Som jeg har problematiseret ovenfor, så har folkeskolen på et overordnet niveau bevæget 

sig fra en diskurs forankret i formålsparagraffen om ’en skole for alle’ til i stigende grad at 

få indført en læreplan og en samtidig begrænsning for tidsrummet, hvori det faglige 

råderum kan være til stede. Bag bestræbelser står spørgsmålet om effekt: Effekten af 

undervisningen, effekten af arbejdstiden, effekten af ledelsens arbejde, effekten af 

forskningsbaserede metoder og indsatser som kombineres med en stigende centraliseret 

statslig og kommunal styring og kontrol over lærernes arbejdsprocesser og mulighed for 

selv at forme arbejdets tidsrum, metode og didaktik.  

Der er en i dokumenterne fra siddende regeringer, ministerier og kommuner samtidig en 

drejning over mod individualisering af skole- og læringsrummet, der i en 

dyrkningsmetafor handler om at få elevens mulige potentialer til at vokse og gro. Og så 

hænger forståelsen af den enerådende lærer, der underviser med lukket dør over for 

omverdenen stadig ved. Spørgsmålet er så, i hvor høj grad og med hvilke konsekvenser 

resultatet af den politiske og kommunale effektlogik sætter sig igennem. Hvis 

forudsætningen for at lykkes med arbejdet som lærer afhænger af lærernes egne 

professionelle evne til at håndtere tidsmiljøet ud fra faglige vurderinger, der nok gav større 

autonomi, men også råderum til at arbejde med mange forskellige aspekter af elevernes 

sociale trivsel og faglige udvikling, så synes udviklingen i dag at pege på mindre autonomi 

med mere regulering og mere målspecifikke læseplaner for, hvad og hvordan eleverne skal 

undervises. Det kan både være retningsgivende for nogle lærere ved at give en tydeligere 

tilgang og struktur til arbejdet, hvor metoder og materialer kan følges mere lineært. Imens 
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det kan virke ekskluderende for andre, som ser netop tilrettelæggelsen af den del som en 

afgørende del af lærerarbejdet hvad angår arbejdet med elevernes udvikling samt 

oplevelsen af meningsfuldhed og begejstring i arbejdet.  

Endelig synes det at skinne igennem, at der med udlejringen af den enkelte lærers egen 

vurdering af metode, materialer og didaktik til undervisningsforløb, der bygger direkte 

den læringsmålstyrede tilgang med i forvejen tilrettelagte forløb ikke vil være brug for den 

samme grad af tidsautonomi til lærerne eller brug for lærernes faglige situerede vurderinger 

– ’work smarter, nor harder’. Spørgsmålet er også, hvorvidt det faktisk er elevernes læring, 

der kommer i centrum eller, som jeg har diskuteret ovenover, at det snarere bliver et 

arbejde for at opfylde læringsmålssystemets mål og den deri indbyggede læringsplan, der 

bliver bærende i arbejdet. Der er således en verden til forskel på læring som en (rodet) 

proces, afhængig af den enkelte elevs kognitive tilstand på dagen, de sociale relationer i 

klasen m.m. og forestillingen om den funktionalistiske ligetil trinvise læringsforståelse, 

som læringsmålsstyret undervisning bygger på, hvor det handler om at gå fra et 

læringsniveau til det næste. Selvom denne ’spillogik’ (gamification) skulle være 

motiverende for eleverne, så er det om ikke andet en snæver forståelse af læring som et 

objekt, der skal tillæres snarere end en tilgang til læring som noget lærere og elever mødes 

og er fælles om. For lærerne bliver udfordringen i den henseende, hvordan læringsmålenes 

dominans kan rettes mod elevernes interesse, hvordan elevernes interesse i det 

målstyringssystem kan bygges op omkring faglighed, der også tanker hele klassen og det 

omkringliggende samfund ind som et fælles læringsrum og gør læring til et spørgsmål om 

kun at kunne, men også et spørgsmål om en tilgang.  

Digitale løsninger og databaseret skoleledelse 

I 2011 nedsættes et udvalg, der skal udvikle en national strategi for digitaliseringen af 

folkeskolen (Regeringen 2011). Senere gøres det til et lovkrav, at folkeskolerne skal 

udvælge og implementere én af de læringsplatforme, som er sat i udbud. Læringsplatforme 

bygger på læringsmålene i FFM og den læringsmålstyrede undervisning. Regeringen har 

sat produktionen af læringsplatforme og digitale læringsforløb i markedsudbud, og 

efterfølgende ladet det være op til skolerne at vælge en af platformene. Et af kravene er, 

at platformene skal kunne rumme eller være bygge op omkring et individualiseret 

læringsunivers omkring den enkelte elev samtidig med, at systemet skal kunne videregive 

data om eleven til andre dele af skolesystemet. Kombineret med regeringens IT-strategi 

på skoleområdet kobles den individualiserede læringstilgang derfor sammen med 

udviklingen af digitale læringsplatforme – eller digitale læringsuniverser, der kan rumme, 

monitorere og løbende vurdere hver enkelt elevs trivsel og læringsprogression. 

De Forenklede Fælles Mål består af overordnede kompetencemål, der igen er bygget op 

af seks færdigheds- og vidensområder, der er den viden og de færdigheder, som eleven 



 

 

skal besidde for at kunne opnå kompetencemålet (emu.dk). Tanken er her, at 

”Færdigheds- og vidensområderne sikrer en systematik mellem det, eleven skal kunne, og 

undervisningens indhold” (emu.dk). I udbuddet af digitale læringsplatforme skal de 

nationale Fælles Mål kunne implementeres i fx forberedelsen af undervisningen og 

dermed kommer valget om at bruge læringsmål i undervisningen til at være et mindre 

fritstillet valg da det gennem brugen af platformenes opbygning indgår som indirekte 

læreplan for lærernes arbejde som eksemplificeret ved nedenstående udklip fra den digital 

læringsplatform MinUddannelse, som mange skoler har valgt at anvende: 

  

 

På platformen ses hvordan lærerne i planlægningen af undervisningen kan sætte mål fra 

Undervisningsministeriet ind og endvidere, hvordan målet er delt op vidensmål og 

færdighedsmål. Der anvendes dualistiske enten eller markører for elevens kunnen og i 

bunden er der en boks, hvor systemet kan angive et samlet gennemsnit for holdet med en 

opgørelse over, hvor mange eleven der ”ved” eller ”ved ikke”, ”kan” eller ”kan ikke”. De 

elever, der opnår målene til fulde opnår højeste karakter. Med kravet om digital platform 

på skolerne som led i digitaliseringsstrategien er det ligeledes nedsat som krav, at 

udviklerne af platformene skal sikre, at det i planlægningen af læringsforløb er muligt i 

programmet direkte at implementere de Fælles Mål i lærernes planlægning af 

undervisningsforløbene.  
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Det fremstår centralt i begrundelserne for forandringen, at en anden tilgang til lærernes 

arbejdstid vil muliggøre en mere ’moderne’ tilgang til skolearbejdet gennem en 

gennemgående digitalisering af skoleområdet med bl.a. udviklingen af virtuelle 

læringsuniverser til de enkelte elever samt materiale- og samarbejdsplatforme til lærerne 

(Regeringen 2011). De elektroniske platforme til deling af færdiglavede læringsforløb skal 

spare tid i lærernes forberedelse og være med til at iværksætte et kulturskifte i lærernes 

samarbejdspraksis. Men ændringerne er samtidig med til at redefinere, hvad der tæller som 

kvalitet i arbejdet. Eller sagt anderledes, at der sker en reorientering i, hvad der tæller som 

professionelt arbejde. Som jeg har vist i ovenstående gennemgang, så bliver der løbende 

sat større fokus på skolens evne til at administrere både skolernes økonomi og 

læringsresultater. Hertil kommer den centrale faktor, at lærernes egne oplevelser og 

erfaringer i stigende grad problematiseres og bliver illegitime i takt med, at målingen af 

skolens resultater iværksættes.  

Forståelsen af livslang læring som den hentes fra OECD indgår i folkeskolereformens 

centrale mål og målstyring som en central komponent i styringen af skolen. Spørgsmålet 

om den analytiske legitimering og indsatsens læringseffekt bliver centrale parametre. 

Resultatet er som et svar på PISA-resultaternes problematisering og OECDs gennemsyn 

af folkeskolen er blevet til et gradvist paradigmeskift i spørgsmålet om, hvad der kan 

frembringes af målbar viden om, hvad der foregår på og i skolerne. Som en følge af 

ovenstående udviklingstræk resulterer det i, at evalueringen bliver en fast forankret 

teknologi i uddannelsesverden.  

Med IT-platformen er der forestilling om, at alle de væsentlige områder; læringsmålstyret 

undervisningsmateriale, tests, evalueringer, individuelle læringsuniverser og visualiseringer 

af elevens individuelle læringsprogression kan indgå i platformen. De tal og resultater der 

genereres vil dermed automatisk kunne trækkes ud længere oppe i skolesystemets 

niveauer. I regeringens nationale strategi for IT i folkeskolen skrives der fx: 

”Digitaliseringen gør det muligt at lære på den måde, i det tempo og på det niveau, der bedst passer til den 
enkelte elev (…) Samtidig kan mere digitalisering hjælpe lærerne i deres forberedelse, undervisning og 
evaluering, så der frigøres flere ressourcer til at undervise den enkelte elev og dermed skabe mere læring (…) 
Udbredelsen af it i undervisningen skal give den enkelte lærer bedre redskaber til løbende at følge elevens 
faglige udvikling, og forældrene og eleverne skal kunne få et væsentligt bedre grundlag for at følge med i den 
faglige udvikling og derved styrke dialogen med skolen (…) En skoles digitale læringsmiljø kan for 
eksempel bestå af en portal med adgang til en distri-butionskanal for digitale læremid¬ler (…) 
Evaluerings- og testmu¬ligheder skal knyttes til de digitale læringsmål, så elever, lærere og foræl¬dre får 
hurtig feedback på resultater af læring og undervisning. Lærere, elever og forældre kan derfor bruge de 
digitale læringsmål til at drøfte og samarbejde om elevens læring på et mere kvalificeret grundlag end i dag” 
(Regeringen august 2011: 1-11). 



 

 

I KL regi er det visualiseret, hvordan den digitale platform under skolen vil være bygget 

op: 

 

 Evalueringen finder ind i uddannelsesverden på flere niveauer fra stat over kommune 

ned til selve undervisningsformen. Assessment-tankegangen der er helt central i OECD 

vurderingen af, hvad der sikrer et effektivt skolesystem (Blossing et al 2014), tages 

ligeledes op af førende forskere i skole og pædagogik herhjemme. Fx Lars Qvortrup A.P 

Møller-støttede store projekt om Forskningsinformeret, målstyret skole- og 

kompetenceudvikling kaldet Program for Læringsledelse. Skolens udviklings- og 

læreprocesser er forankret i spørgsmålet om, hvad der kan siges databaseret, om hvilke 

indsatser, der målbart kan dokumenteres som virkningsfulde.  

Fra Qvortrups perspektiv er det et paradigmeskift i tilgangen til skolens analytiske blik på 

læringsrum og læringsrelationer. Qvortrup fortsætter udviklingen som jeg har skitseret 

ovenfor, hvor mere af det der foregår inde i klassen af læringsprocesser skal kunne 

detekteres og registreres uden for klassen. Data bliver i Qvortrup perspektiv det, der skal 

give synlighed over de ellers så svært detekterbare kognitive læringsprocesser hos eleverne. 

Qvortrup vision for udviklingen af fremtidens folkeskole bygger på forestillingen om 

muligheden af at blive i stand til hele tiden at kunne foretage analytiskmetodiske skift i 

undervisningen baseret på, hvad dataene fortæller og hvor alle omkring eleverne 

(børnene) bliver ledestjerner for læring. Væk er læring defineret mere vilkårligt af 

processen under pensum og tilrettelæggelsen af undervisningsforløb til implementeringen 

af individuelle og personlige læringsmål i en verden, hvor alle leder på hinandens læring. 

Læringen skal gøres synlig, som hos KLs målstyring for styringen af folkeskolen, så det 

kan vides, at alle er på ”rette vej”. Som Qvortrup skriver: 

”I de seneste år er der sket et paradigmeskifte: Den pædagogiske praksis er ikke længere defineret af 
pensum, men af læringsmål, og begrebet synlig læring har vundet indpas overalt. Vores fælles ansvar er, at 
alle elever lærer mest muligt og trives bedst muligt (…) Derfor er vi alle sammen læringsledere: Pædagoger 
og lærere leder læring, og det samme gør skoleledere og forvaltningsmedarbejdere. Vi leder først og fremmest 
elevernes læring, men vi leder også medarbejderes og kollegers læring (…) Læringsledelse foregår i 
undervisningen, og den foregår i samarbejdsteam og i skoleledelse. Den er definereret ved at der skal sættes 
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læringsmål, og at læring, trivsel og udvikling skal gøres synlig, så vi ved, om vi er på rette vej, og så vi 
kender udgangspunktet for vores læringsindsatser (…) Det egentligt nye – det der kan betegnes som et 
paradigmeskift for den danske folkeskole – er, at undervisningen skal være vidensbaseret og målstyret, og 
at målene skal fastsættes som læringsmål” (URL3: 1). 

På sin vis er overskridelsen af pensum en tankegang, der kan være med til at udvikle 

skolen. Men samtidig ligger det implicit i Qvortrups tankegang, at den usystematiske 

tilgang til læring skal sættes på mere sikker kurs gennem tre skridt. Vidensbaseret 

undervisning er troen på at forskningen kan give rette anvisninger til læringseffekt og 

skrives frem som en kontrast til en type af lærerne, der ikke arbejder på et grundlag af 

’sikker’ viden om, hvad der virker. Derudover målstyret undervisning i kontrast til lærerne, 

der ikke styrer undervisningen efter et mål, og at målene fastsættes som læringsmål. 

Kongstanken er således, at det via målingerne helt ind i den enkelte klasse vil blive muligt 

for skoleledere, lærere og pædagoger både at se, hvilke indsatsområder der bør prioriteres, 

hvilke indsatser der virker samt hvilke indsatser og metoder, der bør appliceres i forhold 

til de udfordringer, som dataene kan fremvise. Og at metoderne der anvendes til at løse 

forekomsten af de databaserede udfordringer vil være forskningsinformeret – implicit 

skrevet i kontrast til den erfaringsbaserede underviser, der ikke evident kan forklare, 

hvordan vedkommende arbejder, fordi den type af viden er kommet gennem praktiske 

erfaringer. Kortlægningen er ikke kun til brug for skolerne, men kan også bruges som 

kommunalt værktøj til bl.a. at vise, hvilke typer af efteruddannelse, der er brug for: 

”Kortlægningens resultater samles i en kvalitetsrapport for hver enkelt deltagende kommune, der afdækker 
lærings- og trivselsresultater, påviser sammenhænge mellem pædagogiske indsatser og læringsresultater, og 
giver anbefalinger til, hvordan der effektfuldt kan iværksættes en vedvarende udvikling, der forbedrer 
elevernes læring og trivsel. Resultatet af kortlægningen gøres tilgængelig i form af skole- og kommuneprofiler, 

så skoleledelse og forvaltning kan se profiler for den enkelte skole, sammenligne resultater internt i 

kommunen samt på tværs af de deltagende kommuner i programmet. Via skolens profiler kan skolens 
ledelse, lærere og pædagoger se profiler for den enkelte klasses eller årgangs lærings- og trivselsresultater. 

Profilerne kan blandt andet brydes ned på køn og fx vise forskelle mellem drenge og pigers trivsel og læring. 
Profilerne bruges i lærernes og pædagogernes daglige arbejde med at styrke elevernes læring og trivsel. 

Desuden kan teamet omkring den enkelte klasse bruge kortlægningens resultater på klasseniveau i 
forbindelse med tilrettelæggelse af en differentieret og målstyret undervisning, skole- hjem samarbejde med 

videre. På basis af kvalitetsrapporten og den enkelte skoles resultater identificerer aktørerne en række 

udviklingsaktiviteter med fokus på kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere via forløb baseret på 
forskellige læringstilgange som seminarer, workshops, e-læring, evidensbaserede udviklingssamtaler, 

praksisnære udviklingsforløb og strategiske indsatser. Efter en periode på to år gentages kortlægningen. 

Ved at sammenligne resultaterne med den indledende kortlægning får man et evidensbaseret billede af 
effekten for elevernes læring og trivsel af de gennemførte kompetenceudviklingsindsatser og pædagogiske 

initiativer (…) Det centrale er imidlertid, at denne måde at drive skole på styrker undervisernes 
professionelle dømmekraft. Lærere og pædagoger arbejder evidens-informeret. Det betyder, at de bruger 
forskningsviden til at træffe pædagogiske valg som grundlag for den daglige praksis, skole-hjem samarbejde 
og i deres teamarbejde. Det betyder, at de har klare data om effekten af pædagogiske indsatser for elevernes 
læring, udvikling og trivsel (URL3: 3) 

Qvortrup vision er forestillingen om et omnipotent databaseret skolesystem, der har 

fjernet de ubekendte faktorer ved både læring, trivsel og lærernes kompetencebehov. Via 



 

 

det digitale værktøj skal det i fremtiden være muligt, at komme helt tæt på de 

læringsprocesser, der foregår i elevens kognitive processer. Dataene bliver ækvivalensen 

til efterspørgsel efter synlighed over den usynlige læringsproces. Som jeg læser Qvortrups 

fremtidsvision, så er lærernes ’læringseffekt’, under de vilkår en læringseffekt kan 

dokumenteres, i fremtiden afgjort af, hvad dataene fortæller læreren, som samtidig også 

gør læreren afhængig af og vil blive styret efter, de retninger som datasystemet sætter op. 

Qvortrups forhåbning er at få løst en af de helt store udfordringer i lærearbejdet med de 

komplekse læringsprocesser, der former sig gennem en elevs skoleliv. Spørgsmålet er så 

bare, hvad målingerne rent faktisk fortæller og hvordan de reelt set kan lade sig gøre i 

praksis. Målingerne sker jo ikke af sig selv, men skal foretages, undersøges og bearbejdes. 

Næste spørgsmål er, hvordan de forandrer lærernes tilgang til arbejdet, synet på eleverne 

m.m. Hvordan deres forståelse af data og den type af viden er forankret i en kritisk 

videnskabsteoretisk stillingtagen til, hvad data kan og ikke kan og i den henseende, i 

hvilken udstrækning data kan anvendes. Lærerne er i det perspektiv ikke dygtige nok, fordi 

de ved, hvad der virker hvornår. I det fremsatte perspektiv er det forhåbningen for 

fremtidens skolesystem, at der kan skabes en platform under skolen gennem udviklingen 

af et IT-baseret system, hvor den enkelte elevs læringsprogression frem mod de fastlagte 

læringsmål vil udgøre den analytiske kerne, som eleven selv og alle omkring eleven kan 

mødes om i en databaseret vurdering af, hvad der vil gøre netop den elev så dygtig, som 

det er muligt.  

Opsamling – fra det lokale til ekstra- og translokale 

Man kan argumentere for, at jeg med ovenstående gennemgang har bevæget mig meget 

langt væk fra min indledende interesse for folkeskolelærernes tidsmiljø. Mit argument vil 

være, at ovenstående gennemgang er en forudsætning for at forstå forskydningerne i 

tidsmiljøet. Den centrale pointe ved påpegningen af ændringer på et institutionelt niveau 

er, at lærernes bestemmelse over det enkelte rum i de enkelte klasser i stigende grad er 

blevet afmonteret til fordel for en placering i styringskæder og styrende relationer uden 

for klasseværelserne. Fra Hannes første møde med katederskuffebogslæreren over OECD 

til Qvortrups forestillinger om den databaserede skole har jeg skildret en udvikling, hvor 

det i stigende grad er statslige, kommunale og særligt udvalgte forskningsmæssige 

resultater, der former forestillingen om fremtidens lærerarbejde gennem ideen om, at det 

er muligt at udvikle et kvalitetssikringssystem under folkeskolen.  Grundlaget og 

rammebetingelserne er forankret i systemorienterede logikker, der dog ofte ender i 

standardisering, synlighed og datagenerering i sin kvalitetsforståelse, fordi de skal kunne 

implementeres på tværs af skoler og give sammenlignelige data på tværs af kommuner. 

Sammenbragt er det et stort vingesus på kort tid fra Hannes møde med skolen, hvor ingen 

intervenerede i arbejdet, hvor den individuelle lærerpraksis var et institutionaliseret 

fænomen over Hannes møde med kommunal skoleøkonomi, en ledelse der stiller krav, 

mødet med at være en projektskole over til hvervningen af forældre og indtoget af nye 
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forældretyper, så har folkeskolelærerarbejdet forandret sig til i dag at være præget af en 

omnipotent forestilling om det systematiserede skolesystem. Kvalitetssikringslogikken 

bliver i min analyse af udviklingen tydelig i et åbent brev fra en skolechef, der i brevet 

giver et svar på en offentlig fremsat kritik. Jeg har fremhævet de ord, som illustrer 

argumentations hjemmel, altså de begrundelser der ligger til grund for en mere systematisk 

udvikling af standardiserede kvalitetsparametre på tværs af skolerne: 

”Det skolevæsen, jeg har mødt i Dragør, er præget af fagligt dygtige medarbejdere og ledere, men de er ofte 
privatpraktiserende, forstået således, at den enkelte selv sætter standarder for kvaliteten. Det betyder, at 
det har været personafhængigt, hvilke tilbud eleverne har fået. Der har ikke været tradition for et 
forpligtende samarbejde, hverken på tværs af egen organisation eller tværprofessionelt. Det betyder ikke, at 
det ikke har eksisteret, men det har været tilfældigt. Når vi forvaltningsmæssigt sætter forskellige tiltag i 
værk, er det for at understøtte udviklingen frem mod et fælles skolevæsen, hvor der er sammenhæng og 
ensartethed i kvaliteten. Man skal som borger i Dragør forvente samme kvalitet i ydelse, uanset hvilken 
skole ens børn går på” (Skolechef Dragør, åbent brev 2016, mine fremhævninger). 

Særligt interessant er formuleringen omkring de forskellige personligheder, fordi de her 

fremsættes som en risiko ved skolesystemet. At det bygger på forskellige personligheder, 

som ikke arbejder ud fra samme standardiserede metodiske tilgange, så forældrene kan 

forvente den samme undervisning uanset hvilken skole eller klasse eleven træder ind i. 

Skolechefen giver her udtryk for, at hendes vigtigste opgave som overordnet skolechef er 

at få sat folkeskolen i Dragør i system og systematiseret kvalitetssikringen af 

skoletilbuddene. Ingen må opleve forskellighed i ’ydelsens kvalitet’.  

Tiltagene skal medvirke til en minimering af den risiko, der er forbundet ved, at lærerne 

som forskellige personligheder underviser på forskellige måder med forskellige metoder. 

Hertil kommer udviklingen af nye statsdesignede læringsteknologier som læringsmålstyret 

undervisning, evidensforskningens bud på en ’sikker viden’ med synlig læring og den 

totale styringsløsning gennem de digitale læringsplatforme. I skolechefens øjne er 

indsatserne kvalitetsløft fordi de er baseret på en standardiseret videnskabsinformeret 

tilgang, der kan implementeres uden at skulle tage højde for lokale forskelle.  

Konsulenthuset - Turen til Rambøll 

Jeg opdager, at Rambøll afholder et gå-hjem-møde om folkeskolereformen. Det fremgår af programmet, at 
mødets målgruppe er skoledere, forvaltningsfolk og konsulenter. Jeg har fået inviteret mig selv med til 
arrangementet og tager metroen ud til glasbygningerne i Ørestaden. Det er altid specielt at køre ud i 
Ørestaden. Stedet er med sit arkitektoniske design i et grænseland. Tæt på natur. Tæt på byen. Og designet 
byliv i en forestilling om fremtidens bebyggelse, hvor det virker som om, at tankerne bag er ideer, det aldrig 
er lykkes at føre ordentlig ud i livet som en praktiseret livsform. Stedet er en passiv bevægelse mellem det 
virkelige og det forestillede, der sætter sit præg over folks egen brug og praksis. Stedet virker som en 
eksperimentel tilstand, fordi tankerne bag designet af bygninger og tilrettelæggelsen af Ørestaden er så 
tydelige, at det synes til dels at overskygge funktion og beboernes eget præg på bydelen. Form over indhold. 
Der er en immanent kunstighed forbundet med området, der skaber en følelse af fremmedhed.  



 

 
Da jeg kommer ind på Rambøll ligger der flyers spredt ud på bordene i velkomsthallen. Jeg samler et par 
stykker op, finder en stol og begynder at bladre i magasinerne. Pjecerne er salgsmateriale. Jeg bladrer 
igennem de ydelser, som Rambøll tilbyder til folkeskolerne. Der er forskellige ’pakker’ baseret på IT og 
datadrevet styring og ledelse. Jeg kan læse, at det skal hjælpe med understøttelsen af den daglige drift og 
udviklingen af skolerne. De kan implementere databaserede platforme, hvor det elektronisk er muligt at 
registrere og følge elevernes progression i forbindelse med eksempelvis tests eller de indbyggede læringsmål. 
Jeg registrerer selv, at det kaldes databaseret skoleledelse. Det drysser stille og roligt ind med mennesker. 
Jeg har lidt følelsen af at være der under falske forudsætninger.  

Jeg er nysgerrighed efter at høre, hvordan konsulentbureauet vil beskrive fremtidens folkeskole. Jeg ved, at 
Rambøll blot er en aktør på en bredere bane af interessenter, der for tiden ønsker at byde ind med nye tiltag 
til at gøre skolen til både en mere forskningsbaseret enhed og til en organisation, der i højere grad tænker i 
’moderne’ organisationsforståelser. På det her sted og i det her tidsrum er vi langt væk fra en hverdag, hvor 
arbejdstid og tidsregnskaber ikke længere skal spille den store rolle, men hvor fokus først og fremmest er 
på udviklingen af læring som skolens organisatoriske kerneydelse. Fordi de arbejder teoretisk og analytisk 
med moderniseringer af bl.a. store velfærdsinstitutioner som folkeskolen er det interessant at høre, hvordan 
de vil præsentere deres forestillinger om de nødvendige moderniseringstræk, og som de vil kunne byde ind 
med ydelser til.  

Det er direktøren i Rambøll, Mikkel Thøgersen, der starter med at holde oplæg. I oplægget bruger han 
flittigt ord som alignment, databaseret ledelse, styring efter mål med løbende digital evaluering og han 
snakker generelt om vigtigheden af at udvikle folkeskoleområdet med øget implementering af den 
feedbackbaserede tankegang. Han snakker en del om elevernes læring, men uden at nævne noget om, hvad 
han forstår ved læring ud over at den skal være digital og feedback-baseret. Han taler om læring som en 
enhed, et produkt, noget stærkt materielt i virkeligheden. Om kompetenceudvikling siger han, at ”det kan 
være gavnligt, hvis lærere og ledere gør det sammen”. Thøgersen fortæller, at de på Rambøll har scannet 
40000 forskningsartikler. Han snakker om at ville udvikle den professionelle kapacitet. Jeg har netop 
selv bladret i bogen Professional Capital – Transforming Teaching in Every School (2012) af de to 
skoleforskere Andy Hargreaves og Michael Fullan som Thøgersen indirekte trækker på. Og som jeg også 
ved, at nogle gymnasier er begyndt at arbejde med i en social kapital udgave, som Tage Søndergaard 
Kristensen har udviklet. 

Thøgersen taler også om en ny rekrutteringsdiskurs. Forventningskravene til lærerne skal op og de dårlige 
lærere skal fyres. Visionen er, at skolen skal være en ”professionel udviklingsorganisation”, hvor lærerne 
udfordrer hinanden med elevernes læring som omdrejningspunkt. Læringen skal være det kerneprodukt 
som lærerne kan samles om i identifikationen med, hvad der er organisationens eksistensberettigelse. 
Læringen er den centrale kerneydelse, som alle i skolen skal forenes omkring.  

Den næste oplægsholder er Stefan Hermann, rektor for professionshøjskolerne. Han ser nogle særdeles 
løfterige perspektiver i reformen, og at det er i et ”dramatisk omfang at skifte status”. Uddannelse er gået 
fra at være en del af samfundet til at være et absolut centrum, hvilket også sætter uddannelsesreformer i 
fokus og forrest i politik. Det er en ”forskydning af velfærdsstatens indsats”, der skal ”definere livet” ud 
fra adgangen til uddannelse.  

Ifølge Hermann er reformen af en type, der har kapacitetsopbygning som sit fokus for derigennem at lave 
bedre læring og trivsel. ”Vi skal til at fokusere på indersiden af relationen” siger han ”i stedet for at kigge 
på de formelle områder”. Arbejdsfællesskabet skal styrkes, det kollektive virke skal styrkes. Det er på 
tide at ”dyrke det fælles pædagogiske didaktiske maskinrum”. Hvorfor er det så anderledes end tidligere 
tiders projekter spørger han retorisk. Det er det, ”fordi vi har et projekt med den og fordi, at den har fået 
en meget højere kurs end tidligere”. Skole, læring og uddannelse er i høj kurs. Han fortæller, at det kun 
er muligt at definere et professionelt samarbejde ved at have et fælles mål for samarbejdet. Han siger, at 
fokus på ressourcesiden skal nedgraderes og i stedet skal der fokuseres på den interne værdiskabelse i 
skolens organisatoriske virke, en forandring alle skolens aktører skal være enige i og fælles om: ”Her er et 



282 

 

fælles pædagogisk didaktisk projekt som skal lykkes”. Tilliden og brugen skal kvalificeres. Eleverne skal 
gøres til partnere for egen læring, så de selv deltager på lige fod i ansvarliggørelsen af deres egen læring og 
forældre skal gøres til læringspartnere. Jeg noterer mig, at læring er det nye partnerskab. Forvaltningen må 
sætte prioriterede strategier for skolevæsenet, selvom det er ”hårde prioriteringer” for det er et 
”generationsprojekt”, der er gang i. ”Hvordan eksekverer vi det?” spørger Hermann. Eksekveringen skal 
ske ved, at arbejdsfællesskabet skal kittes sammen i forhold til reformens mål. Det er på tide, at forholde 
sig til ”indersiden af de fagligt værdiskabende elementer” siger han igen. Det vi har set er kun begyndelsen 
og han tilføjer et ”You ain’t seen nothing yet”. Vi skal skabe de resultater som samfundet efterspørger. I 
fremtiden vil det være ledelse og forvaltning, der møder pædagogik og didaktik.  

Da oplægsholderne er færdige med at tale er der arrangeret forskellige workshops. Jeg har tilmeldt mig 
workshoppen Rum for Læring – de fysiske rammer som pædagogisk katalysator. To af dem som jeg sidder 
ved siden af kommer inde fra forvaltningen. De fortæller, at de i Københavns kommune forventer at få 
20000-22000 nye børn over de næste 7-8 år, og at ”de bygger som gale”. Lige nu gør BUM (bestiller og 
udfører modellen) dog, at fleksibiliteten begrænses. Hertil kommer problemer med Teknik og 
Miljøforvaltningen. Der skal uddannes oversættere i forvaltningerne, som kan rumme det pædagogiske 
aspekt. En skole er ikke bare en skole. Kultur, børn og unge, teknik og miljø – afdelinger og områderne 
kræver, at der er oversættere mellem forvaltningerne. Tovholdere der kan oversætte mellem faglighederne, 
siloer og silotænkningen i kommunen. Der skal defineres en fælles opgaveforståelse med mere handlekraft. 
De fortæller, at der er en ”intern krig i kommunen” - det er den politiske virkelighed. Man vil i afdelingerne 
gerne spænde ben for hinanden og ”pisse territoriet af”.  

Jeg spørger de to fra forvaltningen, om de mener, at differentieringen i forskellen mellem skolernes fysiske 
stand, kan have betydning for skolens ’tiltrækningsværdi’, nu når der med nybyggerierne bliver så voldsom 
stor forskel på skolernes stand. De svarer, at det har de ikke, og at det ikke handler om skolens stand, 
men om lederen med reference til skolelederen på Amager Fælled Skole, der fik vendt skolens negative 
udvikling og gjort skolen til en attraktiv skole med gode faglige resultater.  

Som afrunding på workshoppen spørger en af arkitekterne, om det ikke er muligt at bevæge sig fra en 
forståelse af arbejdspladser som arbejdspladser i ordets konkrete betydning over til faglige og kreative 
fællesskaber. Hun kalder det fællesskabspladser. På skærmen viser hun et billede delt i to mindre billeder. 
På den ene side er der et billede af et stilistisk og æstetisk lækkert indrettet rum, hvor der i en 
industrilignende bygning er placeret en campingvogn indendørs. Hun forestiller sig, at det kunne være et 
sted, som lærerne kunne sætte sig ind i og arbejde. Der er også forskellige samarbejdsstationer, møbler til 
afslapning, store planter m.m. i en rå bygning, der ligner en industrihal. Billedets anden halvdel er et 
gammelt slidt klasseværelse i sort/hvid med skolepulte i træ.   

(Feltnote 24/4-2014) 

Rambøll er kun en aktør blandt flere på et stadig stigende skolemarked. Ikke mindst med 

indførelsen af læringsmålstyret undervisning, udbud af digitale læringsplatforme, 

bevægelse i undervisningen, stigende grad brug af evaluering og data har medført, at 

programmer og koncepter er blevet til en god forretning. Alle aktører tilbyder løsninger, 

der kan være med til at strømline folkeskolens metodiske fundament eller opdatere 

skolernes organisatoriske maskinrum efter moderne organisationsprincipper og nye 

målemetoder af lærernes og elevernes performance. En udvikling stimuleret ikke mindst 

af ministeriet og politiske skoleudvalg, som jeg beskrev i forrige afsnit. På Rambøll bliver 

det at scanne forskningsartikler, som en undersøgelse af den tilgængelige viden om, hvad 

forskningen siger der virker, til et argument for, at deres skolepakker vil være effektfulde 

at implementere på skolerne. Her er det med andre ord et konsulentbureau, der beskriver, 



 

 

hvordan en skole skal styres og udvikles for at blive bedre. Uddifferentieringen af den 

faglige ekspertise bliver med konsulentbureauer som Rambøll i en mediering mellem 

forskningsverdenen og skolesystemet et af de bindende led. Indkørslen af IT-systemer og 

koncepter som læringsmålstyret undervisning bliver mange steder gennemført som et 

udtryk for kommuner eller forvaltningers måde at udvise lederskab på. Ved at strømline 

tilgangene på skolerne. Kvalitetssikring skal dermed være sammenligneligt, 

implementerbart på tværs af skoler og målbart fremviselig.  

Som Hargreaves & Fullan skriver om implementeringen af evidens og best practice som 

gennemgående løsning på tværs af skoletilbud, så bliver udfordringen, at lærerne som 

fagprofesionelle ikke har tiden eller rummet til at danne sine egne erfaringer med dem: 

”Effective practices such as providing feedback to students cannot spread just by  describing them or 

advocating for their use. They have to be seen, observed, experienced, interpreted, inquired into, tried out, 

and so on” (Hargreaves & Fullan 2012: 50). I en tilføjelse til både mine oplevelser på 

Rambøll samt Hargreaves & Fullans kommentar, så er det bemærkelsesværdigt, hvor 

fraværende referencerne til skolens kulturhistoriske fortid er i refleksionerne over 

udviklingen af folkeskolen som organisation. Fortidens traditioner og kultur inddrages 

ikke i de udprægede organisationsteoretiske analyser. I den fremsatte HRM- og 

organisationsteoretiske forståelse er udviklingen noget, der skal ske ved at scanne 40000 

forskningsartikler eller give alle skoler et fælles pædagogisk og didaktisk mål at arbejde 

hen mod.  

Når jeg sad og lyttede til oplægsholderne var det med indtrykket af, hvor langt væk 

oplæggene var fra lærernes dagligdag. Hvad gør 40000 forskningsartikler for lærernes 

dagligdag sad jeg og spurgte mig selv. Og hvis tilgangen vitterlig bliver at fyre de dårlige 

lærere, hvordan vil de så afgøre, hvem de dårlige lærere er og hvad vil det gøre ved 

arbejdsmiljøet på skolen. Også hos Rambøll er performancelogikken markant. Hermann 

snakker om, at det handler om at dyrke indersiden af relationen i stedet for at se på de 

formelle områder. Indersiden af relationen handler analytisk at komme ind under huden 

på eleverne og tættere på, hvad der sker i læringsprocesserne. Han laver samtidig en 

distinktion mellem det ydre og det indre. Ydersiden af relationen bliver undervisningen 

for undervisningens skyld. Indersiden af relationen bliver den teoretiskanalytiske 

forståelse af, hvilke læringsprocesser der er på spil mellem lærere og elever.   

For Hermann handler det om at dyrke det fælles pædagogiske didaktiske maskinrum og 

at sætte fælles mål for samarbejdet. Målet er også her det der skal forpligte alle på at nå 

’målet’. De individuelle mål, variationen i tolkningen af, hvad der er skolens opgave bliver 

problematisk, og i stedet skal sigtet for arbejdets formål. Samme udvikling som i øvrigt er 

at spore i de seneste års fokus på offentlige institutioners kerneopgave. De har i 

kommunerne i de seneste år haft travlt med at ensrette arbejdsindsatser efter, hvad der er 

blevet formuleret som kerneopgaver, hvor det centrale spørgsmål har været, hvad er 

velfærdsinstitutionen primære produktion eller serviceydelse, som medarbejderne skal 

fokusere på. Her er det ligeledes de individuelle dagsordener såsom mangfoldighed i 
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faglige tilgange eller forståelser af arbejdets formål, der skal gøres ens. Der skal være et 

fælles mål, som alle kender og forpligter sig på at arbejde hen imod. I den forstand handler 

det om, hvad tiden bruges på. Lærernes arbejde i en tidskultur, hvor der i høj grad arbejdes 

efter individuelle tidsmønstre bliver problematisk al den stund, at det ikke er sikkert, at 

arbejdet foregår efter den formulerede kerneopgave.  

Den individuelt formulerede og praktiserede tilgang til arbejdet bliver problematisk, fordi 

det ikke er sikkert, at de arbejder efter det overordnet formulerede mål. Men hvad er det, 

der er fælles eller snarere, hvad bliver det fælles, når virkeligheden er, at det fælles jo ikke 

formuleres på et lokalt niveau men styres centralt fra gennem krav til standardisering af 

undervisningstilgange? Disse tanker formuleres i øvrigt også til en forsamling af 

forvaltningsfolk. Hermann refererer også til overenskomstområdets fokus på spørgsmålet 

om, at kvalitet kan være et spørgsmål om ressourcer. I det virksomhedsbillede der 

præsenteres, så er ressourcerne ikke måden at regulere arbejdet på. ”Ned med 

ressourcesiden og fokusere på den interne værdiskabelse i stedet”. Det er de humane 

ressourcer, der skal bearbejdes i Hermanns udlægning – Human Relation tænkning. I 

stedet skal alle de humane relationer i spil, bearbejdes og aktiveres for at udvikles og 

arbejde i samme retning. Eleverne skal gøres partnere for deres egen læring, forældrene 

skal forpligtes på elevernes læring, og forvaltningen skal stå som den supporterende og 

kontrollerende enhed, der sætter prioriterede strategier for skolevæsenet for at fremme 

”indersiden af de faglige værdiskabende elementer”. De faglige værdiskabende elementer 

skal dyrkes, fremmes og blomstre i en meget utydelig definition af, hvad der det fagligt 

værdiskabende. For at nå dertil må det ifølge Hermann være ledelse og forvaltning, der 

møder pædagogik og didaktik. Ledelse bliver nøglefiguren, der i mørket skal skabe lyset 

og vise retningen i det individuelt tilrettelagte arbejde og i forvaltningen af tiden – også på 

det pædagogiske og didaktiske område – når nu ikke skolerne har formået at løse opgaven.  
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IND I SKOLESYSTEMET  

Forvaltningen - Tekstliggørelse og kontrol over 
’frontlinjen’  

Den efterfølgende implementering af reformen i konkrete praksisser på de enkelte skoler, 

har samtidig været præget af, at skolerne ud over de obligatoriske nationale mål også er 

influeret af kommunalforvaltningens indflydelse på udformningen af skoleområdet. 

Forvaltningen er et servicerende organ til det politiske niveau. Forvaltningen har samtidig 

indflydelse på, hvordan de vil udforme de retningslinjer, som er stukket ud fra politisk 

hold, og det er især i forvaltningen at de politiske målsætninger skal omsættes til konkrete 

styringstilgange og styringsværktøjer. Det betyder reelt set, at forvaltningen for skolerne 

er endnu et fortolknings- og styringslag i den videre udarbejdelse af reformens indhold, 

arbejdstiden og oversættelse til den faktiske virkelighed på skolerne. Ud over stat og 

kommuner. 

I det næste afsnit anvender jeg forståelsen af tekster fra den institutionelle etnografi. I IE 

er der en særlig opmærksomhed på tekstliggørelsen af sociale aktiviteter i, der påvirker de 

daglige gøremål for ’frontlinjemedarbejderne’ (Griffith & Smith 2014). Ved at analysere 

relevante tekster, som har indflydelse på ansattes hverdag er det samtidig muligt at spore, 

hvilke ideer der ligger bag tænkningen om organiseringen og koordineringen af, hvad 

Griffith & Smith kalder for frontlinjemedarbejdernes arbejdsliv. Det er samtidig min 

læsning af IE, som får mig til at undersøge og tage kontakt til forvaltningen i en 

kombination med, at forvaltningen på forskellige måder kommer frem i snakken med 

lærerne. Samtidig får jeg øje på den offentligt tilgængelige kvalitetsrapport, der som 

rapport løbende er en vurdering af skolerne præstationer, som det er op til den enkelte 

kommune at finde en form på. Kvalitetsrapporten er et vigtigt dokument til at forstå, 

hvordan styringens karakter er udformet og tænkt i den enkelte kommune.  

Tekstliggørelsen er et centralt element i en standardiserings-, målings-, dokumentations- 

og evalueringspraksis (Griffith & Allison 2014: 5). Og i sig selv, så er udviklingen af NPM 

som statsstyringsteknik af de offentlige institutioner i sig selv en læsning og spredning af 

tekster om NPM som styringsmodel. Med NPM følger en stigende brug af 

dokumenterende tekstpraksisser, som aktørerne må forholde sig til som deltagere i 

opretholdelsen af et institutionelt felts organisering og koordinering af arbejdet. I 

fortolkningen af tekster eller oversættelsen af en begivenhed til tekster såsom 

kvalitetsrapporten adfærd foregår der en oversættelse og typisk et informationstab. Det 

skyldes, at der bag informationen, som fx skal bruges til udøvelse af ledelse, er en kløft 

mellem det meget ’usynlige’ arbejde, der går forud for at producere informationen, og så 



 

 

det informationen viser (Griffith & Smith 2014: 339-340). For så vidt bliver det meget 

tydeligt, hvilke parametre systemet omkring skolen mener, skolerne skal fokusere på 

(pejlemærker).  Det står listet i de opgjorte performanceindikatorer. Problemet er, at det i 

sig selv kræver et stort (skjult) arbejde at producere al informationen samt, at 

performanceindikationerne kan skabe en udtalt kompleksitetsreduktion i forhold til, hvad 

det faktisk kræves for at lykkes med sin arbejdsopgave.  

Griffith og Smith (2014) bruger begrebet Institutional Circuits til en beskrivelse af, 

hvordan former for kredsløb af genkendelige og sporbare sekvenser af institutionelle 

handlinger bliver brugt til at bygge tekstuelle repræsentationer, som passer ind det de 

kalder for autoritative ”boss texts” (Griffith & Smith 2014: 12). De første tekstbaserede 

formuleringer om ideerne bag New Public Management, dokumenter om skoleudvikling 

fra OECD og EU eller John Hatties tekster om synlig læring kunne være eksempler på 

’boss texts’. ’Boss’ fordi de får en gennemslagskraft af en betydning ved, at andre tekster 

med tæt tilknytning til praksis er formuleret ud fra det samme idemæssige ophav. Jeg har 

ikke specifikt peget på de oprindelige hoveddokumenter, men jeg har tydeliggjort, hvilke 

af de samme logikker, som findes på tværs af forskellige felter og steder med tilknytning 

til skolen på det politisk-institutionelle niveau. Som jeg allerede har peget, så trækker 

OECD-rapporten, KL dokumenter og regeringsdokumenter på forståelser af læring og 

effekt i brugen af lærernes undervisningstid som udbyttet af læring fra den investerede tid 

lærerne betales for at tilbringe i klasseværelset. I næste afsnit ser jeg derfor nærmere på, 

hvordan de samme tanker er til stede i forvaltningens tekster, der som repræsentation 

både er en gengivelse og deres egen udformning af lærings- og styringsperspektivet på 

folkeskolen.  

Forvaltningen 

Forvaltningens arbejde med økonomien er i tråd med det løbende fokus på de offentlige 

udgifter, samt ikke mindst strukturreformen i 2007, hvor der med sammenlægningen af 

kommunerne og yderligere uddelegering af serviceområder til kommunerne samtidig blev 

påpeget nødvendigheden af, at gøre kommunerne økonomisk bæredygtige gennem en 

mere effektiv brug af de offentlige ressourcer. Herunder på skoleområdet gennem større 

og mere driftsoptimerede skoler og afskaffelsen af størstedelen af 

specialundervisningsområdet gennem inklusionsreformen (Houlberg et al 2016: 40). 

Forvaltningens rolle er spændt ud mellem en gradvis øget økonomisk ansvarlig samt 

ansvaret for servicering af det politiske niveau i den indholdsmæssige dimension fra 

personalepolitiske spørgsmål, sparring med skoleledere og varetagelse af den pædagogiske 

profil. 

I Københavns Kommunes fortolkning og formning af skolereformen er der ligeledes et 

fokus på, at folkeskolen fremadrettet skal være baseret på forskningsbaserede tilgange og 

metoder. De peger på tre elementer, der er af betydning for elevernes læring med 
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’progressionstænkningen’ som underliggende logik. Ideen er også her at bygge et 

læringssystem op omkring elevernes undervisning, som bygger på synlige læringsmål, der 

kan gøres til genstand for ”systematisk opfølgning” og tydelighed omkring 

læringsproduktet for eleven: 

”Synlig læring er et af fire faglige fokuspunkter i implementeringen af folkeskolereformen i København. 
Synlig læring indebærer et fokus på, at elevernes læring og tydelige læringsmål er omdrejningspunktet i en 
ny, længere og mere varieret skoledag. Forskningen omkring effekten af arbejdet med elevernes læringsmål 
viser, at tre elementer har særlig betydning: Elevernes læring tager udgangspunkt i læringsmål, der er 
genstand for systematisk opfølgning. Eleven skal inddrages i processen omkring formuleringen af 
læringsmål. Eleverne får løbende feedback på deres faglige progression, så læringen bliver tydelig for dem”.  

Effekten går her igen ved at påpege, at forskningen har kortlagt, hvordan tre faktorer er 

af særlig betydning for ”effekten af arbejdet med elevernes læringsmål.” Læringsmålet skal 

gøres til genstand for systematisk opfølgning. Eleven skal inddrages i processen med at 

formulere læringsmålene og eleverne skal have løbende feedback på deres faglige 

progression. Den systematiske opfølgning, elevens inddragelse i læringsmålene, den 

løbende feedback på den faglige progression er alle delelementer i et samlet mål om at 

synliggøre læringsudbyttet for eleven. Tendensen er her igen den samme som hos 

læringsmålkonsulenten fra tidligere, i skolechefens udtalelse og i Qvortrups vision for 

fremtidens arbejde med læring. At det usynlige og ustyrlige kan blive synligt og styrbart 

ved at blive fremvist, specificeret påpeget og tydeliggjort for eleven. Læringsrummet er 

afgrænset til at være den individuelle relation og den vedvarende påpegning af, hvordan 

det lærte eller læringen ser ud. Læringen skal ikke være ubestemmelig, men være den 

relation som læreren og eleven har tilfælles i en analytisk bearbejdning af relationens 

udbytte.  

I København Kommunes nye skolelederprofil bliver ledelse fremhævet, som i 

ovenstående citat fra regeringens strategi for det offentlige område, som en afgørende 

faktor for at forbedre skolernes faglighed. Det er ifølge forvaltningen også med den nye 

ledelsesprofil, at de faglige diskussioner skal bringes ind på skolen igen. Men den handler 

ikke om lokalt formulerede faglighedsforståelser eller lokale pædagogiske drøftelser. I 

arbejdet med at gøre læring til skolernes kerneopgave, og med den specificerende type af 

læring er det interessant, hvordan ordet læring bliver et koblingsord mellem alle dele af 

skolens aktiviteter og funktioner. De forskellige instanser i og omkring skolen kombineres 

med ordet læring. Styringsforestillingen med læring som den centrale markør står frem i 

forvaltningens billede af, hvordan en skole fungerer. Samtidig fremhæves det også i 

forvaltningen, at det gennem et internationalt udsyn er tydeligt, hvordan læring, 

læringsledelse og målstyringsprogression er på dagsordenen. Også her skrives lederen 

frem som den ”primære drivkraft for skolens udvikling”:  

Internationalt og nationalt er der et stærkt fokus på læring og læringsledelse samt på målstyring og 
progression som de bærende begreber (…) Skoleledelsen er den primære drivkraft for skolens udvikling, og 
derfor er det ledelserne, der fremover skal drive den forandringsproces, der finder sted nu og de næste år på 



 

 
de Københavnske skoler. Forandringen kalder på en faglig ledelsesprofil med tydeligt fokus på udviklingen 
af skolen som læringsorganisation og med fokus på faglige mål og resultater. En skoleledelse der leder på 
viden om, hvad der virker, sætter retning og arbejder målrettet med læringsledelse med det klare formål at 
øge elevernes trivsel og læringsudbytte (…) I takt med at der er kommet bedre styr på økonomien og mere 
orden i butikken, er forvaltningens styringsmæssige og ledelsesmæssige fokus gradvist øget i forhold til 
skolens faglige kvalitet. Ledelsesteamene på skolerne har også før folkeskolereformen haft fokus på den 
pædagogiske ledelse og på faglighed. Københavns Kommune har således også tidligere været ambitiøse med 
solide faglige satsninger. Faglighed for Alle, profilskoleindsatsen, læseindsats, inklusionsindsatsen, sprog- 
og integrationsindsatser og elementer fra Faglighedsudvalget fra 2011 udgør alle store faglige reformer, der 
er igangsat og stadig er under realisering på skolerne (…) Økonomistyring, sygefravær og ”orden i 
butikken” har udgjort helt centrale omdrejningspunkter i det arbejde, der har handlet om at skabe en solid 
og driftssikker organisation som forudsætning for at lykkes med at skabe bedst mulig kvalitet i 
kerneydelsen. (Skolelederprofilen KK, BUF, 2014: 1-2)14  

Det understreges, at skoleledelsen er den primære drivkraft for skolens udvikling. Det er 

ledelserne der må i arbejdstøjet og drive læringsmålstyringsdagsordenen fremad gennem 

læringsledelse (koblingsord), så skolen kan blive en læringsorganisation (koblingsord). 

Læring sættes foran ord som ledelse, organisation, udbytte og så er det ikke lærerne, der 

driver udviklingen frem, men skolelederen der, hvilende på et grundlag af viden om, hvad 

der virker, kan sætte retning gennem ledelsen på læring. Kvalitet i kerneydelsen er 

faglighed. Teksten fra Københavns Kommunes forvaltning er bærere af de samme 

teoretiske og begrebsmæssige forståelser, der ligeledes kombinerer det specifikke 

angelsaksiske mere behavioristisk orienterede læringsbegreb med en vægtning af den 

stærke leder, der stiller sig i front af skolen og leder lærerne i retning af læringen.  

Kvalitetsrapporten og indsatsområder 

I forlængelse af mine løbende overvejelser om krydspresset mellem det faglige 

pædagogiske rum på skolen og styringens tilstedeværelse undrer jeg mig i feltarbejdet over 

beretningen af en hændelse, hvor en klasses resultater i test bliver genstand for en 

indkaldelse til tjenestelig samtale. Her støder jeg efterfølgende på kvalitetsrapporten, hvis 

udmøntningen er skrevet ind i folkeskoleloven. Forvaltningen skal sørge for, at skolerne 

laver kvalitetsrapporter samt bruges dem aktivt som styringsredskab af forvaltningen i 

vægtningen af, hvordan de enkelte skoler klarer sig på en række parametre. 

Der står således skrevet ind i folkeskoleloven, at:  

  

§ 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. 

Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold 

                                                      

 
14 Faglighedsudvalget som der refereres til i skolelederprofilen var et udvalg, der i forbindelse med budgetår 

2011. Konklusionen på rapporten var: ”Styrk skoleledelsen. Dygtiggør lærerne. Motivér eleverne. Engagér forældrene. 
Og bak hele indsatsen op med de rette IT-værktøjer” (Faglighedsudvalget 2011: 2). 
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til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og 

opfølgning herpå og kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante 

kvalitetsrapporter. Kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive skolerne i grupper eller 

kun at fremhæve visse skoler i kvalitetsrapporten. 

Stk. 2. Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal 

kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan 

med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på 

skolen. 

Stk. 3. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager 

stilling til rapporten, herunder opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i 

kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om 

kvalitetsrapporten. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporter med eventuelle 

handlingsplaner og skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet. Oplysninger 

omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres. 

Stk. 5. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte regler om 

kvalitetsrapporter, herunder om indhold og udformning, og om tidsfrister for 

vedtagelse af kvalitetsrapporter. 

(LBK nr 1534 af 11/12/2015) 

Og i Københavns Kommune har forvaltningen valgt at lade følgende overordnede 

pejlemærker indgå, som de centrale målparametre, der styres efter: 

• Faglighed  

• Chancelighed  

• Ungdomsuddannelse  

• Trivsel  

• Tillid og attraktivitet.  

Pejlemærkerne forstår jeg som forvaltningens bud på en nedbrydning af de overordnede 

politiske mål sat ind i det som Majgaard kalder for et ”abstrakt styringskoncept” (Majgaard 

2008: 489). Som Majgaard pointerer, så må NPM gøre brug af abstrakte 

standarder/kategorier, når der skal beskrives ydelser, medarbejdere, styringsrelationer og 

ledelse. Læring bliver på sin vis også et abstrakt styringskoncept som det begreb alt og alle 

skal pege på og mod. For at kunne sammenlignes med andre felter, her andre skoler, så 

må det samtidig være termer, der kan bruges på tværs af felter.  

De abstrakte termers anvendelighed kalder Majgaard for NPMs ’kritiske grænse’, der nemt 

kan lede til en ’styringsmæssig skizofreni’. Med styringsmæssig skizofreni henviser 

Majgaard til udfordringen ved, både at skulle danne frirum til lokal faglighed og ledelse 

samtidig med bundetheden til standardisering, benchmarking og akkreditering (Majgaard 



 

 

2008: 485-486). Spørgsmålet bliver i den forstand, hvad der hvilket sted vægtes højest. 

Specificeringen og begrebsliggørelsen af de offentlige ydelser kan ifølge Majgaard generelt 

få den konsekvens, at arbejdet, som her lærerarbejdet, ender med at tabe blikket for de 

menneskelige relationer og alt det, der foregår imellem eller ved siden af de målbare 

resultater. Konsekvensen bliver, at fagfolk ikke kan spejle sig i styringens intentioner og 

beskrivelse af deres arbejde, fordi mål og målkriterier opfattes som irrelevante og 

fremmedgørende for det faglige og sociale dagligdagsvirke, som binder de ansattes 

oplevelser af arbejdet til motivationsfaktorer. Fx at lærere skulle have PISA eller nationale 

test, som deres højeste ideal for udøvelsen af lærergerningen. Spørgsmålet er så, hvorvidt 

forvaltningen formår at forvalte, hvad Majgaard kalder for de ’kritiske balancer’. Majgaard 

lister hertil fire underliggende kriterier (Majgaard 2008: 500): 1) Styring eller autonomi 2) 

Formalisme eller praksisfællesskab 3) Kort eller langt sigt 4) Eksponering, 

tryghed/skyldstilskrivning eller anerkendelse. Styringen kan ende med at stå i opposition 

til autonomien. Den læringsmålstyrede undervisning er ikke blevet implementeret i 

kommuner på baggrund af skolernes egen beslutning. Valget er sket med indflydelse 

nedefra, og i den forstand har den faglige autonomi været udfordret på selve fagligheden. 

Kontrasten, den totale autonomi, er ligeledes problematisk al den stund, at det udgør en 

indelukket selvforståelse uden kobling til skolesystemets øvrige niveauer.  

Formalismen er forestillingen om, at alt kan beskrives i formaliseret form i modsætning 

til at se institutionerne som udgjort af praksis- og læringsfællesskaber, hvor kvaliteten 

skabes og overleveres gennem medarbejdere på mere ’rodede’ måder i dagligdagens 

arbejde med kulturen. Formalismen ses fx i strømliningen og ensretninger. Selve 

udførelsen af det nationale og internationale ”(…) fokus på læring og læringsledelse samt på 

målstyring og progression som de bærende begreber” er med den tydelige ledelsespositionering også 

i den formaliserede ende. Selv med erkendelsen af, at selve implementeringen af den 

læringsmålstyrede undervisning, feedbacken og progressionstankegangen må ske gennem 

lærernes egen afprøvning, så er det stadig uden det egentlige valg og rum til selv at afgøre 

det metodiske og didaktiske snit i takt med at mere omkring undervisningen såsom de 

digitale læringsredskaber m.m. alt sammen bygges op omkring den læringsmålstyrede 

undervisning. Men i den teknokratiske udlægning af, hvordan et skolesystem bygges og 

strømlines er den læringsmålstyrede undervisning et funktionelt redskab med sin 

stringente og klare metodefokusering på mål. Og på samme måde, som der i NPM styres 

efter mål, så passer den læringsmålstyrede undervisning godt ind i den styringsmæssige 

forståelse. 

Kort eller langt sigt bliver et spørgsmål om tidsperspektivet i styringens målsætninger; fx 

hurtig forbedring af testresultater eller langsigtet arbejde hen mod fx en værdibaseret 

forståelse, hvad skolen skal sigte mod i fremtiden. I brugen af afkastet som tidshorisont 

vil der typisk være mere kortsigtede fremtidsorienteringer. Eksponering eller tryghed er 

afgørende for, hvorvidt der er tryghed i forbindelse med at kunne ytre sig kritisk, åbent 

og kreativt om egen praksis, og om dokumentationen understøtter en refleksiv praksis 
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eller om den gør medarbejderne utrygge ved fx at stille snævre præstationsmål op. 

(Majgaard 2008: 501-502). Kvalitetsrapporten, der ligger frit tilgængeligt på nettet, er ifølge 

Forvaltningen selv det centrale tekniske redskab i deres relation til folkeskolerne: 

”Kvalitetsrapporten repræsenterer et centralt styringsværktøj i den samlede kvalitetsstyring i Børne- og 

ungdomsforvaltningen, idet den danner grundlag for den faglige ledelsesdialog, som finder sted på alle 

niveauer i organisationen” (Kvalitetsrapport tilfældig skole KK, 2015: 3). Resultaterne i 

kvalitetsrapporten udgør et centralt udgangspunkt for diskussionen af og dialogen om, 

hvordan skolerne klarer sig i forhold til de udvalgte pejlemærker. Både hvad angår tiltag 

og indsatser af forskellige slags samt eventuel support til skolerne. Kvalitetsrapporten er 

som styringsværktøj også det der i sidste ende munder ud i ”(…) skolederens resultataftale” 

og ”I resultataftalen sættes der mål for skolens progression i det næste år i forhold til at  nærme sig en 

realisering af de politisk besluttede pejlemærker og de nationale mål med tilhørende resultatmål. 

Skolebestyrelsen kan give skolelederen input til ambitionsniveauet for skolens resultater fremadrettet, 

inden resultataftalen indgås” (Kvalitetsrapport tilfældig skole KK, 2015: 3). Her er 

progression, resultatmål og ambitionsniveau samt de dokumenterede præstationsmålinger 

for skolen pejlemærker for, hvordan forvaltningen skal forvalte omfanget af 

forvaltningens indblanding i skolens daglige virke.  

Følgende uddrag er taget fra en tilfældig udvalgt kvalitetsrapport fra Københavns 

Kommune. I rapporten beskrives der først nøgletal om skolen med blandt andet antal 

elever, procent tosprogede, antal elever i gennemsnit og budgetoverholdelse. Altså skolens 

nøgletal, så de kan indgå i betragtningen af skolen. Også i forhold til skolens sociale 

parametre, og hvilken social opgave skolen er med til at løfte kommer med i 

betragtningen. Herefter følger skolens egen beskrivelse af sig selv med et par linjer om 

fakta, skolens pædagogisk grundlag, forældresamarbejdet, trivsel, faglige resultater m.m. 

Her er det generelt skolens egne prioriteringer, som fremhæves. Derefter kommer en 

gennemgang af de ovenstående fem punkter; faglighed, chancelighed, 

ungdomsuddannelse, trivsel samt tillid og attraktivitet.  

Hvert kapitel er bygget op omkring først forvaltningens analyse af skolens tal. Under 

faglighed angives blandt andet progressionen i elevernes faglige resultater og hvorvidt 

resultaterne kan siges at være statistisk signifikante.  



 

 

  

Den første boks viser gennemsnittet i BUF, børne og ungdomsforvaltningen i 

Københavns Kommune og den næste viser den specifikke skoles karaktergennemsnit, 

hvor der er taget højde for den socioøkonomiske ’impact’. Skolen sammenlignes derefter 

med andre skoler, der har samme ’type’ af elevsammensætning. I det her tilfælde får skolen 

syn for, at den ikke klarer sig så godt som den burde på de opstillede vurderingskriterier.  

I denne slags opstillinger bliver det samtidig tydeligt, at sammensætningen af elever ikke 

kan udgøre en legitim forklaring på, hvorfor skoler ligger lavere end andre skolers 

gennemsnitlige karaktergennemsnit. I de næste bokse bliver den korttidssigtede 

progressionstænkning synlig: Her går forvaltningen ind på den enkelte årgang og vurderer, 

hvorvidt der er fremgang eller ej, og om skolerne så lever op til de nationale (kontraktuelle) 

målsætninger. Det problematiske forhold er, at det kan ende med at blive styring efter 

karakterøgning for karakterøgnings skyld og der dermed opstår det famøse og velkendte 

’teaching to the test’. Ikke mindst set i kombinationen med Thøgersens udmelding på 

Rambøll om, at det i fremtiden handler om at fyre de lærere, der er low-performers. I de 

situationer kan det blive i lærerens interesse at følge de logikker, som sætter op igennem 

styringsværktøjets anvendelse af karakter på den ene side og den personalemæssige 

strategi om at afskedige lærere, der har klasser med lav karakterpræstation.  

Styringsværktøjet kan i den forstand, som der igen er eksempler på fra både USA og 

Canada, blive set som den centrale opgave. 
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Efter hvert kapitel med forvaltningens gennemgang og analyse af tal og udvikling følger 

skolens egen forklaring på, hvorfor det går som det gør samt, hvilke initiativer de har 

iværksat eller tænker at iværksætte. Ofte har skolens egen beretning karakter af, hvad der 

kunne defineres som et ’bekendelsesskrift’ (Foucault 1985). Skolen går til bekendelse om 

mangelfuldheden af de udeblivende resultater og lover bod og bedring. For ledelsens 

relation til forvaltningen bliver det springende punkt i høj grad, hvad rapportens 

parametre afspejler og om skolen er i stand til at indfri de overordnede mål om fx ”Lever 

skolen op til resultatmålet om at 80% af eleverne skal have gode resultater i 2015?” der efterfølgende 

kan krydses af med et nej eller ja. Med de overordnede mål generaliseres alle skoler til 

trods for de store forskelle, der er på skolerne. Og selve målopfyldelsen kan som logik 

komme til at overskygge over både nuanceringer af den enkelte skoles lokale udfordringer 

og skaber samtidig en enorm indsnævring af, hvad læring og udvikling kan være ud over 

rent faglige og målingsvurderede trivselsparametre. Der er ikke stemmer fra lærerne i 

kvalitetsrapporterne. Det interessante er således, hvordan værktøjer fra økonomistyringen 

hentet fra NPM også ender med at influere på koblingen mellem læringsforståelsen og 

performancemålinger.  

I det næste afsnit bevæger jeg mig ind på Københavnerskole1 i analysen af de 

udfordringer, som tillidsrepræsentanten oplever i forbindelse med reformen og den nye 

styrings- og ledelsesdagsorden. 



 

 

Erfaringer fra et tillidsrepræsentantperspektiv 

Efter godt og vel et halv års ansættelse i min ph.d.-stilling er det endelig lykkedes mig at 

få etableret en indgang til Københavnerskole1. Processen har været lang med mails frem 

og tilbage mellem lederen og jeg med lange svartider undervejs. Også præsentationen af 

tankerne bag mit projekt er blevet fremlagt for hele skolen på et personalemøde og jeg 

har været ude på skolen og fået hvervet den første lærer til mit feltarbejde. Men allerede 

under mine første besøg på skolen bliver det tydeligt, at der foregår meget i skolens 

’organisatoriske lag’. Jeg får fortalt flere historier om udfordringer mellem medarbejdere 

og ledelse. De fortæller også, at der er et stigende antal sygemeldinger på skolen. Jeg bliver 

derfor nysgerrig på, hvad der er gået forud min ankomst til skolen. Så for at få et overblik 

over den nuværende situation samt et tilbageblik på, hvad der er gået forud for 

skolereformen og lov 409, har jeg henvendt mig til TR og TR suppleanten for at få dem 

til at fortælle, hvordan de har oplevet skolens udvikling de seneste år. Afsættet er et behov 

for at kende mere til de overordnede udfordringer, som skolens personale har gået 

gennem i takt med pålagte ændringer ude- og indefra med særligt blik for det 

’organisatoriske maskinrum’. Det maskinrum som Stefan Hermann taler om på Rambøll. 

Jeg er også interesseret i at høre lidt om, hvad der er skolens historie. Hvad er gået forud, 

hvilke andre forandringer har der været før LOV 409 og skolereformen. Det er min tanke, 

at TR i den henseende er den rette at tale med, da TR deltager i det organisatoriske arbejde 

gennem formelle samarbejdsudvalg og har en ’finger på pulsen’. Det er også min egen 

erfaring fra tidligere arbejde, at de som regel har en bedre føling med ’gnidningernes 

karakter’, da de arbejder med en ’fod i hver lejr’. De har en føling med og indsigt i, hvad 

der sker på både medarbejder- og ledelsessiden. Under selve interviewet er jeg kun lidt 

styrende. Både TR og TR-suppleanten har tydeligvis meget på hjerte, de er 

holdningstydelige og de taler ofte i forlængelse af hinanden. Jeg har forberedt en række 

overordnede rammespørgsmål, som jeg forsøger at få svar på, men ellers giver jeg god 

plads til at lade retningen blive sat af deres egne erfaringer.  

Manglen på elastik i tiden og ensartede direktiver 

Marianne og Jens er henholdsvis TR og TR suppleant på Københavnerskole1. Vi er i 2014 

og dermed i kølvandet på reformen og lov 409 er trådt i kraft. Inden interviewet går i gang 

fortæller de, at det har været nødvendigt at indføre ugentlige arbejdsmiljømøder om 

onsdagen. Når jeg spørger, hvordan det kan være, er det første Marianne fremhæver, at 

der siden lockouten er sket et skred i folks forståelse af, at de ikke længere er et ’vi’ på 

arbejdspladsen. Det har ifølge hende haft store konsekvenser for lærernes trivsel på 

skolen. Fronterne mellem ledelse og medarbejdere er blevet trukket skarpere op og er 

efterhånden blevet til et tilbagevendende konfliktmateriale. Ifølge dem har der været et 

brud med de ”fælles forståelser”, der igen har ført til, at de centrale diskussionsemner er 

blevet, hvem der er ansvarlige for hvad, hvem der må hvad, og hvem der bør hvad. 



296 

 

Rollefordeling og ansvarsafklaring er blevet en større udfordring end tidligere i lyset af, at 

der med reformen også er lagt op til, at ledelsen skal træde mere i karakter og udvise mere 

synlig ledelse samtidig med, at opgaveoversigten ikke giver timetal på de ekstraopgaver, 

som lærerne skal løse. Den tydeligere markering har ført til, at det for de TR´ere føles som 

om, at der er blevet større distance mellem ledelse og lærere. Marianne taler i den 

henseende om, at ’vi ‘et’ er blevet til et ’os og dem’: 

M: Jeg tror kort fortalt så handler det om, at der helt tilbage til lockout, skete der noget der i folks forståelse 
af, at vi ikke er et vi længere på arbejdspladsen, men at vi er et os og dem. Ledelse og arbejdstagere, altså 
arbejdsgivere og arbejdstagere, a og b side i virkeligheden. Hvor jeg ikke tror tidligere vi har oplevet os som 
os og dem, men et ’vi’ der skal noget på skolen, så blev det meget tydeligt, der er dem og så er der os. Og 
det har været på sådan nogle rent strukturmæssige planer, hvad vi måtte og hvad vi ikke måtte. Og hvem 
der måtte kommunikere med hvem, hvornår og hvorfor og alle de der retningslinjer, hvor det blev så tydeligt, 
at vi var os og dem. Så er det sådan nogle følelsesmæssige forventninger til, at man undrede sig over, at der 
ikke var nogen leder, der ligesom gik ud og sagde noget, gjorde noget, fordi vi følte os stadig dengang som et 
vi og så blev det til et os og dem, også på det plan, fordi der var tavshed fra ledelsens side, og det skal vi jo 
heller ikke blande os i, hvordan de skal agere i den situation kan man sige. Men jeg tror der var nogen 
andre forventninger og en forståelse af, at vi havde nogle fælles forståelser af nogle ting.  

Marianne nævner de følelsesmæssige forventninger de har haft til ledelsen med ophavet i 

at være et ’vi’ på arbejdspladsen. Det er især på det strukturmæssige plan, at de er blevet 

fortalt, hvilke områder de har indflydelse på. Hvad de må og ikke må i forhold til ledelsen. 

Banen er så at sige blevet kridtet op.  

Bruddet med de fælles forståelser på Københavnerskole1 foregår samtidig med, at skolens 

akkordsystem bryder sammen efter lockoutperioden i 2013. Lærerne er tilbage på skolen, 

de har mistet en månedsløn, de er nødt til at overarbejde for at rette op på det de mangler 

for at skoleåret afsluttes med eksaminer. Fordi akkordsystemet ikke virker, så er der ikke 

start og sluttid på opgaver - men bare opgaver, der skal løses. Det sker på et tidspunkt, 

hvor der stadig ikke er fast arbejdstid, som først indføres med lov 409 i sommeren 2014. 

Samtidig er der en forventning fra ledelsen om, at medarbejderne udviser fleksibilitet, så 

skolen kan komme i mål med skoleåret. Og den udmelding bliver mødt med modstand 

fra lærerne. Marianne fremhæver, at fleksibiliteten ikke tidligere havde været et problem, 

fordi de vidste, at året gik i rytmer med en opstart, hvor der er et stort arbejdspres og en 

periode med mere ro, hvor de kunne trække vejret - eksempelvis når eleverne skulle til 

terminsprøver. Nu er de anderledes bekymrede for arbejdsbelastningen både nu og i 

fremtiden fordi arbejdstiden ligger fast uden ’elastik’ i tiden, der kan tages og gives fra.  

Det har været en lockout med mange følelser kombineret med problemerne med 

akkordsystemet og arbejdstiden, den nye positionering fra ledelsen og derudover 

problemer med at få skemaerne til at fungere skaber tilsammen store udfordringer på 

skolen. Marianne lægger mærke til, at ledelsen også begynder at kommunikere anderledes. 

De får følelsen af, at der pludselig er et ’talerør’ til stede på skolen og Marianne, der 

jævnligt deltager i faglige møder med KLF og tillidsrepræsentanter fra andre skoler bliver 

opmærksom på vis ensretning i ordlyden på tværs af skolerne:  



 

 
M: Men når der lige pludselig ryger en måned, altså i foråret når der er eksamen lige efter, så bliver alle  
folk, både elever, lærere og forældre og sådan set også pressede i udskolingen. Det er bare et eksempel på, 
at der allerede der sker der, når vi kommer tilbage, nogen konflikter omkring, hvordan løser vi så det her. 
Og så bliver der jo delt nogen direktiver ud ovenfra, som også var nyt for os. 

A: Måden de kom på eller indholdet… 

M: Måden de blev sagt, måden de blev formidlet på, hvordan kunne man løse det her. Der var det tydeligt 
for første gang, også sådan for alvor, at det var som om, at man havde et talerør ned igennem et system, 
hvor det blev sagt ens på alle skoler ik? Hvor vi havde vant til tidligere, vi havde haft noget der mindede 
om hinanden, men når vi sad til TR og AMR møder for eksempel, så var det tit formuleret forskelligt og 
folks løsninger forskelligt, lige pludselig så var det hele sådan ensartet. Og vi undrede os lidt over, at det 
var samme sprogbrug og samme ordvalg og sådan nogen ting, der gik igen ik. 

De har været vant til, at der på skolerne har været vant til en relativ autonomi igennem en 

decentral distribution af ansvar og lokalt tilpasset handlerum for at træffe beslutninger, 

der vedrører deres egen skole. Og den tidligere indsats i forhold til udarbejdelsen af 

profilskoler erstattes nu af en mere gennemgående ensretning. Ud fra hvad Marianne 

oplever på tværs af skolerne, så ensrettes indsatserne over for skolerne samtidig med, at 

den lokale selvbestemmelse dermed indsnævres. De møder nu en anden retorik. Der 

kommer ’direktiver” fra ledelsen, og det har de ikke været vant til tidligere. Som S siger, 

så opleves og føles det som en kommandolinje, der går ned gennem skolens styringslag. 

Modstanden kommer til udtryk ved, at de vælger resolut at følge reglerne samt at 

efterspørge regler og retningslinjer i stedet for at udvise fleksibilitet: 

M: ”(…) at når det skal være på den måde, så lad os spille efter reglerne, den der gamle Post Danmark 

A: Working by the rules? 

M: Ja, så må vi arbejde efter reglerne. Og hvad siger I, så holder vi reglerne ik. Hvis det var det der ligesom, 
og den følelse tror jeg, at der til dels stadig sidder i rigtig hos medarbejderne. Og eftersom at de regler ikke 
sådan skide gode, det tror jeg både ledelse og medarbejdere er enige om, at det er ikke særligt fantastisk, så 
bliver det jo konfliktstof igen og igen, hvor man begynder at tale om, jamen I må også være fleksible. 

Ingen er egentlig glade for, at lærerne nu begynder at arbejde efter reglerne. Men det bliver 

deres svar på forandringerne. Dermed er de alle med til at fjerne den fleksibilitet, som 

ledelsen og lærerne selv er afhængige af for at få skoledagene til at hænge sammen. Der er 

ikke længere vilje til at strække sig for at løse udfordringer eller finde løsninger. Reglerne 

bliver til et spil om definitionsmagten og råderummet; ’hvis det er sådan de vil have, så er 

det sådan de skal få det’.  

Samarbejdskulturen kommer ind i en negativ udvikling. Lærerne vil ikke bøje sig, uden at 

det er med forståelse for, at der gives noget igen. Samtidig er skoleledelsen nødt til at 

efterspørge en fleksibilitet, men lærerne reagerer ud fra en kollektiv bevidsthed med 

modstand på de krav, der stilles om at udvise fleksibilitet uden at det går ’begge veje’. 

Ledelsen har fået placeret sig selv i en position over eller i distance til medarbejderne. 

Samtidig taler de ind i oplevelsen fra lockouten, hvor det ’vi’ som skal udgøre puljen af 

ekstra indsats og velvillighed til at bære skolen gennem en hård tid, har fået forstærket 

oplevelsen af et ’dem og os’ på hver side. Jo mere ledelsen efterspørger fleksibilitet og 
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forsøger at træde i sin ledelsesrolle, ikke mindst for at indfri de nye styringsambitioner i 

folkeskolereformen og lov 409, desto mere udviser medarbejderne modstand ved at 

fokusere på reglerne. Ledelsens mulighed for at effektuere den nye ’ledelsesdagsorden’ 

har således trange kår. Ledelsen skal træde mere i karakter og udøve disponeringsret over 

lærernes tid samtidig med, at lærerne sidder tilbage med en længerevarende oplevelse af 

gradvist at få frataget rettigheder, få reduceret den lokale selvbestemmelse og indflydelse 

på skolens identitetsmæssige ståsted.  

Folkeskolen har det seneste årti været gennem en lang række af store forandringer, som 

har sat sit præg på skolen, og som Marianne pointerer, har været med til at opbygge et 

yderligere pres på skolen. Inklusionsdagsordenen er det første hun nævner med 

nedlæggelsen af specialskoler, og hvor lærerne med Mariannes ord fik et ”15 timers 

inklusionskursus”. Og selvom pengene i starten fulgte med børnene, så var det kun indtil 

børnene ikke længere blev udredt på specialskolerne, men i stedet blev overflyttet direkte 

til folkeskolerne. Der er ikke særlig mange tosprogede på skolen, så de blev ikke 

økonomisk kompenseret i samme udstrækning som andre skoler med flere tosprogede, 

og dermed blev skolens økonomi yderligere presset. Michael påpeger, at skolen ydermere 

både er en enormt søgt skole samtidig med, at den ligger i et byudviklingsområde, hvilket 

betyder store begrænsninger på kapacitetsudvidelsen. Den intense søgning til skolen har 

ydermere betydet, at de ifølge har høje klassekvotienter samtidig med, at de skal tage sig 

af de inklusionsbørn, der trods alt er kommet til skolen. Og så er to-lærertimerne gradvist 

blevet afskaffet over årene, som led i de løbende besparelser. Heri består krydskomplekset 

af udfordringer.  

Slettet fortid i et kulturelt vakuum 

Flere steder får jeg fortalt historien om, hvordan Københavnerskole1 tidligere var en lille 

progressiv skole med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere. Lærerne var tidligere 

vant til at være en lille skole med indflydelse på skolens faglige og pædagogiske profil. 

Københavnerskole1 var tilbage i tiden lige så meget lærernes, som det var lederens. Flere 

lærere fortæller om, hvordan døren altid var åben og relationen anderledes uformel. 

Skolens udvikling er ud over reformer også et produkt af byens udvikling. Historisk er de 

gået fra at være en lille skole med to spor op til syvende klasse. Fortællingen om fortidens 

lille skole er stadig til stede, når Marianne starter med at arbejde på skolen:  

M: Og den gang jeg startede fooor, det er jo ikke så mange år siden, det er fire et halvt år siden, fem år 
siden snart, der var det, man hørte det dagligt. Lærerne talte om os som den der lille skole, fastgroede 
traditioner, der er mange ting som var sådan helt særligt og, en stolthed og noget energi omkring hvad det 
var man kunne og hvad man leverede og hvad man bare som identitet var sådan helt soleklar ik. Til nu, 
hvor du, altså spørger du en ny lærer nu, så aner de ikke noget om den historie, altså de aner det ikke. Og 
det er på så kort tid, at der har været et paradigmeskift, også fra at være en lille skole, der er meget tæt 
knyttet sammen personale og ledelse, og en leder der har været her 1000 år og en eftermiddag til der så også 
før lockouten var der også en lederskifte, hvor en af lederne blev gået, øhh, ved at personalet nedlagde 



 

 
arbejdet og…ret dramatisk i virkeligheden og, det sker ikke så tit i en folkeskole, at man siger, nu gider 
vi ikke at arbejde mere før den her leder bliver skiftet ud. 

M: Ja, ham eller os 

Lærerkollektivet har tidligere haft en markant stemme, som Marianne også eksemplificerer 

det ved deres indflydelse på afskedigelsen af en leder gennem nedlæggelse af arbejdet. De 

mange forandringer og omvæltninger, ansættelsen af mange nye lærere og en udskiftning 

i ledelsen betyder for de to TR et brud med den identitet, der oprindeligt har været knyttet 

til skolen.  

Som Marianne selv påpeger, så er transformationen fra den lille skole med en stærk 

identitetskultur til den nye måde at drive storskoler som Københavnerskole1 en 

omvæltning i selve skolekulturen. I Mariannes gengivelse er dikotomien mellem de to 

paradigmer:  

Paradigme 1 Paradigme 2 

Lille skole 

Fastgroede traditioner 

Socialiseres ind i kulturelle mønstre 

Stolthed og særlig energi omkring det de 

kan som lærere 

Soleklar identitet 

Leder været der i ”1000 år” og er i 

øjenhøjde med lærerne 

Stor skole 

Brud på kulturelle traditioner 

Socialiseres ikke ind i kulturelle mønstre 

Ny lærere kender ikke historien 

Ikke samme identitetsmæssige tilknytning 

Ikke en soleklar identitet 

Udskiftninger i ledelse og ledelsen 

bevæger sig højere op i det organisatoriske 

hierarki. 

 

Udfordringen består således i at kunne etablere en ny identitet for skolen som helhed, 

hvor en ny selvforståelse mellem det individuelle og kollektive samtidig kan vinde 

fodfæste. Men det besværliggøres netop af de mange forandringer herunder udskiftningen 

i lærerstaben ved vedvarende ansættelser af nye lærere samt ledelsens forandrede position 

over for medarbejderne. Skolen er ikke og skal ikke længere være så styret af lærernes 

indflydelse.  

Samtidig forandrer skolen sig fysisk. Københavnerskole1 går fra at være en lille byskole 

til at være en ’megaskole’ med flere ledelseslag og i omegnen af 1000 elever. De går fra at 

være en tosporet skole til nu at have 7 spor i indskolingen. I kølvandet på forandringernes 

opbrud med skolens historisk overleverede narrativ foregår der ikke et bevidst og formelt 

arbejde med at redefinere skolen på ny, at give den en ny identitet, som lærere og ledere 
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kan enes om og se sig selv i. I andre interviews spørger jeg flere lærerne om, hvad deres 

skole står for. Det er der ikke rigtig nogen af dem, der kan svare på. Det er i kontrast til 

tidligere, hvor skolens profil eller identitet har været formuleret af lærerstaben. De 

permanente turbulente vilkår gør det svært i selvforståelsen af, hvem de er som lærere i 

relation til skolen. For de lærere som har været med hele vejen betyder det samtidig, at de 

skal bearbejde en tidligere forståelse af dem og skolen. De bliver ’de gamle’ lærere i en 

transformeret skole, hvor den historie og kultur de tidligere har forbundet med skolen er 

blevet illegitim. Hertil hører forrige ovenstående påpegning af forvaltningens øgede 

tilstedeværelse gennem ensretning og professionalisering af det organisatoriske rum og 

ledelseslaget. Identitetsarbejdet går så at sige fra at være noget, der tidligere har været 

behandlet lokalt på den respektive skole og reproduceret gennem traditionerne til i 

stigende grad at blive defineret udefra af de politiske og styringsmæssige niveauer. 

Den læreridentitets- og traditionsstyrede skole har diskursivt udgjort et 

forandringsproblem i beskrivelsen af folkeskolen som en ’supertanker’, der er længe om 

at skifte kurs. Omvendt var der noget trygt ved at træde ind på en skole med en klar 

identitet. Som den tydelige identitet og profil Marianne møder, da hun starter. Den er 

’soleklar’, hvilket ifølge hende gjorde det muligt at vide, hvad det er hun som lærer stod 

for, hvilke principper de trak på og lænede sig op ad. I ekspansionen og i medarbejderens 

krav om ny leder, så står de nu tilbage med en helt ny og meget større ledelse, som på nær 

en person i ledelseslaget heller ikke er en del af skolens historie: 

M: Og så til nu, hvor man så har, dengang havde man en, halvanden, to ledere til nu, hvor de er oppe på 
et lederteam, hvad er de syv otte stykker ik. Og de er så kommet til igen på samme, altså de er alle sammen 
kommet til efter mig. Så det er igen på meget meget kort tid, er der kommet en meget stor ledelsesgruppe, 
som jo så også skal finde hinanden. Og det var jo også sket selvom reformen ikke havde været her kan 
man sige. 

J: Jo, vi står i et kulturelt vakuum 

M: kæmpe skifte ik, 

For Jens er det samtidig af betydning, at skolens tidligere samling omkring de pædagogiske 

principper og målsætninger samtidig følger med op til i dag. Men de er af en ganske anden 

slags end den pædagogiske og metodiske linje, der er stukket ud fra forvaltningen af. Et 

”kulturelt vakuum” er en tilstand uden bevægelse. En mellemposition uden det kulturelle 

fundament. Kulturelt træder de vande med en usikkerhed i forhold til, hvordan de skal 

forstå og definere sig selv. Hos M kommer det til udtryk ved, om ikke andet indirekte, at 

skoleledelsen opgave ikke bare er at drive en skole som organisation eller en virksomhed, 

men at de samtidig skal være i stand til både at føre historien videre samt kunne realisere 

og manifestere skolens principper i sit virke som ledelse på en måde, hvor det bliver 

tydeligt for medarbejderne, hvem de er og hvad de står for. Som han siger, så er der forskel 

på at have nedskrevet pædagogiske principper og så være i stand til at udleve og 

manifestere dem konkret i praksis på en måde, så personalet får føling med dem og kan 



 

 

se dem materialiseret i sit virke. For ham er det selve den traditionsbårne overlevering, 

der giver stof til skolens historie, af stor betydning for, hvorvidt og hvordan lærerne kan 

spejle sig i deres arbejdsplads. Fortiden skal være til stede i den konkrete praksis og fra 

nuet pege ind i fremtiden. 

Udviklingen er interessant set i beskrivelsen af den ’træge traditionsbundne skole’ med 

den ’privatpraktiserende lærer’ som har været en gennemgående kritik af den 

’udviklingsresistente skole’, der er blevet formuleret i opposition til udviklingen af skolen. 

Traditioner ses som medvirkende til at modvirke nytænkning og forandringer (Se fx 

beskrivelse i Grinder-Hansen 2013). Skoler karakteriseres ofte som en ’supertanker’, der 

er resistent over for kulturelle forandringer og udvikling i tråd med ’flade organisationer’, 

’flydende organisationer’ m.m. og en samtidig forudsætning i argumentet om, at skolerne 

skal forandre sig meget i deres organisatoriske virke. I stedet præges skolerne af 

fortællinger om de stærke magthierarkier oftest symboliseret ved lærerværelsets ’faste 

pladser’, kopperne på væggen med navne på, den tydelige rangordning og positioneringen 

af nye lærere som nye samt det forhold, at den individualiserede lærer har sin klasse og 

sine fag for sig selv i ’ettallernes tyranni’: en klasse, en time, en lærer uden for ledelsens 

indflydelsessfære. Den kategoriserede og rubricerede tidsforståelse der kendetegnes ved 

inddelingen af tid i faste blokke stedet for den flydende og adaptive tid er også en 

gennemgående fortællefigur i fortællingen om den træge skole. Ofte sættes det gamle og 

nye op i en dikotomi med traditionen som det ’dårlige’ og nytænkningen som det ’gode’. 

Eller som Faglighedsudvalget i Københavns Kommune beskriver den ’gamle’ og ’dårlige’ 

arbejdskultur, som skolerne skal væk fra for at nå hen til det ”helt nødvendige samarbejde 

og videndeling lærerne imellem”: 

”Skolens interne organisationsstruktur skal gentænkes. Udvikling af skolen som organisation skal flytte 
skolen væk fra en fortsat meget individorienteret kultur til i højere grad at blive en fælles organisation, hvor 
der træffes en række pædagogiske og didaktiske valg, som giver skolen dens fælles profil over for omverdenen. 
Det vil samtidig skabe bedre forudsætninger for det helt nødvendige samarbejde og videndeling lærerne 
imellem” (Faglighedsudvalget 2011: 7) 

Det er symptomatisk, hvordan svaret på ’folkeskolens udfordringer’ bliver organisatoriske 

re-design. Hvis den ”individorienterede” kultur i større udstrækning bliver en fælles 

organisation med en fælles profil over for omverdenen, så vil det skabe helt anderledes 

gode forudsætninger gennem det ”helt nødvendige samarbejde og videndeling”. Skolen 

skal bevæge sig ud over den mentale skematiske og rubricerede klassifikation manifesteret 

fysisk i klasseværelset og skemaet samt iscenesætte sig over for omverdenen gennem en 

tydelig signalværdi udadtil. Folkeskolen skal lære at blive en moderne vidensarbejdsplads, 

hvor lærerne samarbejder.  

I den forstand sker der på Københavnerskole1 en delvis indfrielse af 

moderniseringsbestræbelserne i bruddet med den del af skolens historie, som knytter an 

til reproduktionen af tidligere praksisser og dermed med bruddet med det tidligere 

narrativ, som mødte lærerne. Som det fremlægges at tillidsrepræsentanterne lykkes det dog 
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ikke at erstatte den tidligere indre organisationsidentitet med en ny fælles 

organisationsforståelse. Nye lærere mødes således ikke med en ’soleklar identitet’ eller kan 

i hvert fald ikke se sig selv i den nye profils kendetegn. 

Styringens ’blik’ og forvaltningens tilstedeværelse 

Styringsmæssigt er skoleledelsen underlagt flere led: Der er ministerierne, KL, 

Forvaltningen, Borgerrepræsentationen, Børne- og Ungdomsudvalget og 

Skolebestyrelsen. Sådan forløber ’styringskæden’ ned gennem og på kryds og tværs af flere 

lag og fora til folkeskolen. S påpeger, at ’bevågenheden’, dvs. måden at styringsledene 

kommer til syne på skolen, ud fra deres oplevelse skifter karakter over årene. Hvor den 

bærende diskussion for en skoles virke før kunne have handlet om det pædagogiske 

grundlag, så er det nu i stedet et ’blik’, der i stigende grad søger hen mod at se de 

måltalsparametre, der er lagt ud for skolerne. Som S fortæller, så oplever de, at 

forvaltningen nu særligt er ”belyst” på faktorer, der vedrører driftsmæssige parametre: 

M: Der er også noget fokus i forhold til, og det var lidt, jeg har siddet med i sådan en gruppe, hvor vi har 
snakket med forvaltningen omkring. Altså Else Sommer som er direktør i Børn & Unge, Børn & Unge 
direktør i København har inviteret os fire lærere ind og snakke med hende af nogle omgange som et nyt 
fokus, for hun vil gerne tale med nogle helt almindelige lærere helt nede på gulvet et eller andet sted. Og når 
de holder deres ressourcesamtaler med ledelserne rundt omkring på skolen via distriktschefen og hele det 
system, så det de kigger på, er jo heller ikke pædagogisk grundlag eller, altså der er et helt nyt fokus for de 
nye ledere nu, som handler om bundtal og... Hvorimod hvis de gik ud og talte pædagogik eller talte om, 
hvordan de klarede inklusion eller hvordan de klarede nogle andre opgaver, og hvordan de drev skolen på 
nogle af de knapper, så ville det være nogen andre samtaler og dermed også et andet fokus ledelsen havde. 
Men de er såmænd også så belyst på sygdom blandt personale eller hvad det nu kan være, der er 
forvaltningens søgelys ik. Og det også nyt, at det er blevet så tydeligt, hvad det er for nogen ting, der bliver 
målt på ik, hvor man, ja, det skal man også vænne sig til som personale, at det er det, der bliver italesat 
og.. 

A: Det er de parametre, der lægges vægt på ovenfra som styringspunkter eller..? 

J: Jaaa altså, der har været fagledelse for alle, så var der profilskoler og satsning inden for det, og nu er det 
langsomt gledet over i det mere, som du siger, hvad er der på bundlinjen ik. Det er sådan det meget 
økonomifikserede og driftsvirksomhed ik. Det er ligesom hele den tanke, at skolen er blevet en drifts- og 
en organisation i drift, hvor sådan en afdeling, det er driftsafsnit 1 eller, det er lige før vi er derovre i sådan 
… 

M: Når vi sidder til kurser ude i byen, så har vi numre i stedet for at være en skole altså, det er sådan 
nogen ting ik, som sådan symboliserer en ny måde at tale og gøre på, og når vi spørger om et eller andet… 

Professionaliseringen omkring administrationen og driften i skoleområdet er et led i en 

længere proces, der som forvaltningen skrev det i forrige afsnit bl.a. har handlet om at få 

styr på økonomien. Men det skaber også en anden distance eller en anden oplevelse at 

være et nummer i stedet for en skole med et navn. Professionaliseringen af de forskellige 

niveauer og fokuseringen på de prioriterde områder skaber en mere direkte linje mellem 

forvaltningen og skolerne. Samtidig er de prioriterede målindikatorer også blevet 



 

 

tydeligere og italesættes mere direkte. For de to TR er det ikke uden betydning, at der nu 

bliver talt om dem som en distriktsskole i driftsafsnit 1, at de bliver tiltalt sådan i stedet 

for at blive navngivet med skolens rigtige navn.   

Skolen i ryggen? 

Fra mit perspektiv må de samarbejdsproblemer og uenigheder om de formelle positioner, 

der opstår på skolen således også forstås i forlængelse af de strategiske sigtelinjer og 

prioriteringsområder, der samtidig anvendes og uddelegeres fra forvaltningen. 

Sigtelinjerne og prioriteringsområderne er ikke indgået efter principper om samtale eller 

samarbejde, men mere har karakter af færdigformulerede satsningsområder sat som en 

specificeret styringsdagsorden – skolen skal navigere i et forvaltningsfelt, der blander blød 

og hård styring. For lærerne selv får det mest karakter af topstyring og en forvirring over 

sin egen rolle. Den ændrede tilgang til styringen af skolen kommer til udtryk ved, at der 

ikke er pædagogisk faglige diskussioner i samme grad. Marianne eksemplificerer den nye 

styringstilgang over for skolerne ved at pege på den nyudviklede skolelederprofil, som 

forvaltningen senest har udviklet: 

M: Vi taler aldrig om det er rigtigt eller forkert, om det er godt eller skidt. Det er sådan, økonomi eller 
ikke økonomi, og det gør, at der bliver en distance mellem personale og ledelse også, som jo også har været 
noget, et skift der har været på vej på en eller anden måde ik. Nu er der så en modbevægelse igen, hvor 
man forsøger at gå den anden vej, ved at begynde at tale faglig ledelse igen og det der skal være kerneværdien 
hos ledelsen og så må vi se om det lykkes. Det er i hvert fald det den rundtur vi har været igennem ik. 

A: Hvornår begyndte man at sætte det faglige mere i fokus? 

M: Det er man ikke begyndt på endnu. Det sker på allerøverste niveau. Man har lige lavet en ny 
ledelsesprofil. Jeg ved ikke om du kender til den? 

De er på ’rundtur’, som S siger, og er nu havnet ved en ny ’kerneværdi’ for ledelsen i form 

af den strategiske sigtelinje forvaltningen har udstukket på ”allerøverste niveau”. Der 

kommer løbende specificerede prioriteringer, som skolen må tage højde for, og som ikke 

vedtages på baggrund af dialog og diskussion. Dermed er det heller ikke muligt at deltage 

i forandringer og få en stemme i udviklingen. Det opleves som hård topstyring.  
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Taget fra tilfældig udvalgt udviklingskontrast fra en skole i Københavns Kommune 

Udformningen af forvaltningen styring fungerer samtidig efter tidsafgrænsede indsatser 

med en prioritering og deraf standardisering af indsatser. Men det bliver samtidig til en 

oplevelse af en standardisering i forståelser af faglighed og pædagogik samt en overordnet 

standardiseret opfattelse af, hvad skolerne skal have som prioriterede indsatsområder, der 

ikke har medindflydelse som sin ’bundklang’.  

Målinger som resultater fra nationale test begynder også at indgå i skole-hjem-samtalerne 

eller bliver en direkte styringsparameter i forvaltningernes samtale med skoleledelserne. 

De bliver afgørende for om skolerne ’består’ Den strammere og tydeligere styringsprofil 

af skolerne viser sig synligt på flere forskellige måder. Til tider skaber det usikkerhed 

omkring, hvad ledelserne så faktisk selv prioriterer. Den ene dag skal lærerne ikke gå så 

meget op i de nationale test. Dagen efter skal de: 

A: Men ved I så noget om, hvordan fagligheden bliver defineret? Er vi så igen ovre i de målingsresultater, 
der ligger i de faglige test? 

M: Ja det var det, det var det andet skift der har været, det har været med skole-hjem-samtaler, hvor man 
som lærer sidder og giver udtryk for, hvad man tænker og mener om hvad eleven har lært og kan og ikke 
kan i en eller anden form i en dialog med nogle forældre, til nu er det nationale tests der bliver talt om (…) 
der er en lang række udfordringer om nationale test, men de er i høj grad blevet måleredskab for, hvad er 
det er eleverne kan og ikke kan. Og hvor dygtig en skole det er også. Og også dermed fokus i forhold til 
Kasper, Birthe, Marianne og dem var til møde i mandags med distriktschefen og de kom ud bagefter, og 
så siger Kasper ”Jeg tror nok vi bestod og de nationale tests er også blevet en lille smule bedre”. Altså det 
var ligesom. 

A: At de også stod skoleret? 

M: Ja. Den bevægelse har jo også været der inden. Vi er hverken nået til reform eller lov 409 endnu, men 
det har været bevægelser, der har været på vej. Som, tror jeg, ligger i grundforståelsen på lærersiden, det gør 
det i hvert fald hos mig, og jeg kan mærke hos mine ældre kolleger gør det i den grad også. Yngre knap så 
meget. Men ligger en undren over, at man som lærer lige pludselig bliver kaldt til samtale, fordi ens nationale 
testresultater ikke er gode nok. Det har vi oplevet to gange på skolen her for eksempel. Det har jeg aldrig 
prøvet før, at der bliver skævet til dem. Og det har heller ikke været offentligt. Så det er igen det der med, 
der er en utydelighed i, hvad er det jeg måles på som lærer. Det skaber usikkerhed, hvis man lige pludselig 
får at vide, at en kollega har været inde på grund af nationale testresultater har været for dårlige, og at 
forståelsen tidligere har været i skal undervise som i gør, det gør i rigtig godt, i skal ikke rette jer efter 
nationale testresultater, det bekymrer vi os ikke om.  

A: At det er sekundært? 

M: Lige indtil, der er et testresultat, der ikke er godt nok, så er det alligevel og så...så bliver det stressende. 
Mener du det ene eller mener du det andet? Fordi det er ikke svært at undervise efter testresultater, så skal 
man bare gå ind og gøre det. 

J: Der er i virkeligheden noget absurditet i det ik. At bruge de nationale test er selvfølgelig også at skabe 
en parameter for, hvor ligger man også i forhold til landsgennemsnit, men det er jo primært et parameter 
for, hvor ligger den børnegruppe man arbejder med, hvor er det, jeg kan sætte ind i forhold til nogle af de 
problemer der åbenbarer sig ik. Og så bliver man lige pludselig målt på det. På sådan nogle absolutte 
vurderinger. I stedet for at det bare er en relativ vurdering ik. 



 

 

Ledelsens bemærkning om, at de nok bestod skal tages for hvad den er. Men det indikerer, 

hvordan testresultaterne på forskellige måder bliver en indikator i det daglige arbejde, og 

som her fortalt kan sætte både ledere og medarbejdere i et krydspres. Ledelsen på skolen 

vægter også det pædagogiske grundlag højt, men de kan også være nødt at fokusere mere 

på, hvordan de klarer sig på nøgletal og prioriteringsområder, såsom sygefravær og 

nationale test. Lærerne får at vide, at de ikke skal bekymre sig om test men fortsætte med 

at undervise, som de gør, for det gør de rigtig godt. Alligevel er to lærere indtil videre 

blevet kaldt ind til samtale på baggrund af resultater i de nationale test. Som Marianne 

siger, så kan lærerne godt undervise efter at klare sig godt i test, men det ville samtidig 

betyde en drejning hen mod tendensen fra det engelske skolesystems vægtning af 

testresultater som led i ’school-effectiveness’ bølgen, det såkaldte ’teaching to the test’, 

som har været udbredt i angelsaksiske skolesystemer (se fx Krogh-Jespersen 2005). De 

modsatrettede meldinger med ledelsens kommunikative udmelding på den ene side og, 

hvad der rent faktisk konkretiserer sig i praksis, skaber utryghed på skolen. På trods af en 

tidligere kollektiv udmelding, så er det blevet tydeligt for lærerne, at der nu fra ledelsens 

side, om de vil det eller ej, ses mere på de nationale testresultater i relationen til 

forvaltningen og ledelsens ønske om også at fremstå som en god skole i forvaltningens 

øjne. Det betyder alt andet lige også mere ro omkring skolen. Hermed sættes ledelsen i et 

krydspres. På den ene side forsøger de at opretholde en indre integritet ved at abonnere 

på de ’gamle værdier’, testene betyder ikke noget, samtidig med, at de ser sig nødsaget til 

at reagere på skolens testresultaterne. Testens funktion som et pædagogisk redskab, som 

M påpeger, hvor det er muligt at blive opmærksom på diverse faglige problemer og gøre 

testene til et potentielt læringsrum forstyrres når lærerne bliver bevidste om, at det 

samtidig er et styringsredskab baseret på ’absolutte vurderingskriterier’. 

Oplevelser af denne karakter kan være med til at reducere følelsen af gennemsigtighed og 

indflydelse. Samtidig er forvaltningens tydeligere tilstedeværelse på måden ledelsen agerer 

med til at betvivle ledelsens egentlige ledelsesmandat. Der opstår ’skizofrene’ situationer, 

når det lokalt ledelsesrum og forvaltningens styring bliver forsøgt kombineret samtidig 

med modsatrettet fortegn. Problemet er, at styringsrelationernes påvirkning måske nok 

delvist er tydelig for TR og TR suppleanten, men at det langt mindre gennemskueligt for 

lærerne. For dem er der en potentiel risiko for, at styringsrelationens logikker i stedet 

registreres som skiftende udmeldinger, forvirrede signaler og deraf en følelse af mistillid 

til deres arbejde. Problemet med vægtningen af testene er ifølge TR, at det kan modarbejde 

en tilpasning af indsats til en given klasses specifikke udfordringer, hvor arbejdet hen mod 

at ’testsikre’ klassen med det øjemed, selv at fremstå ’korrekt’ eller godt i ledelsens øjne, 

kan overskygge for den reelt set nødvendige indsats. Eller som Marianne siger, at det kan 

overskygge det hun som lærer opfatter som hendes ansvar: 

M: Mange af os har i hvert fald ikke følt, at det var vores største ansvar, og jeg gør personligt ikke som 
lærer. Jeg føler mit største ansvar er at danne dem til at kunne klare sig i mange situationer, og som du 
kunne høre i dag da vi lige mødtes der, en del af det er også at kunne begå sig i konfliktstof. Nogen kan 
bruge et halvt og et helt år på at få skabt nogle rolige situationer i klassen. Så klarer du dig altså ikke 
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særligt godt i nationale tests, men til gengæld så kan det være at de næste gang igen har fået det overskud. 
Der bliver du bare ikke målt, for du bliver målt hver tredje år. Så alternativet skulle være at man glemmer 
deres konflikter og glemmer deres problemer som mennesker og fokuserer på, at det er vi ligeglade med. Nu 
er det testtræning, og det...Det skaber usikkerhed og utryghed, at man ikke ved, at man har skolen i 
ryggen og, og, og føler sig tryg ved, at man kan lave nogle indsatsområder, hvis der er behov for det. Og 
dermed måske også vil svigte nogle fagligheder i en periode ik.  

Mellem to tidskulturer 

Marianne fortæller, at de har fået mere travlt på arbejdet. Men samtidig er der opstået et 

særligt modsætningsfyldt præmieringsmønster:  

M: Så er der en helt sidste ting, som jeg også syntes at også har været et, i kraft af vi har fået travlere stille 
og roligt gennem bare, der er markant forskel fra hvor jeg startede og til nu, så er der også noget med, at 
man som ledelse må signalere, at det man præmierer ikke dem der gør det helt unikke, og bruger enormt 
lang tid på at udvikle en eller anden helt særlig ting. Men det er altid dem der bliver taget billeder af og 
bliver fremholdt som noget særligt og dem der ligesom finder på det helt nye og ekstraordinære specielle. 
Hvor jeg i virkeligheden tænker, at dem de burde præmiere, det er da lærere, der kan finde ud af at lave 
en god kopi af noget andet, eller dem der kan. Det er også noget med, hvad er det du, du sender et signal 
om, at vi skal være mere effektive, vi skal blive bedre til at stjæle fra hinanden og hjælpe hinanden og alt 
muligt andet. Det er aldrig dem, der kan finde ud af det, der bliver: fremhævet som kollegaerne, der ligesom 
gør noget særligt agtigt. Det er dem der laver det helt unikke og bruger enorm meget energi på det, på trods 
af, at de så svigter på syv andre parametre fordi det bidrager de så ikke med. Så der er også igen noget 
signalforvirring. Altså hvis I gerne vil den effektivitet, så må i præmiere det, lav en. Jeg tror jeg hørte en 
dame i en anden sammenhæng, der snakkede om, at man skulle lave en huggepris, fordi det var det der 
var, offentlighed, var brug for, og at man i lang højere grad hjalp hinanden og huggede fra hinanden. 

At producere det ’unikke materiale’ er fx noget som flere af de lærere jeg interviewer 

relaterer til som ’kaldet’ ved at være lærer. Ledelsen præmierer forståeligt nok de lærere, 

som skaber noget ekstraordinært som skolen kan være stolt af at vise frem udadtil. Men 

set ud fra et arbejdsmiljømæssigt perspektiv bliver det, som Marianne påpeger, til 

udviklingen en anerkendelseskultur, som ledelsen er med til at reproducere gennem 

iscenesættelsen af det unikke og specielle hos de lærere, der går ud over det forventede 

inden for en snæver tidsramme. Andre lærere kan i den optik føle sig pressede af 

dobbeltbindingen mellem at efterleve arbejdsugens timetal og den lokale italesættelse af 

de der udøver den ekstra indsats. Belønningsstrukturen er interessant, fordi den kommer 

til at afspejle det interne kompleks, der er forbundet ved tidens strukturering. På hvilken 

skole har man ikke lyst til at fremhæve det ekstraordinære, som samtidig kan skabe et 

billede af skolen udadtil? Men det er arbejdspraksis, der kommer i karambolage med den 

kollektive forståelse på skolen af, at den ’ydre tidsramme’ skal overholdes for sammen at 

sikre, at arbejdet ikke bliver for omfattende. På den anden side, bliver det indre tidsrum 

eller den ’indre tid’ utydelig og i udpræget grad afhængig af kulturelle koder, som 

understøttes af individuelle og kollektive adfærdsmønstre samt belønningskulturer, som 

den S beretter om. Ændringen af arbejdstiden med lov 409 er særpræget fordi den for 

første gang siden etableringen af UFØ-systemet i 1993 bryder det indre rum op og 



 

 

principielt gør tiden til et individuelt forhandlingsspørgsmål inden for den kollektivt 

konstituerede ydre tidsramme og aftale om arbejdets maksimale omfang. Komplekset 

illustrer det indbyggede dilemma ved ønsket om at udstråle den kaldsorienterde tidskultur 

alt imens virkeligheden er indrammet i en strukturering af tiden, som kendetegner 

lønmodtagerarbejdet. For at undgå gratisarbejdet som modstand mod den nye indramning 

af arbejdet i tiden bliver det alligevel nødvendigt at tælle timer som i UFØ-dagene. 

Marianne er først forvirret over, hvad der er at ’sætte sig ind i’ ved LOV409. De sætter sig 

for at forstå LOV409, men der var ikke rigtig var noget at forstå. Der står ikke meget på 

lovens linjer. Det der står mellem linjerne i LOV409 bliver for Marianne først synligt 

gennem de problemer, som opstår i kølvandet på loven. Hun forstår dermed, at det ikke 

handler om at forstå, hvad der står i lovteksten; men om at forstå alt det, der ikke står i 

lov 409. Tidsfordelingen er nu ude i de lokale led. Og fordi der ikke længere står noget 

om tidsfordelingen i teksten skal de i stedet forsøge at blive klogere på, hvad det vil sige 

under sådanne betingelser at finde ’retfærdige’ løsninger på samme tid som, at ledelsen 

reelt skal vurdere mængden af opgaver og dermed forberedelsestid den enkelte lærer skal 

tildeles. Aftalens grundprincip lyder, at begge parter giver og tager i indgåelsen af et 

kompromis begge kan se sig selv i. At lærerne har valgt en strategi, hvor de holder sig 

regler og retningslinjer, så betyder det, at de stiller en masse spørgsmål til ledelsen om, 

hvordan de skal forholde sig i forskellige situationer. Ledelsen har selv svært ved at give 

klare hurtige svar til Marianne og må flere gange sige, at de er nødt til at undersøge hendes 

spørgsmål.  

Et af de områder, hvor de uklare spørgsmål om arbejdstiden opstår er i forbindelse med 

lejrturen. Udmeldingen fra ledelsen er, at lærerne nu får løn for 14 i stedet for 19 timer. I 

den henseende vil Marianne så vide, hvem der så ’ejer’ den tid, som de ikke længere 

aflønnes for. Eksemplet bliver igen et udtryk for den dobbelthed, der ligger i, at lærerne 

på den ene side har fået at vide, at deres arbejdstid nu er fast afgrænset og at de ikke skal 

arbejde mere eller mindre en de 42 timer om ugen. Men samtidig er der forventninger til, 

at de betragter dele af den tid de er væk på lejrtur, som deres egen personlige tid, som de 

ikke skal have løn for selvom de er væk hjemmefra. Følelsen af på flere området at skulle 

give mere uden at få igen gør, at lærerne heller ikke vil investrere så meget af sig selv i 

arbejdet som tidligere. Selvom fem timers forskel ikke lyder af meget bliver det 

manifestationen af oplevelsen; at det er dem, der må give fra sig uden at få igen. 

M: Og Ida, Jens og jeg har stillet dem mange spørgsmål, og de kan ikke rigtig svare os, de bliver nødt til 
at vende tilbage ik. ”Jamen det ved vi ikke og det skal vi lige finde ud af, og det er vi lige ved at få afklaret.” 
Og der kommer stadig ikke nogen svar. Så er der sådan noget som lejrskolerne, hvor man fik at vide, at 
nu fik i stedet for 19 timer, fik man løn for 14 timer. På arbejde om dagen, så er det klart så siger 
personalet, får jeg løn for 14 timer så sover man resten af tiden. Jamen okay, nu får man løn for 14 timer, 
men 14 op til 24, det er op til 10 timer i døgnet man ikke får løn, man er stadig væk fra sin familie, man 
er pissetræt, når man kommer hjem. Man arbejder sgu i, jeg tror ikke 19 er et dårligt bud på, hvor meget 
man arbejder, for så er der natterenderi, og så er der børn, der er syge, og så er der alt muligt ik. Så man 
er megatræt, når man kommer hjem. Men man er ikke villig til at ofre lige så meget. Man gider ikke 
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komme hjem og være træt hos familierne, hvis man ikke får løn får det. Og på en eller anden måde kan 
afspadsere resten af året, eller gøre noget ik. 

J: Så skal man også distancere fordi nogen vil jo sige, at de der fem timer fra eller til, I ligger jo bare og 
sover alligevel og så videre ik. Det man skal tænke på, det var, at da vi fik nitten timer og det var, da var 
det jo en aftale, en overenskomst, det var noget man var blevet enige om og som alle accepterede. 

”Man gider ikke komme hjem og være træt hos familierne, hvis man ikke får løn får det. 

Og på en eller anden måde kan afspadsere resten af året, eller gøre noget ik”. Udmålingen 

af arbejdets indsats skal være forankret i et kompensationsprincip. Bruddet på aftalen om 

kompensation fører til en intern diskussion om, hvad timerne i forhold til 

hviletidsbestemmelserne skal bruges på, og hvem de timer tilhører. Hvor den tidligere 

aftale var en aftale begge parter havde indgået, så bliver de 14 timer samtidig et signal om, 

at det er ledelsens beslutning, og som de som lærere ikke kan erklære sig enige eller se det 

retfærdige i. For lærerne har stadig tilsynspligt, men uden at blive kompenseret via løn 

eller afspadsering for den tid, hvor de principielt skal stå til rådighed. Og det fører til en 

følelse af uretfærdighed. 

J: Her har man bare sagt, de timer det er vi fløjtende ligeglade med, og der er det vi siger, at hvis vi skal 
overholde hviletidsbestemmelserne og så videre, så bør vi egentlig have fri i de timer og kunne gøre, hvad vi 
har lyst til. Om vi vil sove, eller gå i biografen eller hvad. Vi skal ikke have noget med børn at gøre i de 
10 timer. Så får vi at vide, ”Nej, I har tilsyn i lige så høj grad som, hvis I var fuldt til stede ik.” Og det 
er, det er jo den der uretfærdighed et eller andet sted i vores øjne opstår. 

Lønarbejdets tidskultur bliver i stedet for et spørgsmål om gensidighed et spørgsmål om 

retfærdighed i afvejningen af, hvor meget der fås og gives. Tilliden erstattes af principielle 

afgørelser. Samtidig vil lederen have dem til at udvise den samme form for fleksibilitet, 

som hun har været vant til fra tidligere. Men nu er ’aftalen’ for de to TR blevet til et diktat, 

hvor, når reglerne følges, udfaldet føles uretfærdigt, og så forbeholder de sig retten til at 

vurdere spørgsmålet på andre præmisser. Fordi skolen samtidig er økonomisk presset, så 

kan der ikke findes en løsning, hvor der sendes lærerressourcer nok afsted til at 

kompensere for forholdet mellem hviletidsbestemmelser og tilsyn. Dermed bliver 

situationen endnu mere anstrengt, fordi det vil være et stort symbolsk tab for skolen ikke 

at kunne lade sine elever komme afsted på lejrskole samtidig med, at det qua deres roller 

som leder og TR også udfordrer deres samarbejdsrelation.  

M: Og den tvist, den ligger vi lokalt med her på skolen. Birthe sidder og siger, ej nu må I holde op. Og 
sådan var det da også før i tiden, der kunne i da heller ikke sådan lige, I arbejdede da også mere end 19 
timer nogen dage og mindre andre dage. Ja Birthe, men det var en aftale vi havde lavet. Nu har vi ikke  
nogen aftale, vi får et diktat om, at sådan er det. Så må det også være den forståelse der ligesom gør sig 
gældende, så arbejder vi igen efter reglerne ik. Så sidder vi og skal føle os uvenner selvom vi ikke er uvenner, 
men står i hver vores position, så bliver det sådan noget personligt fnidder fnadder i stedet for man 
professionelt siger, så må vi sende tre af sted på lejrskole, så er der en der kan være vågen om natten, de 
der 10 timer, hvor de andre har fri. Det har skolerne ikke råd til, så vil lejrskolerne dø, det har man ikke 
haft lyst til, fordi det signal vil man ikke sende, at det er konsekvensen af den arbejdstidslov og dermed så 
bliver det der her makværk med, at det er hverken enten eller.. ik. 



 

 

Som Marianne siger, så skaber kontroversen ”personligt fnidder fnadder” med hver ’lejr’ 

i hver sin position. Medarbejdersiden arbejder efter reglerne alt imens ledelsen 

efterspørger den fleksibilitet de tidligere var vant til, at lærerne kunne og ville udvise. 

Omvendt er økonomien ikke til, at ledelsen kan give lærerne en håndsrækning. For med 

til udviklingen hører nedskæringer, som gør ledelsesrummet til et mere eller mindre 

’proforma ægteskab.’ I stedet for at de principielle spørgsmål bliver løst centralt, så flytter 

konflikterne nu ud mellem lærere og ledelse, hvilket slider på samarbejdskulturen internt 

til trods for at problemets ophav ligger i den centrale decentralisering til det lokale niveau. 

Fagforeningens strategi bliver i det lys at forsøge at genvinde det centrale niveau ved at 

køre principielle sager i arbejdsretten. Marianne opsummerer det på følgende vis:   

M: Ja, alle de der ting som ligger. Som ikke længere er aftalt mellem to parter på et langt højere plan end 
os, skal vi nu sidde og blive enige om. Og ledelsen har ikke nogen beføjelser til at kunne give os noget, for 
de har ikke nogen penge at gøre godt med. Så de kan ikke sige, vi vælger her at lave en løsning, der er 
anderledes. De er nødt til at holde fast i det KL har stukket ud af bud på, hvordan man løser det. Og vi 
sidder her og siger, jamen så kan vi ikke være med. Og det giver jo nogle konflikter, der ikke rigtig kan 
løses. Vi har blandt andet lige sendt vores papirer om lejrskolen, nu fik vi, vi har, så skal vi bede om 
retningslinjer for ledelsen, det får vi. Det står vi skal være på arbejde 24 timer i døgnet, vi må altså ikke 
holde fri i de 10 timer, og dem har vi så sendt til fagforeningen, og så kører de dem i retten. Så kører de 
alle de her enkeltsager, indtil der kommer nogle sager, der er principielle ik. Plus, ledelsen ser det jo også 
som en personlig kritik, når vi tager deres, med deres underskrift på, og sender videre ik. Altså det er jo 
ufedt. Det er rigtig rigtig ufedt og utrygt. Så det er jo sådan, det er så skidesjovt at være tillidsfolk lige i 
øjeblikket. 

A: Det er trukket skarpere op? 

M: I høj grad. 

J: Jo jo, og uagtet af, ja vi ved jo også godt, at de bliver åndet i nakken ik. 

A: Ja ja, det er jo det. 

J: Men altså stadig væk, så hører vi jo også fra andre skoler, at man også kan finde løsninger, altså, det 
håber jeg da også de er klar over. At vi snakker jo også sammen med andre TR og andre skoler. 

M: Jo, det ved de godt. Det ved de godt. De er nogen af dem, der ligger hårdt ud her på stedet ik.  

J: Der er fundet mange mindelige løsninger rundt omkring, og det er ligesom det vi hele tiden prøvet at sige, 
at minde dem om, at ting kan jo løses på mange måder ik. 

Ting kan løses på mange måder. På Københavnerskole1 er det TRs oplevelse, at de på 

stedet har været nogen af dem, der i højere grad end andre skoler har forsøgt at effektuere 

en skarp ledelsesdagsorden. Men den mere skarpe ledelsesprofil i kombination med 

skemaproblemer m.m. betyder også, at skolen bliver ramt hårdt af sygemeldinger, der igen 

er med til at presse dem økonomisk med behovet for vikarer.  

De brudte rytmer – fraværet af bølgedale  

Efter reformen og lov 409 skal træde i kraft oplever Københavnerskole1 problemer med 

skemalægningen, der betyder, at skemaet må brydes op flere gange. Skemaproblemerne er 
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blandt andet en konsekvens af et forsøg på samtidig med reformen at indføre et 

morgenbånd oven i de øvrige ændringer med bevægelse, lektiecafeer m.m., som følger 

med reformen. Med sammenbruddet af skolens indre koordinationspraksis bliver flere 

forhold om, hvordan en skole fungerer samtidig synlige. Kravet om tilstedeværelsen 

bringer i udgangspunktet lærernes tid ind under ledelsens rækkevidde, men det bliver også 

på bekostning af muligheden for individuelt at tilpasse arbejdsintensiteten til skoleårets 

indlejrede rytmer. Skoleårets opgaver er ikke placeret sådan, at der er en fast løbende 

mængde af arbejde. Det varierer en del over året alt efter om det er skolestart, om eleverne 

skal i praktik, om eleverne skal til eksamen, om der er skoleafslutning, lejrskole osv. De 

lærere jeg har talt med tilpassede selv arbejdstiden til mængden af opgaver, som de tog sig 

ud i varierende grad i løbet af året. Den nye tidsramme er omvendt ikke varierende, men 

ligger fast uanset den skiftende mængde af opgaver.   

Før justerede lærerne selv arbejdstiden i forhold til intensiteten og de var indforståede 

med, at der var perioder, hvor de skulle lægge mange timer. Til gengæld ville der komme 

perioder, hvor merarbejdet kunne afspadseres. Lokalt på Københavnerskole1 er der 

ligeledes en frustration over, at lokalerne på skolen ikke er tilpasset de typer af arbejde, 

som lærerne skal udføre. Derudover mangler der stillerum, mødelokaler m.m.: 

J:Ja ja ja, så fleksibiliteten, men hvor man kan sige jamen. Der ville det jo være lækkert, hvis man kunne 
jævne det lidt mere ud i bølgedale. For jeg synes, det er også noget af det, der rammer folk hårdt ik. At vi 
her i skoleårets start, der er man jo maks presset. Hvis du ligesom kun er her, for at sige det mildt, kun 
er her de her 39 timer, det kan jo lyde af meget ik... 

M: Jo, men igen to forskellige problematikker synes jeg ik, fordi tilstedeværelsen er jo egentlig ikke, at der 
synes jeg jo til gengæld, grunden til at jeg ikke har lyst til at være her i de der 60 timer længere, det er fordi 
jeg synes ikke det er fedt at være i de her bygninger. Og jeg synes ikke min arbejdsplads er gearet til, og jeg 
skal pakke mine ting væk og finde et bord, og skal rende rundt, og jeg ikke kan snakke i telefon, fordi 
rummet ikke er gearet til det, jeg skal stå uden for, hvis jeg skal snakke med forældre eller et eller andet. 
Det synes jeg er røv og nøgler. Min arbejdsplads er ikke gearet til, at jeg har, altså, og jeg tror endda at vi 
har en af de bedre kan man sige i forhold til så mange andre. Vi har ingen stillerum, vi har ingen 
mødelokaler, vi har ingen, alle de der faciliteter der bare ikke er i orden. Det tror jeg er en kæmpe udfordring 
og det har også været stressfaktor for mange, at man ikke kunne finde ro og fordybelse, du så at der sad 
en der og forbereder sig og der sidder en, og der kommer unger væltende igennem, og altså, det er ikke 
hensigtsmæssigt. 

Et skoleår udgør ikke en jævn belastning hen over året. Med tilstedeværelseskravet og 

kravet om at registrere sine timer, så skulle der principielt kunne udbetales 

overarbejdstimer. Men det er ikke noget, som skolen har i budgettet. I stedet får de at 

vide, at de så må lægge færre timer i opgaven. Uden mulighed for at give og tage, er det 

nye tidssystem med til at låse årets forskellige belastningsgrader fast og det fastlåser 

dermed også muligheden for, at lærerne aktivt kan tilpasse deres egne rytmer i forhold til 

arbejdsindsatsen. Men også rummenes funktioner er problematiske. Afbrydelserne, 

fragmenteringen af arbejdsprocesserne, at skulle sidde i et lokale og forberede sig mens 

folk taler omkring en, manglen på mødelokaler ud over klasser, der står tomme når 



 

 

eleverne er gået hjem, manglen på opbevaringsplads osv udgør en stor belastning for 

mange af lærerne. Den samlede følelse af at være på en arbejdsplads, der er gearet til typen 

af arbejde, der skal foregå er der ifølge Marianne ikke.  Det er svært at finde et støj- og 

bevægelsesfrit rum. Nogle lærere forsøger at finde steder på biblioteket eller 

klasseværelser, hvor de kan sidde alene, men der er stadig en diskrepans mellem rummets 

egentlige funktion som fx klasseværelset, og så have følelsen af som medarbejdet at have 

fået stillet et rum til rådighed, der dækker arbejdsopgavernes behov.  

Struktureringen af arbejdstiden er også betinget af, om den indre koordineringslogistik går 

op. I Mariannes gengivelse af, hvordan skemaet ikke fungerer bliver det tydeligt, i hvor 

høj grad skolen er baseret på tids- og rumbetingelser. Og ikke bare i fagene, men også i 

lovgivninger såsom kravet om 85 % kompetencedækning i linjefag. Ledelsen ønsker at 

bevare det få-lærer-princip, som de tidligere har kørt med på skolen ud fra et princip om 

kontinuerlighed og nærhed mellem læreren og eleverne men som mere eller mindre 

umuliggøres med målet om, at 85% kompetencedækning i linjefag. Sådanne faktorer bliver 

også afgørende for, hvordan skemaet kan lægges og dermed for den enkelte lærers rytme.  

M: (…) alle skemaerne var ikke i orden da vi kom15, og der gik der fire måneder inden at sidste omgang, 
og nu bryder de dem op igen, fordi de stadig ikke virker ik. Altså det er sådan en simpel ting, som at folks 
skema, enten skulle folk undervise to steder på samme tid, ellers så var der ingen faglokaler. Hele valgholds 
kreahold, der har ingen faglokaler, de har altså undervisning, så de skal stå i et almindeligt faglokale og 
undervise ik. Det kan man ikke. Der var en masse ting som ikke var i orden. Og der havde de igen. De 
var enormt fokuserede på, at de havde hørt ude i byen om, at læsebånd var godt, så nu skulle der være 
læsebånd, eller et eller andet, morgenbånd. Og vi blev ved med at sige til dem, men prøv at høre her, når vi 
arbejder inden for de strukturer vi gør og I har et ikke-fålærer princip længere. Det er jo igen nogen ting, 
hvor det kalder i forskellige retninger. Her på skolen har man tidligere haft en værdi om, at få lærere er 
en god ting. Det skaber kontinuerlighed og nærhed og bla bla bla. Så er der kommet nogen påbud oven fra 
om, at man skal være, hvad var det, var det 85% der skulle være faguddannede eller sådan noget, 
linjefagsuddannede. Så kan du ikke længere have et få-lærer-princip. Men man vælger ikke at sige, at så 
giver vi afkald på få-lærer-princippet, man vil bare stadig gerne. Man når sit mål om 85% samtidig med 
at man lader som om, at man har et få-lærer-princip. Og det kan man ikke have. Det kan, altså, de 
stritter i hver sin retning, enten er det det ene eller også er det det andet.  

Tidligere har skolen vægtet den nærhed i relationen som få lærere til en klasse kan betyde 

gennem udviklingen af relationsarbejdet med eleverne over tid. Og ledelsen, i et forsøg på 

at navigere mellem sine egne pædagogiske holdninger og lovgivningen, forsøger derfor i 

stedet at opfylde begge dele. På samme måde som med udmeldingen om betydningen af 

test, bliver lærerne forvirrede over, hvad det så reelt set prioriteres af ledelsen. Det bliver 

utydeligt, hvor lærerne har ledelsen.  

Et andet forhold som skaber røre er de forandringer som ledelsen indfører i forbindelse 

med teamdannelse og fagfordeling. På de områder har ledelsen taget en mere proaktiv 

holdning, og går nu selv mere aktivt ind og bestemmer over sammensætning i både teams 

                                                      

 
15 Skolen får den manglende opfyldelse af 85% kvoten som påtale i kvalitetsrapporten. 
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og i fordeling af fag. For mange af lærerne er det også et kulturskifte. Der kan være gode 

både administrative, magtmæssige og pædagogiske gode grunde for en mere lederstyret 

fordeling. Men problemet for lærerne bliver, som TR fremstiller det, at ledelsen i lærernes 

optik ikke ’spiller med åbne kort’, men samtidig vil forsøge at bevare forestillingen om, at 

processen er transparent og at lærerne har indflydelse.   

M: Det samme med teamdannelse, har tidligere her på stedet fungeret med en meget højere grad af lærere, 
der har talt sammen, øhm, men igen, man har ikke sagt, at nu laver vi det om, man har lavet det om. 
Lige pludselig var der ikke en åben fagfordeling, det hedder det altså stadig vi har, men det er jo ikke det 
der sker, det er ledelsen, der sidder og dikterer, hvem der skal være i hvilke klasser og hvilke fag de skal 
have. Og man var ikke åben om at sige, at nu gør vi det. Man bliver kaldt ind en for en, og får at vide, 
hvad man i øvrigt sådan forventes at gøre. Hvor man, da jeg startede, igen, for meget få år tilbage, der hang 
der nogle åbne lister med skemaer og klasser og man skrive sig på, og hvad man var interesseret i og så 
snakkede man lidt frem og tilbage. Det tager lige lang tid. Altså, vi brugte ikke længere tid på dengang 
det var en åben lærerproces, der var nogen andre ulemper, bl.a. var det de stærkeste lærere, der kunne ’pick 
and chose’ og så kunne de i øvrigt have siddet der med korslagte arme og vente på, at de nyere lærere 
makkede ret ik. Det gav nogen andre problemer, men det gav også en masse fordele i kraft af, at læren 
havde enga.., altså og følte sig, og følte at det de havde meldt sig til, eller sådan, det kunne de og det ville 
de, og det havde de nogen interesser i ik. Og jeg synes, det er faktisk fint nok, jeg kan faktisk bedre lide 
den nye metode. Jeg kan bare ikke lide, at man ikke er åben omkring, at det er det man gør. De havde 
også det, at de bryder en masse kollegaer op, der har arbejdet sammen i 15 år. Kærlighedsteams eller hvad 
du nu kalder det. Så bryder de dem op, men igen, de siger det ikke højt, at det er det de gør. Så kalder de 
det alt muligt andet. ”Jamen det er fordi vi har brug for en fysiklærer”. Jamen der er tre andre fysiklærere 
du kan tage af. ”Jaaa”. Altså det er igen det der med, ikke at kalde en skovl for en skovl og sige, at nu 
vil vi gerne det her.  

Som TR også påpeger, så var det tidligere system også mangelfuldt, da det i realiteten 

reproducerede implicitte magtforhold, hvor de ældste eller stærkeste lærere fik det som de 

ville have det. Og hun foretrækker faktisk, at ledelsen går ind og er mere aktive omkring 

uddelegeringen for at sikre en mere fair fordeling samt en fordeling, der kan give mening 

efter pædagogiske kriterier. Men det er samtidig en anden kultur i forhold til involvering 

og indflydelse i processen, som kan være med til at give en anden identifikation med 

fagene og skolen. Problemet for TR bliver manglen på klare udmeldinger. Selve 

kommunikationen, transparens i ledelsens beslutninger og de gode argumenter bliver 

enormt afgørende for lærernes oplevelse af, hvordan ledelsen agerer i forhold til 

forandringerne.  

Sygemeldinger og opbrud i den kollektive sammenhængskraft 

Efter skolereformen og lov 409 træder i kraft rammes Københavnerskole1 som nævnt af 

omfattende stressrelaterede sygemeldinger. Flere ting ender ifølge TR med at gøre sig 

gældende. Mangelfuld kommunikation i forhold til at klæde lærerne på til opgaven, 

ambitioner fra børn- og unge udvalget og skoleledelsen om at ville alt på en gang, uklarhed 

i udmeldingerne fra ledelsen om de nye tiltag, de tidligere nævnte forvirrende signaler, 

uklarhed om den konkrete udførelse af de nye elementer i reformen såsom bevægelse og 



 

 

deraf et pres fra forældre, der vil vide, hvorfor deres børn ikke får de 45 minutters motion 

i gennemsnit om dagen samt den ’lovede’ anderledes og spændende undervisning, 

manglende rygdækning fra ledelsen i forhold til forældrene og reformen bredt set, 

uklarhed om implementeringen af læringsmålene, flere konfrontationstimer, øget 

arbejdspres på de lærere der er tilbage i et team efter at lærere bliver sygemeldt eller går til 

ledelsen for at få taget opgaver fra sig, hvormed opgaverne lægges over på teamet og 

pludselige indkaldelser til tjenestelige samtaler. 

M: Og så er det også den, at når så folk kommer og siger, jamen, jeg kan sgu ikke rigtig følge med, og det 
er der helt klart nogen, der ikke har kunnet. Det er jo også personen, før det, før reformen, var der også 
nogen lærere, der havde lidt lettere ved tingene end andre havde ik. Det bliver jo så bare mast yderligere en 
tand op, når alle skal noget mere. Og så er der jo også den der fornemmelse af, at hvis du så tuder og bliver 
rigtig ked af, og går ned til lederen og siger, jeg kan ikke det her, så bliver opgaven jo flyttet fra en. Men 
så bliver den jo flyttet til en af de nærmeste kolleger. Opgaven forsvinder jo ikke.  

A: Har de så også dårlig samvittighed over det? 

M: Det har enkelte måske, men andre sidder også tilbage og siger, hey, hvorfor skal jeg nu... jeg synes jeg 
havde rigeligt travlt, fordi jeg ikke sad og tudede nede på deres kontor, så skal jeg nu lige pludselig lave 
mere eller hvad, altså. Så det bliver sådan noget misk mask mellem kollegaer også (…) Anden årgang 
havde på et tidspunkt to lærere ud af et helt team. Men alle deres fællesopgaver skulle jo stadig løses, så 
det var så de to stakkels lærere, der var tilbage, der havde al forældrekommunikation og havde al 
kommunikation med ledelsen og skulle tage ansvar for alle fælles arrangementer og forældremøder, og hvad 
har vi ik, altså. Og det stresser jo så også dem der er tilbage, og det giver jo også nogle gnidninger mellem 
personalet ik. Men det er den anden ting, som både er en blanding af lidt en oplevelsesting, som ikke 
nødvendigvis er noget konkret og så, helt konkret, at der er kommet flere opgaver. Og den tredje ting er 
følelsen af, at, at...øhm...altså, det her med at skulle samarbejde på tværs på en ny og anderledes måde. 
Blandt andet blev der meldt ud, at nu skal I lave årsplaner, så fik vi sådan et seks sider langt dokument 
om, hvordan de i øvrigt forventede, at de her årsplaner, altså virkelig avancerede, hvor vi også bare sad og 
kiggede på det der dokument. Kan du huske det Jens (smågriner)? 

En af hovedtankerne bag den nye måde at gøre lærernes arbejdstid op på har været at 

flytte samtalen om forholdet mellem opgaver og tiden til at løse dem ud til den enkelte 

skoleleder og lærer. Samtidig har det været fremlagt sådan, at den enkelte lærer måtte gå 

til sin leder, hvis de ikke følte de kunne nå deres arbejde inden for arbejdstiden. Og det er 

der så en række af lærerne, der gør. Som Marianne fortæller, så er der nogle af lærerne, der 

føler, at de vitterligt ikke kan nå alt det de skal inden for arbejdstiden. Men ledelsen har 

ikke mulighed for at fjerne opgaverne. De skal stadig løses inden for det samme budget 

og med de samme forpligtelser. Så reelt set ender det med, at ledelsen ikke har andre 

muligheder end at give de andre lærere fra den pågældende lærers team opgaverne. 

Opgaverne bliver med andre bare flyttet over på de andre lærere. I LOV409 konkret og i 

snakken omkring belastninger i forbindelse med arbejdet, blev det skrevet ind og fremsat, 

at læreren skulle gå til sin leder, hvis vedkommende ikke kunne magte opgaverne. Men 

som Marianne fortæller, så betyder det under de økonomiske vilkår i realiteten et brud på 

den kollegiale sammenholdskraft i teamet, fordi opgaverne skubbes rundt internt i stedet. 

Derfor bliver der heller ikke noget råderum i lærernes tid at lede på og med. Lærerne har 

så valget mellem at vælge sig selv først velvidende at det går ud over teamet eller forsøge 
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at ignorere belastningen. Efter et kursus på forvaltningen har ledelsen ambitioner om, at 

køre årsplaner sammen på tværs af lærerne i teamet. Der er stadig de ikke-fungerende 

skemaer og lærere, der ikke føler sig hørt, set og forstået. Og så er der også opstået et 

spørgsmål om, hvordan bevægelsen skal implementeres i undervisningen. Så snart 

alfabetet er hoppet bliver det svært at finde på bevægelsesaktiviteter, som også giver fagligt 

mening:   

M: Og lærerne er ikke rigtig klædt, jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan jeg laver dansk grammatik eller laver 
dansk litteraturanalyse i 9. klasse uden. Med bevægelse nu. Vi bevæger os bare en gang imellem nu og så 
underviser jeg resten af tiden ik. Og... vi siger det højt og tydeligt, at det er vi faktisk ikke i stand til at 
løse, og så har vi været på sommeruniversitet i sommer, og der var også en masse gode bud på bevægelse, 
men ikke nogen integreret i undervisningen, med mindre det var undervisningen. Der kunne man lave 
hoppetabeller og sådan nogen ting. Men lige så snart at kompleksitetsniveauet ryger op og der bliver flere 
faktorer, der spiller ind, jamen så, så, så er der sgu ikke nogen, der kan komme med gode bud på, hvordan 
man gør det. Så var der nogen inde fra ministeriet, der på et tidspunkt sagde, jamen det at stemme med 
fødderne er jo også at bevæge sig i undervisningen, hvis man har samfundsfag. Det var så det ene eksempel, 
de kunne komme i nærheden af. Men det er jo et helt andet signal, hvis forældrene tror, at det er rundbold, 
fodbold og håndbold, der skal spilles og det er pulsen op, og det er dans og det er alt muligt.  

A: Som er motion ik, men ja.. 

M: I forhold til, at det ikke er det der er tænkt umiddelbart, fandt man ud af bagefter, fra ministeriets 
side. Og det er sådan noget signalforvirring, som hver enkelt lærer skal stå på skud, nu er det bare et ud 
af rigtig mange eksempler, på nogle forståelser af, hvad er den her nye reform egentlig for en størrelse. 

Som Marianne peger på, så kommer den bevægelse som de udfører på skolen til at være i 

en kontrast til den type af bevægelse, som mange forældre har haft. En forestilling om et 

brud på den stillesiddende undervisning med. Samtidig mødes lærerne med det 

efterhånden velkendte fænomen, at forældrene ofte har sat sig godt ind i både 

forandringstiltagene, baggrunden for tiltagene, ja selv forskningen bag. Hermed lægges et 

yderligere pres over på lærerne i forhold til at opretholde en position som ekspert og 

vidende om eget felt, når feltet er uklart for læreren selv. Med andre ord, så har lærerne 

ikke følt sig klædt på til arbejdet i en grad, hvor de med sikkerhed altid har kunnet forklare 

intentioner og initiativer på en måde, der har overbevist forældrene. Når eleverne oplever, 

at meget i deres skoledag er som det var før reformen, så skaber det modstand og 

forargelse i hjemmene. Og så har implementeringen af den læringsmålstyrede 

undervisning, som er skabt i ministeriet, heller ikke været indlysende at implementere. 

M: Det skaber utryghed, det skaber usikkerhed, det skaber frustration og nogle enkelte steder har man 
nogle...øhh...et enkelt eller to forældrepar, som virkelig kan forstå at markere sig og lige fortælle, hvor meget 
de har styr på tingene i forhold til, hvor meget lærerne har styr på og ikke har styr på, og hvor lidt de hører 
fra eleverne, at vi, nu gør alting nyt, spændende og anderledes i forhold til, hvad vi gjorde før. Der syntes 
jeg, at det jeg hører fra rigtig mange som den ene del i hele opstartsfasen, det har været den her med, at det 
var stressende at selv skulle være garant for, hvordan vi i øvrigt ellers lige havde tænkt os at implementere 
reformen her på stedet. 

J: Der har simpelthen manglet opbakning, der har manglet oplysning og.. 

M: Og tydelighed 



 

 
J: Og rygdækning fra ledelsen og, hvor man kan sige, du står igen som enelærer ude i, på et forældremøde 
med.. 

M: Også med eleverne for den sags skyld. 

J: jaja og med eleverne også... 

M: ”Vi har ikke bevæget os 45 minutter i dag” 

J: Der mangler i den grad en fornemmelse af, at hvis jeg nu prøver det her, altså, ledelsen bakker mig op. 
Hvis jeg er i tvivl om noget, så vil jeg altid kunne gå til ledelsen og få et godt svar, eller noget kvalificeret 
modspil eller et eller andet. 

M: De siger, hvad siger du selv. 

A: I startede heller med at arbejde med det før sommerferien?  

J: Nej nej, det var bare. Man kan sige. En ting er ledelsen her, en anden ting er også, at vi har en dejlig 
forvaltning, der jo har valgt... 

M: Det er så ikke forvaltningen, det er Børn & Unge Udvalget. 

J: Ja Børn & Unge Udvalget. 

M: Bare lige for at give de rigtige skæld ud. 

J: De har valgt at sige, at vi implementerer det hele, og det. Hvor man kan sige, at der er andre kommuner, 
der har valgt at sige, okay så tager vi lidt af gangen, så tager vi den for at have fokus på det, og fokus på 
det og fokus på det. Men der har man i København jo valgt at sige, såå... 

A: Fuld skrue? 

M: Og så også læringsmål. Det er jo næsten ligegyldigt hvilket element af reformen, det handler om, så 
tager det jo tid. Jeg er stadig ikke helt sikker på, jeg ved, hvordan fanden jeg skal løse den opgave. Selvom, 
at når Ida, Michael og jeg vi sidder i de positioner vi gør, så er vi nok nogen af dem, der er bedst klædt på 
og interesserer os mest for at følge med i både politisk og fagligt opdateret. Og altså, alligevel så kan jeg 
ikke lige sætte mig ned og redegøre for, hvad lige i øvrigt forskellen er, og hvordan jeg i øvrigt har tænkt 
mig at lave læringsmål for hver enkelt i hver enkelt lektion. I dont know (tryk under sætningen). Altså 
jeg ved det ikke. Og jeg kan ikke se det ske altså. Snakker man med konsulenterne fra Fagligt 
Implementeringsteam, som er nogen af dem jeg går på lederuddannelse, eller lige er blevet færdig med nu 
her, nogen, jeg går på uddannelse med rigtig mange af dem, der sidder inde i Fagligt Implementeringsteam 
og har haft sådan noget kaffesludder med dem. De kan heller ikke svare. Altså så er det sgu altså også 
spændende at se, bede en nyuddannet lærer med sin førsteklasse og så lige i øvrigt skulle redegøre for, 
hvordan og hvorledes. Det kan være rigtig rigtig rigtig svært. 

Selv det Faglige Implementeringsteam, eksperter i pædagogisk faglige metodiske forhold 

vedrørende folkeskolen, som Marianne har gået på lederuddannelse med, har ikke kunnet 

forklare, hvordan den læringsmålstyrede undervisning skulle kunne udføres i praksis. Det 

er blot en ud af mange uklarheder. Københavnerskole1 oplever derfor en særdeles kaotisk 

tid, hvor ingen med sikkerhed ved, hvad indholdet i den nye reform indebærer samt, 

hvordan det skal føres ud i livet. Det i kombination med, at ledelse og styrende organer 

omkring skolen vil være ambitiøse på skolens vegne og derfor beordrer det hele 

implementeret på en gang.  
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”Det er en tobenet ting” 

Når jeg møder Marianne på skolen i forbindelse med feltarbejdet, giver hun som nævnt 

flere gange udtryk for, at Arbejdsmiljø København og forvaltningen ser MED-systemet 

og TRIOen som stedet, hvor grobunden til løsningen af skolernes konflikter skal findes. 

Igen er forudsætningen den, at en række af de forhold der tidligere blev løst gennem de 

centrale arbejdstidsaftaler nu er lagt ud i de lokale samarbejdsfora. Desto større 

konflikterne bliver desto vigtigere bliver MED og TRIOs funktion som 

samarbejdsorganer. Men TR og ledelsen har svært ved at finde hinanden og et sted at 

’mødes’, fordi de heller ikke i de formaliserede systemer kan enes om de grundlæggende 

spilleregler og principper for samarbejde. Ledelsen vil have, at medarbejderne skal udvise 

større fleksibilitet, hvilket medarbejderne tolker som at give afkald på rettigheder, tage 

øget ansvar på sig eller udsætte sig selv for større belastning i arbejdet uden kompensation. 

Ledelsens tolkning af TRs funktion som led i MED-systemet, herunder de nye 

ovenstående formuleringer i det nye MED-system, gradbøjes i forbindelse med de 

konflikter, som Københavnerskole1 oplever. Flere gange får Marianne at vide af ledelsen, 

at hun skal tage medansvar: 

M: Så er der kommet det nye MED. Det er også før reformen. Som vi bliver tudet ørerne fulde med. 
Michael og jeg får meget tid at vide. Det bliver der brugt næste på ugentligt basis, jeg fik det meget at vide, 
”du skal huske, at du har et medansvar Marianne.” Så når ledelsen bestemmer noget, så skal jeg gå ud 
og fortælle kollegerne, hvad det er ledelsen har bestemt. Så har jeg sagt, det vil jeg sådan set ikke. Det 
tænker jeg, at det er jeres opgave. Og det var deres opfattelse, at det var min opgave.  

A: Som en del af MED-udvalget? 

M: At jeg som tillidsmand skulle gå ud og være medansvarlig for deres.   

Det er et grundlæggende princip i MED, at der skal udvises forhandlingsvilje og 

medansvar, så længe der er er indgået gensidige beslutninger med krav om medansvar (Se 

fx MED-Håndbog af KL og KTO). Og for Marianne er der ikke en gensidighed i ledelsens 

beslutninger, og derfor vil hun som TR ikke videreformidle ledelsens beslutninger. Selvom 

hendes legitimering eller deltagelse som mellemled mellem ledelse og lærere nok kunne 

være af stor betydning for forbedring af samarbejdsklimaet på skolen, så bliver det for 

Marianne et principielt standpunkt relateret til den nye ledelsesdagsorden, hvor det nu er 

ledelsen, der skal træffe beslutninger. På samme måde som den tidligere ’working by the 

rules’ indstilling bliver holdningen her ligeledes, at så må ledelsen også selv stå frem med 

de beslutninger, som de træffer: 

M: Jo og være den der gik ud og brød bølgen, altså knækkede bølgen i forhold til kommunikation og 
ligesom, og der der, på et tidspunkt, jeg havde hørt en tre fire gange i løbet af den samme uge, at nu skulle 
vi også tage det her medansvar, og så siger jeg så, ”ej, det er altså ikke min opgave. I må altså selv gå ud 
og kommunikere, hvad det er, at I har besluttet. 



 

 

TR ser det ikke som hendes opgave at ’bryde bølger’. Her bliver ’rollefordelingen upræcis 

og et principielt stridspunkt. I stedet for at finde de ”mindelige løsninger”, så bliver det til 

en intern diskussion om, hvornår TR egentlig har pligt til at udvise medansvar.  

M: Ja, eller også er det nogen gange sådan prøveballoner, fordi nogen gange trak de i land igen, hvis vi kom 
tilbage med meldinger om, at det her, det er sgu ikke godt (smågriner). Så var det ligesom Kristeligt 
Dagblad, der sender prøveballoner op, det var lidt sådan en følelse man havde ik. Og så på et tidspunkt 
må vi sige nej. Og da vi så siger nej, så oplever de det igen som om, at det er os der er sådan lidt på tværs 
og ikke vil være med i samarbejdet. Og sådan oplever vi det ikke. Vi oplever, at de må selv kommunikere. 

A: Men det lyder igen som om, at der har været en uklar forståelse af, hvad de forskellige roller er? 

J: Jo, men det tror jeg da stadigvæk der er ik.  

M: I høj grad 

Ledelsen tolker TRs manglende velvillighed fra deltagelse i udmøntningen af ledelsens 

politik og prioriteringer som et brud på den samarbejdsvillighed og ’den professionelle 

uenighedskultur’ alt imens TR forsøger at bibeholde sig selv i den formaliserede 

beskrivelse af TR-funktionen. Positioneringen af de forskellige roller bliver yderligere 

kompliceret af arbejdet i TRIO. 

Infoboks om TRIO 

Stk. 8  

Trio-grupper  

Pa ̊ hver enkelt arbejdsplads med over 5 ansatte etableres en Trio besta ̊ende af daglig 

leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Trioens opgave er at udføre 

”MED-udvalgslignende” samarbejde med henblik pa ̊ at sikre, at medarbejderne bliver 

medinddraget og fa ̊r medindflydelse, medbestemmelse og medansvar i forbindelse med 

fastlæggelse af retningslinjer for arbejds-, samarbejds-, personale- og 

arbejdsmiljøforhold.  

Det er lederens ansvar at inddrage tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten 

i dette arbejde. 

Det er den enkelte arbejdsplads ansvar, at de fastlagte retningslinjer/politikker 

implementeres. Handleplaner formuleres skriftligt i triomødereferater.  

Opgaver for Trio:  

Forhold omkring organisering og tilrettelæggelse af arbejdet  

Arbejde med trivsel og udvikling i afdelingen  

Arbejdsmiljø herunder APV.  

Samarbejde med LokalMED  
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Binde arbejdet i LokalMED sammen med arbejdspladsens øvrige arbejde med 

medbestemmelse, medindflydelse og medansvar  

(BUF 2015: 15) 

Ansvarsforskydningen ned til de formelle samarbejdsudvalg kan betyde placeringen af 

konfliktstof startet andetsteds er bundet af MED-aftalens formuleringer om 

nødvendigheden af at udvise professionel uenighed (MED-aftalen Københavns 

Forvaltning). Dertil hører diskussionen om, hvad er det for problemer skabt andetsteds – 

ledelsesdagsorden, måling- og evalueringsdagsorden, strategiske prioriteringer, 

kommunalpolitiske beslutninger, lovindgreb og reformer – som MED-systemet skal 

håndtere ud fra præmisser om i princippet at forhandle ud fra en ligelig forhandlingspligt. 

Men her på skolen er det besværliggjorte samarbejde i ligeså høj grad udtryk for den 

fastlåste situation, der er startet i overgangen mellem de to forskellige tidskulturer og 

praktiseringen af det nye ledelsesrum. Lærerne og TR føler ikke de får noget igen for at 

udvise fleksibilitet over for ledelsen, fordi fleksibiliteten netop er blevet inddraget, og 

lærerne er nødt til at udvise fleksibilitet, hvis ledelsen skal komme i mål med at udfylde 

det nye ledelsesrum. Et ledelsesrum der for lærerne typisk betyder, at de skal stille færre 

krav til fx antallet af timer til opgaver og have mindre indflydelse på skolen pædagogiske 

profil m.m. Derfor opstår der en fastlåst situation, hvor de alle hele tiden må markere 

deres grænser. For TR bliver det især at ’spille efter bogen’, der så af ledelsen tolkes som 

om, at hun ikke vil udvise forhandlingsvilje og indgå positivt i at finde fælles løsninger. 

Fastlåsheden kommer her i det nedenstående til udtryk i måden et skriv ender i hårdknude. 

Både over måden det sendes rundt på og i forhold til, hvem der skal godkende hvad. 

M: Johan souschef og jeg skal så sidde og skrive noget sammen. Og så siger Birthe, om vi lige kunne sende 
det til hende. Så snakker vi om bagefter, at det var sgu da mærkeligt, hun sidder da i MED-udvalget og 
skal være med til at behandle det på næste MED-møde. Og så skriver hun det om og sender det ud til 
godkendelse hos mig og Kasper, og der sådan nogle, altså ikke af meningsmæssige andre ting, men jeg 
tænker det er jo en mellembehandling, og hun sidder ikke i det underudvalg, der skal være med... 

J: Og så har hun jo heller ikke tillid til dig og Johan kan man sige. 

M: Tjaa, skidt pyt med den del ik. Men det er mere det der med, men hvem er det så, hvordan er det det 
her system fungerer. Enten er det en åben behandling, hvor hele MED-udvalget på lige fod høres eller også 
er det en. Og så skrev jeg tilbage til hende, undskyld Birthe, jeg tænker ikke jeg skal godkende det eftersom 
at jeg jo en gang har forsøgt at behandle noget på plads, men at vi ikke kunne blive enige om. Så det er vel 
retningslinjer for ledelsen det her. Jeg er kun med i det for at sikre, at alle de ting vi har brug for 
retningslinjer på, bliver redegjort for ik. Og det havde Johan og jeg en fin dialog om, og var helt enige om, 
at vi var uenige, og det var der ikke noget problem i og, men...(…) Så skriver hun tilbage, det kan du 
ikke vide, før det er blevet behandlet i MED-udvalget. Så siger jeg, jamen det har vi jo for det første gjort 
én gang, og nu har vi så siddet og skrevet alle tingene ned, hvor det også er helt tydeligt, at vi ikke er enige, 
uden at det har været problematisk, men vi er bare ikke enige og så skal det op på et MED-udvalgs, hvem 
er det der skulle ændre holdning. Altså. Skal vi bearbejde det en gang til, er der kommet nye informationer 
til, er der noget nyt, at det skal. Så skriver hun så, at det var dårlig stil, at vi ikke positive forventninger 
til, at vi kunne finde en fælles løsning. Og. Jamen, vi har jo ligesom taget hele den snak. Af mange omgange 
ik.  



 

 
(…) 

M: Og vores opgave er jo så bagefter at gå ud og have medansvar for at formidle, hvad er der blevet besluttet 
af ledelsen og sørge for at sige til medarbejderne, at selvfølgelig skal de overholde de retningslinjer og gøre 
som de er blevet bedt om, og det er naturligt og klart ik. Så, der er en masse udfordringer der også, som 
giver nogen gnidninger og nogen unødvendig, arhh, træls ting ik.  

Marianne er som TR i samtale med andre TR fra andre skoler. Vi drøfter flere gange, hvad 

de gør anderledes siden de på andre skoler ikke har oplevet samme udstrækning og grad 

af problemer. Og det spørger jeg også om i interviewet.  

A: Og når I hører dem, hvad er det så, der præger dem? 

M: Det er jo i virkeligheden, at de har fundet ud af, at de ligesom i gamle dage har et fælles mål, og at der 
skal være god undervisning, og det skal være en god arbejdsplads. Hvor at, det der hele tiden bliver italesat 
her, det er, jamen det skal være det, der er bedst for børnene. Hvor ja, det er rigtigt, det skal det, men det 
skal jo være også være en fornuftig arbejdsplads. Fordi altså, som lærer og som underviser, hvis vi ikke 
kan holde ud at være her, så er vi heller ikke fede undervisere, det skaber ikke god læring. Så vi synes det 
er en tobenet ting. Hvor det i højere grad fra ledelse og KLs side bliver italesat som en etbenet ting, at det 
er eleverne, og kun eleverne, der er i centrum. Og det er det da også. Men en faktor for, at eleven kan være 
i centrum er at læreren trives, og har det godt, og kan være i sig selv og i sin undervisning på en fornuftig 
måde ik. 

J: Ingen arme, ingen slik vel? 

M: Jamen, sådan er det lidt ik, altså. Og det bliver opfattet som en protest ting, at man siger det, men, 
men, det er jo ikke tænkt sådan. Det er tænkt som at... (længere pause)...altså...ja... 

Børnene i centrum eller mere præcist; børnenes læring i centrum er en formulering, der 

går igen både i mange dokumenter om fremtidens folkeskole. Ledelsen praktiserer 

specificeringen af kerneopgaven som jeg viste forrige afsnit. Med reformen understreges 

det på alle niveauer, at det nu er børnenes læring, der er i fokus. Samme mål for det 

pædagogiske og didaktiske maskinrum, som Hermann snakker om på Rambøll. Marianne 

refererer til, at skolen også samtidig er en arbejdsplads. Og at arbejdsglæden er en 

forudsætning for at kunne fokusere på børnenes læring. Det er samtidig et udtryk for, at 

arbejdsmiljøet og lærernes arbejdsliv skal træde så meget i baggrunden, og for eksempel 

ikke kan indgå i diskussionen. 

Mariannes oplevelse med den stærke italesættelse af elevernes læring som det fælles mål 

alle skal tænke i og agere efter er i tråd med styringsambitionen om, at skolen skal pivotere 

sin fokus og indsatser om elevernes individuelle læring. Personligt har jeg flere gange 

fundet det bemærkelsesværdigt, hvor underprioriteret spørgsmålet om lærernes 

arbejdsmiljø har været. Som at det ikke længere var tilladt at tale om arbejdsmiljøet. Alle 

sejl er sat ind på eleverne, og det har nærmest virket som en magtkamp i sig selv ikke at 

se den gode læringsorganisation som en, der også beskæftiger sig med lærerens 

arbejdsmiljø og arbejdsliv. Til tider har det virket som om, at kampen har stået mellem 

elevernes læring eller lærernes arbejdsvilkår. Positioneringen af den stærke 

læringsdagsorden er på Københavnerskole1 med til at skubbe spørgsmålet om 

arbejdsmiljø og arbejdsvilkår i baggrund, men arbejdsmiljøet bliver alligevel centralt af sig 
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selv. De kan ikke ignorere faldet i trivslen og sygemeldingerne, der begynder at stille sig i 

kø. Ledelsens rolle må samtidig forstås i relation til deres forsøg på at navigere i forhold 

til reformens målsætninger og de valg, som jeg i forrige afsnit viste, at forvaltningen havde 

gjort til sine prioriterede satsninger. Et krydspres som Marianne også godt er bevidst om, 

som ledelsens måde at have ’ryggen fri’. 

M: Fordi igen, det er det sidste element af det der, at de [Forvaltningen i København] er begyndt med at 
kunne tjekke de samme tal og i meget stor stil. Jeg har aldrig oplevet nogen før i år, og i år har jeg været 
til syv, otte stykker eller sådan noget i den stil ik. Hvor folk de kommer til tjenestelig samtale og får en 
advarsel, hvis de ikke har gjort et eller andet de skulle. Det er meget nyt. Det kunne blandt andet være, 
hvis ikke man havde udført sine nationale tests. Vi havde blandt andet tre kollegaer sidste år, som ikke 
havde udført nationale tests, det kommer ledelsen for øre. Og i stedet for bare at trække dem ind på kontoret 
og spørge ”hvad fanden sker der, altså hvorfor har du ikke fået gjort det?” Alternativt så kunne de overveje 
at det var de tre medarbejdere, der havde været nede med stress sidste år og… 

J: Og faktisk havde været syge i den periode, hvor der var tests. 

M: Og var syge i den periode testene blev afholdt. Det vælger de ikke at gøre. De vælger at indkalde til en 
tjenestelig samtale og påtale at det her, det skal du gøre. For så har de deres røv fri i forhold til forvaltningen, 
når forvaltningen kigger på de her tal ik. Og igen, jeg synes det er uhensigtsmæssigt. 

I stedet for at agere understøttende kaldes medarbejderne til tjenestelig samtale for 

tjenesteforsømmelse. Det skaber utryghed blandt lærerne. En anden tradition, som 

adskiller sig men samtidig signalerer det samme kulturskifte på skolen, bliver ledelsens 

håndteringen af en lejrskoletradition. Tidligere kunne lærerne tage deres egne børn med 

på lejrskoletur som et socialt indslag. For mange lærere var det et konkret udtryk for 

tilhørsforholdet til skolen. Skolen er ikke kun en arbejdsplads, men også en del af ens liv, 

hvor det sociale og arbejdsmæssige kan indgå i overlap mellem hinanden.  

J: Men det er jo igen. Vi har en tradition, vi har. Den gamle ledelse kom og sagde ”Thomassen, skal du 
ikke have din, skal du ikke have Mads med på lejrskole?” De opfordrede til det. Fordi det var da en fed 
måde at have sine børn med op og opleve og de kunne få nogen sociale oplevelser med andre børn og sådan 
noget. 

Da en lærer vælger at tage sit eget barn med på lejrskole fører det også til en tjenestelig 

samtale. Det skaber røre og utryghed hos medarbejderne. 10-12 medarbejdere henvender 

sig til TR i frygt for at blive indkaldt til samtale. Overordnet begynder Marianne at 

registrere, hvordan der konkret udarbejdes, som gennem de tjenstlige samtaler, nye 

grænser for koblingen mellem det private liv og skolen, men grænserne kommunikeres 

ikke tydeligt ud på forhånd som forestående ændringer af gældende praksis. I stedet 

etableres grobunden for utryghed. Marianne begynder derfor at efterspørge retningslinjer. 

Bruddet på traditioner bliver efterladt som åbne tolkningsspørgsmål sammen med 

grænserne for, hvad der er det private og arbejdspladsen. 

M: Så beder vi om retningslinjer ik, for så skaber det usikkerhed. Og så siger vi, jamen hvad er så, hvad 
må man så og hvad når barnet er sygt og man har dem med på arbejde eller... hvad når man har 
julehyggeafslutning og barnets institution er lukket må man så heller ikke tage dem med der? Det er der 
også nogen der gør, ligesom man gør det alle mulige andre steder, på alle mulige andre arbejdspladser. Jamen 



 

 
det, det var sådan, det kunne de faktisk stadig give lidt forskellige svar på. Så siger jeg, det lyder som om, 
at I skal sætte jer ned og snakke om, hvad der op og ned, bare for at vi undgår flere af de der 
problematikker, og så må I lave nogen retningslinjer. Det bliver taget op i MED og i MED kan vi ikke 
blive enige, for vi synes stadigvæk at det skal være sådan, at arbejdsliv og privatliv gensidigt kan give 
hinanden. Vi synes det er fleksibelt og positivt og synes da det er dejligt, hvis medarbejdere føler, at det kan 
lade sig gøre at få barnet med på arbejde, så er det bedre at vedkommende kommer end at vedkommende 
bliver hjemme, og der skal dækkes med vikar og der er mange ting, hvor man gensidigt kan se noget positivt 
i det, men hvis det kun er i arbejdspladsen favør hele tiden, så bliver det igen den der arbejd efter reglerne.   

Grænsedragninger mellem lærerne og skolen tydeliggøres, og en del af processen bliver at 

finde ud af, hvor de nye grænsedragninger går henne. Hvor lærernes personlige tilknytning 

og koblingerne til skolen tidligere var løsere defineret med mere uformelle retningslinjer 

for, hvad der var tilladt, så defineres skolerummets afgrænsning til privatlivet nu ikke kun 

tydeligere gennem tidens grænsedragninger men også gennem, hvad det er tilladt for 

medarbejderne at gøre i de grænsekrydsende aktiviteter, som tidligere var en del af 

kulturen på stedet.  

I det næste afsnit samler jeg op på en del af trådene fra de foregående afsnit. Jeg inddrager 

samtidig skolelederens perspektiv fra Købennhavnerskole1, og hvordan hun oplevede 

omstillingsprocessen med de mange sygemeldinger og deres forsøg på at redefinere 

forståelsen af lærernes tid fra den individuelle tidsbrug til de kollektive tidsrum i teamet. 

Formålet er i mere koncentreret form at optegne det krydspres, som skolen sættes i, og 

som i kombination med de skematekniske udfordringer gør det til en svær tid for skolen. 

Samtidig laver opsummerer jeg på, hvad der i kontrast til eller udover arbejdstidsaftalernes 

tidligere bindinger på tiden, også skaber bindinger i lærernes tidsmiljø gennem den måde 

skolens dagligdag er bygget op omkring tid på.  

Bindinger på tiden og lærerarbejdets 
tidsmiljødimensioner 

Skolen er som institution en af de mest intensive tidsstyrede organisationer. Den 

bagvedliggende produktionsplan med antallet af fag og undervisningstimer, med særlige 

kriterier til lærernes faglige profiler viser sig at være en af de mest afgørende bindinger på 

tiden i forhold til, hvorvidt det er muligt at arbejde med mere fleksible former for 

undervisning. Produktionsplanen skaber også det interne produktionstempo. En øgning 

af undervisningstimer, et krav om lærere der underviser med linjefagskompetence og en 

reduktion i antallet er lærere giver derfor både nye bindinger på tiden samt øger det interne 

produktionstempo. Den faste tidsramme skaber komprimeringens yderpunkter.   

For at spole lidt tilbage, så var intentionen med tidsreformen, LOV409, at fremme 

ledelsens mulighed for prioritering af lærerressourcer baseret på lærernes kompetencer og 

erfaringer. Argumentet var baseret på bl.a. en sammenlignelighed med andre faggruppers 

arbejdstid i kommunen, at afskaffelsen kunne finansiere de ekstra undervisningstimer der 
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kom med folkeskolereformen, at afskaffelsen ville gøre det muligt at lave anderledes 

læringsmiljøer, at arbejdstidsaftalerne var medvirkende til der ifølge KL blev brugt for lidt 

tid på kerneopgaven, den regulære undervisnings- eller konfrontationstid med eleverne, 

som i en undersøgelse af KL i 2011 opgøres til at være 39,6 pct. i gennemsnit af 

arbejdstiden (KL 2014: 2-4). I AKT 47, et aktindsigtsdokument, kan man i en bemærkning 

fra moderniseringsstyrelsen til lov 409 læse, at: 

På undervisningsområdet, som på alle andre områder, er det imidlertid ikke intentionen, 

at adgangen til at indgå lokale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, som begrænser 

ledelsesretten i forhold til at lede og fordele arbejdet. I forbindelse med implementeringen 

af de nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet vil der derfor være fokus på, at der 

ikke indgås lokale aftaler, der genindfører de aftalebindinger på, hvad lærerne skal lave i 

deres arbejdstid, som foreslås ophævet med lovforslaget” (AKT 47: 84) 

Hvad angår folkeskolens tidsmiljø befinder citaterne sig på et reguleringsniveau. 

Perspektivet er et institutionelt reguleringsperspektiv. Fra et overenskomstmæssigt 

synspunkt bliver spørgsmålet fra det perspektiv, hvordan reguleringer og bindinger på 

tiden kan ændres til fordel for en større kontrol over tiden til arbejdsgiversiden. 

Moderniseringsstyrelsen vil ikke indgå aftaler, fordi aftaler sætter et ligevægtsforhold ind 

i vurderingen af hver enkelt lærers indsats. Retfærdigheden i afvejningen mellem tid og 

aflønning bliver, at alle principielt i aflønningen er lige for den tid hver opgave indløser 

men samtidig, at alle står ulige i udmålingen af tiden gennem hver enkelt lærers forskellige 

profil og mulighed for at løse opgaven inden for en given tid. Med andre ord er 

spørgsmålet, om der skal være en kollektiv fælles regulering af tiden, som må affinde sig 

med den margin, der er i hver enkelt lærers forskellige erfaring, fagprofil m.m. eller om, 

der skal være et tidsreguleringssystem som betragter den enkelte lærers tid ud fra 

skolelederens vurdering af, hvor meget tid den enkelte lærer har brug for at få til at løse 

sin opgaver på baggrund af erfaring, fagprofil m.m. Afvejningen om det skal være et 

kollektivt eller individuelt, centralt eller lokalt reguleret arbejdstidssystem. 

Aftalebindingerne var, som jeg har påpeget tidligere, den største forhindring for at 

effektivisere skolerne med det afsæt, at skolernes ’produktion’ er den direkte 

konfrontationstid mellem elever og lærere, hvor loftet over undervisningen eller en 

timenorm på løsningen af opgaver fjerner muligheden for at få lærerne til at lave flere 

opgaver for de samme eller færre økonomiske midler. Moderniseringsstyrelsen 

betragtning på udviklingen af arbejdstidsaftalerne fra 1993 til 2013 er ikke forkert. I et 

reguleringsperspektiv var overenskomsten med aftaler indadtil den største forhindring 

for, at der fra centralt hold, enten statsligt eller kommunalt, kunne foretages justeringer i 

antallet af undervisningstimer, da langt de fleste lokalaftaler havde skrevet et loft over 

undervisningstallet ind. Afskaffelsen af loftet var en forudsætning for gennemgående at 

kunne regulere skolernes økonomi – og dermed på en af de største udgiftsposter i form 

af lærernes lønninger. Jo flere undervisningstimer hver lærer kan undervise på et skoleår 



 

 

desto færre lærere behøver skolerne. Ansvaret for at føre de økonomiske besparelser ud i 

livet kan ved at afskaffelsen af de centrale aftaler placeres ude på de enkelte skoler både 

gennem fraværet af loftet over undervisningstimetallet og afskaffelsen af kravet til 

skoleledelsen om at skulle sætte timer på de ekstraopgaver ud over undervisningen, som 

lærerne skal udføre i løbet af et skoleår: Særlige begivenheder som fastelavn, PPR-

funktioner, særlige faglige forløb, teamkoordinatorfunktionen osv.  

KL laver ligeledes et indlæg, hvori de skriver, at kommunerne efter flere års pres er blevet 

fritaget fra de bindinger i arbejdstidsreglerne, som med arbejdstidsaftalerne forhindrede 

en fleksibel tilrettelæggelse og udvikling af arbejdstiden: 

”Med de nye arbejdstidsregler er der skabt fleksibilitet eksempelvis i forhold til 

at etablere nye læringsmiljøer, hvor lærere og elever er meget mere sammen og i dialog med hinanden om 
elevernes læring, 

at udvikle nye undervisningsformer inden for skolen og med lokale samarbejdspartnere og 

at skabe rammer for, at lærerne i meget højere grad kan bruge hinanden aktivt til sparring, videndeling og 
tilrettelæggelse af fælles undervisningsforløb til gavn for eleverne. 

De nye enkle og fleksible rammer skal udfyldes af målrettet ledelse på alle niveauer i kommunen med det 
formål at forbedre folkeskolens resultater. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis kommunerne sætter de nye 
frihedsgrader over styr ved at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der lægger bånd på lærernes arbejdstid. De 
nye arbejdstidsregler udgør den nødvendige og tilstrækkelige regulering af lærernes arbejdstid” (KL 2014: 
1). 

Også her er det arbejdstidsaftalerne, der ligger bånd på tiden, og gør organiseringen og 

ledelsesudøvelsen af lærernes arbejde ufleksibelt. Og det er et interessant spørgsmål: 

Opnår skolerne mere fleksibilitet gennem fraværet af arbejdstidsaftalerne og indførslen af 

et tilstedeværelseskrav samt, er det arbejdstidsaftalerne, der har udgjort de mest markante 

bindinger på tiden i forhold til at kunne opnå nye typer af læringsmiljøer og 

samarbejdsformer? For at svare på det spørgsmål er det en vigtig erkendelse, at min 

ovenstående gennemgang af det institutionelle reguleringsperspektiv kun repræsenterer et 

institutionelt indblik i tidsmiljøets dimensioner og de bindinger på tiden, som folkeskolen 

må håndtere. Der er de økonomiske tidsbindinger og så er der dagligdagens bindinger i 

organiseringen og koordineringen af skolearbejdet. Som jeg har tydeliggjort, så betyder 

afskaffelsen af arbejdstidsaftalen og tilstedeværelseskravet på Københavnerskole1 en lang 

række nye bindinger på tiden. Andre typer af bindinger i tidsmiljøet, som ser ud til at være 

afgørende for at forstå i bestræbelsen på at udvikle de nye læringsmiljøer, at få mere dialog 

om elevernes læring, de nye undervisningsformer med bl.a. lokale samarbejdspartnere, 

mere sparring, videndeling og tilrettelæggelse af fælles undervisningsforløb. Blandt andet 

bliver tilrettelæggelsen af skemaet med en helt anden gennemslagskraft nu afgørende for 

skolens tidsmiljø: Såsom hvem der skal være hvor, hvornår og hvorhenne, hvornår de kan 

mødes med hvem på hvilket tidspunkt, hvilke typer af overgange de har mellem 

undervisning og forberedelse samt, hvem der har hvilken type af tidsrum med 

dertilhørende tidskvaliteter m.m. 



324 

 

Der er en lang række bindinger på tiden internt i måden lærerarbejdet organiseres og 

koordineres på, som ikke står i direkte forlængelse af arbejdstidsaftalerne. I stedet er 

mange af bindingerne fag- og skematekniske bindinger eller bindinger i koblingen mellem 

hvilken tidskultur, der praktiseres på skolen med den grad af elastisk tid eller tillid, der 

gives til og med tiden og så efterspørgslen efter retningslinjer for opgaver eller ej. 

Tendensen bliver på Københavnerskole1, at der i tiden inden LOV409 var mere elastik i 

tiden som samtidig gjorde, at lærerne var villige til at give mere af deres tid. På den anden 

side af LOV409 er der omvendt en oplevelse af, at elastikken strammes ind, at 

fleksibiliteten og autonomien over lærernes tid inddrages, hvilket samtidig får lærerne til 

at udvise mindre fleksibilitet omkring en række formelle områder af arbejdstiden samt en 

øget efterspørgsel fra lærerne til ledelsen om tidsbrug i forbindelse med forskellige typer 

af opgaver.   

På baggrund af den nuværende analyse er det nu mere tydeligt, hvordan folkeskolens og 

lærerarbejdets tidsmiljø kan betragtes i forskellige dimensioner: 

- Overenskomsten som dimension 

- Tidsrammen som dimension 

- Det relationelle aspekt som dimension 

- Individuelle tid som dimension 

Tidsrammen som dimension i tidsmiljøet danner sammen med opgavernes karakter og 

udformning rammen for, hvordan ’bølgedalene’ i arbejdet kommer til at se ud – dvs 

arbejdets rytmiske karakter. Den faste ramme om arbejdstiden betyder, at lærerne må 

indpasse skoleårets rytmer til tidsrammernes betingelser i modsætning til, at rammerne 

formes efter skoleårets rytmer. Intensiteten i skoleårets forskellige faser og perioderne er 

svingende, og ’elastikken i tiden’ eller fleksibiliteten som der før lå i lærerarbejdet gjorde 

det muligt for lærerne selv at lave en tilpasning i tidsmiljøet, som gjorde faserne mere 

bølgetops- og bølgedalsformede – for at blive i metaforen. Rammen som LOV409 sætter 

former lærernes arbejdsrytmer på tidsrammens præmisser. Den ydre tid styrer den indre 

tid. Når der ikke længere er muligheden for at bruge hele ugen som tidsbuffer til en 

justering af tidsmiljøets intensitet og tilrettelæggelsen af arbejdet efter tids- og 

stedskvaliteter som matcher opgaverne, såsom ro til forberedelsen, så betyder det 

samtidig, at tiden bliver mere kostbar i forhold til lærerens egne opgaver samt, at det er 

de ydre betingelser, som sætter kriterierne for formningen af tidskvaliteten frem for 

lærernes egne valg af, hvor de vil sidde hvornår ud over undervisningstiden. Derudover 

individualiseres tidsbehovet i pressede perioder på bekostning af den fælles tid. Bindinger 

internt som følge af det arbejdspres, som den ydre tidsramme i kombination med stigende 

undervisningstimetal og fraværet af ugens timer som tidsbuffer, skaber andre typer af 

individualiserede tidsbehov, hvor det bliver sværere at finde mellemrummene til kollegaen 

og ens egentid i stigende grad må sættes først som et øjeblikkeligt nutidsbehov. 



 

 

Forberedelsen skal foregå i det skemaangivne tidsrum, og forberedelsen kan ikke udskydes 

til senere til fordel for snakken med kollegaen.  

Fordi der er en lang række bindinger på tiden i forvejen, som nu har fået et mindre og 

indskrænket tidsrum at blive praktiseret på, så er det ikke kun tilfældet, at ydrestyring 

gennem tiden former arbejdets hvornår, men også arbejdets hvor – muligheden for det 

relationelle aspekt af tidsmiljøet med dagligdagens både formelle skemalagte og de 

spontant opståede mellemrum, som for flere af de lærere jeg interviewer og i mine egne 

observationer bliver af stigende nødvendighed i takt med, at kompleksiteten vokser 

omkring spændet af elevtyper og det samtidige hensyn, der må tages til de forskellige 

læringsstile og forskellige fysiske kropslige udtryk hos eleverne. Blandt andet 

inklusionsreformen forandrer klasserummet og måden undervisningen må forløbe og 

struktureres på. Hensyn der både kræver forskellige typer af tidsstrukturer indlagt i 

undervisningen samt muligheden for at kunne forme undervisningens temporalitet 

løbende efter behov. I en bevægelse over årene vokser behovet på spontane mellemrum 

til sparring omkring indsatser og håndtering af elever samt planlægning af undervisning, 

der kan imødekomme både faglige og sociale behov. Ikke mindst i lyset af forsøget på 

samtidig at omforme den så genkendelige skole – som jeg selv oplever skolen - med sit 

undervisningslokale, sine stole og borde, en tavle der godt nok nu kører på strøm, men 

hvor undervisningspraksissen stadig i de grove træk er den samme, og som med 

specialelevsområdets inklusion i undervisningen også på mange måder betyder en 

tilbagevenden til mere disciplinære undervisningsformer. Stærk tidsstrukturering og 

klasseledelse bliver af disse årsager fremtrædende værktøjer i undervisningen. I den ideelle 

verden er den nye, spændende og anderledes undervisning derfor spændt ind i 

planlægningen af undervisningen, der både skal rumme den strukturerende 

forudsigelighed, det faglige tempo, muligheden for spontane tilpasninger og et forsøg på 

også at skabe en skole, i og med det er elevernes tid, som også inddrager elevernes 

perspektiver. 

I den individuelle tidsmiljødimension er det de subjektive tilknytninger til tidskulturen og 

i bruddet med det genkendelige som træder frem. Men også temporalitetens 

materialisering, måden struktureringen af tiden foregår på gennem blandt de to 

foregående dimensioner af tidsmiljøet, bliver centrale i erfaringen og oplevelsen af 

koblingen mellem tid og fagidentitet. I det kulturelle aspekt er tidskulturen især afgørende 

for det tilhørsforhold som lærerne giver udtryk for de har til skolen. Skolen kan med de 

mere uformelle regler omkring tidens forvaltning, der i stedet er konstitueret i en 

tillidsbaseret tilgang – elastikken i tiden – være et familiært sted. I den symbolske 

konstituering af tiden og stedet er skolen formet ligeså meget af den personlige involvering 

gennem mere uformelle og grænsekrydsende forhold mellem læreren som person og 

lærere som lærer. Tidligere i den mere familiære tilgang til skolen som arbejdsplads var det 

i orden, eller blev set som en fordel og givet som en opfordring, at læreren skulle 

medbringe sine egne børn på lejrturen.  
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Det samme gør sig gældende for den lokale identitet eller identifikationen med stedet 

gennem stedets kulturelle værdier og overleverede historier fra fortiden. Skolen med en 

praktiseret historie, som Marianne selv møder som ny, bliver i fortællingen en 

kontrastfigur til den nye måde at drive skole på, hvor skolens ethos ikke i samme 

udstrækning defineres af dem selv. Eller som de udtrykker det, så har de en oplevelse af 

at befinde sig i et kulturelt vakuum. Ikke fordi der ikke bliver skrevet eller foregår historie, 

men fordi ydrestyringen skaber et brud i den historiske erfaringshorisont, som over åre 

bliver opretholdt ikke mindst gennem de tidskulturelle praksisser, måder at gøre arbejdet 

på i tid og rum, samt fordi det med den tydeligere ydrestyret metodiske læringsmålstyrede 

dagsorden i mindre grad bliver lærernes eget lokale projekt med skolen, som også får sit 

identifikationsmæssige symbolske udtryk ved at være noget andet end de andre skoler. 

Indirekte siger Marianne også, at det havde stor betydning for hende selv som ny lærer, at 

blive mødt af en skole med sin egen forhistorie, fordi det gav et tydeligt 

identifikationsmæssigt tilhørsforhold at koble sig på eller positionere sig selv som lærer i 

forhold til.  

Manglen på identifikationen med det nye mere centralt styrede skoleprojekt kommer hos 

mange af de lærere, som har arbejdet en rum tid inden skolereformen og LOV409 til 

udtryk som en personlig længsel. De længes efter indflydelsen på den tidligere tidskultur 

og den identifikationsmæssige spejling, der var mellem at praktisere og være lærer i tid og 

rum på en måde, der gav et mere direkte identitetsmæssigt afkast. Uenighederne om tiden 

såsom tillidsrepræsentanternes efterspørgsel efter retningslinjer omkring lejrturen er ikke 

kun fagforeningsmæssige stridigheder med en ny ledelsesdagsorden. Det er også 

bearbejdning af deres egen position som lærere i en ny type af tidskultur, hvor lærerne i 

en magtoptik skal have mindre indflydelse på skolens formål, funktion og praksis. Det 

handler også om et tab af indflydelse og kontrol over skolens normative, værdimæssige 

og formålsformulerede grundlag i de identifikationsmæssige koblinger mellem skole og 

lærer. Det er også udtryk eller en måde at udtrykke og bearbejde et tab på. 

I skiftet til at anskue folkeskolen med styringslogikker hentet fra NPM, med den tydelige 

ledelse, der sætter få præcise mål og tydelige grænser for, hvad der er inden for lærernes 

indflydelse og ledelsens bemyndigelse så ændres der samtidig på afspejlingen mellem 

lærernes identifikation på skolen som et sted, hvor de har mulighed for at være 

medskabere i udviklingen. De mange øvrige oppefra og ned styringstiltag, som jeg har 

redegjort for i dette og tidligere afsnit bevirker, at afstanden mellem lærernes egen 

investeringen i skolen, som noget de er med til at udvikle og forme står i en gradvist 

skarpere kontrast til den systematiserede skole på tværs af skolerne. Indtil og hvis 

logikkerne i den systematiserede skolepraksis bliver den nye identifikationskobling. 

Indflydelsen på skolen, følelsen af det personlige i det arbejdsmæssige og afspejlingen 

mellem den kulturforståelse lærerne vil praktisere over for eleverne og kulturen på deres 

egen arbejdsplads er vigtige faktorer for at føle sig som del af skolens mål og formål. 



 

 

Lærerne føler sig ofte forvirrede, i tvivl og bliver direkte utrygge når det de engang kendte 

til forandres på den måde, som det her er tilfældet. Dialogen erstattes i flere tilfælde af 

den tjenstlige samtale og en hårdere kurs over for lærerne. For også skoleledelsen har en 

chef, og det begrænser eller indsnævrer muligheden for at skabe den lokale kultur i det 

centrale projekt.   

Resonans med skolen som projekt og arbejdsplads erstattes for nogle af lærerne med 

dissonans. Andre uden den samme identifikationsmæssige tilknytning til skolen tilpasser 

sig i højere grad de nye linjer. For dem bliver udfordringen med tidsmiljøet snarere de 

daglige personlige kampe med sig selv om tiden. Det mindre råderum for både lærere og 

ledelse er også en indirekte binding på tiden gennem det reducerede manøvrerum til at 

skabe sin egen skoleprofil på stedet. Derfor er det også svært for ledelsen at få omsat det 

ledelsesrum i overgangsperioden, selvom det var en af de væsentligste intentioner med 

afskaffelsen af arbejdstidsaftalen.  

Ledelsen sår selv i et krydspres. I et forsøg på at håndtere og hjælpe lærerne med det øgede 

arbejdspres, så forsøger ledelsen at tale om muligheden for at få lagt opgaverne og dermed 

opgavepresset ind i de kollektive tidsrum omkring årgangsteamet. Det bliver en af 

ledelsens tolkninger af, hvordan tilstedeværelseskravet kan anvendes på en konstruktiv 

måde i et forsøg på at ændre den individuelle tidspraksis og individualiseringen af 

arbejdspresset ved at organisere sig ud af det. Men samtidig bliver det en forskydning af 

opgaverne ind i teamet, som ikke nødvendigvis har tid. Og det er ikke så ligetil i 

omstillingsperioden, hvor de mange teams er præget af sygdom. Som skolelederne her 

selv beretter om tiden:   

B: Ja, og der har også været vrede og manglende, altså forskellige syn fra medarbejdere og ledelse på, hvordan, 
hvordan, hvad er det for en situation vi står i, hvad er det der skal til, og hvor skal fokus være ik. 

A: Hvad var jeres strategiske sigtelinjer i forhold til det? Altså håndteringen af det? 

B: Jamen det var at få skabt nogle rammer, hvor man kunne, hvor man kunne bruge den tankegang, der 
ligger, selvfølgelig i reformstoffet og i arbejdstidsaftalen, det at alle er på stedet. At man kan udnytte, at 
man faktisk ser hinanden noget mere end man gjorde. At få skabt nogle rammer, som gav et udbytte der. 
Og det var ikke, det var, det var ikke nemt, det var det ikke (griner). 

A: Forstået på en sådan måde, at det skulle opveje det som lærerne så følte de havde tabt? 

B: Ja det kan man sige, man, man ved jo, hvad man mister, og mange lærere oplevede jo et meget meget 
stort tab i form af, tab af kontrol af deres tid og tab af autonomi i deres opgaveløsning, og der skal man jo 
opleve at man får noget andet. Og det får man jo ikke første august, når forandringerne står og banker på. 
Det får man i løbet af årene her, og det er vel også det, der har gjort, at man, altså, at vi har oplevet noget 
anden skolestart til det her skoleår end vi gjorde til sidste skoleår. For man begynder forhåbentlig også at 
se, at der er også nogle ting i det, som man, som egentlig kan give nogle gode muligheder pædagogisk, og 
man får mulighed for at lave noget af det arbejde, man godt vil lave. Men men, der er jo stadigvæk et stort 
tidspres, altså det det ved vi jo også godt i ledelsen, at der er medarbejdere, der synes det er rigtig svært at 
arbejde på en tilfredsstillende måde inden for den tidsramme man har. Det drejer sig både om, at man skal 
forholde sig til nye områder, nye opgaver, et omverdenspres også samtidig med, at man har fået egentlig 
mindre tid til det arbejde, der ligger ud over undervisningen. 
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A: Og hvordan italesætter man det som ledelse? Det er jo et meget komplekst krydspres i virkeligheden? 

B: Ja, det. Jamen der er jo nogle ting, der foregår sådan i det kollektive, i det fælles rum, og der er nogle 
ting, der er i teamene, og der er nogle ting, som man drøfter med den enkelte. For os har det også i den 
proces været vigtigt at tale med personalet om, at, jamen det kommer lidt, det kommer lidt af den her 
udmelding, der har været, at nu er det den enkelte lærer og lederen, der skal sidde sådan og forhandle og 
drøfte, hvordan skal tiden være. Og det, og det var jo, og det var jo, det var jo rigtigt, og det er det fortsat, 
det er svært sådan og komme ind i den tankegang, men vi brugte også noget tid, synes jeg, på at sige til 
dem, men det er ikke nødvendigvis sådan det er. Fordi når I har en opgave, vi havde for eksempel en 
ottende årgang sidste år som stod med en ny opgave ud over alt det andet, så skulle de også lave 
uddannelsesparathedsvurderinger af deres elever for første gang. Og det er jo en opgave som alle skal løse, 
og som er en fælles opgave i teamet, så der taler vi jo ikke med den enkelte om, hvordan kan du nå den 
opgave. Det kan der godt være brug for også, men der talte en af afdelingslederne så med teamet, som så 
siger, vi ved at der står den her opgave og banker på her i efteråret, og hvordan kan vi, hvad kan vi hjælpe 
med fra ledelsen side, og hvordan kan I organisere arbejdet, sådan at I støtter hinanden, og at I får lavet 
den opgave på en god og overkommelig måde. Og der, og der, og det, det synes jeg var et godt eksempel på, 
at, at tiden ikke nødvendigvis er ens egen eller hele skolens, men at der altså også er noget tid, som teamet 
råder over og skal ind og finde ud af, hvordan de bruger den tid, som de har fælles ik. 

A: Så opgaverne skal ind og stå nogle andre steder - det der var individuelt orienteret før skal ind i nogle 
mere kollektive tidsrum? 

B: Ja, ja, det skal det. Det er det, som jeg ser det, det er det der er tankegangen, ellers var der ikke nogen 
mening i, at man var på arbejdspladsen, hvis man fortsat arbejdede fuldstændig individualiseret. 

Selvom lærerne er kommet ind på skolen, så er det for ledelsen stadig svært at effektuere 

det nye råderum. Udviklingen er dog ikke kun sket som følge af lærernes arbejdstid. 

Skolernes reducerede selvbestemmelse udgør også en del af forklaringen sådan som 

skolelederen har erfaret det over tid.  

A: Hvordan vil du beskrive dit ledelsesrum i dag og, hvordan er det anderledes end tidligere? 

B: Altså helt overordnet så synes jeg, og det har ikke, det er ikke kun her i forbindelse med reformen, men 
helt generelt over de år jeg har været leder, der er sådan ledelsesrummet og selvbestemmelsen ude på skolerne 
blevet indsnævret i forhold til, hvad er det for en vej, vi skal gå som skole. Og det er jo egentlig lidt 
paradoksalt, fordi man taler mere og mere om, eller det gjorde man i hvert fald i København for et par år 
siden, at skolerne skal have deres egen profil og så videre, men der bliver jo taget politiske beslutninger som 
er ret praksisnære kan man sige. Alle skoler skal have en læsevejleder, der er god mening i hvert enkelt 
tiltag, alle skoler skal have en inklusionspædagog, alle skoler skal, og så videre. Så det er meget de samme 
programmer, der bliver rullet ud for os alle sammen, hvor man før i tiden havde en palet inde fra 
forvaltningen, det vil sige, jamen her er en palet som I kan vælge i. Da jeg startede som lærer, der var det 
helt åbent, altså, der var det, det var så den anden yderlighed. Der kunne skolerne gøre næsten, hvad de 
ville, og der var ikke nogen, der kiggede på dem overhovedet. Det var så, det var jo så også galt. Det kom 
der, det kom der noget skidt ud af rundt omkring ik. Og så, så har det jo, så har tendensen, eller bevægelsen 
har været mere og mere i forhold til kontraktstyring og målstyring for skolerne. Og det har jo også, det er 
som jeg ser det, det har betydet, at, at vores reelle ledelsesrum og, på skolerne, er snævret ind i forhold til, 
hvad er det for en retning vi går i, og hvad er det for nogle redskaber vi gerne sætte i spil for at nå de mål 
og de visioner vi, de har for skolen. Så det er blevet mere og mere til, at, nå men nu skal vi det her, og nu 
skal vi få det, nu skal vi få det her til at passe ind i det vi gerne vil gøre som skole. 

A: Er det et skarpere defineret ledelsesrum, altså den pædagogisk profil og didaktisk profil? 



 

 
B: Ja, og det er det jo også især nu med reformen ik. Nu skal alle arbejde med bevægelse, nu skal alle lave 
en varieret skoledag, nu skal alle lave en anvendelsesorienteret matematik og så videre ik. 

A: Og så kommer der kvalitetsrapporter og kontraktformer af forskellig art. Og der er økonomistyr ing, 
sygefraværsstyring. Så hvor er ledelsesrummet så reelt set henne ud over at lede på mål og de parametre, der 
er stukket ud for dig? 

B: Det ligger meget på, det jo også meget på personaleledelsen, det gør det jo. Det er jo der feltet ligger i 
virkeligheden, som det er lige nu ik.  

A: Som en måde at forklare over for lærerne, hvad er det der foregår, hvad er det de vil have ovenfra og 
hvilke retninger er det, der er stukket ud? 

B: Jamen også, det er jo, uden sammenligning i øvrigt, så handler det jo også om motivation og arbejdsglæde 
og få altså få folk til at synes at det her, det her det er fedt, at få dem til at få øje på, hvad er mulighederne 
i det her, hvorfor, selvom det kommer oppefra, så betyder det ikke at det er noget skidt. Hvordan passer 
det ind i den tænkning vi har om, om, om børn og pædagogik og skole i det hele taget, og få formet det, så 
vi kan se os selv i det.  

A: Men det er der stadig rum for at gøre? Der er et stadigt et rum, hvor man kan sige, vi kan trods alt 
oversætte det til det her? 

B: Det er jeg jo, det er jeg jo nødt til at få øje på, ellers kunne jeg løbe skrigende bort ik. 

A: Nej det må du ikke gøre. 

B: Nej nej, nu har vi jo lige lavet et pædagogisk program, og vi skal jo også kunne, vi skal jo kunne, vi 
bød ind for eksempel på, på ministeriets udeskoleprojekt sidste år, da det hele stod på den anden ende. Så 
talte vi med personalet om der var opbakning, og der var nogen, der bød ind på, at det ville de rigtig gerne 
være med i. Der var ikke nogen, der kunne skrive en ansøgning, så det gjorde vi i ledelsen, fordi de lå jo 
ned alle sammen, men de ville rigtig gerne være med. Og så blev vi udtaget, og det var jo rigtig, det skabte 
jo noget god energi ik. Fordi, det er selvfølgelig noget, der går tid med, men det er også noget som skærper 
lysten til og, ja simpelthen komme på arbejde, fordi, nå men for fanden da, nu blev vi udtaget, og det var 
en god ansøgning, der blev sendt, og vi får noget, vi får nogle gode folk ud, der kan berige vores pædagogiske 
arbejde og og lære os nogle ting om, hvordan bruger vi uderum og sådan noget, som skolen, og det er så en 
af de ting som jeg siger, det er noget vi hele tiden har gjort, men her der får vi faktisk mulighed for at få 
noget noget input til et område, og så, og så har vi jo også sagt til os selv, når vi tager det her udeskole, så 
honorerer vi de krav, der kommer i reformen omkring åben skole og bevægelse i undervisningen. Altså der 
er rigtig mange ting, der ligger i udeskolekonceptet, som matcher med de krav, der ligger. Men det er noget 
vi selv har valgt. Og det har stor betydning for os som skole, at det bliver ligesom vores barn ik. 

A: Et andet element, og det er jo sådan set også en del af Københavns Kommunes nye ledelsesprofil, vejleder, 
sparringspartner, tilsynsførende og så videre, det er jo hele begrebet nærledelse, og det at skulle tættere på 

B: Faglig ledelse ja. 

A: Hvad er status på det, hvordan er mulighederne for det?  

B: Jeg synes det er, jeg synes det er svært at få tid, altså, når vi nu snakker tid. Fordi kontraktstyring og 
så videre, det er der jo stadigvæk, altså vi skal, vi bruger jo stadig en del tid på den del af opgaven. Jeg 
synes vi har, ja, jeg ved sgu ikke, vi drøfter det jo rigtig meget i ledelsen, hvordan, hvordan, hvordan får vi 
den tid, og hvordan, og også hvordan bruger vi de vejledere vi har. Fordi det er jo ikke os, der skal vejlede 
i det hele, det ligger der jo også i profilen. Vi delegerer jo også, vi distribuerer også ledelse ud i organisationen. 
Der snakker vi for eksempel ressourcecenter, pædagogisk center. Hvordan kommer de ud i undervisningen 
og hvordan vi tættere på undervisningen også gennem de aktiviteter eller de tiltag, der er der. Vi er, vi har 
ikke, vi har ikke, sådan som, som, som verden har set ud, så har vi ikke, vores afdelingsleder her har 
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ikke haft mulighed for at plotte ind i deres kalender, at nu er der observation og sådan. Jo, det har vi gjort 
for de nyansatte. Der har der været. Og supervisionsforløb og følge sådan lidt mere til dørs ik. 

A: Det er jo også en stor skole det her, og jeg kan godt følge, det er jo et smukt billede, altså at skolederne 
er med ude i undervisningen og giver sparring 

B: Skolederen [tryk på endelsen] 

A: Skolederen, ja.   

Krydspresset etableres således ’ovenfra’, og i ledelsens forsøg på at gennemføre 

kulturskifte bliver konfliktstof der skaber organisatorisk inerti. Lærerne oplever 

indskrænket fleksibilitet og et autonomitab over den individuelle forvaltning af tiden. 

Ledelsen er samtidig afhængig af, at lærerne udviser fleksibilitet. Ledelsens krav om at 

lærerne skal være fleksible på baggrund af den indskrænkede fleksibilitet skaber yderligere 

modstand og får lærerne til at efterspørge flere regler og retningslinjer, hvilket reducerer 

fleksibiliteten på både det formelle og uformelle niveau. At en række af de traditionsbårne 

praksisser, som at tage sit eget barn med på lejrtur m.m., ikke længere er tilladt for lærerne 

kommer til at stå som stærke symbolske signaler for de nye grænsedragninger mellem 

skolens nye organisatoriske værdisæt og lærernes egne forståelser af grænserne mellem 

arbejds- og privatliv. Som lederen siger, så er det ikke længere deres tid men skolens tid. 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

DEL 6 
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EMPIRISKE UDDYBNINGER 

I del 6 fortsætter jeg med de mere empirinære analyser. Analyserne bygger videre på de 

indsigter, som er kommet frem i de tidligere afsnit. Først ser jeg nærmere på en nogle af 

oplevede belastninger i forbindelse med implementeringen af de to reformer. Jeg 

inddrager Ida, der er arbejdsmiljørepræsentant og lærer på samme tid samt Mie i deres 

respektive veje frem til sygemeldingen med stress. Jeg går tættere på et af 

forberedelsesrummene, og så undersøger jeg det skematekniske rums tidskoordinerende 

funktioner og kaster lys over nogle af de tidsbinder og hensyn til tiden, som 

skemalæggerne må foretage. Jeg kigger på de nye læreres møde med folkeskolen i en 

overgangstid. Og fra mit feltarbejde på Lolland-Falster ser jeg til sidst på, hvordan et 

forsøg på for alvor at udleve reformens ambitioner skaber både lyspunkter og skyggesider. 

Stresssygemeldinger, omverdenskritik og form over 
indhold 

Tiden efter sommeren er en tid, hvor antallet af sygemeldingerne begynder at stige. De 

faste lærere erstattes af vikarer. Kolleger flytter til skoler, som har indgået lokalaftale for 

at få arbejde og familieliv til at hænge bedre sammen. I den periode begynder Ida også 

gradvist selv at mærke symptomer på stress alt imens hun i sin rolle som 

arbejdsmiljørepræsentant forsøger at holde sammen på skolen. Idas skildring er først 

interessant fordi den giver indsigt i, hvordan de strukturelle betingelser i kombination med 

nogle af de lokale hændelser på skolen som skildret i de foregående kapitler kan skabe et 

arbejdsmiljømæssigt kompleks spundet ind af forhold vedrørende identitet, autonomi, 

umyndighed, omverdenspres, dømmekraft, tillid og mistillid, skemaer, tidsstruktureringer 

og rammer, identifikation og i sidste ende forsøget på, når dagen for lanceringen af 

reformen oprinder, at udleve og vise forældre og omverden indholdet af den nye 

skolereform med et indhold ingen rigtig kender til eller kan specificere, hvordan reformen 

skal realiseres i praksis. Gennem sammenbruddet skildrer Ida samtidig yderligere aspekter 

ved organiseringen og koordineringen af arbejdet, som er med til at opretholde og 

formgive tidsmiljøets daglige tidsstrukturer og teksturer.  

Ida holder en form for ’dagbog’ over tiden op til hendes egen sygemelding, som jeg har 

fået lov til at se og bruge. Men selvom nedenstående uddrag fra Ida er hendes skriv om 

sig selv og hendes forsøg på at begribe og håndtere, hvad der ledte til, at hun måtte opgive 

arbejdsmiljøarbejdet for en tid og selv bliver stresssygemeldt, så handler det ikke om Ida 

som person. Men i stedet om den rolle og de omverdensvilkår hun forsøger at navigere 

rundt i en tid, hvor hun qua sin rolle som arbejdsmiljørepræsentant – en der jo 

repræsenterer arbejdsmiljøet og som bør kunne ’fikse’ arbejdsmiljøet - bliver et 



 

 

absorberingspunkt for den kanalisering af frustrationer som opstår. Og som handler om 

meget andet end det arbejdsmiljøarbejde, som Ida kan gøre noget ved, men som for Ida 

er svært at erkende imens det står på. Idas skriv suppleres med Mies erfaringer længere 

nede i analysen og tilsammen, så udgør de et førsteordens perspektiv på, de andenordens 

strukturerende, diskursive og følelsesmæssige forhold, som tiden inden og tiden under 

selve reformarbejdet har akkumuleret sig til at være. Det interessante er i den forstand de 

nogle gange ligetil og andre gange længere distancerede koblinger, der er mellem 

organiseringen af hverdagen og sammenbruddet - og så de diskursive, strukturerende 

vilkår for arbejdet uden for skolens lokale afgrænsning som del af skolens 

samfundsmæssige kontekstualisering. De to spørgsmål som jeg i det perspektiv undervejs 

i analysen fokuserer på er, hvorfor Ida påtager sig det ansvar som lærer og AMR, som hun 

gør, og hvorfor især Mie ender med i så vid udstrækning at føle sig utilstrækkelig som 

lærer og person, som hun gør.  

Overblikket 

I frokostpausen sætter Ida sig ved siden af mig. Hun er skolens arbejdsmiljørepræsentant. For et par  
måneder siden sad vi til møde sammen inde på skolelederens kontor. Da vi får øjenkontakt, siger hun: 
”Der var et nyt ansigt, er du praktikant her eller hvordan?” Halvt i en spøg introducerer jeg mig selv ved 
navn og med et smil på læben siger jeg, at jeg jo er her i forbindelse med mit ph.d.-projekt og at vi sad til 
møde sammen for et stykke tid siden. Vi griner lidt af situationen. Hun fortæller, at hun et stykke tid 
efter vores møde måtte sygemeldes med stress. Arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant kom til at fylde for 
meget oven i hendes lærerarbejde. Nu arbejder hun på nedsat tid 30 timer om ugen, hvor 
arbejdsmiljørepræsentantdelen samtidig er skåret fra. Hun påpeger det paradoksale i, at en 
arbejdsmiljørepræsentant bliver sygemeldt med stress. Vi fortsætter med at spise vores medbragte frokost. 
Jeg sidder og lytter lidt til, hvad der bliver talt om ved bordene. Flere snakker om deres arbejdspres i forhold 
til reformen. Meget af snakken handler om at gå på kompromis med sin faglighed eller forældrenes 
manglende forståelse for den nye situation. En gruppe snakker om, at det værste der kan ske, er at de 
ender på dagpenge. En siger, at det heller ikke føles som det rette at skulle sige op og dermed samtidig give 
op. Mens jeg sidder og lytter bliver det tydeligt for mig, hvor meget reformerne fylder personligt for lærerne. 
Jeg får at vide, at skolen lige nu er den skole i kommunen med den største grad af vikardækning som følge 
af stressrelaterede sygemeldinger. Ude i gangen hænger listen over vikardækning. De kalder den for den’ 
hvide seddel’. Den har fået et symbolsk navn, de kan referere til. For nuværende er der over 20 vikarer på 
skolen.  

(Feltnote 4/11-2014) 

Sådan var mit andet møde med Ida. Og så præget af forvirring var den tid, hvor jeg første 

gang landede på Københavnerskole1. Jeg prøvede selv at forstå, hvorfor så mange lærere 

pludselig endte med stresssygemeldinger. Kunne en ændring i arbejdstiden virkelig være 

af så stor betydning? Indblikket i Idas noter fra tiden giver et lidt bedre indblik i en række 

af de forhold i tiden, som gjorde arbejdet mere belastet. Meget af det handler ikke at føle 

sig klædt ordentligt på til reformen, men også om de dagligdags organiseringer og 

koordineringer, der skal være på plads, for at dagen kan forløbe ’gnidningsfrit’ (Latour 

1992). Som Ida skriver fra de første dage: 

Hvad skete der? 

August – skoleopstart 
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Intet er forberedt – alt starter fra 0. Ingen årsplaner er tænkt, intet indhold de første skoledage. Klassen 
ikke klargjort. Ingen info om den første uge er sendt ud. Fællesmøder: skema ikke klar, arbejdspladser 
mangler printere og telefoner. Ny kollega – ingen erfaring med klasselærerfunk. – obs. Pas på hende og 
AC, som er den der kender 2.v. Møde i team – fordele pæd.timer – forkert beregning af deres timer – sat 
på forkerte klasser. Fejl i skemaer. Kan ikke fordele holdtimer mm. Lav selv skema for første uge. Vi 
forsøger at forstå vores opgaveoversigter og tyde hvor mange timer vi skal læse – her findes fejl. Antallet af 
lektioner stemmer ikke overens med årlige timer. LI ringer til KJ/kontoret – er i møde = intet svar. 
Stemningen er opgivende/frustrerende. Jeg forsøger at tage mødeleder kasket på. Vi rykker ét skridt frem 
og to tilbage hele tiden. Kan ikke få de svar vi skal have. Allerede nu mærkes tidspresset. Klassen skal 
stå klar mandag – der forventes en ugeplan til forældre + et velkomstbrev. Jeg påtager mig det sidste med 
den nye kollega – så kan samtidig introducere hende for intra. Vi får selv lavet skema for første skoleuge 
med ture ud af huset første uge. Klasserne gøres til nød klar – brev sendes ud. Skema stadig fyldt med fejl. 

(Idas dokument) 

Det hører med, at lærerne i modsætning til normal praksis inden skolestart ikke har haft 

mulighed for at møde ind på skolen og forberede skoleåret. Som Ida skriver starter de 

med ingenting. Ingen årsplaner og intet er forberedt. Ingen havde på forhånd en ide om, 

hvad de ville møde ind til efter sommerferien. Lanceringen af en ny stor reform og en ny 

måde at arbejde på som lærer, starter efter sommerferien uden at nogen af delene er 

ordentligt på plads. Reformen skal udvikles, imens skolen starter op. Klasserne er ikke 

klar, deres nye arbejdspladser er ikke gjort klar, der er en ny kollega, som de skal holde øje 

med. Og så har forældrene store forventninger til den nye type af folkeskole, som har en 

væsentlig del af den offentlige debat og bevågenhed gennem flere måneder op til 

reformens start. Skemaproblemerne bliver særligt problematiske, fordi skemaet er 

koordinationsnerven. Så hvis skemaet rummer fejl, så betyder det, at lærerne skal bruge 

energi på at få genskabt strukturen i deres og elevernes skoledag. Skemaet er det vigtigste 

’vejkort’ for lærernes passage gennem dagen. Uden et skema vil der hele tiden opstå 

uvished om, hvor de skal være eller klasser kan ende med at stå uden lærere, og lærere kan 

ende med at stå uden de rigtige faglokaler. Og der er til at starte med ingen planlagt 

skoledag, og bestemt ikke noget nyt eller spændende på skemaet. Kun forvirring og 

frustration i forsøget på at få dagene til at hænge sammen.  

Skemaproblemerne fortsætter og kommer til at udgøre en udtalt frustration blandt 

lærerne. Det lykkes heller ikke at implementere morgenbåndet, som ellers skulle være et 

frirum i starten af dagen, hvor hvert team kunne planlægge andre typer af 

morgenaktiviteter som stillelæsning eller lignende – som et frit tidsrum. Og samtidig vil 

ledelsen ikke have, at de selv lægger skemaet ude i teamet, fordi skemalæggerne stadig 

forsøger at få ordnet skemaerne for hele skolen. Som en frustration opstår der også 

uklarhed om, hvad formålet med morgenbåndet er. Især det forhold at lærerne skal være 

ansigt udadtil over for forældrene for det som ikke fungerer indadtil en frustration.  

Sådan forløber de første 14 dage ca. Skema fylder alt for meget – kollegaer er mere og mere frustrerede – 
vi synes vi svigter en ny kollega – ikke tid til hende, men vi prøver. Jeg påtager mig at melde tilbage til 
ledelse. På møde gør jeg opmærksom på skemaproblematik – bliver mødt af svaret at vi ikke skal være 6 
om at lave skema. Ønske om at kunne droppe morgenbånd – vi kender ikke indhold og de 



 

 
pæd.retningslinjer for hvorfor? Bliver afvist. Fortæller om bekymring for ny kollega – hvem skal oplære/ 
overlevere elevsager – får svaret teamet. Går til SP – hun handler på skema: LD får tid til at lave det – 
bruger 1,5 dag og så virker det – giver mening – er både pædagogisk og praktisk forsvarligt.  (der er nu 
gået 14 dage + skema nr. 5). 

Vi melder igen nyt skema ud til forældre. Jeg forsøger at definere, hvad et morgenbånd kan være – deler 
med teamet + info til forældre.  

(Idas dokument) 

Ud over at det skaber stor frustration, at skemaet og dermed dagligdagens ’vejkort’ hele 

tiden ændres, fem gange på 14 dage, så begynder forberedelsestidens placering nu også at 

synliggøre sig som et forhold, der er problematisk. Forberedelsestid er således ikke bare 

forberedelsestid, men afhænger af både varighed og placering på dagen i forhold til 

undervisningslektionerne. Flere lærere oplever at måtte møde uforberedte op på arbejde. 

Konsekvensen bliver, at forberedelsen må ske som improvisation inde i klassen imens 

undervisningen er i gang. Hertil kommer følelsen af at være forhastet og i længere perioder 

at føle sig bagude på planlægningen. Ida forsøger at rejse kollegaernes frustrationer over 

for ledelsen. Som en løsning på problematikken forsøger skolelederen (se forrige afsnit) 

at italesætte teamet som et sted, hvor de må finde de ekstra ressourcer ved at løse 

opgaverne i fællesskaber. Men hos Ida bliver det i stedet til en oplevelse af, at opgaverne 

presses tilbage i teamet.  

Møder mange frustrerede kollegaer på lærervær. Nogle græder andre er vrede. Deres arbejdstid passer 
ikke/bliver ændret. Skema passer ikke. De mangler tid til individuel forberedelse. Mange har prøvet at 
møde uforberedte op til undervisning. Jeg lytter, forsøger at handle – går til ledelse KGmøde. Bliver lyttet 
til, men ingen handling – opgaver presses tilbage i teamet.  

(Idas dokument) 

Samtidig oplever Ida selv problemerne i hendes egen undervisning. Hun har ikke fået sine 

danskmaterialer, fordi budgettet er opbrugt. Så hun må kopiere undervisningsmateriale. 

Hun kommer også tilbage til en klasse, der ikke er blevet ordnet og gjort klar efter, at der 

er blevet malet i sommerferien. Computeren virker heller ikke, og alt det materiale som 

de har hængt op på væggene i tidens løb ligger spredt rundt omkring. Den manglende 

struktur og orden betyder ligeledes, at hun har problemer med at etablere et ordentligt 

undervisningsforløb i klassen. Og så begynder hun at bemærke, hvordan energien og 

gejsten i teamet er faldende. 

Materialer til dansk er ikke kommet – kun grundbog + arbejdsbog – ingen lærervejl. Individuelle bøger 
til elever, som jeg har bestilt ud fra niveau (og brugt tid på sidste år at vurdere) får jeg ikke pt. Budget er 
brugt. => Skal opfinde noget nyt. Jeg må kopiere. 

Møder op i klassen en mandag morgen – hele klassen er et stort rod. Der er blevet malet. Alt er placeret i 
en stor bunke (borde/stole/alt hevet ned fra vægge som vi lige har produceret/computer virker ikke => 
Alt er et stort rod). Kan mærke det presser mig. Betyder at der går 30 min. før undervisningen kan starte 
– udfordrende klasse – svært at samle dem op igen. 

Arbejdsgejsten mangler i teamet.  

(Idas dokument) 
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Arbejdet med at skabe forudsigelighed og struktur i hverdagen begynder at tære på hende 

og kollegerne. Kaosset omkring planlægning gør også klassen urolig. Det bliver sværere 

at kunne holde til at skulle bidrage til det gode arbejdsklima som arbejdsmiljørepræsentant 

og samtidig ikke selv at blive påvirket af det. Fælles Mål er også blevet færdige inde fra 

ministeriet, så det skal de også forholde sig til. Samtidig forsøger skolen at få styr på de 

koordinerende aspekter af arbejdet samtidig med, at Ida nu også udnævnes til at være 

afdelingskoordinator. Her nævner hun tid til fordybelsen, som et element af arbejdet, der 

ikke længere er til stede i den hektiske hverdag. Hertil kommer en række nye opgaver og 

roller oveni, som hun også påtager sig. 

Vi har ikke en aktivitetsplan som vi plejer på nuværende tidspunkt. Ture til fagene er ikke bestilt. Fælles 
emner er ikke lagt i årsplan. Jeg har endnu ikke haft tid til at arbejde med årsplaner pga. 
skema/morgenbånd/uuv/holdtimer+tov.tid skulle på plads først. Fælles Mål udkom 4.aug. Jeg har ikke 
haft tid til fordybelsen. 

Jeg har ikke før undervist på 2.årgang – alt er nyt + har tilføjet engelsk 3.årg – også nyt + foregår i 
lokaler, der ikke er undervisningsklar. 

Er blevet afd.koordinator – nyt for mig på denne skole 

(Idas dokument) 

I Idas refleksioner over hendes arbejde som arbejdsmiljørepræsentant giver hun udtryk 

for, at være placeret i en ambivalent rolle. På den side skal hun som nævnt have sin egen 

undervisning til at fungere, hvilket kræver en del planlægning og grundet skolens situation 

en del brandslukningsarbejde. Forudsigeligheden i hverdagen skal hele tiden etableres, 

men hun kan samtidig kun skabe kortvarig forudsigelighed frem i tiden. Der er selve 

undervisningslokalet, materialer til undervisningen, indholdet af undervisningen samt 

koordineringen omkring undervisningen med kolleger. Aspekter der også skal være 

forankret i de tekster, som skal produceres til forældrene. Forældrene er blevet vant til at 

få års- og ugeplaner. At de ikke kan få sendt dem afsted og at de i øvrigt hele tiden må 

fortælle forældrene om, at deres børn har fået nyt skema bliver en belastning i følelsen af 

at være professionel og have styr på ansvar de er blevet givet i form af elevernes skolegang 

og yderligere med den ganske omfattende omtale om, hvordan skolereformen ville 

medføre en helt anden type af skole.  

I den henseende er kommunikationen til forældrene blevet vigtig, fordi lærerne 

derigennem kan synliggøre og fremvise, at der er ’styr på klassen’. Samtidig bliver 

frustrationen fra de andre lærere, og ikke mindst Idas eget team, ligeledes kanaliseret over 

til hende qua rollen som arbejdsmiljørepræsentant. Og det bliver en rolle som samtidig 

kræver, at hun er i stand til at træde ud af sin egen rolle som lærer. Men hun er lærer, hun 

har de samme oplevelser, som kollegerne kommer til hende med. Det er heller ikke 

problemer hun kan løse. Noget handler om LOV409s udtryk og tabet af tidsautonomi. 

Andet om struktureringen af dagen, hvilket er ledelsens ansvar. Ida går med og lytter. Og 



 

 

forsøger at sende henvendelserne videre, og være der som bisidder. Men som hun skriver. 

Så står hun i de samme forhold.  

AMR- knap 1 år. 

AMR arbejdet: 

Jeg møder stor tillid og opbakning fra mine kollegaer. Den forsøger jeg at værne om og leve op til. Da AT 
brød sammen var det naturligt at jeg gik med. Lyttede til Hanne – sendte hende videre til KJ – mødte først 
modstand, men pressede på og hun fik løst problemet med tilstedeværelse. Møder ofte kollegaer på 
lærerværelset, som vil informere mig og gerne have jeg hjælper. Personligt eller fra teams. Modtog mail fra 
3.årg. om deres arbejdsforhold – stod også selv i dem.  

(Idas dokument) 

Dobbeltbindingen binder Ida mellem selv at være belastet på grund af sammenbruddet af 

skolens organiserende og koordinerende strukturer og hendes rolle som 

arbejdsmiljørepræsentant. Hun ser sig selv, som den der må ’holde hovedet koldt’: 

Har i teamet forsøgt at være den der holdt hovedet koldt. Tog mig af Louise da hun kom ind – satte hende 
ind arb.opgave/materiale i klassen. Har ligeledes taget mig af nogle løse vikarer i 2.y, midt i egen uv.tid, 
som stod for SA’s uv. – klasse overfor). Demokratidag/skolens fødselsdag – bliver meldt sent ud med 
hvordan. Regner med et færdigt program, men får link til, hvor jeg kan finde materiale. Jeg har udgivet 
ugeplan => jeg virker som om jeg ikke har styr på det. Utilfredsstillende. Uge 39 – stærkt samarbejde – 
vi laver en fællesuge. Koordinerer med fritidshjemmene. Kræver en del arbejde. 

(Idas dokument) 

Fordi der har været tilfælde, hvor ledelsen har misset at få sat vikar på, så forsøger de at 

undgå at fejlen sker igen, ved at få noteret fravær på skrift i ’den sorte bog’. Farven på 

bogen bliver noget lærerne referer symbolsk til. For dem er bogen et udtryk for mistillid 

og frustrationen over at skulle forholde sig til endnu en arbejdsgang gennem yderligere 

registrering. Idas forsøg på at være til stede for alle og være inde over kollegaernes 

problemer begynder nu for alvor at tære på hende. En kollega påpeger også, hvor meget 

ansvar hun er endt med at have påtaget sig for hele skolens trivsel. Til sidst ender det med, 

at hun kortvarigt mister besindelsen i klassen. En reaktion der selv forskrækker hende.   

Den sorte bog på skranken + yderligere registrering af fravær med kopier. = endnu en arbejdsgang. 

Bogen viser mistillid, fraværssedlen er indført fordi der i ledelsen har været misset at få sat vikar på – 
betyder mere registrering for os. 

Starter samarbejde op med XXXgården igen vedr. elev i klassen. Kan mærke arbejdspresset. Ondt i 
maven, sover dårligt, prop/hyletone i øret. Vi har startet morgensang på årgangen – styrer jeg. En kollega 
kommer ind i uv. –to elever er løbet væk – brug for råd. Det er XXXX, der påpeger mine mange roller 
og mit store ansvar. I 2.x meget uro ved spisefrikvarter/uddeling af EAT –jeg råber højt (ukontrolleret) 
for at få ro – det hyler i mit øre. 20 min. efter bryder jeg sammen. Jeg ved, at for jeg skal få det bedre, skal 
organisationen have det bedre – en koordineret fælles arbejdsmiljø indsats er påkrævet. Jeg tjekker 
sygefravær. Deltog i MED senere den dag for at få en indsats i gang. Nyt møde mandag – AMU + 
konsulent. Følte mig ikke tilpas.  

(Idas dokument) 
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Samtidig er det nye forberedelseslokale en faktor i, at Ida aldrig får ro for uroen og 

problemerne inde i hendes egen klasse. Da jeg er med Ida på arbejde registrerer jeg selv 

følgende om at sidde i rummet: 

Forberedelseslokalet 

Forberedelseslokalet er firkantet og, sjusser jeg mig frem til, en 3 x 3 kvadratmeter stort og som Ida 
fortæller mig senere, så er det et forhenværende grupperum til eleverne, der er lavet om til teamets kontor. 
Én af lærerne er taget på arbejde, selv om hun stadig er småforkølet. En sødlig duft fra ovnfadet placeret 
lidt til højre for mig pirrer mine næsebor i de to timer vi forsøger at sidde der i stilhed. Oven på stanniolet 
ligger der en seddel med navn på kagens ejermand. Det er skrevet med tusch, og Ida nipser lidt fra den 
undervejs. Selvom lokalet er trangt, så er der også hyggeligt. Der er udsigt over boldbanen og man føler sig 
omkranset af skabene, og stakkene med bøger og mapper. Teamet har også medbragt deres egen 
kaffemaskine. Ingen af dem kan fordrage ’kolbekaffen’ ovre fra personalerummet. Bordene er placeret inde 
i midten af rummet. Det er kun muligt at gå højre om fra indgangspositionen for at komme til bagsiden 
af rummet. Langs alle væggene er der placeret enten skabe eller kasser med ting til undervisningen. Der er 
også rodet i det lille rum. Rodets undtagelse er glasvæggen udgjort af rummets bagvæg, der også består af en 
bagdør ud til en mindre ’terrasse’, hvorfra det er muligt at gå ned af trappen til grundniveauet med udsigten 
ud over boldbanen, hvor der i løbet af de to timer vi tilbringer på kontoret for det meste er forskellige former 
for idrætsaktiviteter. Det er en varm dag, og døren ud til terrassen står på klem for at lukke frisk luft ind. 
Jeg kan se eleverne, der er i gang med at dyrke sport på boldbanen og de hujende og hvinende lyde fra 
frikvarteret strømmer ind gennem døråbningen. Jeg kan nu også høre, hvordan lydene indefra de to 
tilstødende klasseværelser går gennem væggen. Nu er vi omgivet af lyd. Lyde inde fra eleverne i klasserne, 
fra boldbanen og frikvarterne udefra, og lydene fra de lærere, der løbende går ind og ud af kontoret; de 
sætter sig, de bliver stående, de snakker, de laver kaffe, de siger ikke noget, de har glemt deres nøgler, de 
går ud igen. Jeg kan høre en lærer tælle ned fra 10, en udbredt metode til at skabe ro i klassen, inde ved 
siden af, men støjen fortager sig aldrig. I frikvartererne flytter den fra venstre og højre side af min sideposition 
over til at komme bagfra og forfra. Imens der er undervisning er det muligt at høre alt, hvad læreren siger, 
og der er en gennemgående støj fra eleverne. Vi står og snakker lidt om den nye måde at arbejde på. ”Vi 
har lært at grine og smile af det” siger en af Idas kolleger til den nye virkelighed. ”Ja, vi græder ikke så 
meget mere” svarer Ida i et sarkastisk tonefald. Ida fortæller, at arbejdstilsynet har været forbi og lavet 
fokusgruppeinterview med et repræsentativt udsnit af skolens medarbejdergruppe, og at de mangler at lave 
interview med ledelsen. Ifølge hende ender det med stor sandsynlighed i et påbud fra arbejdstilsynet. Jeg 
tænker, hvad skal de egentlig stille op. Der er jo de lokaler, der er, og skolen er klemt inde af byen med 
begrænset grund til at bygge på. Men jeg kan forstå på Ida, at påbuddet ikke går på forberedelseslokalerne, 
men at der er for mange opgaver og for lidt tid til at løse dem. Jeg tænker igen, hvordan et påbud skal 
hjælpe hverken ledelse eller medarbejdere. Rammerne er jo som rammerne er. Stine har siddet og lyttet til 
vores snak inde i forberedelseslokalet. Hun fortæller, at hun har fået rollen som vikarplanlægger i 
indskolingen. Den nye måde at opgøre opgaver på, hvor der ikke længere sættes et timetal på opgaver, 
såsom hendes egen funktion som vikarplanlægger, skaber store problemer for hende. Hun er nødt til at lave 
den type af opgave enten om aftenen efter arbejde eller om morgenen inden arbejde. Der er også en uenighed 
om, hvor lang tid der bør bruges ugentligt på varetagelsen af vikardriften. Ledelsen vil helst undgå at sætte 
et fast timetal på. Ida fortæller, at tillidsrepræsentanten har forsøgt at holde dem fast på, hvorvidt det skal 
være eksempelvis 5 eller 10 timer ugentligt.  

Feltnote 9/9-15 

Forberedelseslokalet er placeret lige op ad hendes egen klasse, så hun kan høre, hvad der 

sker derinde. I den hårde periode efter sommeren med den store vikardækning bevæger 

lydene sig gennem væggen og giver hende påmindelser om, at vikaren ikke kan magte 



 

 

klassen. Lydene fra klassen er løbende påmindelse om, at der ikke er styr på klassen, og 

en løbende påmindelse om alt det ved det nye skoleår og den nye skole, som ikke er på 

plads. Ida er kommet tilbage fra sin stresssygemelding. Og der er stadig meget lidt 

kontinuitet i vikarernes tilknytning til klassen. Nye vikarer betyder større uro gennem 

fraværet af stabilitet og struktur i elevernes hverdag og er samtidig en stor belastning for 

Ida, der hele tiden skal sætte de nye vikarer ind i arbejdet. Støjen påmindelser gennem 

væggen og dertilhørende afbrydelser bliver en konstant påmindelse om det dobbelte svigt, 

der foregår i klassen. For både elever og vikaren, der ikke kan styre klassen og som betyder, 

at Ida gentagende gange bevæger frem og tilbage mellem forberedelseslokalet og 

klasseværelset. Hvilket til sidst også ender med at efterlade Ida udmattet og resigneret. 

I: Det går helt amok derinde ik, og der var jo den ene og den anden sag med forældre og jeg ved ikke hvad, 
og børn der opførte sig uregerligt i den tid. 

A: Det kommer du tilbage til? 

I: Det kommer jeg tilbage til, og et eller andet stod jo skal være med til at løse det. Jeg skal forsøge at løfte 
det, og jeg blev med at sige til ledelsen, I er nødt til at have, jeg er nødt til at have en fast vikar, der er 
derinde i de andre timer, I kan ikke blive ved med at sende en løs vikar, altså sådan en ny vikar hver dag, 
det kan de ikke forholde sig, det er simpelthen for hårdt. Men i den tid fra at jeg er tilbage med, jeg er 
tilbage fra, det er før efterårsferien, jeg er vel tilbage fra slutningen af september eller starten af oktober. Og 
så indtil at Mie kommer tilbage til klassen, altså efter jul, kommer der ingen fast vikar. Så jeg bliver ved 
med at skulle forholde mig til nye vikarer, samle op hele tiden, altså, hvor jeg tænkte, hold kæft hvor er det 
umenneskeligt. Det kan de simpelthen ikke være bekendt. Og jeg var lige 

A: Bliver du så nødt til at gå ind og skabe ro i klassen? 

I: Det gør jeg, jeg reparerer hele tiden på klassen, og jeg er hele tiden den, der skal tage forældrehenvendelser, 
og jeg er også den, når jeg sidder i mit forberedelseslokale, som ligger fysisk lige ved siden af mit klasseværelse, 
og når jeg så kan sidde og høre, hold kæft, det går fuldstændig amok derinde, vikarerne de står simpelthen 
hjælpeløst og råber, så rejser man sig fra sin forberedelse, går ind, taler med klassen igen og får stoppet det, 
der foregår, og de børn der så er stukket af, får hentet dem tilbage eller sidder og snakker med dem, eller 
hvad fanden ved jeg, nå, ind, tilbage igen, hvor kom jeg fra. Og sådan var det jo, altså, det var ikke sådan 
hver eneste dag, men sådan var det stort set hver eneste uge, var der jo alle de der afbrydelser, som jeg var 
nødt til at tage mig af. Og til sidst får jeg det sådan lidt, jeg har sagt det til dem så mange gange herover, 
så resignerer man og siger det kan være lige meget. Jeg skal jo åbenbart klare det selv. Så selvom man 
egentlig har siddet og fået at vide da man var sygemeldt, ej men du skal også passe på ikke at tage for 
mange opgaver på dig, og ikke, du skal altid have den der sådan, at det er dig der skal løse det hele, så 
skal der fandme også være nogen andre der gør det. Og det er der ikke. Det har der ikke været. Så det 
har jo været. 

Imens Ida er stresssygemeldt fortæller psykologen hende, at hun skal blive bedre til ikke 

at påtage sig for meget ansvar, at hun skal sige til sig selv, at forholdene ikke har noget 

med hende at gøre. Men det bliver stort set umuligt, når både klassen sejler, de fleste i 

teamet er sygemeldt og så mange lærere på skolen er stresssygemeldt eller døjer med 

stresssymptomer. Så er der ikke andre, der kan træde til. Og på den måde får forholdene 

noget med hende at gøre, uanset hvor mange gange hun fortæller sig selv det modsatte. 

På samme måde som lydenes bevægelse gennem forberedelseslokalets væg mindede 

hende om situationen inde i hendes egen klasse. 
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A: Så bliver alternativet at lade stå til? 

I: Enten så lader du stå til eller resignerer og tænker, det har ikke noget med mig at gøre, det var sådan 
et godt råd jeg fik af min psykolog, du er simpelthen nødt til at lære at sige, det har ikke noget med mig at 
gøre, det, så du ikke tager det ind. Og det har jeg jo så også øvet mig i, for sådan når kollegaer er kommet 
og har været rigtigt kede af det, og har brudt sammen. Så hele tiden så kører der den der plade inde i 
hovedet, det har ikke noget med mig at gøre, fordi, forsøg nu at løse det for vedkommende eller vis, hvor det 
kan løses henne, men lad være med at tage det ind personligt, når folk står og er brudt sammen. Og det 
har også hjulpet mig til at være bedre til at ligesom at sende tingene videre, men jeg bliver bare så frustreret 
over det, når opgaverne så ikke bliver løst. Altså.  

Som jeg har vist bliver indholds- og tidsreformen en belastning af flere sammenfaldende 

årsager. Idas position som arbejdsmiljørepræsentant bliver på mange måder 

kanaliseringspunkt for de mange frustrationer og belastninger, som lærerne oplever i 

arbejdet på tværs af skolens klassetrin, men som også handler om selve måden reformen 

rent praktisk iværksættes på uden indledende tid til at forstå eller planlægge reformens 

intentioner kombineret med den ændrede tidsramme omkring arbejdet. Mange af lærernes 

frustrationer handler om lockouten, den nye arbejdstidslovs indhegning af praktiseringen 

af faglighed, sygemeldinger i teamet som teamet må løfte, ekstra opgaver som teamet må 

løse i de tidsrum de har på skolen, et pres fra omverdenen, en følelse af ikke at blive hørt, 

og at deres opråb ikke bliver taget alvorligt og handlet på, og så selvfølgelig de 

skematekniske ting. Ida bliver i den forstand et absorberingsfilter mellem lærerne, sig selv 

og så ledelsen på den anden side. Ledelsen er den position, som lærerne kan rette 

frustrationerne hen, selvom en stor del af problemerne, på nær skemalægningen, er vilkår 

etableret i skolens omverden. 

Der er ikke rigtig nogen som ved, ud over de overordnede begreber om mere bevægelse, 

fordybelse og anderledes og spændende undervisning, hvad der er det egentlig indhold i 

reformen. Hvordan det skal praktiseres og ikke mindst, hvordan det skal praktiseres på 

de forskellige klassetrin efter at alfabetet er hoppet eller, der er blevet stemt med fødderne. 

Ledelsen kan heller ikke sige det præcist, men som et forsøg på at give lærerne indflydelse 

på processen lægges beslutninger af de nye tiltag ud i de enkelte teams med ofte korte 

deadlines, der ender med at presse mange teams endnu mere. Ida ender med at være et 

knudepunkt for de organisatoriske problemer og det vedvarende omverdenspres mange 

af lærerne har oplevet, og som de forsøger at bearbejde og finde sin plads i. De kulturelle 

forskelle i tilgangen til lærerarbejdet, og dermed i praktiseringen af tidsmiljøet, er så 

forskellige. Eksempelvis ved at forberedelses i koncentreret og intensiveret form skal 

udføres i de skemaangivne tidsrum uden mulighed for at bearbejde og tilrettelægge de 

tids- og stedsmæssige kvaliteter ved det tidsrum lærerne skal være til stede – som i 

forberedelseslokalet, hvor lydenes bevægelser samtidig er konstante påmindelser om en 

reform og en skoledag, som ikke er under kontrol eller klarhed. Når lærerne i så vid 

udstrækning ikke føler, at de har styr på deres undervisning, at klasserne til dels er ude af 

kontrol pga. manglende kontinuitet i voksenkontakten, og der samtidig er en 



 

 
gennemtrængende offentlig diskurs om lærernes evne til at løfte undervisnings- og 

læringsopgaven, så kan det ende med at ramme tiltro til egne evner som både lærer og 

person.  

At miste selvtilliden 

Aili (2007) har i forbindelse med de svenske skolelærere peget på, at presset fra lærernes 

omverden, eller hvad der kunne kaldes for den offentlige diskurs om lærerfaget, betyder 

meget for lærernes opfattelse af sig selv som lærerprofession. Noget som Mie især mærker 

i tiden op til reformerne, som en følelse af hele tiden at blive vurderet som lærer. Også af 

venner og bekendte. Som at være en alle har ret til at have en holdning om og mistillid til.  

A: Kan du prøve at fortælle mig, hvad der sker op til, at du bliver sygemeldt med stress? 

M: Jamen - op til perioden, hvor jeg bliver sygemeldt med stress, der, lige for inden, der har der jo været alt 
det med lockouten. Og vi har været, det passer ikke, vi har været lockoutet, kommer tilbage, så var der jo 
så et år inden at den nye reform skulle træde i kraft, og den nye arbejdstidsaftale og det hele. Og det år, 
det var super barskt, det var hårdt, det var hårdt at komme tilbage efter lockouten. Og jeg tror egentlig at 
noget af det der, eller noget af det, ja noget af det der i hvert fyldte rigtig meget hos mig, det var den vurdering, 
der hele tiden blev foretaget af andre i forhold til mit arbejde, og hvor jeg også begyndte at føle, at det blev 
næsten også personligt, i forhold til mig som person. 

A: Vurdering fra det politiske, fra offentligheden eller? 

M: Nej, fra venner, familie, og hvem man ellers mødte - rundt omkring. Det var hårdt, det var enormt 
barskt. Og det påvirkede mig meget. Og mere og mere. Og så tror jeg så, og samtidig med at man, altså 
jeg var meget optaget af alt det her, og hvad der foregik og, alt det fagforeningsmæssige også. Og det kunne 
jeg mærke, det trak mig ned. Samtidig med, at man jo følte, at man var lidt bundet, man var jo bundet 
på hænder og fødder, og kunne ikke rigtig gøre noget. Man kunne ikke gøre en forskel, man havde prøvet 
og forklare, og fortælle og råbe op. Og så her på stedet, der følte jeg ikke rigtig, altså man kunne ikke, 
man kunne ikke rigtig få noget svar fra ledelsen om, hvor de stod henne. Og hvad deres syn var på tingene. 
Altså, de kunne godt, de kunne godt sådan bare lidt fortælle, ah, men det var også en svær situation og 
sådan, men man fik aldrig dem i tale om, hvad er jeres holdning til det, der foregår. Og til det der kommer 
til at foregå fremadrettet.  

A: De var afventende? 

M: Ja, meget afventende. Og fortalte ikke noget om deres holdninger. Meget lidt i hvert fald. Og det synes 
jeg også det var svært at arbejde med, når man ikke vidste, hvor man havde dem henne. Ja. 

A: Så det er utydeligt, hvad det er, hvad skolen skal være for et sted? I det år? 

M: Ja, det er det. Og jeg synes vi var, vi var meget pressede, både af vores egne individuelle planlægning, 
men også med alt, hvad der kom ovenfra fra ledelsen. Hvad de forventede af den her skole, og hvad vi 
skulle gøre, hvad vi skulle foretage os, alle de her emneuger der var, featureuger, og jeg synes der var meget 
lidt struktur, og meget lidt styring oppefra i forhold til planlægningen. Så alt blev lagt ud til os i teams, at 
vi skulle finde ud af det. Og tit var det med meget korte deadlines.  

A: Så det lyder som om, at der er nogle ambitioner om at lave for eksempel mange emneuger, men selve 
udførelsen eller hvordan de sådan skal tage sig ud, det er? 

M: Det var meget op til os selv. Det var ikke, det virkede ikke som om i hvert fald, at ledelsen havde gjort 
sig de store tanker omkring det - så vi gjorde bare som vi plejede at gøre – agtigt. 
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Skoleledelsen forsøger som nævnt tidligere at gå ind i det nye reformår med ambitioner 

for skolen samtidig med, at der eksisterer en generel tvivl og uklarhed over, hvordan 

reformen skal udføres i praksis. Derfor opleves de mange tiltag som ledelsen vil iværksætte 

som en ekstra belastning oven på en allerede uklar og ustruktureret skolestart. Også her 

opleves skoleledelsens forsøg på at bruge teamet som stedet, hvor lærerne må hente de 

ekstra ressourcer til det øgede opgavepres, og som et forsøg på at give de enkelte teams 

indflydelse på reformens realisering på skolen snarere som om, at uklarhederne skubbes 

ud til de enkelte teams i mangel på bedre svar. Lanceringen af reformen ender i stedet 

med at være præget af omskifteligheder i teamet, langtidssygemeldinger, lærere der 

stopper, løbende nye vikarer og dermed nye arbejdskolleger, som også bryder sammen og 

græder på teamets forberedelseskontor. 

A: Så den måned der, fra hvor du kommer tilbage, kan du prøve at sige noget mere om den, frem til at du 
bliver sygemeldt? 

M: Orh ja, det var, jeg synes det var, det var øhm. Vores team, nu er vi jo tredje klasse, men da vi startede 
i første var vi et team, da vi så kom videre hen i anden var vi et nyt team, og nu i tredje er vi et nyt team. 
Og der har været langtidssygemeldinger af flere omgange, fra flere i teamet. Der har været nogen, der er 
stoppet, og søgt noget nyt, og så har vi så skulle arbejde med vikarer i mellemtiden, inden der bliver ansat 
ny i stillingen. Og jeg tror der er, måske tre eller fire faste, der er røget ud af teamet, hvor der så i mellemtiden 
nu har været dækket ind med vikarer, mere eller mindre faste. Og er kommet nye til. Så det har selvfølgelig, 
eller det har presset meget også, at der hele tiden var nye arbejdskollegaer at forholde sig til også, og som 
man skulle sætte ind i vores arbejdsgang og ind i, hvordan vi, den pædagogiske linje på stedet, og med 
klasserne, klasserne er meget forskellige her. Ja. Så det var. Det var oven i ens almindelige arbejde. Der 
var flere der brød sammen heroppe og græd. Man skulle have kontaktet ledelsen, man skulle have fået 
nogle vikarer på i klassen i stedet for og, det var bare benhårdt at være her. Folk var rigtig kede af det, og 
rigtig rigtig frustrerede. Ja. Både på grund af arbejdspres og på grund af manglende information fra ledelsen, 
og nogen der blev ansat til at varetage en stilling, som de slet ikke havde været klar over var, som den nu 
var. I forhold til hvordan klassen var skruet sammen og forældresamarbejde og det har været meget at 
skulle overskue. 

A: Og det bringes også med ind i teamet? 

M: Det bringes også med ind i teamet. Og især når de sidder og græder her, og har svært ved at få det hele 
til at hænge sammen. Har ikke tid nok til at forberede sig. Og det. Der er vi i hvert fald sådan et team, 
at det kan vi ikke sidde overhørig, at så tager vi os tid til og hjælpe dem, der er ude i en svær situation. 
Vel vidende, at det så kommer til at presse os, fordi vi tager vores egen forberedelsestid, så vi har heller 
ikke tid nok. Ja, oven i det, så synes vi jo, at vi har en ledelse, der har været svær og møde og tale med. 
Fordi de selv var pressede. Så vi mødte jo næsten altid en lukket dør. 

A: Har de givet udtryk for det også, at de godt vidste, at det var svært at komme i kontakt med dem? 

M: Ja, det har de. Det har de. Absolut. Ja. 

A: Og begrundelsen har været, at de også har stået med stort arbejdspres, som du siger. 

M: Ja. 

A: Og så rent symptommæssigt, rent fysisk og psykisk, hvornår begynder du så at mærke, at der er et eller 
andet galt? 



 

 
M: Altså jeg tror, jeg tror, der har været noget galt længe, men det kan jeg jo se nu. At jeg har været presset 
under al den her tid op til den nye reform og den nye arbejdstid.  

A: Så allerede inden det træder i kraft, når du kigger tilbage på det. 

M: Ja, der har vi også været under et stort pres på skolerne rundt omkring, og også på den her skole, ja. 
Men jeg kan jo mærke det ved, at jeg får helt de klassiske symptomer med at jeg bliver i dårligt humør, 
meget kort lunte og snapper af ikke ret meget. Bliver enormt påvirket af larm og forstyrrelser, får hovedpine, 
det sætter sig, det går lige i maven på mig også, og jeg kan ikke sove om natten. Og kan ikke holde styr 
på mine tanker, og glemmer, og så, noget af det værste, jeg, og det virker som om, at det er noget der kom 
lige pludselig, og det var det jo ikke, men at jeg pludselig vågner op, og bare slet ingen tiltro har til mig selv, 
og hvad jeg egentlig står for, og hvad jeg kan, og bliver meget følsom. Lader alt gå ind. Jeg har slet ingen 
filter, kan slet ikke sortere i noget. Ja. Og der, jeg kan mærke det påvirker rigtig meget også på 
hjemmefronten, at det bliver anderledes derhjemme. Har ingen overskud, og kan ikke håndtere, hvis der 
er noget der ikke lige går som jeg synes det skal gå, og ja.  

A: Så du begynder også at tvivle på dig selv? 

M: Meget. Rigtig meget. 

A: Som lærer, som person eller? 

M: Det hele. Det hele, og det er, det var rigtig slemt. Og meget mærkelig situation pludselig at være havnet 
i. Og, og fra at det stille og roligt begynder at rulle i en, til at det går op for en, at der er et eller andet galt, 
der går lang tid.  

Mie bliver i takt med at hun udvikler flere stresssymptomer mere påvirkelig over for lyd. 

Hun har samme type forberedelseslokale som Ida i forrige afsnit, så hun kan på samme 

måde høre alt, hvad der foregår inde i klasserne, hvilket giver en selvforstærkende effekt. 

Til sidst ender det med, at hun i stigende grad internaliserer belastninger og mister 

selvtilliden på sig selv som lærer og som person. Som hun selv siger så sker det over tid, 

og i en kombination af flere forskellige former for belastninger. Internaliseringen af både 

det strukturelle og hverdagslige pres og kaotiske tilstand betyder, at Mie ender med at 

opfatte sig selv som doven. Selvopfattelsen af virkeligheden og den fortælling hun gradvist 

bygger op om sig selv bliver til tvivlen på sig selv. 

A: Så hvad gjorde man før?  

M: Før den nye arbejdstidslov? 

A: Mmm 

M: Der arbejdede man til, at man var færdig. Og der arbejdede man jo også hjemmefra, så der havde man 
jo al den tid i verden man ønskede og gøre brug af. 

A: Og gjorde du også det? Var du en af dem, der brugte den tid, der skulle til? 

M: Ja, det gjorde jeg. Ind imellem var jeg her på stedet, det var ikke så tit. Som regel, så tog jeg hjem, når 
jeg var færdig med at undervise med mindre vi havde teammøder og andre mødeaktiviteter selvfølgelig. Og 
så tog jeg hjem og så arbejdede jeg videre derhjemme, og så lagde jeg det til side, når ungerne var smidt i 
seng og så videre, så satte jeg mig, og så på det sidste. Man svarede jo også mange forældremails. Og mails, 
hinanden imellem i teamet. 

A: Og hvad snakker I så om. Altså dig og psykologen - hvad snakker I så om, at du skal gøre? 
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M: Jeg tror det handlede meget om i starten, egentlig mest bare, at få mig tilbage. Fordi jeg havde det rigtig 
skidt, og jeg jo ikke synes jeg kunne noget som helst. Og jeg synes jeg var doven. Det var, ja, jeg tror jeg 
fik et billede af, jeg jo var bare var doven, at jeg ikke gjorde det jeg skulle gøre. Og det tog helt vildt lang 
tid. 

A: Og hvordan ændrede det billede sig så? 

M: Det er sørme svært at sige. Hvordan det ændrer sig. Jeg tror bare, altså, det ændrede sig bare rigtig 
meget i samtalen med hende, og at man følte man sad over for en, der ikke dømte en, en der lyttede til en, 
og der, heldigvis, havde et helt andet syn på en, og et helt andet billede af mig, end hvad jeg selv havde. Og 
hvor hun ligesom kunne begynde at hjælpe mig med at sætte tingene på plads. Og fortælle, hvorfor jeg havde 
det som jeg havde det. Og ligesom kunne begynde og adskille min selvopfattelse fra virkeligheden egentlig så 
ud. Og hvordan hun lige gjorde det. Det kan jeg ikke lige sidde og fortælle dig nu og her. Men jeg tror 
egentlig det var den proces hun fik startet op i mig, som så gjorde, at der var, at jeg kunne begynde og forstå 
nogen processer, der var startet i mig, som havde en negativ indvirkning på mig, og på min måde at opfatte 
mig selv på, og på min måde og arbejde på.  

A: Som bliver til en tvivl, og den tvivl bliver så flyttet lidt ud igen? 

M: Ja. Hvor man lige så stiller begynder at blive bygget op igen. Og blive sig selv igen. Men hvor hun 
ligesom også får fortalt mig, at det, at det selvbillede jeg havde fået og havde dannet mig i det seneste stykke 
tid, om mig selv, det var ikke sådan som jeg var. Og at det jo ikke var mig. Ja. Jeg ved ikke om det giver 
mening for dig. 

Psykologen bliver den der ikke dømmer hende, og som i kontrast til den følelse som Mie 

i længere tid har haft, så lytter psykologen til hende. Psykologen arbejder med Mies 

opfattelse af sig selv for derigennem at genopbygge hendes selvtillid og tiltro til sig selv 

som lærer. Særligt adskillelsen af omverdensvilkår og Mies egentlige mulighed for 

indflydelse på situationen samt internaliseringen af den offentlige diskurs og de 

strukturelle vilkår bliver afgørende for, at psykologen hjælper Mie til at få det bedre. Ved 

at fortælle Mie, at det ikke er hende, der er noget i vejen med – den opfattelse som hun 

over tid er endt med at have af sig selv som lærer og som person. Som det var med Ida 

og hendes psykolog, så bliver strategien for Mies psykolog også at give hende redskaber 

til at lære at sige ’pyt’ og lære Mie at sige fra over for de opgaver, som hun ikke kan nå i 

arbejdstiden. Og det er noget, som Mie siger det, hun arbejder på. Både at sige pyt til det 

hun ikke når og samtidig ikke lade sig påvirke personligt af, at hun indimellem må slå op 

på en side i bogen og uden forberedelse lave undervisning på stedet.  

M: For jeg har stadigvæk, altså stadigvæk huller, hvor jeg går lidt, hvor jeg kan mærke, nu er jeg på vej 
ned. Ja.  

A: Og det er så de samme symptomer, som du snakkede om tidligere, med manglende overskud og 
irritationer. Hvis du begynder at blive presset? 

M: Ja. Og meget med at være lydfølsom.  

A: Og lydfølsom også? 

M: Hvor jeg kan mærke, også når jeg er inde i klassen, hvis jeg ikke kan tåle ret mange lyde, og jeg kan 
jo høre på mig selv, hvis jeg begynder at hæve stemmen, og hvis jeg bliver irritabel, ja.  



 

 
A: Så – mere i forhold til i dag, hvordan arbejder du så med og ikke at komme ud i de samme 
belastningssymptomer? 

M: Jeg tænker utrolig meget over, hvad jeg bruger min tid på. Og forsøger og, når man er i et tidspres, og 
arbejde som, egentlig som jeg plejer, og gøre det jeg skal gøre, og når det jeg når. Og hvis jeg ikke kan nå 
at forberede en undervisningslektion eller to, eller fem, så er der ikke så meget at gøre ved det. Altså så 
bliver det simpelthen med at slå op i bogen på side sådan og sådan. Og heldigvis vil jeg sige, så er jeg ikke 
en helt nyuddannet lærer, men blev som sagt færdig i år 2000, så jeg har heldigvis noget erfaring at kunne 
trække på. Men det betyder jo ikke, at det ikke presser en. Fordi det betyder også, at man ved hvordan 
ens undervisning kunne have været, hvis man havde haft tiden. 

Det er samtidig ikke befordrende for Mies lydfølsomhed at sidde i samme type 

forberedelseslokale som Ida med de 3 x 3 kvadratmeter og vægge, der er tynde nok til, at 

de kan høre aktiviteterne inde i de tilstødende klasselokaler, når de skal forberede sig. Og 

selvom Mie har fået værktøjer af psykologen til bedre at håndtere de nye rammers 

tilrettelæggelse af arbejdet, så har hun ikke længere den samme motivation for arbejdet. 

Værktøjerne hun fik af psykologen hjælper hende med at overkomme de af dagligdagens 

belastninger, som følger med ikke at have tid til at udføre opgaven ud fra hendes egne 

faglige standarder, men samtidig betyder det også, at der opstår en ny distance mellem 

hende og hendes arbejde som noget, hun må forsøge at håndtere.   

A: hvis du skulle beskrive dig selv udefra, hvad karakteriserer dig så som lærer i dag? 

M: At jeg ikke er lige så passioneret for mit arbejde som jeg har været tidligere.  

A: Okay 

M: Og det lyder som en floskel, men det sådan det er.  

A: Og når man ikke er lige så passioneret, hvordan ser det så ud? 

M: Jeg håber ikke, at det er noget børnene oplever, og forældrene oplever. Og det tror jeg faktisk heller 
ikke, at de gør. Jeg tror stadigvæk de ser den samme smilende og imødekommende Mie, der passer sit 
arbejde og der har styr på sin undervisning. Men øhm. Men jeg er ikke ligeså glad for mit arbejde, som jeg 
har været tidligere.  

A: Hvilke dimensioner af det, er det så der gør, at du ikke er ligeså glad for arbejdet som lærer, som du 
var tidligere? 

M: Jeg synes vi arbejder under nogle forkerte rammer. Som binder os. Og det er svært, at skulle arbejde 
under de her rammer, hvor de fortæller os, at du skal være kreativ fra, at du møder ind kvart i otte til du 
går hjem klokken seksten. Og så er det slut. Og jeg har valgt at arbejde så godt, eller jeg har valgt at 
arbejde efter lov 409. Hvilket betyder, at jeg arbejder ikke hjemme, jeg besvarer ikke mails derhjemme. 
Det kan godt være jeg læser en mail derhjemme, men jeg svarer ikke nogen, der går ikke noget ud af huset 
før jeg sidder her på min pind igen. Og det samme med, hvis der er akut opståede fravær. Så skriver jeg 
ikke vikarplanen hjemmefra.  

For Mie er det rammen, der binder fagligheden. Men som hun beskriver er rammen ikke 

kun sat af arbejdstiden. Den handler også om det omverdenspres, der er skabt omkring 

folkeskolen. Det nye er, at den nye arbejdstid så tydeligt sætter formen over indholdet. 

Rammen om arbejdet bliver det som former arbejdet, i stedet for det er 

indholdsdiskussionen som forandrer praksis. Tilstedeværelseskravet kombineret med en 
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beskrivelse af en ny skolereform, som kun rummer formbeskrivelser – bevægelse, 

fordybelse, lektiecafe m.m. – og med beskrivelser som, at alle eleverne skal blive dygtige 

som de kan blive i udgangspunktet kun formgivende. Ud over at de skal bruge energi på 

at genetablere et undervisningsrum og læringsmiljø, så skal det nu også ske ved at de skal 

etablere et nyt og anderledes undervisningsrum, som ingen kan sige præcis hvad består af. 

Men som er det indhold, der reelt skal bære reformen ud i livet fra ord til handling. 

Mellem form og indhold 

Mens jeg selv går rundt på skolerne tænker jeg selv flere gange for mig selv, at der ikke er 

sket meget nyt fra da jeg selv gik i skole. Jo der er dans som pause, der bliver lavet quiz 

og byt ude i skolegården, hvor bevægelsen er eleverne, der bytter kort med hinanden. Men 

er det den ny og anderledes skoledag? Og var det intentionen i den formformulerede 

beskrivelse af bevægelse i undervisningen? At stemme med fødderne i samfundsfag, som 

Marianne tidligere berettede om som et af ministeriets egne forslag. Den manglende 

præcisering af hvad reformen kan tilbyde af andre typer af læringsrum kræver helt andre 

af typer af pædagogiske og didaktiske overvejelser, som af mange gode grunde ikke finder 

sted, men som bliver internaliseret til en utilfredshed og fortvivlelse i et arbejde, hvor 

meget af tiden først og fremmest går med at etablere et læringsrum gennem skabelsen af 

struktur og adfærdskorrigerende tiltag som klasseledelse. Og i en dagligdag, hvor 

undervisningen er struktureret omkring en temporalitet som ofte ikke muliggør, at lærerne 

kan tænke ud over det produktionstempo, som er indbygget i det eleverne skal nå at 

undervise i. Som Ida siger det: 

A: Men du nævner også de 45 minutter lidt som en, lidt en begrænsning, altså at man ikke rigtig kunne 
nå at bringe meget af sin viden i spil for eksempel forskellige læringsstile. Så det gamle tidssystem, kan du 
prøve at forklare lidt om, hvad du tænker? 

I: Jamen jeg tænker lidt, at netop det der med at skal være inde og have et enkelt fag i 45 minutter, og 
have et, altså, have et pensum, du skal nå, det kan selvfølgelig godt være lidt presset ind og imellem ik.  

A: På grund af pensum eller hvordan? 

I: Pensum er omfattende og nu havde jeg eksempel en udskolingsklasse i kristendom eller niende klasses 
afgangseksamen, eller afgangsprøve skulle de til, og jeg havde 45 minutter om ugen, og og det er altså ikke 
ret meget. Heldigvis havde jeg så også engelsk, det var så to lektioner om ugen eller tre tror jeg faktisk det 
var på det tidspunkt. Så man måtte jo mingelere lidt rundt og sige, nu er vi simpelthen nødt til at fordybe 
os noget mere i det her, for det er også pensum, og de ændres, man skulle til afgangsprøven bagefter. Men 
45 minutter det er simpelthen for lidt til at kunne løfte det, altså det der store pensum, der er. Så på den 
måde kunne jeg da godt tænke mig, at der var givet lidt mere tid til nogen af fagene. Men i og med, så vil 
jeg også sige, hvis der så var givet en dobbeltlektion, altså så det havde været halvanden time, og det havde 
ligget samlet, altså så havde det jo været fint, så havde det været noget helt andet man kunne, man kunne 
have nået, at der havde været mulighed for fordybelse, også fordi man ikke synes, at hvis man lavede en 
anden aktivitet, der måske var, at det vi i dag kalder af en lidt mere understøttende karakter, hvis du 
havde lavet den ind imellem undervisningen, så ville du ikke føle, at du havde spildt noget tid. På 45 
minutter, hvis du også skal lave noget, hvor man tænker, nu skal de også, nu skal vi også gøre noget andet 



 

 
end vi sådan sidder og har diskussioner eller vi sidder og har nogen oplæg eller et eller andet, så er tiden 
bare gået i løbet af, af meget kort tid.  

A: Så den bliver meget kostbar, hvor man heller ikke vil komme til at lave for mange anderledes måder 
at organisere undervisningen på, fordi man skal have nå igennem 

I: Fordi, især med udskolingselever, du skal simpelthen nå igennem ik. Der er enormt meget pres på for 
at kunne nå pensum. 

Hvad jeg har forsøgt at illustrere i de foregående afsnit er i hvor høj grad de to lærers 

stressreaktioner er internaliseringen af strukturelle vilkår som bevæger sig fra så diffuse 

vilkår som offentlige diskurser, til den nære kritik af arbejdet fra omgivelserne, den 

manglende mulighed for i fællesskab at udvikle sin egen lokale skolehistorie på stedet, som 

lærerne kan identificere sig med til forsøget på at forstå, hvad det er reformprojektet går 

ud på uden tid til reelt at tænke over det. Formen er givet men indholdet er uspecificeret. 

Der skal på den ene side være flere undervisningstimer, der er en faglighedsdiskurs, 

eleverne skal lære mere og forældrene er opsatte på, at deres børn skal lære mere. Men 

samtidig skal det være anderledes, nyt og spændende og helst foregå uden for 

klasseværelset. Og endnu bedre uden for skolen. Og så er selve tempoet i 

læringsproduktionen også en øgning af presset i dagligdagen, der samtidig er en kontrast 

til den fremsatte vision om en anden type af skoledag - som mange af lærerne havde set 

frem til at skulle udleve. I stedet bliver det mere af den samme undervisning eller som de 

fleste af lærerne beretter om – undervisningen på rutinen, via Ipads og lærebogsmaterialer 

fordi det ikke kræver forberedelse.   

I: Jamen altså inden lockouten kommer, og der kom sådan et udspil omkring Ny Nordisk Skole, det var 
faktisk der det startede kan man sige, så tænkte jeg, at der var noget af det, der lød meget spændende. Det 
var også et ambitiøst projekt. Men jeg synes egentlig, at det med og have nogen nye overvejelser og vinkler 
på det med undervisning, det synes jeg faktisk var spændende. Det man også kiggede på noget med bevægelse 
i undervisningen, at man kunne være mere kreativ, det synes jeg faktisk var noget af det, jeg selv, på 
daværende tidspunkt var jeg udskolingslærer, det var noget af det jeg selv manglede nogen redskaber til, 
hvordan er det jeg kan lave en undervisning, der er lidt mere varieret, hvor jeg ikke synes, at det det bliver 
meget sådan fagtungt, teksttungt i udskolingen. Altså hvordan kan jeg kombinere det med sådan nogen 
mere variation i undervisningen. Så jeg synes egentlig den vinkel var interessant. 

A: Hvad var det ved de gamle rammer, der ikke gjorde det? 

I: Ja, man kan sige, det var jo ikke fordi, der var noget ved de gamle rammer, der ikke gjorde det muligt, 
jeg manglede bare noget efteruddannelse i det. Fordi jeg, altså det var jo lidt det der, med så griber man lidt 
i de ting man tænker, nå men det her, det kan vi prøve af, men jeg vidste jo ikke om det virkede, jeg vidste 
ikke, ud over om børnene kunne synes det var sjovt og selvfølgelig, at når noget er sjovt, så motiverer det 
også i sig selv. Men derfra og så til at sige, at det, kan jeg gøre det her på en anden måde. Undervisningen, 
der hvor jeg ved, at der er evidens for, at det her det kommer til at virke, og det her, så gør det, at der 
foregår en bedre læring måske i virkeligheden. Det var det jeg manglede, og så manglede jeg egentlig noget 
efteruddannelse i det. 

A: Så det var meget vidensgrundlaget i virkeligheden, hvad er det så for nogen forløb, der giver mening. Du 
bruger ordet evidens, som der er forskningsmæssigt belæg for også, som I kan gå ud og anvende det? 

I: Ja, ja.  
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A: En opkvalificering? 

I: Ja, det var det. Og håbet var på, at den ville følge med, altså når man nu havde sådan et ambitiøst 
projekt.  

A: Men var det også fordi, at det skulle ensrettes lidt mere eller lægges klarere retning for skolen som en 
helhed, så det ikke var noget man selv skulle stå med? 

I: Nej det, altså der har jeg nok været mere, det synes jeg ikke var så nødvendigt, det med en ensretning. 
Og det er ikke fordi, jeg er en af dem, som sådan påberåber mig, altså vi har metodefrihed og vi må gøre 
som vi vil. Den kan jeg godt nogen gange synes, den bliver brugt lidt forkert, den der, når man påberåber 
sig det, fordi det betyder jo stadigvæk, at man skal opfylde de rammer og regler og love og så videre der er, 
og der er et pensum, man skal igennem eller der er nogen læringsmål man selvfølgelig skal igennem og have 
opfyldt. Men men, men det der med, så det er ikke fordi, at det skulle være en ensretning, men det var 
simpelthen den der opkvalificering jeg håbede på, at der ville komme med, så man kan sige, at der var 
nogle flere kompetencer i spil. Jeg oplevede fra mit arbejde på det tidspunkt, at det var noget af det de brugte 
meget for eksempel i indskolingen, altså det der med at have nogle, en masse bevægelse, eller, de var meget 
kreative synes jeg på den indskoling jeg var, eller hvor jeg var ansat i udskolingen på daværende tidspunkt. 
Og og det var jo egentlig nogen af de tanker og viden jeg godt kunne tænke mig, kunne man, hvordan 
kunne man kombinere det endnu mere op i udskolingen og have noget af det med.  

Men samtidig er det bemærkelsesværdigt, hvordan nye tiltag som Ny Nordisk Skole og de 

pædagogiske tanker, som blev præsenteret, samtidig hos Ida bliver indlejret i en diskurs 

om, hvilken type af undervisning der virker læringsmæssigt og ikke i en mere kritisk 

stillingtagen til et spørgsmål om, hvordan det er en anden type af undervisning. Ida ser 

gerne, at der kommer forskningsbaserede tiltag, som samtidig kan være en legitimering af 

hendes undervisningspraksis. Samtidig er det en oplevelse af, at hun har oplevet mere 

kreativ undervisning i indskolingen som kontrast til hendes egen tid som underviser i 

udskolingen, hvor produktionslogikken er mere udtalt – hvor der er et pensum, som de 

skal igennem. For mig beskriver det meget godt det helt centrale tidsmiljøkompleks i 

folkeskolen. I den ene ende tilspidses produktionslogikken gennem accelererede 

læringsforløb. Eleverne skal nå at undervises i mere og kunne mere end tidligere 

generationer på samme klassetrin. I den anden ende står visionerne om andre typer af 

undervisning, som ud over at kræver en helt anden type af varighed for tidsrummet 

samtidig bærer på risikoen for, at lærerne ikke når gennem deres pensum. Ny Nordisk 

Skole præsenterer for Ida et kortvarigt indblik i ideerne for en anden type af skole, som i 

visionen rummede potentialet om koblingen mellem den mere snævre 

faglighedsundervisning og den kreative åbne anderledes undervisning. Udfordringen er, 

at lærerne skal forberede eleverne til eksamen og sikre, at lærerne lever op til lovkrav, 

kriterier for pensum og læringsmål som fastlægges ministerielt samtidig med at mange af 

dem drømmer om rammerne til at udleve en helt anden type af undervisningsrum og 

læringsmiljø. 

I det næste afsnit bevæger jeg tættere på selve skemalægningsteknikken og de overvejelser, 

hensyn og kriterier, som indgår i skemalægningen ud fra den analytiske indgangsvinkel, at 

skemaet mere end noget andet visualiserer samspillet mellem den bagvedliggende 



 

 

produktionsplan, skolens tidskultur og tidspraksis samt, med LOV409, hvordan skemaet 

på forskellige måder påvirker lærernes rytmer. 

Skemabindinger og tidsdriblerier 

Under mit feltarbejde på Københavnerskole1 bliver det hurtigt tydeligt, at der i starten af 

perioden efter skolereformen og den nye arbejdstidslov er store udfordringer med at få 

lagt skemaet på en hensigtsmæssig måde. Og netop overvejelserne om, hvad der nu kan 

siges at være et ’godt skema’ bliver for mig et interessant analytisk nedslagspunkt.  

Afdelingslederen Rikke overtager efter noget tid ansvaret for skemalægningsopgaven. For 

Rikke er det første gang hun skal prøve at lave skolens skema. Snakken med hende om 

skemalægningen er for mig fascinerede i den forstand, at det giver mig en forståelse af, 

hvor mange overvejelser der indgår i spændingsfeltet mellem faglige, personlige og 

pædagogiske hensyn. Samtidig danner indblikket i skemalægningens komplekser en tydelig 

kontrast til det fravær af netop den type af overvejelser i den politiske diskurs om at gøre 

lærernes tid mere fleksibel ved at gøre tiden til ledernes tid. Skolens indre ’temporale 

maskinrum’ er fyldt med tidsbindinger, hvor fleksibilitet ikke er noget nogen ejer, men 

noget der kan blive forsøgt taget hensyn til i en stærk strukturerende og tilrettelagt 

skoledag. Der er allerede bindinger på tiden i form af den ’produktionsplan’, som antallet 

af timer, fag, faglokaler, teammøder og hensyn til fx linjefagsuddannede lærere, som 

skolerne skal foretage. Beslutningen om at have flere timer samt lave 

lektie/fordybelsescafeer og understøttende undervisning må samtidig ske på baggrund af 

overvejelser over, hvordan elevernes og lærernes rytmer og energi i løbet af dagen ender 

med at ’passe ind’ og virke tilbage på tilrettelæggelsen af aktiviteterne i tiden samt kunne 

begrundes pædagogisk og didaktisk i forhold til formål, samarbejde på tværs af årgange 

og placering af tidspunkt på dagen. I den forstand bliver blikket ind i skema et blik ind i 

skolens fintfølende temporale resonanskammer, hvor mange forskellige typer af hensyn 

skal indgå i overvejelserne. Det er her at tid, bevægelse, energi og rytmer i første omgang 

svejses sammen.  

Selv har jeg i læsningen af politiske dokumenter haft indtrykket af, at tiden mere var en 

pulje som frit kunne flyttes rundt. Ved at lytte til Rikke bliver det tydeligt, hvor mange 

bindinger der faktisk er på tiden, som langt fra kun har med lærernes forhold til 

arbejdstiden at gøre. Ved at lytte til lærerne bliver det tydeligt, hvordan tidens 

tilrettelæggelse også kropsliggøres, erfares og bliver ’affektiv’ for både lærere og elever. 

For mig er det også blevet tydeligt, hvordan lærerne tidligere selv formede og orkestrerede 

deres rytmer ved at forme tilrettelæggelsen af deres arbejdstid i forhold til skemaet gennem 

deres fritid. Ikke mindst for at få plads til de nødvendige ’mellemrum’ i løbet af 

arbejdsdagen. Nu bliver tilrettelæggelsen af lærernes tilstedeværelse i skolens 

tidsstrukturer i forhold til placering, længde, overgange, varighed m.m. et hensyn 
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skemalæggerne skal forsøge at tænke ind i de pædagogiske overvejelser om elevernes 

skema. Dér møder pædagogikken for alvor arbejdsmiljøet gennem kompositionen af 

tidsmiljøet.  

En skolehverdag skal skabes og gøres som orkestrerende proces gennem tidspraksisser. 

Skemaet udstikker koordinater for koreografien. For hvem der skal være hvor på hvilke 

tidspunkter. Resultatet får betydning for arbejdsmiljøet og for de pædagogiske og 

didaktiske hensyn. Orkestreringen af hverdagens aktiviteter er samtidig en temporal 

organisering af lærernes rytmer, der igen bliver præget af både personlige og relationelle 

forhold. På Københavnerskole1 bliver betydningen af forholdet mellem arbejdets 

temporalitet, de personlige rytmer og mulighederne for at mødes med kollegerne særdeles 

tydelige. Skemaet bryder sammen og ændres flere gange, som i kombinationen med den, 

i starten, faste ramme for arbejdstiden ender med at synliggøre ikke bare, hvad 

organiseringen af skemaet betyder for, hvem der kan mødes hvornår men samtidig også, 

hvor stor betydning det får for lærernes personlige og individuelle rytmiske komposition 

i hverdagen. Der er mange elementer, der i skemalægningen skal gå op i en højere enhed. 

Skemaet i den forstand siges at udgøre en retikulær struktur, hvor skolens sociale og 

kulturelle liv, de personlige betingelser og generelle rammebetingelser mødes i skemaets 

’netformede forgrening’. I skemaet indeholdes således forskellige plateauer af tidsligheder; 

tidsintensiteter i stedslige omgivelser som analytiske kan trækkes fra hinanden, filtres ud 

som linen der har slået knuder, men som i dagligdagen bliver til den både strukturerede 

og rodede sammensætning af tidsteksturer. Skolens puls får sit pulsslag i 

sammensætningen af skemaets forgreninger og orkestreringer, og der opstår bye 

bevægelsesmønstre og praksisser for brug af arbejdstiden med tilstedeværelseskravet 

samtidig med, at nye tidskonflikter opstår i mellemrummene og skolens lyde og 

interaktioner skaber andre typer af tidskvaliteter end dem der kunne opnås gennem roen 

og i fordybelsen med hjemmet som arbejdsplads. Til gengæld får de sociale relationer 

umiddelbart bedre betingelser men udfordres igen af de individuelle tidspres. Og hvordan 

det er at være til stede i tiden bliver igen influeret betydeligt at skemaets opbygning og 

muligheden for at balancere mellem de pædagogiske overvejelser, visioner om skolers 

tidsudtryk samt et spørgsmål om til hvilken grad, der kan tages individuelle hensyn for 

lærernes og elevernes oplevelse af at bevæge sig gennem dagen. Dermed opstår der også 

en udfordring mellem at vægte samarbejds- og kollegiale hensyn med de individuelle 

betingelser og oplevelser som hver enkelt lærer har og rapporterer om til skemalæggerne. 

Puslespillet bliver et spørgsmål om, at få en kakofoni af forskelligartede rytmer til at passe 

ind, hvor der er taget hensyn til de pædagogiske overvejelser, fagfordelinger, faglokaler, 

teamsamarbejde, øvrige faste møder, lærernes personlige præferencer hvad angår 

forberedelsestiden, muligheden for at mødes med pædagoger, temadage, 

videreuddannelse, temauger m.m.  



 

 

Præmissen 

Snakken om skemaet med skemalæggeren, et håndværk i sig selv, bliver for mig interessant 

set i relation til på den ene side skolernes ’produktionsplan’, dvs. de timer og fag som de 

lovmæssigt skal opfylde og i forhold til, at det her bliver synligt, hvor meget arbejde der i 

virkeligheden er involveret i ideen om det flydende og fleksible skema. Som Stinne her 

siger det, så er antallet af timer i de forskellige fag den første ufleksible præmis. 

A: Hvor stor en binding er de minimumstimetal, hvor stor en binding er det på jeres mulighed for at arbejde 
med skemaet? Hvis det er en binding? 

R: Nej det er jo ikke en binding, det er bare en præmis. 

A: Det er bare en præmis. Okay. 

R: Ja, klassen skal have så og så mange timer i det og det fag per år. Det er noget man laver med 
timefordelingen. 

A: Ja og den eneste måde man kunne tænke det anderledes på, det var, at man lagde 
beslutningskompetencen ud til teamet og sagde. Jeg tænkte i virkeligheden, at det er jo centralt fastlagt 

R: ja fra ministeriet 

A: men man kunne vel godt sige, at et team havde en fornemmelse af, at den her klasse har mere brug for 
matematik 

R: Nej det gør man ikke, for man skal jo se det fra nulte til niende årgang. Så skal vi jo som ledelse sikre, 
at de har fået det timetal de nu skal have i forhold til det de nu skal. Der må man, der må man, man 
bruger understøttende undervisning lidt uofficielt til fagdelt undervisning. Så hvis jeg nu for eksempel har 
en klasse, der er vanskelig i matematik, og jeg har tilfældigvis lidt understøttende undervisning, så vil jeg 
jo konvertere til det. Men så går det jo også lidt imod reformen med bevægelse, og de her ting ik. Men det 
er jo sådan lidt man gør.  

Alle elever og klasser sættes lige for tiden. Produktionsplanen læringsprogression er en 

temporal faktor, der sætter produktionsmålet før behovet. Den industrielle tidslogik i 

kontrast til den fleksible og bevægelige tilpasning. Det er stort arbejde at skabe en 

orkestreringen af hverdagens temporalitet og skemalægningen bliver en vigtig komponent 

i arbejdet med både at indfri pædagogiske og didaktiske hensyn samtidig med at få livets 

forskellige tidsligheder i interaktionen mellem arbejdstid og fritid til at mødes. 

Tilrettelæggelsen og deraf skemaets medkonstituerende rolle for orkestreringens 

indbyggede temporalitet og mulighed for at forme tidsrummene i dagligdagen får ligeledes 

betydning for de pædagogiske og didaktiske hensyn til eleverne, for lærerens personlige 

oplevelse af at gå på arbejde og indgå i skemaets indlagte rytmer samt muligheden for 

samarbejder på kryds og tværs. Skemaet udmåler tid samtidig med at det forbinder elever 

og lærere, lærere og lærere, arbejde og familieliv. Så ud over at udmåle tiden, så bliver 

skemaets strukturering også en betingelse for udformningen af de personlige rytmer og 

hensyntagen til planlægning og pædagogiske koblinger mellem tid og læring. Det er også 

her, at der, igen, findes den analytiske dikotomi mellem den lineære/fastlagte og 

flydende/fleksible skoletid. Og det er også i overvejelser om skemaets tilrettelæggelse, at 

der ender med at indgå overvejelser om politisk og økonomisk prægede logikker om 
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læring og effektivitet. Det er også her at den lineære industrielle ’clock-time’ møder det 

senmoderne, senkapitalistiske krav om omstilling, fleksibilitet og åbne ikke-afgrænsede 

læringsrum. 

Eksempler på uddrag fra skolens grundlæggende produktionstal – dvs det antal timer og 

fag, der skal undervises, der afgør det samlede antal uger eleverne skal gå i skole, og som 

der kan justeres op og ned på. Brugen af ordet produktionsplan er her med reference til 

Dorothy Smiths forståelse af, at skolearbejdet bygger på produktionsplaner i en 

uddannelseskontekst: ”The school classroom as a work setting is organized around the production by 

the child of work enabling the teacher to evaluate her progress and status in the overall course of work 

established for the class for a given year” (Smith 1987: 196) 

   

Eksempler på uddrag fra skolens grundlæggende produktionstal – dvs det antal timer og fag, der skal 
undervises, der afgør det samlede antal uger eleverne skal gå i skole, og som der kan justeres op og ned 
på. Brugen af ordet produktionsplan er her med reference til Dorothy Smiths forståelse af, at 
skolearbejdet bygger på produktionsplaner i en uddannelseskontekst: ”The school classroom as a work setting 
is organized around the production by the child of work enabling the teacher to evaluate her progress and status in the 
overall course of work established for the class for a given year” (Smith 1987: 196) 

 

 

Skemaet må i min optik forstås som en social tidsteknologi, og skemaet bliver som en 

tidsfigur så interessant, fordi den her på bagkanten af reformen og diskussioner om 

lærernes arbejdstid og en anden type af folkeskole skal løfte, rumme og bære alle de 

politiske og lokale ambitioner. Diskussioner og frustrationer omkring skemaet bliver på 

mange måder knudepunktet for vægtningen af de mange, ofte modstridende, hensyn som 



 

 

Københavnerskole1 her må forsøge at foretage. Interaktionerne mellem 

tidsstruktureringer, individer og idemæssige hensyn skaber i koblingen mellem tids- og 

stedsligheder aktivitetsrum for individuelle rytmer. Flere fortæller, at tilrettelæggelsen af 

skemaet på mange forskellige måder får betydning for deres ’energi’ og hverdagsrytme. 

Struktureringen af tids- og stedsligheder materialiserer sig på forskellig vis i lærere såvel 

som elever. Med den faste tilstedeværelse bliver det en udfordring af skabe individuelle 

tidslommer i skolens kollektive tid, hvor hver lærer har mulighed for at finde og skabe sin 

egen tidsrytme. Udformningen og kompositionen af hverdagens mellemrum bliver et 

værktøj i formningen af et tidsmiljø, der kan forsøge at forene skemaets hensyn til 

produktionsplanen, de pædagogiske hensyn i forhold til elevernes læring og lærernes 

oplevelse af passagetid. Som jeg tidligere har påpeget var skemaet ikke tidligere også et 

skema for lærernes arbejdsrytme i samme udstrækning. Med tilstedeværelseskravet skal 

både elevernes og lærernes skema gennemtænkes på baggrund af lærernes individuelle 

indrapportering til skemalæggerne af, hvordan de føler det er at arbejde i skemaets 

tidsstruktureringer.  

Ilddåben 

Rikke overtager skemalægningen efter en periode med gentagende fejl i skemalægningen. 

Hun har ikke prøvet det før, og skal derfor gøre sig en lang række førstegangsovervejelser. 

Først og fremmest bliver det vigtigt at få indarbejdet en mere sammenhængende 

forberedelsestid. Tiden til forberedelsen er i de første skemaer blevet alt for fragmenterede 

for mange af lærerne. Ikke mindst når transporttid til og fra klasserne var trukket fra 

tidsrummene. 

R: Ja og det var ligesom knald eller fald. Så det var, det er min erfaring, og så har vi så lavet skemaerne 
om løbende og har lært rigtig meget ud fra det. Og historikken her på stedet, det er, at forrige år, så var 
der rigtig meget bøvl med skemaerne, som ikke tog højde for den sammenhængende forberedelsestid og vi 
havde prøvet at lægge noget der hedder forberedelsestiden, at man skulle booke et skrivebord og alle sådan 
nogle ting. Og det fungerede ikke. Så derfor, så kom der nye skemalæggere ind, og så fik man ledelsen ind 
over også ik. Så det var derfor. 

A: Hvordan greb i det an, sådan helt elementært til at starte med, hvordan gør man så? 

R: Ja, hvordan greb vi det an. Altså vi skrev ud til lærerne, hvad der var nice to have og need to have. Og 
det var ligesom, så skulle de melde tilbage til os med deres ønsker, og så prøvede vi at tage højde for, i deres 
ønsker, hvad vi kunne lade sig gøre, og hvad kunne ikke lade sig gøre. Og der er jo helt vildt mange 
skemabindinger uanset hvad og hvordan man laver det. Og en skemabinding det kan for eksempel være, 
at hvis folk skal på uddannelse, så skal de jo have blokeret en hel dag. Og så skal resten af timerne være 
fordelt ud over resten af ugen. Eller hvis man underviser i forskellige afdelinger, det er også en kæmpe 
binding. Og hold, fordi lokalerne er så små. Så derfor skal man lave hold, og så skal man lave hold på 
tværs af klasserne. Og årgangen. Og det er rigtig, rigtig svært at få til at gå op.  

A: Ja det lyder som et, altså et kæmpe logistikarbejde? 

R: Ja, det er det også.  

A: Hvad bruger man. Har man nogen programmer eller? 
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R: Man har et skemaprogram, der hedder Tabulex, og det fodrer man så i virkeligheden med alle de 
oplysninger man har. Så det man gør, det er fra starten af, så finder man ud af, hvornår skal de forskellige 
afdelinger have teammøder. Så lægger man det ind som den første binding. 

A: Som en blok? 

R: Som en blok ja, hvor man ikke kan ligge andre timer ind. Og så er der for eksempel fællesmøder, 
afdelingsmøder, det ligger man også ind som en blok. Så alle de ting som ledelsen bestemmer, såsom møder 
og alle de her ting, dem blokerer man, for så har alle fri på samme tidspunkt. Og så lagde vi det ind som 
en binding i år, at de skulle have sammenhængende forberedelse. Det er jo blevet et lovkrav. Hvor før i 
tiden, så var det jo der, hvor man måske godt kunne have 45 minutter og alle de her ting. Nu har vi sagt, 
de skal have minimum have, altså vi prøver at have 90 minutter er ligesom vores ambition, og så ligge dem 
ind 

Skemabindingerne er tidsbindinger, der binder lærerne til at være til stede forskellige 

steder på de angivne tidspunkter. Og der er mange andre tidsbindinger end dem der har 

med undervisningen at gøre. Bindingerne snor sig som netværk gennem skolens tidsrum, 

og hver binding binder andre bindinger. Hver gang en lærer placeres et sted på et 

tidspunkt, så er den lærers dækning af fag låst i den tidsblok. I kølvandet på LOV409 

kommer der hurtigt en samstemmig kritik af de korte tidsrum til forberedelse, der med 

transporttid fra klasseværelse til forberedelseslokale og tilbage reelt blev til langt mindre 

tid. Derfor vælger flere kommuner også at lovgive omkring skemalægningen af lærernes 

forberedelsestid. Hvilket bliver til endnu en tidsbinding ud over fag, møder, 

efteruddannelse, lovgivning om linjefagskompetence m.m. Hertil kommer alle de 

pædagogiske overvejelser, fx hvor mange forskellige lærere eleverne kommer til at møde 

i løbet af dagen.  

A: Fordi fagfordelingen foregår også i forskellige niveauer ik. Altså der er den først med lærerne, hvor de 
selv skriver sig på, og så er der den næste, hvor i så kigger på, og der får I hvad? I får en masse ind? 

R: Vi får, der går de jo ind og taster, lærerne, hvilke fag de ønsker, så får man sådan nogle gule ark. Og 
så sidder man og kigger på det, og så sidder vi og taster det ind i et program, der hedder TRIO. Og hvor 
mange timer det er og det ene og det andet. Og så hvis der er nogen ting, som vi opdager, det går simpelthen 
ikke, så skal vi så melde tilbage igen, at det skal det her team kigge på. Og så kommer der alle de her 
pædagogiske hensyn, at de skal helst være få lærere per klasse og nu kommer det også politisk, at lærerne 
skal være uddannede i fagene, og, så der er jo rigtig mange ting, der skal. 

Sammenlagt skaber de forskellige hensyn forgreninger og netværk, som skal indgå i et 

vægtet hensyn. Men først og fremmest er det kravene til tiden i den lovgivningsmæssige 

del af skolens tid, som skaber bindingerne i tidsmiljøets tidslandskab. Jo mere de fylder 

ud af tidslandskabet desto mindre fleksibelt rum bliver der. Det politiske krav om 

linjefagskompetence i samtidig med til at indsnævre det fleksible rum i lærernes daglige 

råderum over og tilpasning af elevernes tid. Som fx Emilie havde det i sit arbejde i starten 

af mit feltarbejde (se DEL 3 – lærernes erfaringer) indtil hun også passes ind i den 

strategiske tilpasning af lærerne. Emilie havde i tråd med intentionerne muligheden for at 

lave den anderledes type af undervisning Antorini efterlyste. Selv er jeg både på 

stjernekammerudflugt og en tur på Vikingemuseet i Roskilde med hende. For hende var 



 

 

det ligetil, fordi hun havde sine elever i langt flere fag og dermed flere timer. I kontrast til 

lærerne der hele tiden må bytte timer internt for at få samlet nok timer sammen til at tage 

af sted og som i en samtidig kombination med pensumpresset føler sig i tidsnød til den 

fagfaglige undervisning. En biologitime taget ud af skemaet kan hurtigt sætte lærerne langt 

bagud med det faglige stof de skal nå at gennemgå. Samtidig muliggjorde det for Emilie 

også et mere holistisk blik på læringsrummets hensyn til både pædagogiske, didaktiske og 

sociale hensyn. Indtil den dag, hvor Emilie får at vide, at hun ikke længere skal undervise 

sin klasse. I klasse hun overtager har hun ikke eleverne i ligeså mange fag og timer som 

tidligere, men hvor hun så omvendt nu lever op til kravet om linjefagskompetence. I en 

af kvalitetsrapporterne får skolen en påtale for ikke at være dækket nok ind 

procentmæssigt på linjefagskompetence. Skolelederen har også blik for problematikken. I 

interviewet taler hun netop om tendensen til adskillelsen mellem faglighed og social trivsel 

som en potentiel tendens ved den skarpere opdeling mellem faggrupperne pædagoger og 

lærere. Det samme er reelt set problematikken ved de politiske lovkrav, der er ment som 

en måde at øge fagligheden på, som reelt modvirker de andre intentioner om andre typer 

af læringsmiljøer. 

Den individualiserede forberedelsestid 

Hvordan forberedelsestiden er placeret bliver med den faste møde-og-gå tid bliver ifølge 

Rikke ”alfa og omega”. Ved at få meldinger ind fra de enkelte lærere om deres oplevelser 

med forberedelsestiden forsøger de løbende at korrigere for de problemer, som lærerne 

beskriver de har med forberedelsestiden. Langt det største problem er de korte tidsrum, 

men når spørgsmålet derudover handler om længden på forberedelsestiden, så er der stor 

variation i lærernes tilbagemeldinger. Hver variation skaber et plan eller niveau i 

tidsmiljøet, som de også skal forsøge at efterleve i skemalægningen. 

A: Så der er simpelthen, ja så der er grundstrukturen, at få den til at gå op, og så prøver man så at tilpasse 
det, så det passer til de ønsker, der er. Og du sagde også det med forberedelsestiden, at det er blevet helt 
tydeligt, at den er blevet en, på en anden måde vel en central del nu af skemalægningen?  

R: Ja alfa og omega.  

A: Alfa omega? 

R: Ja lige præcis.  

A: Kan du prøve at sige lidt mere om, hvad er jeres erfaring med det? 

R: Jamen det er egentlig meget forskelligt. Og det er også der, hvor folk de melder tilbage ind, hvad de 
ønsker. Vi har nogle lærere, som gerne vil have forberedelse hver dag, hvor de har sådan en blok midt på 
dagen, hvor de kan forberede sig. Og andre lærere de vil rigtig gerne have en hel dag, hvor de har 
undervisningsfri, men så har de så alt deres forberedelse der. Og det betyder så, at de har nogle andre dage, 
som er rigtig rigtig tunge undervisningsmæssigt, men det synes de bedst om. Så det er også meget der, hvor 
vi i virkeligheden prøver at tage hensyn til, hvilke behov hver især har. I stedet for at sige, jamen, skolen 
gør sådan og sådan og sådan. Fordi det er der, hvor man kan vise lidt, at man faktisk hører, hvad de siger 
ik.  
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For Rikke bliver udformningen af forberedelsestiden på baggrund af lærernes 

indrapporteringer også en måde at udvise medindflydelse på tiden. Hvordan dagen 

rytmisk ser ud i vekslingen mellem undervisning og forberedelse samt med længden og 

kvaliteten af forberedelsestiden veksler altså fra lærer til lærer, og skal i forlængelse af de 

mange bindinger på skematiden i forvejen tænkes ind i den enkelte lærers skema så vidt 

muligt. Det bliver nødvendigt at tænke folks rytmer, fordi skolen som organisation nu skal 

rumme alle lærernes forskellige måder at gøre tid i lærerarbejdet på, som tidligere blev 

formet af forhold både på og uden for skolen, men som med den faste grænsedragning 

kun efterlader muligheden af at justere på overgangene inden for skolens tid.  

Indførelsen af fleksordningen i Københavns Kommune betyder, at det bliver muligt at 

flekse et par timer hver uge, men der bliver dermed også efterspørgsel efter at have 

forberedelsestiden placeret i yderpunkterne af dagen, så den kan bruges til flekstid.  

A: Er det de, er det sådan de to markante, den i midten eller den med den hele dag? Eller er der andre 
forhold, du må meget gerne prøve at fortælle om nogle forskellige? 

R: Jamen. Så er der nogen, så er der nogen, der har for eksempel mandag fra klokken ti til tolv, og så har 
de onsdag fra to til tre, og sådan, det er sådan meget forskelligt, hvad folk de ønsker.  

A: Og hvad med morgen og eftermiddag, er der også forskel på om de helst vil ligge, altså nogen som helst 
vil have morgen? 

R: Ja præcis, og det kommer meget an på, om der er morgenmenneske eller 

A: ja er det sådan nogle ting i virkeligheden, der spiller ind på det? 

R: ja lige præcis. Og så spiller det jo også ind, at der er blevet åbnet op i Københavns Kommune med 
flexordningen ik. 

A: Ja hvordan det? 

R: Jamen fordi før i tiden, der skulle. Før i tiden? Det var sidst år ik. Der skulle man jo være x antal 
timer, så kunne man ikke gå, men det kan man nu, og det betyder jo, at folk de vil gerne have mulighed 
for at kunne gå. Og man laver tilstedeværelsen ud fra skemaet. Så derfor har det jo betydning om man har 
lange dage, eller man har hul midt på dagen til forberedelse. Så nogen vil jo i virkeligheden, der er flere og 
flere, der gerne vil have forberedelse om morgenen eller om eftermiddagen. Fordi så kan de flexe. 

Efterspørgsel efter forberedelse i morgen og eftermiddagstimer betyder samtidig et pres 

på skemaerne i de ydre tidspunkter. Det betyder samtidig muligheden, for at der kan 

foregå en skjult positionering efter at få tiden i yderkanterne, hvor nogle lærere kan føle 

at andre lærere er mere berettigede til de timer end andre grundet familie eller andre 

forhold i privatlivet. 

Tiden de ikke må tale om 

I forlængelse af LOV409 skal ledelsen ikke længere sætte tid på ekstraopgaverne. 

Ekstraopgaverne står på lærerens opgaveoversigt som en række af opgaver, men 

tidsangivelsen er der ikke længere som før LOV409. I stedet er det skrevet ind i lov 



 

 

LOV409, at lærerne skal gå til ledelsen, hvis de ikke føler, at de kan nå de arbejdsopgaver 

som de er sat til. Men reelt set er der ikke noget tid at give af. 

A: Og er der andre ting omkring det med ikke at måtte tale om tid mere? Og det er jo så især ekstraopgaver, 
at give dem tid, hvilke overvejelser er der omkring det i forbindelse med skemalægningen? Eller andre 
forhindringer fra arbejdstidsloven og over til… 

R: ja vi printer jo tilstedeværelse ud. Det får de jo med deres opgaveoversigt. Det er noget nyt. Altså men 
det er jo blevet løsnet op med flexordningen, men det ligger jo stadig i.. 

A: Men kun der, hvor der er forberedelse. Bliver den [forberdelsestiden] i virkeligheden afgørende for 
tilstedeværelses- og flexmuligheden? 

R: Ja, det gør den jo i virkeligheden lidt ik.  

A: Og så er det vel sådan, at de opgaver som I ikke må sætte timer på, de skal så ligges i forberedelsen? 

R: Ja lige præcis. 

Ekstraopgaverne bliver en del af forberedelsestidens pulje. Altså de tidspunkter i skemaet, 

hvor der ikke er står noget om undervisning eller teammøde. Og således samtidig til en 

prioriteringsspørgsmål for lærere uden en angivelse af, hvor mange timer der forventes at 

blive brugt på løsningen. Samtalen mellem ledelsen og lærerne om deres individuelle 

afvejning af opgaver om tid bliver proforma al den stund, at der som nævnt ikke er noget 

ekstra tid at give af, men kun et spørgsmål om, hvordan opgaver kan løses hurtigere eller 

nemmere. Som skolelederen også fortalte tidligere har de reelt set kun den mulighed at 

tage opgaver fra en lærer og give dem til teamet, hvis der er en lærer, som ikke kan få sine 

arbejdsopgaver og tid til at hænge sammen. Sådanne diskussioner skulle være en del af 

ledelsesrummet, som det blev bebudet var fraværende tidligere. Men i realiteten bliver 

oplevelsen på Københavnerskole1 i bred forstand, at ledelsesrummet snarere bliver et 

lokalt ansvar for at løse en uløselig opgave.  

A: Er det så også noget man overvejer, altså hvor meget bliver lærerne nu belastet af de ekstraopgaver de 
har? 

R: ja, det gør man, det gør man. Og det er også der, hvor man bruger, altså TRIO, AMR og MUS og 
de her samtaler om, er det for store belastninger. Altså vi er jo nu blevet afdelingsopdelt og hvor vi opfordrer 
til, at man skal komme ind og sige, nu har jeg sådan en spidsbelastning og enten så laver man jo en aftale 
eller så, altså man finder jo altid en løsning. Mere eller mindre ik. Det er jo i alles.. 

A: Men der er vel også kæmpe stor forskel. Hvis vi tager MUS for eksempel. Afhængig af hvem de er, og 
hvad, har de familie at tage hensyn til osv? 

R: Lige præcis, det er meget personafhængigt. Og så har vi aftalt med TR, at til næste år, så skal vi 
gennemgå opgaveoversigterne med den enkelte lærer for at høre, for at få snakket om, hvad er det egentlig 
det betyder, når at de får den fra starten af. Sådan så alle ved det. Også fordi vi har for eksempel ikke 
skemalagt holdtimerne og sagt, det må i selv skemalægge alt afhængig af, hvornår det giver mening 
pædagogisk. Og det er også noget af snakken man skal have. At der så er nogen perioder, hvis man er 
meget belastet, kan være man ikke skal lægge holdtimerne og gemme dem til andre perioder.  

A: Men er der muligheder reelt set for så at gå ind og ændre noget, hvis en lærer til en MUS-samtale så 
siger, jeg føler mig enormt belastet lige nu med den måde, at opgaveoversigten ser ud og så videre. Hvad er 
så råderummet i skemaet for at gå ind og lave ændringer? Kan man godt det? 
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R: Ja det kan man i princippet godt, men det er jo meget begrænset. Det kommer, og det kommer meget 
an på, hvem det er. Fordi hvis det er en lærer, som er fordelt på årgangene, så er det rigtig svært. For så 
går det, misforstå mig ikke, så går det ud over en helt masse andre, som så kan få et værre skema. Fordi 
hun eller han kan få et bedre skema. Men hvis det for eksempel, øhh, afgivelse af fag kan man jo også 
snakke om, men det gør man sjældent. Hvor man så prøver at lave noget andet. Og det er jo også der, hvor 
man nogen gange siger, så dækker jeg dig, vikardækker jeg dig i de og de timer, for at du lige kan få luft.  
Fordi det er ikke så godt at lave skemaet om. 

Tidsstrukturerne krystalliseres så snart skemabindingerne er fastlagt. At få lavet om på 

skemaet for en lærer vil derfor sende efterdønninger ud til andre lærere. Både 

tidsbindingerne i skemalægningen samt de bindinger på kryds og tværs af klasser og 

årgange skaber en stærk begrænsning af fleksible råderum og reducerede betingelser for 

tilrettelæggelse af undervisningsforløb. Sammen med en presset økonomi bliver det svært 

for Københavnerskole1 ved reformens og arbejdstidslovens indførelse at komme oven 

på igen. Sygemeldinger og lærere der ønsker at få fjernet opgaver møder en ledelse, der 

reelt har stærkt begrænsede muligheder. For tages opgaver af bordet fra en lærer, så er det 

blot en kollega(er) i teamet, der må løse den. Der kommer ikke mere tid til. Uofficielt har 

de dog brugt vikarkontoen til at tage noget af presset fra de lærere, som har været mest 

udsat. Men det er hverken en tilladt eller egentlig holdbar løsning, men en udnyttelse af 

det rum ledelsen nu engang har i forsøget på at efterkomme lærernes frustrationer over 

arbejdspresset eller når lærerne kommer tilbage fra sygemeldinger.  

På Københavnerskole1 vil de fremadrettet forsøge at bruge de formelle samarbejds- og 

udviklingsfora til at afstemme forholdet. Men jeg skal ikke kradse meget i intentioner før 

det igen bliver tydeligt, hvordan muligheden for faktisk at ændre på betingelser er ganske 

begrænset.  

A: Så kan man bruge nogen vikartimer. Nu dækker jeg lige dig de fire timer ind i dansk i den her uge, 
så du lige får lidt.. 

R: Så får du lige luft og kan lige lave det og det og det 

A: Så vikarkontoen bliver så lidt også en buffer i det, selvfølgelig i forhold til sygdom, men også i forhold 
til belastning. 

R: Ja lidt. Men det er jo lidt uofficielt at man, ik. 

A: Ja, og det er så også afgjort af, hvad der egentlig står på ens vikarbudget, fordi det er jo også begrænset.. 

R: Ja, lige præcis, lige præcis.  

A: Men der er simpelthen så forskellige bølgeeffekter af, hvad skal man sige, belastningsreduktioner i 
forhold til, at man så er spredt ud over flere årgange? 

R: Ja 

A: Fordi det rammer flere skemaer? 

R: Ja lige præcis.  

A: I stedet for hvis det bare er en årgang, hvor læreren primært er.. 



 

 
R: Så rammer det kun den årgang. Og så plejer vi at opfordre til, at man kan bytte internt. Og det gør 
folk for det meste, hvis der er et eller andet. At man så veksler timerne om eller dækker for hinanden og 
så læser jeg nogle flere timer på et andet tidspunkt. Men det er i virkeligheden noget som, ja det er et større 
puslespil. Også sådan, hvis folk de siger deres job op, så er det jo nogen gange lidt svært at få det lige til at 
passe, og hvis man har andre opgaver. 

A: Ja, også fordi de skal netop, de må ikke, altså du skal finde en lærer, der passer specifikt ind i den 
kompetenceprofil, fordi det handler om, at dække linjefagsuddannelsen. Og det er også svært tænker jeg? 
Og det kan vel også være alle mulige andre kompetencer som læreren har? 

R: Ja lige præcis. 

A: Noget der kunne komme til gavn i understøttende, undervisning eller musik 

R: Ja musik eller SSP eller specialområdet eller et eller andet. Der er jo rigtig mange ting nu, der er svært 
ik.  

Lærernes specifikke profiler, hvilke linjefag de har, hvilke faghold de kan dække, hvilke 

øvrige kompetencer som SSP eller specialområdet de kan dække er ligeledes en del af 

puslespillet, der skaber bindinger på tiden. Jo mere jeg lytter og genlæser Rikkes forklaring 

af, hvor mange forhold der indgår i planlægningen af en skoledag, jo mere det bliver 

tydeligt hvor mange bindinger, der er på tiden som ikke har noget med de tidligere 

arbejdstidsaftaler at gøre. Omvendt er der netop gennem afgræsningen af 

forberedelsesrummet og de stadig flere krav til, hvilke kriterier lærerne skal opfylde såsom 

linjefagskompetence m.m. skabt et mindre ledelsesrum. Ledelsesrummet var ikke tidligere 

begrænset af tiden men i stedet af, hvor mange ekstra tid den enkelte lærer valgte at 

arbejde. Ledelsen kan reelt set kun rykke rundt på opgaverne.   

Desto mere bliver det også svært at forene de empiriske erfaringer fra skolerne med den 

politiske diskurs italesættelse af den ’træge’ og ’fastlåste’ tid, som noget der tidligere var 

forårsaget af lærernes arbejdstid. I optakten til LOV409 blev det flere gange fremhævet, 

at det var arbejdstidsaftaler, der var skyld i at ledelsen ikke havde den fornødne fleksibilitet 

i tilrettelæggelsen af lærernes arbejde. Men som Rikke her synliggør er der med LOV409s 

krav om tilstedeværelse og det forhøjede undervisningstimetal i stedet skabt langt mere 

fastlåste skoler og mindre fleksible ’tidsmiljøer’ på skolerne grundet en række forhold. Det 

eneste råderum, der ikke var der før, var reguleringen af undervisningstimer og dermed 

den økonomiske ratio mellem undervisningstimer og lærerlønninger. Arbejdstidsaftalerne 

udgjorde på et institutionelt niveau en begrænsning for fortsatte besparelser. Ikke en 

begrænsning af lærernes råderum. De problemer som Københavnerskole1 ender i er i 

sidste ende problemer opstået i kølvandet på den nye økonomiske styringsmodel, som 

LOV409 danner grundlaget for. Produktionsplanen og bindinger i skemaet sætter et utal 

af bindinger på lærernes tid. Skolernes tidsmiljø er i den forstand først og fremmest afgjort 

af antallet af fag og timer, lærernes hvor og hvornår, der i særdeleshed bliver et puslespil 

mellem produktionsplanen, kravet om linjefagsdækning og pædagogiske overvejelser om 

fordelene ved et få-lærer-princip, hvor eleverne oplever større kontinuitet og mindre 

udskiftning i antallet af lærere på en dag. Udfordringer hermed bliver mere udtalt desto 

større skolerne bliver og desto større skolerne bliver desto mere bliver lærerne også 
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bundet til enten indskoling, mellemtrin eller udskoling eller specifikke årgange for at 

undgå skemaproblemer i forbindelse med krydsundervisning. Skolens nye betingelser for 

tidsmiljøet betyder en overgang væk fra individuelt tilrettelagte rytmer, som lærerne selv 

står for at forme og tilpasse i forhold til fx belastningsperioder og dertilhørende 

belastningsreduktioner ved selv at lægge rytmer ind i dagen; pauser, overgange, 

mellemrum, aften- og/eller weekendarbejde.  I stedet bliver det et organisatorisk 

administrationsproblem at tilpasse lærernes oplevede belastning i forholdet mellem 

tid/temporalitet og opgaver som et rytmisk forhold ved fx at tage hensyn til, hvordan 

hver enkelt lærer forbereder sig bedst. 

Der er reelt set meget begrænsede økonomiske muligheder for at imødekomme lærernes 

udmeldinger om pressede arbejdsvilkår. De to eneste reelle muligheder er at skubbe 

opgaverne rundt mellem lærerens kollegaer i teamet eller uofficielt at tage timer fra 

vikarbudgettet til aflastning af læreren i noget af undervisningen. Hvilket igen så får den 

konsekvens, at eleverne møder mindre kontinuitet i de lærere som undervises af.  

De mentale ruter – kropsliggjorte bevægelsesmønstre  

A: Jeg har været med nu i rimelig lang tid, og lige i starten der, der var der jo, som du selv sagde, også 
problemer med skemaet. Og det virker lidt som om, at det var noget, der havde ret stor betydning for i 
virkeligheden, hvordan lærerne gik og havde det. Hvad var dit indtryk af sammenhængen mellem deres 
trivsel og så det der skete med skemaområdet? 

R: Altafgørende. 

A: Altafgørende. Og hvad var det de sagde? 

R: Altså det der skete, det var, at skemaerne blev meldt ud flere gange, og så blev de trukket tilbage fordi 
der var fejl. Og så blev de lanceret igen, og så folk de flyttede rundt internt på skemaerne, og så blev de 
trukket tilbage igen, fordi der var fejl. Og til sidst, så, så virkede det som en joke. Så det var jo et mareridt 
for både ledelse og lærere og pædagoger.  

A: Men det ene er, hvis man ser det bare ude fra, at noget forandrer sig. Og det kan man godt forstå, det 
er irriterende, men hvorfor er det, at det bliver så afgørende? Altså det kan man jo godt stadig undre sig 
over ik? 

R: Fordi i virkeligheden så tror jeg egentlig det er meget banalt. I virkeligheden så er der ikke tid til at 
forberede sig, det man har forberedt sig. 

A: Hvordan? Det forstår jeg ikke? 

R: Jamen, altså man, jeg har jo selv været lærer. Og jeg tænker, når jeg gik hjem efter at have undervist, 
så forberedte jeg mig jo derhjemme. Men jeg forberedte mig også om søndagen. Så jeg havde jo, jeg blev ved 
indtil jeg var færdig. 

A: Du havde i princippet ’uendelig’ forberedelse? 

R: Ja lige præcis ikke. Og det har jeg jo ikke nu. Og det er derfor, at det er så altafgørende, at forberedelsen 
er tænkt virkelig ind i dit skema. Fordi et er, at de, jeg tror i virkeligheden aldrig de vil kunne nå det de 
har været vant til, at de kunne nå. Og det kan man sige, det er en psykologisk effekt og alle de her ting 
ik. Men det betyder jo så også, at skemaet bliver endnu mere vigtigt, at forberedelsen ikke er lille. Det skal 



 

 
helst være en samlet mængde. Fordi du så også rent psykologisk får den der følelse, at du rent faktisk har 
fået noget fra hånden. Og det gør det ikke, hvis du kun har de der 45 minutter fordelt over fem dage. Du 
kan jo dårligt nok nå og finde dine ting frem. Og så det der med, at du skal have tre personer til et 
skrivebord kommer jo oven i.  

Rikke refererer her til sin egen tid som lærer og de erfaringer hun selv havde med at bruge 

ugens tidsrum: At arbejde til hun var færdig. Den ’uendelige’ forberedelse, som især også 

Louise praktiserer inden LOV409, er selvfølgelig en dårlig formulering, men skal stå som 

kontrast til den afgrænsede og begrænsede forberedelsestid. Men den uendelige 

forberedelsestid, der bliver mit lidt håbløse begreb, illustrerer også et både ideologisk og 

dermed et professionsforankret moralsk imperativ i forhold, hvordan tiden burde 

praktiseres som lærer. At der med lærerarbejdet (for)mål er knyttet en særlig måde at gøre 

tid på. Som jeg også har påpeget andetsteds er selv brugen af begrebet forberedelse både 

utilstrækkeligt og problematisk, fordi der er så mange af lærernes arbejdsopgaver der 

rækker ud over de associationer, som forberedelsen for en udenforstående dækker over. 

Og at planlægnings- og koordineringsarbejde kommer til at fylde mere, som forudsætning. 

I den umiddelbare reference tænker jeg selv forberedelse som forberedelse til de 

kommende undervisningslektioner. Og det er for så vidt rigtigt nok, at det er hvad 

forberedelsen i sin essens handler om. Men alsidigheden og variationen i typen af opgaver, 

der knytter sig dertil er stor.  

Som Rikke også peger på fra egne erfaringer, så er det også vigtigheden af at have følelsen 

af, at få ”noget fra hånden”. Betydningen af den sammenhængende tid. Det langstrakte 

tidsrum er også et tidsrum med tid og plads til refleksion og fordybelse i stedet for mentalt 

allerede at være videre til dagens næste opgave.  

A: Men tror du det var meget det med de små bidder af forberedelsen, der så gjorde udfaldet eller var det 
der med forandringen, du sagde lidt, at det kunne blive en stående joke til sidst ik, at.. 

R: Jeg tror i virkeligheden det var en blanding 

A: En blanding ja, af de ting der? 

R: Ja.  

A: Ja, fordi man kommer også til at tænke, at når man så kigger, begynder så at sidde og filosofere lidt 
over, hvad skemaet betyder, så bliver det samtidig det, der kommer til at ligge hele grundstrukturen for, 
hvor folk går. Og hvor de er, hvad de skal. Og hvis, det må vel også være en. Enten er det en kæmpe 
kompleksitetsfaktor, hvis man ikke ved det, eller også så er det skønt, hvis man ved det. Men det er vel 
også noget man ligger ind i sig selv, som man lagrer, jeg var lige ved at sige kropsligt, lærer sit skema at 
kende. 

R: Ja, lige præcis. Du laver de der, altså mentale ruter, og hvem du nu snakkede hvem, og hvornår har 
man forberedelse samtidig og, og alle de her ting.  

A: Ja for det er vel også det du siger nu, det er i virkeligheden også alle de uformelle ting. Altså hvornår 
ved jeg, at jeg kan få fat på vedkommende, som har undervisning der og der. Så det er også at lære de andre 
skemaer at kende, og jeg ved, at her plejer vi at være fri begge to og sådan. 
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R: Når man sidder i det samme forberedelsesrum og kan have den dialog med hinanden og alle de her ting. 
Der er rigtig mange ting i det. Også det der med, hvornår man har pauser og, er det for børnene eller for 
lærerne eller? 

A: Ja, det er jo også et hensyn. 

R: Alle de der ting er der også i ik. Fordi man kan jo også risikere, at man for eksempel er så booket 
med undervisning, fordi man har skemafri dag den ene dag til forberedelse, at man faktisk ikke når at se 
sine kollegaer. Og det har også betydning for ens, ja trivsel på arbejdspladsen.  

A: Er det noget du også kan tænke i skemaet, altså kigger du også på, eller har du også mulighed for at 
se, hvornår er folk så til stede, principielt i hvert fald, i forberedelseslokalet samtidig eller 

R: Ja det kigger vi på. 

A: Det kigger I også på? 

R: Ja lige præcis. Og når man får skemaerne til gennemsyn, så så kigger man jo på dem, om man synes, 
at de ser gode nok ud for, at man selv havde kunne være i det skema. Mere eller mindre ikke. Og der er 
også for eksempel det der med, at man er i alle mulige klasser på en dag, det kan godt være forstyrrende. 
Og så er det man for eksempel siger, så vil jeg hellere have en blok af timer der, og så kan jeg selv finde ud 
af, om det er matematik eller om det er historie. 

De mentale ruter er en beskrivelse af, hvordan skemaets fastlæggelse af ruter gennem 

dagens tidspunkter og steder skaber et mentalt kort. Det handler ikke kun om at lære sit 

eget skema, men også at lære, hvornår de andre er til at få fat på. Indlejringen af 

koreografien over dagens bevægelser er noget der over tid bliver kropsliggjort i erfaringen 

med skemaets tilrettelæggelse af hvor og hvornår. Med tiden internaliseres skemaet og 

gøres så genkendeligt, at det bliver kropsliggjort som et mentalt skema der sætter takten 

for både rute og rytme. Rikke bruger selv sin tidligere erfaring som lærer til at overveje, 

hvorvidt hun selv ville kunne ’være i skemaet’. For hende bliver det en øvelse i at gå ind i 

skemaet, og se sig selv praktisere skemaets tidsligheder og stedsligheder. Hvordan er det 

at skulle være i de overgange, hvem kan jeg nå at snakke med, hvordan er mulighederne 

for at blive klar til de næste par dage osv. Som skematidens kropsliggørelse. 

Læringseffektivitet som nødvendighed 

Som Rikke fortæller, så har de haft en gående diskussion om, hvordan antallet af timer og 

vægtningen af pædagogiske hensyn kan siges at stå i forhold til hinanden. Her er det muligt 

at spore den samme tænkning, som jeg støder på i KL-dokumenterne, hvor der på samme 

måde stilles spørgsmålstegn ved det læringsmæssige udbytte sat i forhold til lærernes tid. 

Koblingen mellem læring og effektivitet er et syn på læring, som et processuelt forhold 

ved elevernes læring i skolen, som det er muligt at definere ud fra en produktivitetslogik. 

Samme logik bringes ind i spørgsmålet om effektiviteten forbundet ved lærernes måde at 

producere, sammensætte og bruge undervisningsmaterialer på.  

Det betyder, alt andet lige, at opgaver såsom at rette opgaver, der tager tid, problematiseres 

ud fra en overvejelse om, hvad udbyttet er. Om det eksempelvis giver mening at rette 

opgaver ud fra en logik om, at rettearbejdet ikke nødvendigvis har den største effekt på 



 

 

elevernes læring. John Hattie fænomenet er udtryk for samme perspektiv bare forankret i 

videnskabens discipliner, men som i implementeringen i skolesystemet overskrider først 

det videnskabelige felts afgrænsede fokus på læringseffektivitet og omformulerer 

spørgsmålet om læringseffekt til også at omhandle den økonomiske indsats: Hvad det er 

mest værd, at lærerne bruger deres tid på. Tiden skal ikke længere forstås som kasser eller 

noget, der kan hænges på knager, som KL skriver. I stedet skal der kontinuerligt spørges 

ind til udbyttet af tiden med afsæt i den enkelte elevs læring, det KL omtaler som outcome, 

der i stedet skal ses som skolens kernedriftsspørgsmål, og som skolen organisatorisk på 

analytisk vis hele tiden skal stille sig selv: Hvilken læringseffekt bibringer denne indsats. 

Hermed udsættes lærerarbejdets opgaver for en økonomisk logik om, hvorvidt det kan 

betale sig fx at rette opgaver i 8. klasse, hvor elever har terminsprøver som en forberedelse 

til 9. klasse i stedet for at være en bredere diskussion, om hvad rettelsen af opgaver 

eksempelvis kunne betyde for lærerens indblik i elevernes læringsudvikling som en måde 

at danne sig overblik over klassens differentierede faglige nivauer på. Jeg siger ikke 

dermed, at opgaver og opgaveretning per nødvendighed skal være en del af skolen. Den 

diskussion er det ikke op til mig at rejse. Det interessante for mig, er hvorfor og hvordan 

spørgsmålet om ’at rette opgaver’, som en praksis bliver set som illegitim fordi det 

pludselig rejses som et spørgsmål om antallet af timer brugt på opgaveretningen set i 

forhold til effektafkastet (outcome) samt, hvilke begrundelser der ligger til grund for 

beslutningen. I det følgende citat er den slags overvejelser og de samme logikker, som jeg 

lige har redegjort for, der optræder i Rikkes refleksioner. Rammevilkår, effekt, tradition 

(plejer at gøre) bliver sat ind i overvejelser om, hvad der oplevelses som meningsfuldt, 

men at det der opleves som meningsfuldt ikke kan være til stede i de nye (økonomiske) 

rammer. 

R: Så jeg kan godt forstå, hvis man nogen gange går lidt på kompromis. Vi har snakket om, når vi 
snakker om tid og skema og sådan noget, at vi har, vi har terminsprøver på ottende årgang, som sådan et 
forsøg. For at børnene skal vænne sig til det, og så har vi en, der er sådan lidt mere alvorlig i niende årgang 
og sådan noget, og der har vi snakket lidt om, at man har sådan et timetal på, hvor mange opgaver man 
kan nå at rette, og var det per klasse i matematik, synes jeg det var at det var der en der sagde, gik der 14 
forberedelsestimer på at rette opgaverne ik. Og så har vi sådan snakket lidt om, hvordan er, og den er slet 
ikke landet endnu, men det er en meget interessant diskussion både sådan timemæssigt, men også 
pædagogisk, hvor meget får børnene egentlig ud af at få en rettet opgave tilbage i forhold til, hvor mange 
timer der bliver lagt på at rette det?  

A: Og hvad har I diskuteret? 

R: Jamen vi har, ja, begyndt og italesætte spørgsmålet. Det er jo første step i virkeligheden, shit, der ryger 
faktisk i virkeligheden rigtig mange timer på det. 

A: Så en synliggørelse af, først, at det var 14 timer? 

R: Ja, for det var vi slet ikke klar, det tror jeg ikke rigtig, man har tænkt over. Og den der, jamen børn 
skal jo helst have den tilbage sådan relativt kort tid efter, ellers giver det jo ikke noget mening pædagogisk. 
Men hvor meget, hvordan var, hvordan var resten af undervisningen så i de fjorten dage, hvor du brugte 14 
timer på det? Så det var sådan en. 
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A: Og det er vel også et spørgsmål, der handler om et: Hvem er afleveringen til for. Er det for at læreren 
skal have et overblik over, hvad eleven kan eller to: Er det for, at eleven skal lære noget af at få opgaven 
tilbage. Eller lave opgaven. Og hvad sker der, når eleven får opgaven tilbage? Hvis man tænker tilbage på 
sin egen tid, så handlede det jo meget om, hvilken, hvis man fik karakter, hvilken karakter var det eller 
hvor mange fejl var der, hvor mange streger var der. 

R: Ja lige præcis. 

A: Men der, men så, hvad er det reelle læringsudbytte. Så kan man diskutere, det er jo godt at skrive, og 
det er godt at regne og sådan nogle ting, og øve sig i det. Men i feedbackformen? 

R: Ja det er lige præcis det, så det tænker jeg, det bliver det nye, altså ikke nye næste skridt, men det bliver 
helt klart et skridt, at man bliver nødt til og diskutere. 

A: Er det svært at italesætte sådan noget her på en skole? Det der med, at noget der er så grundindlejret 
i for eksempel lærerfaget at rette opgaver? 

R: Nej, det synes jeg egentlig ikke er svært, men det er noget, som jeg ikke selv lige har tænkt over, at det 
ligger, at det egentlig var en timesluger, fordi det er sådan indgroet, at man selvfølgelig holder terminsprøver.  

Opgaveretningen bliver en af de ”timeslugere”, som de overvejer hvorvidt skal være til 

stede i fremtiden. Men som det fremgår i vores fortsatte snak om forholdet mellem den 

personlige stolthed forbundet med at lave sit eget materiale, så er det selvsamme oplevelse 

Rikke havde, da hun selv var lærer. Der var en stolthed ved at producere sit eget materiale, 

fordi det bliver en del af det lærerfaglige håndværk. Håndværket er knyttet til koblingerne 

mellem den løbende erfaringsdannelse, der sker over tid i takt med, at læreridentiteten 

formes og klarere holdninger omkring ens måde at være lærer på udvikler sig. 

Undervisningsmaterialet bliver i den forstand også symbolskkulturelt et udtryk for den 

erfaring læreren gør sig gennem tiden. De lærere jeg snakker med pointerer vigtigheden 

af at kunne udvælge og tilrettelægge undervisningsmaterialet, dvs. at der er en hvis kontrol 

over, hvad der bruges i undervisningen. Jeg har ikke snakket med nogen, der ikke har lyst 

til at bruge noget andre har lavet alt så længe, at det giver mening i deres klasse. Som en 

reaktion på stigende tidspres bliver det også italesat, hvordan en uddelegering af 

’fordybelsesdelen’ forbundet med udviklingen af forløb og undervisningsmaterialer kan 

gå på tur mellem lærerne. Den tid der bruges på fx at sætte sig ind i nyt 

undervisningsmateriale skal ikke længere være noget, hver lærer i udgangspunktet skal 

have krav på, men som må gå på tur blandt lærerne, hvor de andre lærere i teamet derefter 

overtager forløbet fra den lærer, som i den omgang fik tiden til at lave forløbet. Rikke taler 

overvejelserne ind i en diskussion om nødvendigheden af at genopfinde den dybe 

tallerken. Fra Rikkes stol ser hun ikke nogen vej uden om en mere økonomisk og 

effektiviseret brug af lærernes tid. Ikke mindst i forbindelse med den nye digitale platform 

Minuddannelse. 

A: Og så er der Minuddannelse, som en platform, er det også noget I har talt om i forbindelse med at 
sparre tid eller blive mere effektiv?  

R: Altså det er jo lavet, i sidste ende, for at spare tid. For at man gør det løbende, elevplanen løbende, og 
rent pædagogisk synes jeg faktisk det giver mening, at få løbende feedback i stedet for, at man får feedback 
to gange om året, og det er det. Så det er jo det, der er lagt op til. 



 

 
A: Når du siger løbende feedback, så er det de meldinger, som eleverne giver inde i systemet på, hvordan 
de klarer det? 

R: Og hvad læreren giver af læringsmål og opfyldelse af læringsmål. Jeg tror i virkeligheden, at hvis man 
lærer at bruge Minuddannelse, så kan man komme relativt godt i mål med nogen ting.  

A: Men som du ser det, så er det også en nødvendig vej at gå nu? Altså det spørgsmål du stillede før, hvor 
mange timer bruger vi eksempelvis på at rette, og hvordan kan vi tænke det ind i et mere kontinuerligt 
flow, som er en eller anden platform? 

R: Ja lige præcis. Og så tror jeg også, at man bliver nødt til at tage konsekvensen af, at man som lærer 
ikke altid behøver at genopfinde den nye, den dybe tallerken, og det er legalt at genbruge at bruge andres 
materialer og ens egne materialer. I stedet for det der, når man så får en ny klasse, så skal man lave det 
hele om igen. Altså at man, det er okay man genbruger materialer. 

A: Eller så det cirkulerer, så hver lærer laver hver deres forløb, men så kører man det rundt i en cirkel?  

R: Ja lige præcis, det tror jeg, at man bliver nødt til at sige, at det er okay. Og så er der rigtig mange lærere, 
der siger, de kan ikke genbruge andres materialer og det ene og det andet. Det tror jeg simpelthen, at man 
bliver nødt til og. 

A: Er det stadig sådan mange lærere har det? 

R: Det er det stadigvæk, fordi man ligger lidt personlighed og ære i at have det bedste materiale og selv lave 
materialet og sådan noget. Den tror jeg altså man bliver nødt til og komme lidt over.  

A: Er det sådan det er? Du har selv været lærer, at det er i virkeligheden også det der med, at man 
producerer noget selv? 

R: Ja selvfølgelig er det det. Jeg kunne da aldrig drømme om at bruge nogen af de andres, det var aldrig 
godt nok i forhold til det, som jeg kunne. 

A: Og det med at kende det og vide hvad 

R: Lige præcis ja.  

A: Men man kan godt lave modifikationer hvis man vil have det skal passe til? 

R: Ja lige præcis. Det er i hvert fald nok det man kommer hen til, så. 

”Man lægger lidt personlighed og ære i at have det bedste materiale og selv lave materialet og sådan noget”. 

For Rikke anskues det samtidig som en vigtig del af lærerarbejdet, som giver arbejdet 

mening, men som hun samtidig modsiger ud fra et argument om, at rammerne for arbejdet 

har ændret sig, og at det fremadrettet handler om at arbejde på mere effektive måder med 

mere smarte platforme som MinUddannelse.   

I interviewet med Rikke bliver det først tydeligt, hvor meget der faktisk skaber bindinger 

på lærernes tid i selve organiseringen og koordineringen af lærernes arbejde som det 

manifesteres i skemalægningens tids- og stedsstruktureringen af elevernes og lærernes dag. 

Samtidig kommer det gennem den løbende indsigt i de idemæssige logikker bag skemaets 

opbygning gradvist mere tydeligt frem, hvordan modstridende logikker er til stede 

samtidig. Logikker som med deres forskellige intentioner ikke direkte italesættes af lærerne 

selv eller Rikke, men som der tales omkring. Og det er i virkeligheden i mødepunktet 

mellem de forskellige typer af logikker i skemaets opbygning, at skolens forskellige 

historiske betingede opfattelser af elev- og skoletid kommer tydeligst frem.  
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På den ene side er der den lineære, kategoriserende logik, der i afspejlingen af 

industrisamfundets arbejdsmarked tænker fagligheder i timer og afgrænsede. Den type af 

tænkning er dog ikke kun typisk for industrisamfundet, som et fænomen i fortiden. Kravet 

om, at 85% af lærerne på en skole have linjefags kompetence i de fag, som de underviser 

i er udtryk for den samme tankegang med sit fokus på den afgrænsede tilgang til faglighed. 

I tidsmiljøet bliver det til en rubricerende tidslogik, der binder tiden gennem 

tilstedeværelseskrav i skemaet og derigennem modarbejder fleksibiliteten i lærernes egen 

tilrettelæggelse af undervisningen i klasserne. Som det var tilfældet med Emilie, der går fra 

en flerfaglig undervisning af sin klasse til en reduceret faglig tilgang i den nye klasse. 

Omvendt er reformen et forsøg på at implementere den projektorienterede 

arbejdsmarkedslogik afspejlet i det flydende skema, og opprioriteringen af som 

vidensamfundets efterspørgsel efter fleksibilitet, tværfaglighed og 

samarbejdskvalifikationer hos både elever og lærere. 

At udøve egentlig ledelse i det rum besværliggøres af de stærkt begrænsede rammer og 

råderum, som ledelsen er efterladt med samt af udfordringen med at skulle udøve 

personaleledelse i et sammenstød mellem lønarbejderrammer, 

moderniseringsbestræbelser fra videnskabsparadigmer, der aldrig er formuleret fra lærerne 

selv og en effektiviseringsdagsorden. De markante tidsbindinger i skemaet og udviklingen 

af nye typer af læringsrum findes ikke i arbejdstidsaftalerne. Arbejdstidsaftalerne 

muliggjorde omvendt et afsæt for et samarbejde baseret på tillid frem for en efterspørgsel 

efter retningslinjer. Bindingerne ligger i det politiske og institutionelle niveaus 

bestemmelser for produktionsplanen, for faglige indsnævringer såsom 

kompetenceprofiler, krav til teamsamarbejde og øvrige møder m.m. At efterspørge 

lystpædagogik i sit arbejde, som Ditte gjorde det, bliver på baggrund af de seneste afsnit 

et udtryk for at være fanget mellem den fleksible projektlogik og den industrielle 

lønmodtagerlogik (clock-time), der tidligere var en levende praksis for Ditte, men som i 

koblingen på skolereformen og LOV409s modsatrettede forståelser samtidig med den fast 

afgrænsning i tiden af projektlærerens bevægelsesmønster og mentale ruter gennem 

skema, arbejdsdag og hverdagsliv. Tidsrummenes udformning er vigtige for lærernes 

individuelle rytmers forskellighed. På Københavnerskole oplever de skiftet fra lærernes 

egne individuelt tilrettelagte og skabte rytmer til pludselig at skulle tænke lærernes rytmer 

ind i skemalægningen. Den faglige følelse var før forbundet til tiden, hvor de arbejdede til 

de var færdige. De nye effektivitetslogikker bringer spørgsmålet om læringseffekt ind i 

overvejelserne om tiden.  

At være ny lærer i et nyt tidsmiljø 

Det var en anden oplevelse at interviewe de to nyuddannede lærere. En central grund er 

selvfølgelig, at de er nye i arbejdet og mange af deres oplevelser er førstegangserfaringer. 



 

 

Esben og Daniel er begge uden erfaring, hvad angår rutine og personlig afklaring af, 

hvordan de skal praktisere lærerarbejdet. Men det betyder også, at de begge har en mere 

ligefrem og direkte fortælling om deres oplevelser på vejen til at blive lærere.  

At det er hårdt at starte som lærer er et velkendt og veldokumenteret fænomen. Nogle 

forskere peger således på, at de første 3-4 år udgør en stejl læringskurve indtil der er opnået 

en rutine og erfaring at trække på (Hargreaves & Fullan 2012). Begge havde på 

interviewtidspunktet arbejdet to år i forskellige ansættelsesformer, men kun godt og vel 

halvandet års tid som fastansat på skolen. De kender derfor ikke meget til tiden inden 

reformen og LOV409. Det gør flere ting ved interviewet og deres fortælling i kontrast til 

de lærere, som har været længere tid i faget, og som på andre måder har længselsfulde 

perspektiver på tiden inden. Med reference til Dorothy Smiths begreb ’Institutional 

captures’ (Smith 2005), der betegner et institutionelt felts ’særlige sprog’ og syn på 

virkeligheden i et felt, så er de nyuddannede lærere endnu ikke lige så indlejret i skolens 

institutionelle diskurs eller institutional capture. Udfordringerne og belastningerne er også 

mere til stede i en umiddelbarhed - mere uslebne og ligefremme.  

I interviewet med to lærere bliver det tydeligt, at de begge hægter deres oplevelse af 

arbejdspres og belastning op på at have overstået den første cyklus fra syvende til niende 

klasse. Især ottende klasse er hård, fordi det er et klassetrin, hvor eleverne både skal 

gennem flere uddannelsesforberedende tiltag samtidig med, at de selv har travlt med at 

gøre eleverne fagligt klar til niende klasse og den karaktergivning, som skal gives. Her 

bliver det faglige niveau vigtigt for de to lærere, for nu skal der snart synligt bevis på de 

elever, som de har stået for at undervise. Dernæst kommer arbejdet uden for klassen. De 

skal finde ud af, hvor grænserne går for forældresamarbejde, involvering i elevernes liv og 

trivsel i klassen m.m. Omkring og midt i dette er spørgsmålet om tidsmiljøet betingelser 

og indvirkning. Fordi der er meget nyt at lære og mange opgaver at løse, så bliver de 

tidsperformative markører tydelige hos de to. Særligt fremstillet af dem selv som et 

problem ved deres egen selvdisciplin.  

De nåede at prøve at arbejde hjemme inden reformen. Nok til, at de har mærket forskellen 

på at arbejde hjemme og kravet om at skulle forberede sig på skolen. Ingen af situationerne 

er ideelle. Hvert tidsmiljø har sine fordele og ulemper. Gennemgående for dem begge er 

det dog, at de kæmper med deres egen effektivitet. Derudover er de på den ene side 

afhængige af sparring og koordinering med deres kolleger, men på den anden side også 

afhængige af ikke at blive eller lade sig selv forstyrre for at få noget fra hånden. 

Tilstedeværelsen og forberedelseslokalet som sted bringer udfordringen om selvdisciplin 

og effektivitet ind i deres arbejde på nye måder. Flere gange i interviewet siger de begge, 

at det også handler om, at de selv må blive bedre til at være mere effektive og produktive. 

Og at vejen dertil går gennem større udøvelse af selvkontrol. I det lys kæmper de også 

begge med at leve op til de forestillinger de gjorde sig under uddannelsen, om hvilken type 

lærer de gerne ville ud og være. Som nye lærere er de således selv i gang med en lang 

læreproces. Tidsbetingelser og stedstilknytninger bliver en central markør i arbejdet med 
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at lære at blive lærer al den stund, at de hele tiden forsøger at passe deres egne kropsrytmer 

ind i forhold til skemaet og deres egen selvdisciplin og viljestyrke.  

”Mit eget tempo” 

Daniel snakker om at have sit eget tempo. Et tempo som han også arbejdede med på 

seminariet, men som skolens tidsmiljø ikke kan indfri. De tidsperformative markører er 

hos Daniel modsigelsesfulde. På den ene side taler han om, at den nye tidsstruktur har 

hjulpet på hans struktur i arbejdet. Men omvendt har han meget svært ved at forberede 

sig på de nye tidsstrukturers fastlæggelse af, hvornår han skal forberede sig. Især fordi han 

har svært ved at forberede sig på kommando. For Daniel konflikter hans egen selvdisciplin 

derfor med tidens rammer om arbejdet, der igen bliver til en indre forhandling af sig selv, 

sin evne til at være effektiv og skemaets styring af, hvornår han skal forberede sig. Han 

følger med en rytme, der er baseret på undervisningslektionernes strukturering. Manglen 

på evnen til bare at kunne sætte sig ned og effektivt gå i gang med forberedelsen bliver 

problematisk for hans selvbillede. Han skelner mellem det kreative aspekt i den mere frie 

tilrettelæggelse og planlægning af undervisningen og så den ’type af lærer’, der kun bruger 

lærebøger og præfabrikerede forløb fra portaler.  

Når Daniel starter med at arbejde på Københavnerskole1 er den præget af at være en 

stabil skole. Senere, umiddelbart efter reformen og LOV409, beskriver han 

personalerummet som en krigszone. På gåturen ned gennem personalerummet står lærere 

og græder. Den korte tid inden reformen er også præget af større frihedsgrader. 

Kontrasten mellem de to scenarier ender med at være selvsamme to tilgange til arbejdet, 

som Daniel må kæmpe med at finde sig til rette i. Umiddelbart er han dog glad for aldrig 

at have arbejdet længere tid i det tidligere tidsmiljø, så han ikke havde fået opbygget for 

mange arbejdsrutiner. Så først lyder det for mig som om, at han synes omstillingen har 

været let. Men det har ikke været tilfældet.  

A: Så hvad er det for en skole du lander i, hvis du tænker tilbage på overgangsperioden? 

D: Jeg landede i en meget stabil skole, hvor der ikke var, der var mange, der snakkede lockout og hvad 
der ville ske med den nye reform og var meget utilfredse med, med sådan forhandlingerne, men der var ikke, 
jeg oplevede ikke sådan, altså jeg oplevede at lærerne var, faktisk var glade for at være her. Der var ikke 
særlig mange sygemeldinger. Jeg oplevede også en større frihed til at kunne forberede mig derhjemme. Hvilket 
jeg altid har nydt rigtig godt af. Også på seminarierne. Jeg har ikke været så god til at forberede mig 
derovre, men gør det i mit eget tempo. Så jeg nåede lige og at opleve den gamle struktur, men det er ikke 
noget som har, det er ikke noget som jeg har savnet på, jo eller, på nogen områder. Det er svært, der er 
mange elementer i det, men jeg nåede ikke at komme sådan helt ind i det. Det tror jeg også var rigtig godt 
for mig, at jeg ikke fik lavet min sådan daglige rutiner for, det er sådan jeg forbereder mig. Det er sådan, 
jeg gør de forskellige ting.  

A: Så det var nemt for dig at omstille dig? 

D: Nej overhovedet ikke. 



 

 
A: Nej? 

D: Nej, men jeg tror det var nemmere i hvert fald i forhold til, hvis jeg havde været her tre år før og sådan 
haft nogen faste rutiner ik. Nej, det har overhovedet ikke været nemt. 

Det er især forberedelsen på de faste tidspunkter, der er problematisk for Daniel for han 

har, som han siger, sit eget tempo som han gør sit arbejde i. Daniel har svært ved den 

ufrivillige tilgang til forberedelsestiden, der ikke følger hans egen rytme kropsligt, mentalt 

og temporalt. At lærerarbejdet kommer til at handle om at være effektiv på kommando 

var heller ikke den forestilling han havde gjort sig om lærerarbejdet, og de visioner han 

havde om sig selv som lærer.  

A: Nej, så hvad har den største omstilling været eller været det sværeste ved omstillingen? 

D: At jeg er tvunget til at forberede mig herovre. Det. Det synes jeg har ødelagt sådan ret meget for mig i 
hvert fald, fordi jeg er ikke særlig god til at forberede mig på faste tidspunkter. Jeg kan ikke sådan være 
kreativ 45 minutter - nu! og så skal der bare dukke et eller andet op. Så jeg kan mærke, at mange af de 
visioner jeg havde for mig selv, eller i hvert fald mange af de.. sådan som jeg så mig selv i min lærerrolle 
eller sådan, det jeg egentlig gerne ville, det har jeg blevet nødt til at nedprioritere sådan, gå lidt ned for 
ambitionerne, for jeg holder mig meget til lærebøger nu, eller til portaler og kan ikke rigtig. Jeg kan huske 
før, bare det halve år jeg havde, der sad jeg tit derhjemme og så en gang imellem så siger jeg, okay nu kan 
jeg faktisk lige, nu er jeg kommet på et eller andet, og så sætter man sig ned. Så er man i flow i to timer, 
hvor man sidder og arbejder, det hele kører. Men her der skal jeg sådan sætte mig ned, og så skal jeg, okay 
nu skal jeg finde på noget. Et eller andet. Jeg har ikke tid til at kigge rundt på forskellige læringsportaler 
eller sådan lige søge et eller andet, fordi man er hele tiden under det der tidspres, man bliver nødt til at være 
sikker på, at man får lavet noget. Så jeg tyr nogen gange til, eller ofte, til lærebøger og.. 

Hos Daniel kommer de to steder, skolen og hjemmet, til at udgøre to kontrastfigurer i de 

forskellige tilgange til at praktisere forberedelse. Hjemmet er i kontrast til skolen et sted 

uden samme tidspres, uden forstyrrelser fra andre eller fristelsen til at lade sig selv forstyrre 

ved at snakke med andre, stedet hvor der kan ’dukke ideer op’, og hvor man komme i et 

”i flow i to timer”. To timer hvor man ”bare sidder og arbejder, det hele kører”. 

Kontrasten bliver skolen med ’kommandoforberedelsen. At komme på noget og være 

kreativ omkring sit eget materiale er forbundet med den særlige tidskvalitet det er, at kunne 

være fordybet i længere tid - eller at være i ’flow’ som Daniel her siger. Flow er den særlige 

lystprægede tilstand, hvor sværhedsgraden er tilpas høj, ens egne kvalifikationer flugter 

med udfordringen og hvor man glemmer tid og sted. Kontrasten er for Daniel de 

indrammede 45 minutter, hvor tid og sted står forrest i bevidstheden som en påmindelse 

om sin varighed. Hvor tiden sætter spillereglerne for, hvad der kan nås i tidsrummet. Den 

type af tidsrum bliver problematisk for Daniel, fordi han samtidig ikke vil risikere at spilde 

tiden. Så der skal ske noget i de 45 minutter og at lede rundt på læringsportaler kunne 

betyde, at han ikke fandt noget, og derfor havde spildt tiden.  

Skal-opgaverne kommer ofte først. Ikke mindst de mange ”administrative opgaver” der 

fylder i mellemrummet mellem undervisningslektionerne. Derfor ender forberedelse til 

undervisningen, også til Daniel egen overraskelse, ofte med at være sidste prioritet. I stedet 

forsøger han så at skabe små forberedelseslommer af tid inde i selve undervisningen ved 
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fx at sætte eleverne til at læse i starten af timen. Men som selv siger, så går det ud over det 

didaktiske aspekt fordi han ikke får forberedt og gennemtænkt måden han skal præsentere 

materialet til eleverne. Og hvordan materialet præsenteres for eleverne, er ifølge Daniel 

afgørende for om eleverne ’hægter sig på’. Fagligt er det også vigtigt for Daniel, at få sat 

undervisningsmaterialet i øjenhøjde med eleverne. Fx gennem eksempler de kan relatere 

til, og som det kan være svært at improvisere frem i undervisningssituationen.   

A: Så det er svært at udføre forberedelsen på kommando, og der er noget risikofyldt forbundet med det eller 
hvordan? 

D: Ja, hvis du begiver dig ud i at prøve og sidde lave dit eget sådan helt, fordi du ved, det er ikke sikkert 
at du bliver færdig. Der er tusind andre opgaver, jeg synes jeg bruger rigtig meget tid på det administrative 
og sådan. Så man man, sådan undervisningen, hvilket jeg aldrig havde forventet, er faktisk næsten sidste 
prioritet. Altså at forberede dig til undervisningen. Jeg synes ikke, at jeg bruger særlig meget tid på det, og 
det er ofte, at jeg kommer forholdsvis sådan uforberedt ind.  

A: Og hvad gør man så, altså hvad knytter du dig så til, hvis du kommer uforberedt ind? 

D: Så har, så har vi nogen, vi har stavevejen, hvor de kan sidde og arbejde med nogen forskellige, sådan 
noget grammatik eller ordklasser, og så er det noget frilæsning en gang i mellem, som jeg så også benytter 
mig af, så der mens de frilæser i en halv time, så forbereder jeg mig. 

A: Så skaber du et forberedelsesrum dér, altså inden i selve undervisningen? 

D: Ja lige præcis. Ja. Og eller så, så er det sådan lidt improvisation. Jeg ved, hvad jeg skal igennem, men 
jeg har ikke nået selv at kigge på det, så jeg kan mærke, at det det, det er lidt der, for jeg ved, at 
indgangsvinklen til mange elever, det er altså formidlingen, hvordan du formidler et stof, og hvordan du 
engagerer eleverne, eller hvordan du sådan, hvis du ikke formidler det ordentligt, så rammer du ikke nogen 
elever, og hvis du ikke kan gøre det jordnært for dem. Så hvis du kommer ind i et stof, det oplever jeg lidt 
tit, og jeg så ikke rigtig har gennemtænkt, hvordan jeg egentlig skal formidle det for dem, hvordan jeg skal 
lægge det ud, hvordan jeg sådan skal fange deres interesser, så kan det bare blive tørt. Og jeg kan mærke 
på elevernes også sådan nogen gange puhh, så bliver det altså tungt. De er skide søde og de laver det, men..  

A: Så du er nødt til også at forberede dig inde i klassen imens du har undervisning, og samtidig forsøger 
du at få lavet formidling, der rammer dem? 

D: Ja. 

Den indbyggede planlægning i lærebogsmaterialet ender for Daniel oftest med at komme 

før formidlingen. For Daniel giver det en følelse af, ikke at være den der kontrollerer 

indholdet, men at materialet, eller det at være nødsaget til at vælge lærebogsmateriale, 

bliver styrende for hans tilrettelæggelse af undervisningen frem for at være udvalgte 

værktøjer i et forløb han har udtænkt. Det er selvfølgelig muligt at diskutere om det vil 

være bedre undervisning, om Daniel vil opnå større læringseffekt af at lave mere kreativ 

og personlig undervisning frem for at følge lærebøger eller læringsforløb på portaler. Men 

det siger noget om den stolthed, som er forbundet til forestillingen om at blive lærer som 

profession samt, hvordan Daniel selv har oplevet, at mødet mellem materiale og elever 

gennem den rette planlægning kan gøre en stor forskel. Samtidig er det en type af lærer, 

en som selv tilrettelægger og tilpasser i stedet for kun at følge materialet. Og som også 



 

 

udvikler sig gennem kritisk stillingtagen og tilpasning af sit materiale til den enkelte klasse, 

så indholdet fanger eleverne. En type af lærer Daniel stiler efter at blive og se sig selv som. 

Både Daniel og Esben snakker begge om, at det nok ikke er noget deres elever bemærker, 

når de enten er usikre eller ikke laver så spændende undervisning, som de gerne ville. 

Alligevel er der noget ved Daniel fremstilling som illustrerer betydningen af selv at føle 

sig som en, der kan træde i kraft gennem sin personlighed ved at være en der udfører, gør 

og praktiserer lærerarbejde. Samtidig vil Daniel ikke tilbage til det grænseløse arbejde, fordi 

den ender med at fylde for meget i deres liv. Grænserne mellem den personlige involvering 

og brugen af tid på arbejdet knyttes sammen i en ambivalent afvejning mellem 

afgrænsninger og investering af sig selv og tiden i arbejdet. Tidsstruktureringen med den 

faste tilstedeværelse betyder på den ene side et fravær fra den skjulte pligt til at arbejde 

hjemme, men den befrier ikke Daniel fra den dårlige samvittighed eller at have ondt i 

maven over morgendagens undervisning, der ikke er blevet forberedt. Den faste grænse 

mellem arbejde og fritid sat af andre end ham selv betyder mere socialt liv i fritiden, men 

giver også søvnproblemer og grublerier. En total adskillelse mellem arbejdet og Daniels 

fritid forbliver derfor et utopia. Ikke desto mindre betyder komprimeringen af 

forberedelsens tidsrum og Daniels egne kvaler med at være effektiv nok i de tidsrum, at 

også tiden uden for arbejdet bliver præget af bekymringer. Det er svært at ’holde sig væk’ 

– alt imens Daniel ”elsker den” nye opdeling mellem arbejde og fritid, fordi det er blevet 

besluttet for ham, at han ikke må arbejde. Men opdelingen giver ham samtidig ondt i 

maven på grund af grublerierne over morgendagen. Men så igen. Han elsker den nye 

opdeling for så behøver han ikke som tidligere, at tænke på arbejdet når han har fri. Men 

han tænker alligevel på arbejdet, når han har fri. Vekselvirkningen bliver til en udfordring 

forbundet med muligheden for, at kunne tolerere den ambivalens, der hele tiden er stede.  

A: Du har snakket om nogen af de glæder, der var ved at arbejde med at arbejde hjemme tidligere men 
også, at der er fordele ved den måde tingene er på nu. Så hvad synes du om den opdeling, der er kommet 
mellem skole og hjem? 

D: Jeg elsker den. Ja, jeg synes det er fantastisk. Det oplevede jeg slet ikke før. For før da jeg, før 
skolereformen, der gik jeg altid sådan lidt og tænkte på mit arbejde, næsten hver dag, hele tiden. Nu, så 
den der fornemmelse af, at så har du fri. Nu skal du ikke, du må ikke noget. Den er, den kan jeg faktisk 
(smågriner) rigtig godt lide. Jeg har, det er ikke altid jeg har helt nemt ved sådan at ligge det helt fra mig. 
Især om aftenen der synes jeg det er hårdt. Men om dagen, når jeg har fri, så tager jeg oftere over til 
kammerater end jeg gjorde før i tiden. Nyder sådan lidt mere at have fri og mine weekender de er, de er 
fantastiske. Jeg sætter så meget pris på dem, nu jeg ikke har noget jeg skal nå. Så på den måde synes jeg 
det er, det er rigtig godt. Men jeg kan også mærke, at det gør noget for mit forhold til mig selv som lærer, 
og det gør noget i forhold til sådan, om aftenen kan jeg, så kan jeg godt ligge med ondt i maven og have 
svært ved at falde i søvn, fordi jeg tænker på de ting, jeg skal nå i morgen, og hvordan fanden jeg skal nå 
det, og.. To forberedelsestimer: Jeg skal rette opgaver, jeg skal snakke med nogen forældre, så skal jeg 
samtidig forberede til dagen efter, fordi det hele tiden sådan kører lige foran næsten ik.  

A: Og du er ikke startet på nogen af de ting endnu? Altså når du ligger der på værelset. 

D: Nej, jeg har en ide om, at jeg skal igennem et forløb – overordnet, men jeg har ikke sat mig ned i 
enkelte lektioner. Hvordan jeg egentlig vil undervise i det, og så, det kan, det synes jeg er hårdt. Altså det 
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er det, der gør det hårdt. Om aftenen der så tænker jeg fuck det her. Når jeg står op om morgenen, så er 
det altså virkelig.. 

A: Så det er stadig til stede, og er det typisk når du skal lægge dig til at sove eller er det i løbet af hele 
aftenen eller er det? 

D: Nej, det kommer sådan efter aften. Ved en syvtiden eller ottetiden, deromkring. Og så om morgenen 
hvor at, nogen gange, så har man bare lyst til at blive i sengen. Man har sgu ikke lyst til at stå op til det, 
der venter en, for man ved bare, at det kan gå begge veje ik.  

A: Og hvad er det man står op til, når det er sådan en dag, som den der? 

D: Ja, nogen gange står jeg op, og hvis jeg har morgentimer for eksempel, så har jeg fire lektioner fra 
klokken otte af, så er det at komme der klokken kvart i otte, skynde sig ind og tjekke forældrebeskeder, 
og så går tiden bare. Så selv lige hurtigt gå ud og printe noget. Man når ikke lige helt og så ind til time. 
Og så kan man godt mærke, at lige når man sidder derinde, så der skal lidt, så skal der improviseres. Og 
det synes jeg er en mega dårlig måde (smågriner) at starte dagen på. Nu har jeg jo nogen fantastisk søde 
elever, og vi kommer altid godt ud af det og sådan. Jeg prøver at lave sådan nogle, så har vi sådan noget, 
der hedder filosofihjørnet, hvor vi lige i tyve minutter i starten af en eller anden time på at de får en, enten 
en konflikt eller også tager vi nogen ordsprog eller citater, som folk har sagt, og så skal de selv sidde og 
tænke over, og hvordan de kan, hvordan man kan bruge det i dagligdagen, eller hvordan de, hvad de 
egentlig det betyder, eller har det nogen værdi for dem. Og det er også okay for mig, for så kan starte på 
den måde, og jeg synes både det er givende for dem, men så kan jeg også lige sidde, mens de har de der ti 
minutter alene, eller fem minutter alene til lige at tænke, så kan jeg lige finde ud af, okay, hvordan skal 
jeg lige lave den her dagsorden. Hvordan skal jeg strukturere min, min, de næste to timer. Men det er ofte 
sådan, hvor, jeg synes det er lidt ’survival’ faktisk og komme på arbejde ofte. Ja. Det burde ikke være 
sådan. 

A: Og det er det der med, at du er nødt til at forberede dig i undervisningen, handler det om, at du er nødt 
til at skabe tidslommer for dig selv? 

D: Ja, så også nogen gange. Så havde vi en, en tanke om at vi ville vise nyheder en gang om ugen. Det var 
sådan noget med, at de skulle, det lagde egentlig op til, at vi skulle lave et nyhedsmedie på et tidspunkt, 
hvor de skulle lave nyheder for unge eller finde ud af en ny måde at formidle nyheder på, så unge også blev 
oplyste. Så vi startede med at diskutere nyheder en gang om ugen, og så skulle vi snakke med dem om det. 
Og nogen gange, så er det også blevet. Nu er det blevet mere til: ’Nice – nyheder’, så kan jeg lige sidde og 
forberede mig imens. Så der er sådan nogle forskellige ting. Frilæsning, nyheder, filosofisk hjørne og 
stavevejen, som jeg benytter som sådan nogle muligheder for lige at få lidt mentalt overskud til at finde ud 
af, hvad fanden der egentlig skal ske nu.  

A: Så det bliver kort på hånden til at håndtere den manglende forberedelse? 

D: Ja, ja, ja.  

Der er en ’pendulsvingning’ i Daniel fortælling i form af hans ambivalente forhold til 

tidsmiljøets fordele og ulemper. Daniel giver udtryk for flere former for konfliktende 

tidsrum. Konflikten mellem at holde fri eller at være forberedt. Konflikten mellem glæden 

over arbejdet og at det er ”survival”. Konflikten mellem at eleverne jo laver noget fagligt, 

når han er nødt til at forberede sig inde i timen, og den dårlige samvittighed over at måtte 

bruge timen på at forberede sig. At bruge nyheder for oplysningens skyld til at nyheder er 

”nice” fordi de giver ham et tidsrum i timen til at forberede sig på det de er i gang med. 

Alt sammen for at skabe et mentalt overskud eller overblik. For de mere rutinerede lærere 



 

 

jeg taler med er sådanne situationer heller ikke fraværende men de kan bedre håndtere 

dem, men finder dem også stærkt utilfredsstillende, fordi det underminerer den del af det 

lærerfaglige arbejde, der handler om at tilrettelægge undervisningen, så den flugter med 

eleverne i klassen. Det er en udgjort belastning ikke at vide, hvad der skal ske i 

undervisningen. På samme måde som han har svært ved at forberede sig på kommando i 

de reelle forberedelsestidsrum, så er ’kommandokravet’ om end endnu større her. Det går 

selvfølgelig. Børnene er jo søde som Daniel siger. Men det giver ham også ondt i maven 

og til tider manglende lyst til at stå ud af sengen om morgenen, eller skaber stærkt 

belastende tidsrum inde i undervisningen imens han forsøger at danne sig et overblik over, 

hvad de skal lave lige nu og her.   

Tilpasningen har i den forstand ikke kun handlet om at forstå, hvad UUV; lektiecafe, 

læringsmålstyret undervisning og bevægelsesbaseret undervisning går ud på. Lærerne har 

med tidsreformen samtidig skulle lære kropsligt og mentalt at være til stede i den nye 

arbejdstid. For Daniel bliver kropsrytmerne således en større udfordring at håndtere sin 

egen evne til at være fokuseret, sin træthed og energi. Humøret forandres og påvirkes, 

omstillingen mellem de forskellige tidsstedsligheder bliver mere hårdfør uden bløde 

overgange mellem undervisning og forberedelse, og med det mere bratte skifte, så går det 

”lidt langsommere”, når det kommer til at skulle koncentrere sig. Tiden er ikke længere 

formbar i samordningen mellem ens energi og dagen, men i stedet fastsætter 

skemarummenes tidsinddeling i stedet dagens rytme og tempo. Den cyckliske tid med de 

subjektformede tidskvaliteter erstattes af en mere lineær kontrollerende og 

arbejdsrytmesættende tid. Tiden, energien og koncentrationsevne bliver i tidens matrix 

forbundne størrelser, der ikke kan forstås afkoblet fra hinanden. Interaktionen mellem de 

forskellige indtryk og indvirkninger ved at være tilstede både i de forskellige situationer, 

såsom undervisningen i klassen, er sammen med overgangenes kendetegn og grænser for 

udførelse med til at indvirke på, hvordan Daniel har det. 

A: En af intentionerne med reformen var så også, at der skulle laves mere alsidig og spændende 
undervisning. 

D: ja selvfølgelig 

A: Så hvad er det, hvad er det har besværliggjort de intentioner efter din vurdering? 

D: Men det er, at jeg er tvunget til i bestemte sådan, på en bestemt tid at forberede mig. Fordi jeg, jeg 
varierer sådan, jeg kan sætte mig ned klokken ti og forberede mig, jeg kan sætte mig ned klokken to, men 
det afhænger sådan af mit humør eller sådan hvornår, eller hvordan, hvilket ’mode’ jeg er i. Hvis jeg lige 
har haft fire lektioner, så jeg skal forberede mig i to lektioner, så kan det være, at jeg er helt bombet i 
hovedet og sådan, så går det bare lidt langsommere. Så får jeg ikke lavet helt det samme. Som hvis det var, 
at jeg så havde haft fire lektioner, og måske så var gået hjem og havde spist noget aftensmad eller før 
aftensmad, lige pludselig, sådan, så kunne jeg forberede mig bedre ik. Jeg tror det er sådan, at jeg er tvunget 
til og, en hel arbejdsdag på otte timer, undervisning, forberede undervisning, undervisning, forberede, det der 
skift, der hele tiden er, at man ikke rigtig får en hel pause, så bliver jeg træt i hovedet, og så kan jeg mærke 
i de sidste forberedelsestimer, de går bare ikke helt som jeg egentlig vil have det. 

A: Hvordan adskiller det sig fra tidligere? 
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D: Ja, der forberedte jeg mig meget derhjemme, og jeg kan også sådan, der blev min undervisning også 
egentlig som jeg gerne ville have det, og så, så havde jeg bare nogen ideer, så skal vi have en eller tavle eller, 
så går man også, så opsøger man forskellige ting. Også uden for skolen. Prøver sådan lidt, går og tænker, 
hvis man er, hvis man er et andet sted henne og siger, det der det kunne jeg bruge i undervisningen. Så ville 
man gå mere, så ville man undersøge det nærmere, i stedet for nu, hvis jeg går og tænker, årh det skulle 
gøre, så ligger jeg det i baghovedet og tænker, det kigger jeg på mandag. Så ligger der tusind andre ting. 

Hjemmet eller overgangen mellem undervisning og forberedelse har for alle de lærere jeg 

har talt med, udgjort en overgangsseance, hvor det har været muligt at lade op og tømme 

hovedet efter at have været på i klassen. Et forhold jeg i øvrigt genkender fra min egen 

undervisning. At undervise eller været med lærere på arbejde kender til den mentale 

træthed. Tit må man sidde og stirre ud i luften, snakke med kolleger, gå en tur eller arbejde 

senere på dagen. For Daniel bliver det at have sin læreridentitet med på sidelinjen uden 

for skolen også det sted, hvor man samler materiale ind. Her adskiller Daniel sig igen ikke 

fra fx Hanne, der også beretter om, hvordan hun har brugt museumsbesøg m.m. til 

samtidig at tænke på, hvordan det kan bruges i undervisningen. Omverdenen uden for 

skolen udgør i den forstand inspiration til undervisningen og adskiller sig fra 

lærerbogsmaterialet ved at være et mere situeret dialektisk fortolket materiale i 

synkroniseringen mellem elevernes specifikke interesser og lærernes kendskab hertil, men 

også ved at være en subjektiv tilgang til faget, hvor læreren har sin bevidsthed omkring 

faget med sig rundt.  

Effektiviteten og de uformelle læringsrum 

For Esben har den helt store udfordringen med omstillingen også været hans egen evne 

til at være effektiv. Her handler det i særlig grad om, at han ikke kan tage aftener i brug. 

Når aftenens tid er væk bliver tidsrummene mellem undervisningslektionerne på skolen 

langt mere kostbare, og de kan ikke længere i samme grad bruges til at være social på 

arbejdspladsen. Eller som han siger det, så lagde han ikke mærke til tiden før, for den tid 

han brugte på at være social i arbejdstiden kunne indhentes om aftenen. Som hos Daniel 

er der også hos Esben flyttet en helt anden intensitet ind i arbejdsdagens mellemrum. 

A: Så hvilke tilpasninger har du måtte lave i forhold til det? 

E: Jeg har i den grad skulle prøve at blive mere effektiv i mit arbejde.  

A: Hvad vil det sige? 

E: Det med at jeg før, man kan sige, før i tiden var jeg sådan. Ja, hvilke tilpasninger har jeg skulle lave. 
Altså, hvis der var noget jeg ikke nåede, det er fint nok. Så kunne jeg lige komme hjem, så kunne jeg 
komme ud og træne og så kan jeg lige gøre det om aftenen i stedet for. Men nu her, nu skulle det jo meget 
gerne gøres inden jeg har fri eller, altså inden klokken seksten. Og det er en kamp, jeg stadigvæk kæmper.  

A: Hvorfor er det en kamp? 

E: Fordi. Jeg har, lad os bare, min torsdag er helt, jeg har timer hele torsdagen. Og jeg skal jo være klar 
fredag, så jeg bliver nødt til at finde alle små huller, der overhovedet er, for ligesom at få kigget på, og, hvad 



 

 
er det nu vi skal i morgen, og hvad skal vi snakke om i forhold til den her tekst eller et eller andet. Og 
man, der er nogen gange sådan, det har jeg i hvert fald erfaret, at, jamen så har jeg haft undervisning i seks 
lektioner i streg, jeg er fuldstændig smadret, men der er en time til, at jeg har rigtigt fri, så nu skal jeg 
eddermanme lave noget. Og det synes jeg personligt ikke er særlig nemt, at jeg skal være på hele tiden 
heroppe helst. 

A: Men de der små huller, og den der time, hvad havde du gjort med dem før? 

E: Øhh, nok valgt, nok gjort det jeg kunne nå og så stadigvæk lige kunne nå og hyggesnakke og sådan, 
fordi jeg hele tiden ville vide, at jeg har jo aftenen, og det gjorde mig ikke noget, så kunne jeg lige sidde en 
time eller halvanden time om aftenen. Fordi der laver jeg alligevel ikke noget. Så det er lidt et stressmoment, 
at jeg nu hele tiden skal vide, at de små breaks der er, dem, de skal altså fyldes ud. Men altså i princippet 
er det også et godt spørgsmål, hvad gjorde jeg egentlig før. For jeg tror ikke jeg lagde mærke til det på samme 
måde, for der kunne jeg sidde stille og roligt og kigge på det, og det er lige meget om jeg nåede det, for jeg 
vidste, at jeg ville kunne nå det senere hen. Men den mulighed har jeg ikke længere. Nu skal jeg arbejde 
fuldt ud. 

A: Og så er det mere til stede i bevidstheden eller hvordan? 

E: Ja præcis, ja det tænker jeg meget over, fordi lige pludselig så skal man jo have sin næste lektion, og så 
har man haft en, man har haft de der 45 minutters, en lille mellemtime, hvor man, hvor det jo er meningen, 
at jeg skal forberede mig. Men for det første kommer jeg jo ikke væk fra klassen på minuttet, og der skal 
ikke være mange elever, der spørger efter et eller andet, eller en der har et problem, før den tid så går.  

A: Altså på vejen ned til  

E: Ja på vej ned til forberedelsen. Og så går jeg ind, åbner sin mail, og så er der jo lige kommet noget fra 
en forælder, som gerne vil høre at, og så skriver man den og så er der lige pludselig et kvarter tilbage, som 
stadigvæk er min forberedelse, og der skulle jeg så have lavet noget mere end det jeg ender med at gøre. Så 
så i forhold til, hvad jeg, hvad der, hvad jeg skal gøre, så er det 100% det der med at skulle prøve og være 
mere effektiv hernede i forhold til før. I den tid man er her. 

Før kunne Esben stadig nå at hyggesnakke og indgå i dagligdags interaktioner på skolen, 

uden at være bekymret over tiden, fordi han havde aftenen som ’tidsbuffer’. Med 

skolearbejdets nye tidsrammer forandres den institutionelle tid og rytmicitet og hermed 

forandres Esbens forhold til arbejdsdagens mellemrum ligeledes. Ikke mindst i forhold 

mellemrumstiden, der før også var en udpræget social tid. Nu handler det i stedet, som 

hos Daniel, om at få brugt alle de små mellemrum effektivt, hvilket vil sige at Esben skal 

blive bedre til at minimere dagligdagens mange små interaktioner, hyggesnakken, snakken 

med elever til og fra klassen og modstå fristelsen til at svare på mailen fra en forælder eller 

bruge for lang tid på mailen. Mellemrummene klemmes sammen, intensiveres og med 

løsningen af de løbende opgaver, som melder sig, så løber tiden ofte fra Esben. Det sociale 

bliver i en vis forstand det overflødige, som må skæres fra. Når mellemrumstiden ikke 

længere legitimt kan være en social tid, så minimeres de mange små interaktioner også, 

som binder skolens medarbejdere sammen.  

Mellemrummene er af stor værdi. Og de får mere værdi med den øgede tilstedeværelse, 

men bliver samtidig det mest konfliktfyldte tidsrum. I mellemrummene må lærerne 

samtidig subjektivt forhandle og tidsrationalisere, som for ofte bliver et spørgsmål om 

bortprioriteringen af vigtige dele af arbejdet. Konflikter skal afmonteres inden de 
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eskaleres, elevsager vendes, lærerne får luft for hårde oplevelser og kan give hinanden 

kollegial støtte, forældre skal serviceres helst med korte svartider, og der er nødt til at være 

en omstilling fra undervisning til forberedelse. I den politisk bestilte analyser af lærernes 

anvendte tid forsvinder disse mange små vigtige interaktioner ud af beskrivelsen af 

lærernes dag16. I den type af oversigter er der seks til otte grupper af aktiviteter som lærerne 

laver, men som ikke har øje for hverken den indbyrdes vægtning og prioritering som 

lærerne må foretage mellem, hvad tiden skal gå på eller de mange mikrohandlinger, som 

ender med at forbinde, forebygge og forhindre. Det er kontrasten mellem den rene og 

rensede forestilling og den rodede virkelighed. Det er forskellen mellem en mulig 

besparelse og de to læreres oplevelse af, at forhandle nye tidsperformativer med sig selv. 

Under de nye rammer skal de lære sig selv at skære det unødvendige fra for på den måde 

at blive mere effektive. I det nye tidsmiljøs med de intensiverede mellemrum bliver det 

sværere at finde tid til hinanden. For Esben og Daniel bliver det eksempelvis et problem 

i forhold til de uformelle læringsrum, der er alle de tidspunkter, der ikke er formelt afsat 

tid til samarbejde, men hvor de to selv finder sammen i samarbejdet.  

A: Har der været andre positive ting ved ændringerne, også ved det måske at skulle være til stede på skolen 
noget mere? Der var selvfølgelig det med weekenderne, det sagde du. 

E: Ja i forhold til det, så har jeg så fri i weekenderne, det er lækkert nok. Men, altså ja, for nu kan man 
sige, vi er jo allesammen, nu er vi her jo allesammen fra otte til fire. Mere eller mindre ik. Men det er 
faktisk. Jeg havde troet, at vi ville have mere tid. Nu ved jeg godt du snakker fordele, men, men, jeg havde 
håbet det var en fordel, at vi allesammen var på skolen, men folk de har tusind ting, og de har tusind 
forskellige møder, så jeg kan ikke få snakket så meget med Christian og på årgangen, os som dansklærere 
vi ville jo også gerne snakke sammen, men det er helt umuligt at finde tid til det. Det er der ikke for vi 
har, så er der forberedelse på forskellige tidspunkter. Og nu har, på ottende årgang har de jo nogen dage 
fri kvart i fire. Og så har jeg fri klokken fire. Altså så når jeg jo ikke at snakke med nogen alligevel. Så 
det har jeg ikke fået, jeg havde håber at man kunne have mere tid med sit team især end det egentlig viser 
sig man har.  

Bindingerne på lærernes tid kommer her til udtryk som måden lærerne altid har ”tusind 

forskellige møder”. Derfor kræver det som Rikke fortalte om i foregående kapitel, at 

lærerne ikke kun lærer sit eget skema at kende som det Rikke kaldte for ’mentale ruter’, 

                                                      

 
16 I en rapport fra 2009 bestilt af Uddannelsesministeriet har Rambøll kigget på, hvordan lærerne bruger deres 

arbejdstid. Rapporten skelner først og fremmest mellem direkte brugerrettet tid og indirekte brugerrettet tid. 
En interessant distinktion i selv. Den direkte brugerrettede tid er tid, hvor aktiviteten er rettet direkte mod 
elever og forældre i skolen. De oplister hvilke fem områder, der er de mest tidsintensive på et ugentligt 
gennemsnitsniveau:  

1. Forberedelse 6 t og 26 min  

2. Møder 2 t 

3. Planlægning af skoleåret 1 t 12 min 

4. Skolehjem relaterede opgaver 49 min 

5. Specielle opgaver 43 min 

 



 

 

men også de andre lærers skema og bevægelser gennem dagen må indarbejdes som i de 

’mentale kort’, for uden for meget spildtid at kunne få fat på en anden lærer. Esben og 

Daniel går tit til en af de andre dansklærere, som er ”mega dygtig”. Hos ham henter de 

råd til undervisningen, læsetest osv. Denne slags uformelle læringsrum er ikke noget, der 

nødvendigvis kan rummes i et teamsamarbejde. Niels er fx dansklærer på en anden årgang. 

Men det er samtidig af afgørende betydning for Daniel og Esben, fordi den mere erfarne 

dansklærer i deres eget team samtidig er TR og derfor altid har travlt med andre opgaver. 

Niels bliver derfor deres uformelle støtte. Og den supervision er også nødt til at foregå i 

de tidspressede mellemrum. 

E: Vi har en der hedder Niels her på skolen, der er mega dygtig dansklærer, som mig og Daniel tit går 
til, hvis vi har et eller andet. Men der er ikke noget, han bliver ikke bedt om, at altså, jeg går ud fra jeg 
selv skulle bede om, at han skulle komme ind og se min timer, hvis det endelig var. Og det har jeg ikke 
gjort. Men der kan man altid få hjælp 

A: Så I laver uformelle møder med ham? 

E: Ja præcis om, og det kan være hvad som helst. Hvis jeg er i tvivl om, Niels hvad fanden, jeg har nogle 
elever her, som bare ikke kan, har du nogen opgaver, der kan hjælpe med at gøre dem bedre til at, eller 
kan du skaffe en læsetest eller. Så der, der, der bruger vi ham rigtig meget. 

A: Er det over mail eller er det når i møder ham ovre i, på lærerværelset? 

E: Mail eller når jeg bare ser ham. Han er heroppe også altid. 

A: Nåh han er heroppe. 

E: Han er på syvende årgang nu. Så ham har vi sindssyg glade for. Der har det været vigtigt. Fordi vi 
har, altså før så var vi jo så kun tre dansklærere. Mig og Daniel for jeg havde to klasser, og så Daniel og 
så havde vi Marianne. Og alt andet lige, man kan sige meget om Marianne, men hun er bare ikke så 
meget på skolen fordi hun har tusind ting hun skal lave. Så det var meget mig og Daniel og og vi er, har 
nogenlunde lige mange år på bagen som lærere, så bliver man jo nødt til at kunne finde nogen man kunne 
gå til. Og så har Niels altid været åben for, at man kunne stille ham det ene og det andet spørgsmål. 

Dilemmaer og adfærdspolitik i forberedelsesrummet  

Under mit feltarbejde studsede jeg flere gange over, hvad jeg skulle kalde stedet, hvor 

lærerne sidder og forbereder sig. Det var ikke at forstå som et klassisk kontor, men det 

havde heller aldrig fået et officielt navn. Esben kalder det at ”gå ned til forberedelsen”. 

Uformelt bliver det i den daglige tale med lærerne knyttet til dets tids-sted funktion, som 

stedet hvor tiden bruges på at forberede sig. Men det bliver hurtigt tydeligt, at 

forberedelsesrummet bliver et ambivalent rum. Nogle teams løser ambivalensen ved at 

lave stillepolitik med regler om, at der slet ikke må være snak. Andre ser muligheden for 

snak som en mulighed for sparring og oplevelsen af at have noget socialt sammen i det 

delte tids- og stedsrum som forberedelsen udgør.  

Forberedelseslokalet er også det sted, hvor den primære mellemrumstid foregår. Jeg 

bemærker selv, hvordan vi ’pendler’ frem og tilbage mellem undervisningslokaler og 

forberedelsesrummet, og at jeg selv kan have svært ved helt at finde ud af, hvornår det er 
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tilladt at snakke. For Daniel og Esben bliver forberedelsesrummet et vigtigt sted at 

opholde sig. Men også et sted der skal rumme mange funktioner på samme tid. Transit, 

udveksling, fordybelse, basen, det hjemlige og trygge, det hyggelige, det kollegiale, deling 

af frustrationer, et spisested og rum for faglig snak. Det er helt tydeligt, at de har stort 

gavn af stedet. Jeg ser det selv, når jeg er med Christian på arbejde, og de fortæller begge 

om det. Mens jeg er der hører det dog med, at de i den periode kun er et team om 

forberedelseslokalet. Det betyder, at de kan have deres eget skrivebord, og ikke skal være 

tre om hvert bord som de andre teams. Som lærerne i det her team beskriver det, så har 

de luksuriøse vilkår. Rummet kommer til at fungere som en base for deres faste team. For 

Daniel er forberedelsesrummets tid dog ensbetydende med, at han skal være disciplineret 

samtidig med, at han både har brug og lyst til at snakke med sine kolleger. Ikke mindst 

med de mange administrative opgaver, der løbende skal løses. Og så er det ikke alle 

lærerne, som vælger at bruge lokalet, men finder andre steder at sidde. Daniel oplever det 

ikke mindst med Lars, som han deler klasselærerfunktionen med, hvor det fx er vigtigt at 

koordinere fælles principper og beslutninger.  

A: Og du siger, at det er det administrative, der fylder meget lige nu? 

D: Ja, jeg synes jeg bruger meget tid på at skrive til forældre. Det gør man jo. Det havde jeg også gjort før 
reformen. Det er ikke reformen, der har ændret på det. Det har bare gjort at, at jeg skal strukturere min 
tid bedre i forberedelsesrummet. Og det har jeg ikke altid helt nemt ved. Så jeg bruger meget tid på at 
skrive til forældre, rende frem og tilbage ned til ledelsen, tilbage igen eller prøve at finde nogen af mine 
kollegaer. Hvilket så er blevet nemmere med den nye reform. At finde dem. Til dels. 

A: Til dels? 

D: Ja, det er så det. Så siger man, vi er herovre, så vi kan sparre noget mere. Men så dem man skal sparre 
med har undervisning, når man selv har forberedelse og omvendt, og man kan jo ikke ses efter skole, eller 
efter arbejde, så det bliver sådan. Nogen, nu har vi, mig og Esben og Camilla har mange forberedelsestimer 
sammen. Det har vi bedt om. 

A: Det har I bedt om, ja? 

D: Ja, og det kan jeg mærke, det hjælper meget. Jeg snakker tit med Esben, jeg snakker en del med 
Camilla. Men de andre i teamet når jeg ikke at snakke med. For eksempel Lars jeg er klasselærer sammen 
med. Jeg ser ham aldrig så. 

Den lille gruppes sammenhold bliver både en strategi til at håndtere forberedelsespresset 

samtidig med, at det giver mening for dem i forhold til, at de kører de samme forløb i 

deres klasser og alle tre er nye i arbejdet. Men dermed er de også isoleret med udfordringer, 

og kommer dermed til at mangle sparring på arbejdet. I tillæg hertil har Daniel og Esben, 

og senere en anden ny lærer, Camilla, slået sig sammen i en mindre gruppe. Selvom de har 

gavn af at arbejde sammen, så sker der også samtidig en isolering. 



 

 

”Det er til dels min egen skyld” 

Selvdisciplinen er noget Daniel flere gange vender tilbage til. Her taler han om, at han for 

lader sig forstyrre. Når der kommer nogen ind i lokalet, ”så har man lige lyst til lige”, at 

enten sige noget. Eller nogle stiller et spørgsmål, vil sparre om noget m.m. Det er svært 

at undervurdere betydning af disse tidsrum, for uden dem ville der kun være individuel 

undervisning og individuel forberedelse uden en styrkelse af det sociale sammenhold til 

at ’kitte’ skolen sammen med. Men samtidig er tidsrummene problematiske for Daniel, 

fordi han har meget han skal nå. De ’produktive forstyrrelser’ ender han derfor med at 

tolke som personlige brister. Et andet problematisk forhold ved de nye sociale tids- og 

stedrum er deres afgrænsede liv. De sociale interaktioner bliver også ’balkaniseret’ 

(Hargreaves 1994) i den forstand, at den pressede arbejdstid presser teamene ud på deres 

respektive matrikler, og der derfor bliver langt mindre interaktion i personalerummet.  

A: Men det der du siger med, at det administrative det handler om at strukturere din forberedelsestid 
bedre, hvorfor det, hvorfor handler det om at strukturere den bedre? 

D: Det er fordi, at jeg har, jeg har svært ved at arbejde i et forberedelsesrum sammen med otte andre. Og 
det er til dels min egen skyld. Jeg kan ikke lade være, hvis der kommer en ind lige og, så kigger man lige 
op, så har man lyst til lige, så skal man lige hurtigt sige noget til hinanden, fordi man ikke har set hinanden 
i et lille stykke tid. Og så er der nogen andre, der finder et eller andet på nettet, og så stiller de nogle 
spørgsmål til noget undervisning. Det er okay at sparre på den måde, men man kommer hele tiden ud af 
sit eget flow. Eller sådan, man når ikke at sådan sætte sig ned og gøre sine tanker færdige. Og så nogen 
gange, så skal vi lige ud og ryge, og så. Jeg tror, at for mig der går der rigtig meget tid med ingen ting. Taget 
i betragtning af, hvis jeg skal sammenligne med, hvis jeg sad derhjemme, og at jeg sådan var klar til at 
forberede mig, så ville jeg måske kunne klare det jeg klarer herovre på tre timer herovre, klare det på en 
time derhjemme. Altså sådan, fordi jeg er koncentreret og det kører i en streg, og jeg er inde i det. Hvorimod 
herovre, der skal jeg tvinge mig lidt selv til, okay nu er det nu og holde fokus, og jeg bliver meget let 
distraheret.  

A: Så når du siger strukturere din tid, så handler det i virkeligheden om din selv (afbrydes) 

D: selvdisciplin i forhold til at sidde herovre ville jeg sige, ja. Og jeg kan mærke det er blevet bedre, men 
det er noget jeg skal arbejde sådan eksplicit med, og, sådan, okay, nu laver jeg lige det her skema og det 
skal jeg igennem. Og hvis der kommer nogen ind og vil snakke, så må jeg bare lige sige, ej ikke nu eller. 

En af de ’teknikker’ som Daniel udvikler for ikke at blive forstyrret er at tage høretelefoner 

på, uden at høre musik i dem. Der er ingen lyd i høretelefonerne, men de sender et signal 

til de andre lærere om, at han ikke vil forstyrres. På samme måder som man visse steder 

er begyndt at anvende ’jeg vil ikke forstyrres’ skilte på arbejdspladserne skal 

hovedtelefonerne signalere, at han ikke vil forstyrres samtidig med, at det er en påmindelse 

til ham selv om ikke at lade sig selv forstyrre. 

A: Har I diskuteret, hvordan man så at sige interagerer i forberedelseslokalet i relation til det du fortæller? 

D: Vi har, vi har prøvet at indføre det nogen gange, men det, og det virker til dels også, og man kan 
sagtens bare tage høretelefoner i, og så bliver man ikke afbrudt.  

A: Men så skal man høre musik i stedet for? 
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D: Ja, det er jo det. Eller man kan også bare tage dem i og lade være med at høre noget, så ved man, at 
der. 

A: Så bliver man ikke spurgt? 

D: Jo normalt. 

A: Ja okay, så det bliver et signal til, at nu vil man altså gerne  

D: Det har vi ikke aftalt, det har vi ikke aftale, men det er sådan. Altså vi har snakket om det nogen 
gange, fordi det har været rigtig slemt. Vi har brugt det som sådan et hyggerum eller lærerværelse på en 
eller anden måde, hvor man bare sidder og snakker. Og i forhold til det andet forberedelsesrum, som ligger 
lige ved siden af, der har de sådan en, der må man overhovedet ikke snakke inde politik. Og det er også 
meget rart tror jeg.  

A: Det har de lavet? Så der er meget forskellig kultur på skolen? 

D: Ja ja inde i det andet forberedelsesrum kommer du ind, og der er altid helt ro, og der er ikke nogen, 
altså der må man ikke snakke derinde. 

A: Er det jeres rum også eller er det nogen andres? 

D: Nej det er ikke vores. Det er niende og nogen af syvende klassernes. 

For Daniel og de andre er det især en fordel, at han via forberedelsesrummet som 

centralstation for meldinger kan få løbende meldinger på, hvordan enkelte elever har det 

eller hvis der sker noget i klassen, som han bør være opmærksom på. I den forstand er 

forberedelsesrummet et vigtigt ’synkroniseringspunkt’ i dagligdagen.  

A: Okay, men er der også nogen positive sider ved det der med, altså det uformelle og? 

D: Ja helt vildt mange, jeg har sådan, jeg føler. Jeg har et større indblik i andre klasser på årgangen, at vi 
hele tiden snakker sammen. Jeg, Camilla sidder lige bag ved mig, og Esben ved siden af, Christian, så når 
der sker noget i nogen klasser, så får jeg det at vide med, en time efter, en halv time efter, så sådan, der går 
ikke noget hvor, jeg kommer ikke ind i en klasse en dag, og så er der en af eleverne, der opfører sig underligt 
og jeg ved ikke hvorfor. Altså der er sådan, man har hele tiden styr på hinandens klasser og det er nemmere 
lige at vende sig om, hvis det er man. Vi kører sideløbende forløb i dansk blandt andet, i alle klasserne. 
Og så når man kommer på nogen gode ideer, så skal man lige vænne sig om og formidle det, eller lige få 
sparret lidt. Så på den måde fungerer det rigtig fedt, at man kan sidde derinde og så. 

A: Og det er vel, altså mange af de ting du snakker om her, det ville være noget som lå i teamet før eller? 

D: Ja, det ville være noget, hvor man så skulle opsøge hinanden, altså nede på lærerværelset eller sådan 
finde, jeg ved ikke hvornår man skulle snakke om det, men det gør det nemmere i de her forberedelsesrum 
hele tiden og opdatere hinanden eller diskutere ting på den måde. Så på den måde synes jeg det er ret fedt. 
Og det gør også, at man føler, at man kommer tættere på teamet. Man snakker med, man er der jo sammen 
med dem hver dag hele tiden. De fleste, altså dem der opholder sig derinde. Marianne er der ikke så tit og 
Lars bruger det heller ikke rigtig, men jeg kan også mærke, at så, det er to fra teamet. Altså dem der 
opholder sig derinde har jeg så også et tættere forhold til. Og ved hvad de laver i undervisningen. 

A: Ja og også, altså, rent personligt? Altså sociale relationer i 

D: ja præcis. 

Men igen betyder det, at det sociale flytter sig fra lærerværelset over i forberedelseslokalet 

fordi tidsrummet mellem undervisningslektioner er korte, og der er mange opgaver at 



 

 

løse. På Københavnerskole1 bliver det ikke bedre af, at skolen rent arkitektonisk er del 

op i matrikler, hvor personalerummet hænger sammen med administrationen, ledelsen og 

biblioteket men ikke har klasser. For Daniel er det både hyggeligt og mere tidseffektivt at 

blive oppe i forberedelseslokalet. 

A: Lige en lille ekskurs. Det der med lærerværelset, må man kalde det det her længere? 

D: Personalerummet, ja, jeg kalder det lærerværelset.  

A: Er det sådan et, er det et forbindingspunkt mellem alle lærerne på skolen eller er det mere sådan, at 
man er mere ude i forskellige (afbrydes) 

D: det var det i hvert fald, men det er det ikke længere. Jeg ved, at indskolingen kommer ikke så meget 
derovre. De sidder derovre. Nu har vi fået vores forberedelsesrum og ulemperne ved det, er at det er så 
hyggeligt at være derinde. Så jeg kommer ikke dernede. Sådan ugens gæst ik. Det er også meget rart. Så 
bliver folk så glade ik; ’Hey Daniel’, ’Jeg er her stadig’. Det er fordi vi hygger os så meget oppe i 
forberedelsesrummet og så har jeg ikke rigtig tid til at sidde dernede, synes jeg. Jeg bruger min 

A: Spiser du frokost også i forberedelseslokalet eller gør I det? 

D: ja, det gør vi. 

A: Mens i arbejder? 

D: Mens jeg arbejder – som regel. Eller nogen gange, så tager jeg lige et kvarters pause, men jeg bruger min 
spisepause på at forberede mig, så hvis jeg sidder nede på lærerværelset, går derned med min mad, så ville 
jeg sidde og tænke, ejj, jeg bliver altså lige nødt til at kigge på det der. Jeg ville slet ikke kunne small talke. 
Det ville være sådan noget haste small talk. Jeg kan ikke, med mindre der (…) Men det er meget hyggeligt 
at være dernede. Jeg ville gerne gøre det noget mere, men jeg synes ikke lige vi har tid til det. Fordi der er 
hele tiden noget jeg kan lave, så jeg føler ikke at jeg kan slappe af i mine pauser som sådan. Nu gør jeg 
det nogen gange. Jeg er blevet bedre til bare at lægge det helt væk.  

A: Er det også sådan for de andre? De fleste af dem, at man (afbrydes) 

D: ja vi sidder ofte og forbereder os derinde faktisk (…) Det passer mig meget bedre at sidde derinde. Så 
kan vi også lige snakke omkring, hvad der er sket inde i klasserne og har vi nogen spørgsmål til 
undervisningen eller, ja.  

Tidsrytmerne 

Skolen laver en ny ledelsesstruktur, der betyder, at hver matrikel får tilknyttet deres egen 

mellemleder. Indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen har i den forstand hver deres 

leder at sparre med. For Daniel og Esben har det betydet, at deres afdelingsleder Rikke 

forsøger at imødekomme deres ønsker til placeringen af deres forberedelsestimer. Det er 

i den forstand et forsøg på at arbejde med og imødekomme lærernes individuelle rytmer 

i den nye tidsstrukturering. Nedenfor fortæller Daniel, hvordan han måtte lave 

erfaringsbaserede tilpasninger undervejs, hvad angår koblingen mellem hans egne rytmer 

og skemaets strukturering af hans arbejdsdag og uge. 

A: Og hvordan, har det set sådan ud for dig hele tiden eller? 

D: Nej det er efter nytår her.  
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A: Og hvad du så haft af andre modeller, som virkede på andre måder? 

D: Så havde jeg, nu møder jeg morgentimer for det har jeg ønsket, men det har jeg ønsket om igen til næste 
år, fordi jeg tænkte det er pissegodt at møde ind tidligt og så gå tidligere. Men jeg går alligevel ikke tidligere 
og jeg er bare mere stresset sådan når jeg møder der klokken otte, for hvis jeg ikke lige har fået forberedt 
det hele. Nu havde jeg, forrige gang jeg havde et skema, der sagde jeg, at jeg ikke havde lyst til at møde 
tidligt. Der mødte jeg klokken ti tre dage i streg og så otte to dage. Og det fungerede egentlig meget godt. 
Så kan man lige komme over og kigge på den undervisning man skal i gang med, og så gå ind og være 
forberedt ik.  

A: Men der må være lidt en kamp om det også, fordi det er jo ikke alle der kan gøre det? 

D: Nej jeg tror, jeg ved ikke om de favoriserer, om de lytter mere til nyere lærere, som mig og Esben, for 
jeg synes altid alle mine ønsker går igennem. 

A: Er det Rikke du? 

D: Det er Rikke ja. Der har jeg været ret heldig. Og så får, jeg får ikke så mange 45 minutters 
forberedelsestimer for meget, jeg ønsker hele eller sådan minimum fire blokkes forberedelse. Eller hvis jeg 
ønsker at møde tidligt eller sent, så synes jeg bare hun ordner det. Men jeg kan mærke, at jeg havde, forrige 
skema, der havde jeg nogle dage, hvor jeg havde 45 minutters forberedelseslektioner, halvanden time og det 
kan jeg ikke bruge til noget overhovedet. Jeg kan lige bruge det til at sætte mig ned, og så sat nogle papirer 
ind i en mappe og lige skrevet en besked til en forældre, men jeg kan ikke bruge det til at lave undervisning. 
Selvom halvanden time lyder egentlig af meget. Derhjemme ville jeg også, hvis jeg så var klar til det. Hvis 
jeg tænkte, nu vil jeg gerne forberede mig, så ville jeg sagtens kunne på halvanden time. Når jeg kommer 
fra undervisning og skal sætte mig ned, tage computer frem, finde alle mine ting frem og sådan lige. Jeg tror 
jeg forbereder mig tyve minutter, så, det er ikke så produktivt for mig.  

A: Og det er det der med også lige, som du fortalte tidligere, at komme ind i flowet? 

D: Ja komme ind i flowet. Det tager noget tid for mig i hvert fald. Det kan godt være det er en læreproces, 
at det er noget man skal tilegne sig, tilvænne sig – det tager sin tid synes jeg.  

Og hvad er forberedelse så egentlig? I min egen forestilling var forberedelsen knyttet til 

undervisningen i mere eller mindre lige proportioner. Men i mine feltnoter og i Daniels 

egen beskrivelse her bliver det tydeligt, hvor meget forskelligartet, der indgår. Hos Daniel, 

på interviewtidspunktet, er det midt i 8. klasse året. For første gang for ham. Derfor er 

det især planlægning i forbindelse med erhvervsuddannelser og skolebesøg, der tager tid. 

Daniel er også blevet teamkoordinator, hvor en stor del af arbejdet er at videregive 

kommunikation fra team til ledelsen.  

A: Forberedelse tror jeg mange knytter til selve undervisningen, men hvad er forberedelse for dig, altså, 
hvad ligger der i forberedelsestiden? 

D: I forberedelsestiden? Der ligger sparring om elever med mine kollegaer, det synes jeg fylder meget, så 
ligger der få styr på den kommende uger, at lave skemaer for hvem der tager med på erhvervsuddannelser, 
lave skemaer for projektugen, hvem er der hvornår, hvor meget tid skal man være der, hvordan laver, eller 
sådan, lidt administrativt i ugerne fordi vi har mange af sådan nogle uger, hvor vi skal være enkeltpersoner 
på, og så skal vi selv ud fra hvor mange timer vi har de uger finde ud af, hvor stor procentdel vi hver især 
skal dække. Så er der meget kommunikation mellem, nu har vi sådan en uge femten feature uge, hvor vi 
skal kommunikere over, med andre lærere fra andre årgange, hvor vi skal lave et forløb. Og det foregår 
meget over mail, fordi vi ikke har tid til at sidde sammen. Og så, så er der mange tilbagemeldinger til 
ledelsen og nu er jeg teamkoordinator, så jeg skal også snakke med de andre teams. 



 

 
A: Okay, du er teamkoordinator, hvornår er du blevet det? 

D: Det blev jeg det her år, eller efter sommerferien. Så der ligger også nogle ekstraopgaver der, hvor jeg ofte 
er til møder. Med de andre teamkoordinatorer ik. Og så er der undervisning og rette opgaver. Og det er 
nok rette opgaver, der fylder mest, synes jeg, eller sådan.  

A: Og det er, altså. 

D: Hvis man skal sætte sådan en procentsats, det ved jeg ikke om 

A: ja? 

D: så ville jeg nok sige, 40% til at rette opgaver, bruger jeg min tid, og.. 30% på sådan administrative, 
40%, 30% på administrative, 10% på elever og så ty, ty, nej det kan heller ikke være 20% på 
undervisning. Jeg tror 30% undervisning, forberedelse til undervisning, altså forberedelse selve det 
didaktiske eller den faglige undervisning, hvordan det skal formidles ik. Men 30% ville jeg sige, at jeg 
bruger på det.  

A: Cirka 1/3 på undervisning? 

D: Ja, og det er måske også meget højt sat, tror jeg, faktisk.  

A: Altså for højt sat? 

D: Ja. Det tror jeg. 

A: Så det er måske mindre i virkeligheden? 

D: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Nah 30% det er måske okay. Det varierer. 

Daniels eget procentestimat er interessant al den stund, at det giver et indtryk af Daniels 

vurdering af, hvilke opgaver der fylder mest. Og det er bestemt ikke undervisning, der 

tager den største del af Daniels opmærksomhed i forberedelsestiden. Omvendt bliver 

mange af de administrative opgaver nødvendige som led i de ansvarsforskydninger, hvor 

ledelsesopgaver lægges ud til teamene at beslutte. Under mit eget feltarbejde bliver det 

også tydeligt, hvor meget rolledeling og organisatorisk hierarkisering, der foregår på 

skolerne. For ledelsen handler det tit om at give lærerne medindflydelse på udformningen 

af givne beslutningsprocesser, fx hvilke model for elevplaner de gerne vil anvende 

(elevplanen er derimod obligatorisk). Men tit bliver det også uforståeligt og stærkt 

tidskonsumerende at skulle træffe alle de beslutninger, som kunne være ledelsesopgaver.  

Den ambitiøse lærer 

Det er ganske provokerende som interviewer at stille enhver medarbejder spørgsmålet, 

hvordan en ambitiøs medarbejder ser ud i vedkommendes erhverv eller profession. Når 

jeg alligevel stiller spørgsmålet: ”Hvordan vil du beskrive en ambitiøs lærer dag i dag?”, så 

er det for at stille et spørgsmål om de tidsperformative markører og kulturelle normer, 

som led i tidsmiljøet strukturerende form og den subjektive bearbejdning af 

omverdensvilkår – for at få øje på de diskurser og lokale organisatoriske logikker, der 

præger stedet og arbejdet gennem den subjektive positionering i arbejdsfællesskabet. Min 

intention var at få lærerne til at reflektere over, hvordan de oplever diskursen om den 
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’ambitiøse lærer’ samt selv lever op til den idealfigur. Eller hvad Rebecca Lund med 

reference til Dorothy Smith kalder for de ’ideologiske koder’ (Lund 2015). Koder som 

lærerne vil trække på i afkodningen af spørgsmålets reference til, hvilke omverdensvilkår 

og personlige tanker de mener kendetegner ’den ideelle lærer’ samt, hvilke karaktertræk 

den ideelle lærer bør besidde som en form for moralsk forankring i evnen til administrere 

sin tid.  

Ethvert arbejdsfelt har en række karakteristika som fremsættes som særligt attråværdige 

som en italesættelse eller diskurs, og kombineret med de faktiske rammevilkår og lærernes 

egne refleksioner over, hvordan de lever op til disse, er det muligt at få noget at vide om 

både de performative markører knyttet til ’ideallæreren’ og lærerens egne tanker herom. 

Tidligere var det som nævnt flere gange de personlige karakteristika knyttet til det 

grænseløse arbejde; læreren der altid er på arbejde, altid svarer på beskeder, altid står til 

rådighed, altid har tid til eleverne, altid tilpasser sit materiale som var en væsentlig del af 

tidsmiljøets ideologiske koder. Alle de gange jeg stiller spørgsmålet fremprovokeres en 

personlig holdning eller stillingtagen, der går i forskellige retninger. Reaktionen kan være 

en modstand rettet mod selve spørgsmålets karakter, det kan være en kritik af 

rammevilkårene eller vendes indad i subjektive refleksioner over, hvorvidt de selv lever 

op til idealet - som Daniel gør det. Det første han tænker på, når jeg beder ham om at 

beskrive, hvordan en ambitiøs lærer ser ud i dag er svar der relaterer sig til hans egen kamp 

om at nå det han skal nå. Derfor er det især tidsperformative markører, som handler om 

at være effektiv, have høj selvdisciplin og ikke lader sig forstyrre m.m.  

A: Hvordan ser en ambitiøs lærer ud i dag? 

D: ...Orh, hvordan ser en ambitiøs lærer ud i dag? Jamen for mig, der er en ambitiøs lærer det, nej det ved 
jeg ikke. Nu ville jeg sige noget, det er noget med, det er en, der ikke snakker i forberedelsesrummet eller 
sådan udnytter sin forberedelsestid maksimalt, altså sådan har fast plads, sidder og hver gang der er 
forberedelse, altså sådan virkelig struktureret i sin måde at arbejde på, og ikke vil forstyrres så meget.  

A: Det er de billeder der kommer op? 

D: Ja, jeg forestiller mig en som laver et møde med en kollega om noget sparring en uge i forvejen, og så 
ellers i forberedelsestimerne sidder helt alene og bare knokler derudaf, har sine timer. Og ikke så meget 
mere det sociale. Jeg tror en ambitiøs lærer i dag ville skrue helt ned for det sociale, fordi der er så meget 
run på. Det det synes jeg svært, det ved jeg ikke, hvordan en ambitiøs lærer ser ud... Man kan være 
ambitiøs på samme mange forskellige områder, det, det kan jeg faktisk ikke, det ved jeg ikke, hvad jeg 
skal svare på. 

Daniel kommer så også i tvivl til sidst. Hvordan ser en ambitiøs lærer ud. Som han selv 

påpeger, kan det at være ambitiøs handle om mange ting. Men i en skolekontekst ville det 

være forventeligt at svaret ville falde på elevernes læring, klassefællesskab etc. Det 

ambitiøse bliver for Daniel en afspejling af, at han selv kæmper med at være ’effektiv nok’ 

og er i den forstand en afspejling af Daniels eget arbejde med at tilpasse sig tidsmiljøets 

nye performativer som nyuddannet lærer.  



 

 

Bear Grylls  

I tv-serien Bear Grylls skal den tidligere soldat fra de engelske specialstyrker Bear overleve 

på ufremkommelige steder i kamp med den barske natur. Daniel sammenligner sig selv 

med figuren Bear Grylls, når jeg beder ham beskrive, hvordan hans eget lærerliv ser ud, 

når han betragter sig selv udefra. Ved hjælp af sin viden om overlevelse i ekstreme 

situationer kan Bear Grylls overleve steder ingen andre kan. Samme opøvelse af 

færdigheder og kundskaber efterspørger Daniel bare i en skolekontekst. Han mangler 

ifølge ham selv remedierne til at kunne overleve i de barske betingelser, hvor det handler 

om at overleve eller komme igennem kombineret med en manglende tilfredshed med sin 

egen indsats. Især føler Daniel ikke han gør arbejdet godt nok over for eleverne.  

A: Og hvis du skal betragte dig selv som lærer udefra? Hvis du kigger på dit eget arbejdsliv udefra? 

D: Uha, kan jeg ikke lade være med det (begge griner)? Skal jeg det? Det er nok sådan en, jeg ved ikke, 
en moderne Bear Grylls tror jeg, bare uden nogen erfaring.  

A: Hvad sagde du, en moderne hvad? 

D: Bear Grylls. 

A: Det må du lige forklare. 

D: Det er ham der survivalmanden, som bliver sat ned i sådan nogle sindssyge situationer, så skal han 
overleve, og så har han masser af erfaring for, hvordan sprætte zebraer op og sove i dem eller sådan ik. 
Man jeg kan bare ikke lige de der remedier endnu, så det er noget jeg hele tiden selv skal lære. Så jeg er 
måske, jeg ser mig selv lidt som sådan en overlever. Lige nu. I stedet for en. 

A: Så den metafor du hiver fat i, det er altså en mand, som har lært at overleve steder, hvor andre ville dø. 
For at sige det som det er (griner)? 

D: Ja (griner). Det er nok lidt det. Og hvis han ikke overlever, så dør han sgu altså. Ja. Og bortset fra, 
at Bear Grylls han kender så tingene på forhånd, hvor det er lidt nyere stof, men så lærer jeg det hen af 
vejen. Men jeg synes det er en ting af gangen, man bliver hele tiden overrumplet af noget nyt. Så lige indtil 
jeg har kørt syvende, ottende og niende igennem, hvor jeg hele tiden er nyt lærermateriale, jeg har ikke noget 
at trække på af tidligere erfaring eller materialer, så, så, så vil jeg nok se mig selv som lidt en 
overlevelsesmaskine, som kører fra dag til dag. Ikke super inspirerende, men… stadig en dygtig lærer ville 
jeg sige (griner). Det må jeg også holde fast i. Det lyder også som om, at jeg er helt. Men hvis jeg skulle se 
på mig selv, så var det helt sikkert ikke sådan jeg havde forestillet mig jeg ville undervise som lærer. Måske 
også som en lærer, som ikke er helt tilfreds med sit arbejde eller faktisk overhovedet ikke tilfreds med sit 
arbejde lige p.t. 

A: Og skyldes det, at det er.. 

D: Det skyldes, at jeg ikke synes, jeg forbereder mig godt nok til min undervisning, og jeg synes jeg har for 
travlt med alle mulige andre ting. At tingene bliver gjort halvt og jeg ofte kommer ind til undervisning og 
skal improvisere stof, som jeg ikke har lyst til at improvisere. Hvor at jeg kommer ud bag efter timen og 
tænker, jeg skulle have lagt fokus på det der, eller jeg skulle lige have gjort det der. Og eleverne ser det 
ikke, men jeg ser det, for jeg ved jo, altså, det er det her, de skulle have kommet ud med. Det var det her, 
der var det vigtige i det her. Og det er hårdt, når det er, man har en eller anden, et ideal for, hvordan man 
gerne vil være lærer, hvordan man gerne vil ses af eleverne, hvad man gerne vil have, hvad man gerne vil 
have at de skal have ud af det. Og hvis man ved, at man kan få det, dobbelt så meget ud af en undervisning, 
hvis man bare havde forberedt sig lidt mere, så kan man ikke lade være med at bebrejde sig selv. Og det 



386 

 

synes jeg er det svære, det er den der selvbebrejdelse, og synet på en selv som lærer og hvordan man egentlig 
gør det. 

A: Ja, så hvad skulle være anderledes for, at det du gerne vil have, og det du gerne vil efterleve, kunne 
indfries? 

D: For for mig, det er jo sådan, jeg har ikke lyst til at det skal være anderledes, for mig ville det hjælpe, 
hvis jeg havde sådan helt, altså. Hvis jeg havde fri tidligere, og så jeg kunne forberede mig derhjemme. Det 
fjerner selvfølgelig så bare den frihed, jeg har fået nu her, hvor jeg egentlig har lært at trives med, at jeg skal 
glemme arbejdet helt. Men det er bare sådan et paradoks. For enten så nyder jeg min frihed fuldstændig, 
min fritid, og struggler med at se mig selv som den lærer, jeg gerne vil være. Eller også så ser jeg mit arbejde, 
og den lærer jeg gerne vil være på en rigtig god måde, hvis jeg forbereder mig uden for skolen, men så nyder 
jeg ikke min fritid på helt samme måde. Altså så sådan, så laver jeg ikke så mange aftaler, som jeg gør 
nu. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg synes der er bedst, men jeg tror egentlig, at hvis jeg så mig selv 
som en rigtig dygtig lærer, som faktisk får gjort det jeg vil, så ville det også smitte af på min fritid. Men 
lige er jeg den, jeg har ikke lyst til, at jeg skal forberede mig derhjemme. 

A: Hvordan ville det smitte af på din fritid, hvis du.. 

D: Det er klart. Hvis jeg bruger otte timer om dagen på faktisk at få et meget mere positivt selvbillede af 
mig selv som lærer eller sådan, at jeg får flere succeser med det jeg laver, så vil det også smitte af på mit 
humør uden for skolen. Hvis du kommer efter en hård dags arbejde, hvor at du virkelig har måttet hive 
dig igennem ik, så har man ikke så meget overskud. Men hvis du kommer ud, man kan være helt høj 
efter en god undervisning, og så bare kommer ud, fedt mand, så nice, altså så er det som om tage et eller 
andet. Så det afhænger af hvordan de otte timer er gået, om de er gået godt eller skidt, hvordan man har 
det resten af dagen ik.  

Det udgør en belastning for Daniel, at han må improvisere sin undervisning, fordi han 

ikke når forberedelsen. Men han skitserer selv det ambivalente rum mellem glæden ved at 

få sat grænser og frustrationen over at skulle gå uforberedt til undervisning. Hvad der er 

interessant hos Daniel er, hvad det nye tidsmiljø betyder for Daniels egne refleksioner 

over, hvordan det er at være til stede i tiden i det dynamiske samspil mellem tidens 

objektive retningslinjer for hvor og hvornår i udveksling med de subjektive 

tidsperformativer, der kommer til udtryk som selvfortællinger. Hos Daniel især som en 

selvkritik over manglende selvdisciplin og ambivalens over hans egen arbejdssituation, 

hvor det er svært at nyde den vundne frihed i fritiden. Daniel føler, at han mangler 

redskaber. Noget han måske, måske ikke får i det uformelle team på tre nyuddannede 

lærere, som har fundet sammen. Heri består forskelle på ham og Bear Grylls. Grylls har 

lært, hvordan man overlever i de barske omgivelser. Men også Daniels egne rytmer 

modarbejder ham. Han ikke få det rytmiske puslespil lagt i den begrænsede 

bevægelsesfrihed. Omvendt kan han kun levere den undervisning han gerne vil ved at 

enten at bruge sin fritid eller gennem et fravær af administrative opgaver. For lige da 

interviewet finder sted slider det tydeligvis på Daniel, at han skal hive sig gennem dagen 

uden at være tilfreds med det han leverer til eleverne i klassen. For det er den gode 

undervisning, der gør ham høj og giver den helt store arbejdsglæde.  



 

 

Skolereformen handler om ny ledelsesstruktur og arbejdstid... og så 
bevægelse, UUV og fordybelse 

Under mine besøg på skolerne har jeg svært ved bogstaveligt talt at se reformen. Men 

hurtigt bliver det tydeligt, at der hersker stor forvirring over, hvordan de nye elementer i 

reformen skal tænkes. Hvad er det understøttende i understøttende undervisning, 

hvordan bliver bevægelse meningsfuldt som læringskobling og hvorfor kan bevægelse og 

læring ikke være to meningsfulde formål i sig selv, hvad gør lærerne, når de har hoppet 

alfabetet og skal finde på nye bevægelses-læringsinteraktioner; og er det i grunden den 

form for bevægelse, der er tale om. Derfor er det også slående, at det første Daniel siger, 

når jeg stiller spørgsmålet, om hvordan de på Københavnerskole1 har diskuteret, hvordan 

de forstod og ville implementere de nye elementer, så svarer han først ved at forklare de 

organisationsforandringer, som har fundet sted: Om kommunikationen mellem ledelse og 

teams, at skære ned på de store fællesmøder og nye organisationsstrukturer. At nogle 

lærere skal være teamkoordinatorer, der skal snakke med årgangskoordinatorer, der skal 

snakke med ledelsen. At der kommer styr på kommandovejen fra fra teams til ledelse, og 

det er ”sådan lidt top-bottom, hvor man leverer informationerne videre, og så er der nogle 

ledere, der giver det videre til nogle andre ledere, og så kører det på den måde nu”. Jeg 

ville egentlig høre noget om, hvordan de organiserer og gør undervisningen anderledes på 

skolen men mit spørgsmål om, hvordan de på skolen diskuterede den nye reform giver i 

stedet Daniel associationer til den ledelsesinitierede kommunikationsstruktur og i 

særdeleshed hierarkiske bureaukratiske organisationsmodel uden særlig meget ’flad 

struktur’.  

A: Og det er vel det, det var vel det man ville hen til, tænker jeg jo også, altså intentionerne med den nye 
skolereform ik. Hvordan diskuterede i her på skolen, hvordan i ville oversætte reformen til jeres skole her? 

D: Ja, hvordan diskuterer vi det? Det gør vi både, vi snakkede lidt om det i FK, som er sådan en 
fælleskonference. Hvor ledelsen er kommet med nogle forslag og så skulle vi selv byde ind med, hvordan vi 
blandt andet forestillede os, at selve kommunikationen skulle være mellem teamsne og ledelse, og vi prøvede 
nogen nye former, for eksempel har vi skåret lidt ned på fælleskonferencerne. Vi holder ikke så store 
fællesmøder mere, men nu har vi nogen teamkoordinatorer, som snakker med årgangskoordinatorerne, som 
snakker med ledelsen, så det er sådan lidt top-bottom, hvor man leverer informationerne videre, og så er 
der nogle ledere, der giver det videre til nogle andre ledere, og så kører det på den måde nu. Så der er ikke 
så meget sådan kommunikation mellem hele skolen, hvor man sidder og lytter, men mere ude i teamsne. 
Jeg tror meget det er op til teamsne selv, hvordan det er man har, hvordan man forbereder sig herovre, og 
hvordan det er man sådan tager imod den nye reform.  

I Daniels betragtning ender reformens egentlige udfald i den konkrete praktisering at være 

stærkt relativt. Det er op til teamet selv at vurdere, hvordan man vil ”tage imod den nye 

reform”. Og når jeg har svært ved at se, hvad der er så nyt ved reformen i lærernes daglige 

arbejde, hvilket jeg også spørger lærerne om flere gange, så skyldes det som regel to 

forhold: At de arbejdede med mange af elementerne i forvejen og at det meget hurtigt 

bliver svært at finde på nye bevægelses-lærings interaktionsaktiviteter.  
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På skolerne har de ifølge Daniel haft stort råderum til selv at definere, hvordan 

elementerne skulle implementeres. LOV 409 og Folkeskolereformen blev implementeret 

mere eller mindre samtidig. Derfor veksler Daniel også hele tiden mellem de to. Ikke 

mindst fordi diskussionen om flextid eller ej har fyldt meget på skolen. 

A: Så der var ikke, der var ikke fælles diskussioner af, hvad er det man vil med den nye reform? 

D: Jo, vi har haft rigtig mange forskellige diskussioner omkring både understøttende undervisning, hvordan 
har vi tænkt os vi vil se på, hvordan vil vi gøre det, fordi det har været meget åbent lagt ud, op til den 
enkelte skole at sige, så det har vi haft rigtig meget. Vi har også haft nogle små udvalg, som har sat sig 
ned, som har haft bevægelse i undervisningen. Nogen der har faglig fordybelse, så, så det har der været en 
del af. Vi har også haft meget om, hvordan vi kan få tiderne til at passe. Kan vi lave noget, der hedder 
flextid, og der har været meget debat sådan frem og tilbage, virkelig meget røre om det. Jeg synes vi er 
kommet frem til en ok aftale om, hvor man godt kan flexe nu. Så længe man selv sørger for, at det går op 
i den anden ende, og der er nogen dage, hvor man skal være der. Man skal være der, jeg tror det er syv og 
en halv time om dagen minimum, og så har man nogen timer man kan flexe der, så man kan møde senere 
eller gå senere eller tidligere.  

For Daniel og de andre har det været svært at oversætte og erstatte den politiske fantasi, 

her UUV, til reelle vedvarende og meningsfulde initiativer. Først er de på kursus i UUV, 

hvor deres indtryk først er, at UUV handler om at få meget mere bevægelse ind i 

undervisningen. Derefter deltager de i årgangsmøder og finder ud af, at det måske alligevel 

ikke er det, men mere handler om understøttelse af den forrige time. UUV ender for 

Daniel med at være en buffer i undervisningen som en forlængelse af timen de har haft 

forinden samt, at være op til den enkelte lærer at tolke, hvad tiden skal bruges på. For 

Esben, den anden nystartede lærer i teamet, bruges UUV til i praksis at have klassens time. 

Så i realiteten giver UUV bare mere tid til det fag, der har været timen inden eller udfylder 

et rum for arbejde med klassens sociale liv og trivsel i stedet.  

A: Lidt mere omkring, hvordan var det så at få omsat, der kom jo også nogle nye timer ind, UUV og 
faglig fordybelse, hvordan var det at få omsat de timer? 

D: Ja, jeg vil sige, det var ikke hvordan var det at få omsat, vi er stadig i gang med en proces for at finde 
ud af, hvordan det egentlig fungerer, hvor. Vi havde en del placeret ude på nogle kurser til sådan noget 
bevægelse i undervisningen, hvor det var meget det, at vi fortolkede UUV som, at nu er det noget helt andet 
og nu skal de lave en masse bevægelse. Så var vi på nogle kurser og vi prøvede at lave en masse bevægelse i 
starten. Nu er det, så snakkede vi om det på årgangsmøderne og fandt ud af, nå men det er måske mere. 
Der var nogen, der havde været til nogen andre kurser omkring det. Og det var måske mere noget, der bare 
skulle understøtte den forrige lektion, og så var det meningen, at man skulle, at det der bevægelse i 
undervisningen, det var bare mere overordnet i alle fagene. Og nu er det sådan lidt op til hver enkelte lærer. 
Jeg tror ikke der er nogen fast måde at lave UUV på. 

A: Så det går fra, at der er nogen forskellige bud i nogle kurser på, hvordan det kan gøres? 

D: ja og forskellige forståelser fordi det har været meget vagt, så der er nogen, der har haft den ene forståelse 
og så har de hørt nogen fra en skole, og nogen konsulenter sige det på den ene måde, og så har de hørt noget 
andet, og så. Så det har sådan bevæget sig fra, fra forskellige forståelser hele tiden, som er blevet udbredt 
til, at nu at det er sådan lidt. Nu er min forståelse i hvert fald, at det er, bare skal understøtte de forrige 
timer, og så er det meningen, at det er lavet, så der kan komme noget ekstra bevægelse ind i undervisningen. 
Så jeg skelner ikke mellem UUV, dansk eller historie, men bruger det som, bruger det bare som almindelig 



 

 
faglig undervisning. Og så laver vi mere bevægelse, der er tid, jeg kan mærke, der er kommet ekstra timer 
på, så vi kan, hvis der er behov for det i klassen, så kan vi have flere klassesamtaler eller sådan. Så der 
er kommet lidt ekstra tid, som ikke nødvendigvis er fagligt. Men de ligger ikke fast i mit skema UUV. 
De hedder bare dansk, historie.  

A: Okay ja. 

D: Hvor jeg ved, jeg tror Esben gør noget andet. De har UUV, altså så laver de noget i de timer. Så er 
det fastlagt. Det gør Camilla vidst også. Så det er sådan lidt. 

A: eller tager ud. Så det der med bevægelsen, altså det bliver meget konkret sådan noget med englehop 
eller? 

D: Nej nej det, jo jo. 

A: Gå ud og find et eller andet 

D: Det gør det. Eller også så går vi nogen gange bare nogen ture. Så går vi ud og socialiserer. Så skal de, 
finde et eller andet ude. Vi får. Det kan også være vi har noget historie, og så skal de skrive nogen 
spørgsmål til det, og så mens vi går ude på fælleden, så laver de sådan nogen quiz og byt, så går de og 
snakker med hinanden, så stiller de hinanden spørgsmål, så skal de prøve at svare på det, og så samtidig 
så går vi en tur. Og så den sidste halvdel, der snakker de bare sammen. Så det kan være alt. Men vi har 
stadig lidt svært ved sådan at få det sådan op på et, sådan integrere det mere i undervisningen. Det bliver 
ofte lidt en separat del af et forløb. Det kan stadig godt underbygges. Vi har om ordsprog eller hvis vi har 
om noget grammatik, at det ofte er nede på det niveau, at der er sådan grammatisk. Så lavede vi også 
noget, når der var frilæs. Så hver gang de stødte på et eller andet navneord, som de, et hus eller et eller 
andet, så skulle de gå ud og finde et hus eller røre ved det og sådan. Det ødelægger selvfølgelig lidt deres 
frilæsningsbog, men det kan også gøre et eller andet ved forståelsen af de ting de egentlig læser, jeg ved ikke, 
at de danner sig nogle billeder, bedre til at danne sig billeder af det de læser. 

Niveauelever 

Da jeg selv deltager i IE-seminar i Canada, og til Dorothy Smith og Alison Griffith har 

berettet om udviklingen i Danmark fortæller Smith efterfølgende, hvordan skolerne i 

Canada arbejder ud fra et niveaudelingsprincip som skolerne endvidere får evalueret deres 

performance på baggrund af ud fra evnen til at løfte elever fra et niveau til det næste. 

Smith beskriver to konsekvenser som niveaudelingen har haft. Det første handler om 

lærernes sprog. Eleverne bliver nu niveau 1, 2 eller 3 elever i stedet for at være elever. 

Dermed sagt, så italesætter lærerne nu eleverne ud fra, hvorvidt de klarer sig på de 

forskellige niveauer. Den anden konsekvens handler om incitamentsstrukturen i den form 

for performancesystem. Fordi skolerne belønnes og vurderes succesfulde ud fra deres 

evne til at løfte elever fra et lavere niveau til et højere, så har en skoleleder bedt lærerne 

om overlagt at nedskrive flere af eleverne til et dårligere niveau, så de efterfølgende kan 

illustrere en bedre progression. Som Daniel her beretter, så har det også været intentionen, 

at en lignende niveaudeling skulle implementeres i undervisningen herhjemme. 

A: Så i den ideelle verden, sådan som det jeg lidt hører dig sige, så havde man lavet noget særlige mål for 
bunden og for toppen, som man, det ene kunne være et succeskriterie og det andet var noget at stile efter 
eller som på den måde kunne give motivation. 
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D: Ja, og de har jo også, det er jo kommet fra UVM, at man kan lave de der tre niveauer, og vi har 
arbejdet lidt med det, men det blev aldrig (…) Så laver man jo så nogen, der bare skal nå op på niveau 
1. Det skal alle nå og så kan man stræbe efter niveau 2 og niveau 3, og jeg har ikke sat mig så meget ind 
i det. Vi startede lidt med det i starten, og jeg tror selv vi lidt glemte, at vi havde gang i det. Eleverne glemte 
det, vi glemte det. Vi havde sat nogen mål for timerne og vist, så kan man stræbe efter det her og sådan. 

A: Ja så men det så er måske ikke så meget reformdelen, men det er så tidsreformen i hvert fald du tænker 
på eller hvad, på rammerne der umuliggør det? 

D: Ja, og måske så alt den dokumentation, der skal laves. 

A: Hvad er det for noget dokumentation? 

D: Ja bare elevplaner, læringsmål for hver undervisning, individuelle læringsmål. Så skal vi bruge den der 
portal, hvad hedder det, som hedder Minuddannelse, hvor al undervisning, alle forløbene skal ligges ind, 
det er også bare.  

Daniel beskriver, at niveaudelingsprincippet ligeledes er noget Undervisningsministeriet 

har lagt vægt på skal implementeres i undervisningen. Lige nu er tiden en forhindring for 

Daniel og Esben i forhold til at lave progressionsbaserede læringsmål. Som det er nu for 

Esben tager det for lang tid at lave niveaudelinger for alt materialet, og det glider derfor 

ud i sandet. Men hverken eller andre lærere jeg har snakket med har været bevidste om, 

hvordan niveaudelingen af eleverne samtidig kan være med til at ændre deres sprog og 

forståelse af eleverne. Det som Dorothy Smith pegede på var ligeledes, at de faglige og 

pædagogiske overvejelser i niveaudelingen, som i Canadas tilfælde, kan ende med at indgå 

som en del af et bredere performancebaseret vurderingssystem af den enkelte skoles evne 

til ’at løfte’ elever. Hvis det sker, så vil sproget og blikket på eleverne som niveauelever 

også risikere i en vis udstrækning at blive tænkt ind i performancelogikken. Pointen som 

Smith fremsætter er, at det er niveauet og ikke eleven i den brede forstand, synet for barnet 

eller den unge, som bliver det centrale, men evnen til at få elever til at gå fra et niveau til 

et andet. Sprogliggørelsen omkring forståelsen af elevernes faglige progression kan i den 

forstand være med til at forandre, hvordan organiseringen omkring lærerarbejdet 

udformer sig på.  

Prestigeprojekternes analogi - på papiret er vi en udeskole 

E: Jeg synes, det er meget tydeligt, at ledelsen er meget ambitiøse. Og om dermed, og det mener jeg ikke 
sådan ensidigt positivt, jeg synes også at ledelsen er overambitiøse i forhold til, hvad man kan nå på en 
skole, og hvad man kan nå på de forskellige klassetrin.  

A: Hvordan kommer det til udtryk, at de er meget ambitiøse? 

E: Jamen det er jo for eksempel, nu har man på ottende årgang, det har vi også selv meldt os til, så havde 
vi noget udeskoleforløb, og det var så meningen, at man en gang i ugen ligesom fast skulle komme ud og 
lave noget uden for skolen på ottende årgang. Og den ide er super fed. Men vores skemaer bliver ikke lagt 
til, at vi kan tage afsted om onsdagen. Så for, efter skolestart efter en måneds tid, der gjorde vi dem 
opmærksom på, jamen det kan vi jo ikke fordi skemaerne hænger ikke sammen. Og det er sådan noget 
med, at nogen af vores kolleger skulle så på kursus, hvor at de så kunne lære, at få lagt de her skemaer 
anderledes, og det er aldrig sket, og nu står vi i feb-, nej vi står i marts nu jo. Og skoleåret er snart slut og 



 

 
vi har ikke haft udeskole endnu. Men på papiret er vi udeskole. Altså det er sgu, det er sgu ikke nok. 
Altså så, så er der, så er der, en masse forskellige forløb man gerne vil deltage i, ja det synes vi ottende 
årgang kunne være gode til. Og det er super fedt, men de skal også gå i skole altså. Så er det meget nemt 
at sende folk ud til højre og venstre, fordi så kan vi sige, at vi har gjort det, og vores skole er en forgangsskole 
på det område eller et eller andet. Men, men når det alligevel ikke bliver ført til dørs, så er det jo ligegyldigt. 
Og der synes jeg nogen gange, at, altså, der er sgu heller ikke noget i vejen for bare at være en skole – uden, 
uden.. 

Ja uden hvad? Esbens kommentar opsummerer på flere måder det overordnede indtryk 

jeg selv har været efterladt med efter at have beskæftiget med folkeskolen i tre års tid. Der 

har hele tiden været en diskrepans mellem de politiske ambitioner, visionernes vide løfter 

om en anden og bedre skole, og så den realitet jeg har set og hørt så meget om, hvor 

mange lærere er ved at tabe pusten. Eller sagt anderledes, så har der ikke været meget 

overskud at skulle levere en ny og stor reform, som langt de fleste har utroligt forvirret 

over, hvad indholdet egentlig var. Jeg har utallige feltnoter, der viser de modstridende 

retninger i deres praktikalitet og materialitet. Ambitioner der skal indfries men som skydes 

ned i samme sekund af mangel på økonomiske ressourcer eller tid og energi. Bare det at 

få en almindelig skoledag til at eksistere i sig selv efter LOV409 havde været reformarbejde 

nok på en gang. Tilmed er der med den seneste skolereform en diskrepans mellem graden 

af de politiske fantasmer og realiteterne ude på skolerne, som overskygger tidligere 

lovændringer og reformkrav. Reformer bygges oven på tidligere reformer. Og hvor de 

tidligere reformer har forandret skolestruktur, elevsammensætning m.m., så var skole- og 

tidsreformen særligt en formgivningsreform, der har haft svært ved at få realiseret 

indholdsaspektet.  

Som Glynoth & Howarth skriver, så opererer fantasien også til at lukke af eller skygge for 

den radikale kontingens gennem et fantasmatisk narrativ eller logik, der i sin præsentation 

lover en fuldendt løsning eller fremtid. 

”In sum, whether in the context of social practices or political practices, fantasy operates so as to conceal or 
close off the radical contingency of social relations. It does this through a fantasmatic narrative or logic that 
promises a fullness-to-come once a named or implied obstacle is overcome – the beatific [himmelske] 
dimension of fantasy – or which foretells of disaster if the obstacle proves insurmountable [uoverkommelig], 
which might be termed the horrific dimension of fantasy” (Glynos & Howarth 2006: 151). 

Det er efter min mening samme diskrepans Esben her giver udtryk for bare forankret i 

hverdagens frustration over afstanden mellem de store projekters løfter og det han selv 

føler de faktisk er i stand til at løfte samtidig med en længsel efter, ’bare’ at få lov til at 

være en skole. Det er de politiske visioner i kontrasten til hverdagens udfordringer og 

arbejde med strengt nødvendige praktikaliteter – som at nå at blive færdig med sin 

forberedelse til morgendagen. I hverdagen er de utallige aktiviteter langt fra den politiske 

vision abstrakte linjer. Omvendt kan man stille spørgsmålet, hvilken værdi det rummer at 

være en udeskole og for hvem? Er det en udeskole for prestigen eller udeskole for 

elevernes skyld? Og hvordan skal det så udmøntes inden for de gældende 

rammebetingelser.  
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Udeskolen ender for Esben med at stå som et symbol på at være det, som det i dag også 

er; noget man søger om at blive, forpligter sig på at blive, får penge til at blive, men har 

svært ved at få til at leve. Hverdagens tidsteknikaliteter spænder hos Esbens team fx 

mange ben for muligheden af at blive en udeskole. Det er i min optik en væsentlig pointe. 

Skemaerne fungerer ikke til at de kan være en udeskole. Lærerne bruger en stor del af 

deres tid og energi på arbejdsopgaver, som i dag ikke kan undværes, men som ikke direkte 

har noget med undervisningen at gøre. Og så er der alt den usynlige tid i overgangen, i 

mødet, i øjeblikket, i den sociale relation som der ikke kan gives et effektdefineret udbytte 

af, men som giver skolens ansatte identifikation og samhørighed. Noget at være fælles om 

som er talt frem og praktiseret fra deres afsæt i stedet for at være endnu et projekt udefra. 

De vidtløftige ambitioner kan ende med at være distancerende, når hverdagen handler om 

overlevelse og om at få styr på arbejdets grundlæggende forhold. Det bliver for Esben til 

en diskrepans mellem de store linjers arkitektur og hans egen oplevelse af, at bruge det 

meste af sin tid og energi på at opbygge en sammenhængende, koordineret og planlagt 

undervisningsuge. Dermed rejses spørgsmålet, hvad der sker i den subjektive følelse af at 

høre til på skolen, når der ikke er en oplevelse af at have det overskud eller de ressourcer, 

som skal til for at være forgang. Esbens frustration er i den forstand rettet mod distancen 

mellem hverdagens praktikaliteter og livsnære udfordringer som de udfolder sig på gulvet 

og forsøget på at efterleve omverdenens ambitioner om skoleudvikling og prestigefyldte 

projekter. Også selv om, som skolelederen fortæller, at de har valgt at ansøge om at blive 

en del af udeskoleprojektet for netop at give lærerne en fælles identifikationsfaktor at læne 

sig op ad på skolen, og som kan flugte med skolens pædagogiske linjer historisk set. 

Den moderne folkeskoles muligheder og skyggesider 

Dagen hvor dette kapitels feltnoter er taget fra stammer fra en enkelt dags observation på 

Lolland-Falsterskole2. Skolen iværksætter på flere niveauer tiltag i skolereformens ånd. 

De er ved at blive gennemdigitaliseret, der er bygget ny sportshal, kontorer og 

personalerum bygges om og biblioteket bygges om til et pædagogisk læringscenter. Jeg 

besøger Sofie to gange. Første gang er jeg med på arbejde og anden gang, efter et års tid, 

laver jeg et interview med hende. Det kortvarige besøg på skolen træder på gennem Sofies 

undervisning og samarbejde med hendes team på mange måder frem som et eksemplarisk 

eksempel på den moderniserede skole, hvor undervisning, klasseværelser, didaktik, 

samarbejde, pædagogik og meget mere er tænkt ind i den nye læringsdiskurs. Men også 

som et sted der ikke forholder sig så kritisk til udviklingen, selvom kritiske forhold alligevel 

skinner igennem undervejs. Derfor har det for mig også været en personlig oplevelse af 

begejstring og kritisk eftertænksomhed i den efterfølgende distancering til mine egne 

oplevelser.  I den forstand var det også nemt for mig at sætte sig ind i, hvilken begejstring 



 

 

det giver, at rejse rundt og besøgte skoler, der bryder med tidligere tiders og nuværende 

forståelse af skolepraksis. Det starter dog ikke helt med begejstring.  

Indsigt ved ankomst  

Jeg er på skolen 7.30. Det er en kold vintermorgen. Efter at have travet lidt rundt i 

skolegården og hevet i lukkede døre finder jeg en pedel, der går rundt i skolegården. Han 

fejer sne med en maskine og salter. Jeg forklarer mit ærinde og spørger om han vil lukke 

mig ind på skolen. Det er minusgrader, men ”skolen er jo ikke nogen varmestue” siger 

han i en forklaring på et spørgsmål, jeg ikke har stillet ham, til hvorfor skolen er aflåst. På 

vej hen mod indgangen ser jeg, at der sidder en elev inde under et halvtag med benene 

trukket op under sig. Der er ikke meget vinterjakke over hans jakke, og han har hætten 

trukket godt op om ørerne. Han sidder og kører benene op og ned. Han fryser. Pedellen 

låser op. Jeg går ind på skolen, og finder efter lidt tid lærerværelset. Mødet med drengen 

er et pudsigt minde, der efterfølgende har været med til at gøre mig mere bevidst om 

omfanget af børnelivets institutionaliserede socialitet. En praksis man som deltager i har 

svært ved at se som andet end ganske naturlig. At sidde og vente på, at dørene åbnes er et 

elevarbejde på samme måde som elevernes skolegang også er et arbejde i et 

uddifferentieret samfund med specialiserede uddannelsesinstitutioner til at varetage læring 

og børnepasning i dagtimerne. Elever skal ikke længere i marken og med forældrene på 

arbejde eller passe sig selv til forældrene får fri. De skal møde ind på fastlagte tidspunkter, 

deltage i fastlagte aktiviteter på bestemte steder. Sådan består den samfundsmæssige 

beslaglæggelse af eleverne tid, som skolen i første ombæring er, hvor børnene bliver elever 

gennem det arbejde, de laver på skolen.  

Børnene skal lære noget, men børnene skal også opbevares indtil forældrene får fri. Og i 

opbevaringstiden handler det om, at de skal udvikle sig. Tid og sted i børnenes liv bliver 

et tids- og stedsbetinget elevliv på skolernes matrikel. Så på den måde er skolen en 

varmestue. Selve skolens materialitet med dens formelle og uformelle regler for skolelivet, 

børne- og ungdomslivet, bliver pludselig så tydeligt i mødet med drengen og en lukket dør 

en kold vintermorgen. Han venter på at skoledørene låses op og han kan få adgang til at 

komme ind. I det momentvise korte øjeblik bliver pedellen for mit blik en skolevogter, 

der sørger for, at dørene ikke åbnes for tidligt, så skolen ikke bliver en ’varmestue’. Billedet 

af eleven i sommertøj en iskold vinterdag illustrerede for mig koblingerne mellem 

individer, familier og samfundsinstitutioner. De tværkontekstuelle koblinger mellem 

skoleliv og børneliv rejse i det øjeblik spørgsmål om, hvorfor drengen allerede sidder der 

så tidligt om morgenen i skolegården og venter på at komme ind. Hvorfor er han der så 

tidligt? Hvorfor har hans forældre sendt ham afsted så tidligt? Hvorfor har han i det 

mindste ikke vintertøj på, så han kan holde varmen? Og hvorfor åbner pedellen ikke døren 

for eleven, når han kan se, at der sidder en dreng og fryser? For mig stod adskillelsen 

mellem skolen som institutionalisering af børnelivet helt tydeligt i det øjeblik den 
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vintermorgen sammen med en tydeligere forståelse af, hvordan lærernes arbejde på den 

ene side kan beskrives i sin tydelighed: Fagene og formidlingen af læringen til eleverne og 

på den anden side alt det svære, de svære spørgsmål og udfordringer forbundet med at 

tage sig af børnene og det, de også er. Individer påvirket af familiebaggrund, 

samfundsmønstre, lokalitet, opdragelsesstrategier eller mangel på samme som også er en 

del af det arbejde lærerne skal arbejde med – eller har at arbejde med. At lærerarbejdet i 

den forstand, med det blik på eleverne også handler om at se dem som børn, der bringer 

deres socialitet med ind i det fælles rum, som det institutionaliserede skoleliv udgør. 

Børnene eller de unge er elever og børn og unge på samme tid. Lærerne kan ikke kun se 

dem som elever, men også børn med udfordringer både i skolen og i hjemmet. Hvorfor 

er der lukkede døre? Er og skal skolen ikke også være en varmestue? Et trygt og varmt 

sted at være? Men hvad er det så lærerne skal lære eleverne i den tid der går, hvor børn 

bliver til elever?  

’Zapperbørn’  

I grænsedragningerne mellem skole og hjem handler det langt fra kun om faglighed, men 

om en bredere uddannelses- og arbejdsbeskrivelse. Det handler om mere end læring af 

den faglige art. Det handler også om, at børnene skal lære at begå sig blandt hinanden. Og 

som med Hanne, at arbejde med de forskellige typer af forældre, der skal afkodes og 

håndteres på forskellige måder. Sofie fortæller mig, at hun har observeret, at måden 

børnene interagerer med hinanden på har forandret sig. Som lærere skal de i stigende grad 

understøtte, at børnene i de små klasser lærer at lege med hinanden. Selv kobler Sofie det 

sammen med, at børnene også uden for skolen interagerer på andre måder. De er i højere 

grad blevet ’zapperbørn’, som hun siger med henvisning til, at de voksnes og lærernes 

måde at være en autoritet på har ændret sig:  

A: Og hvad med frikvarterer og pauser og sådan noget, er det flydende størrelser eller er det? 

S: Nej, vi har faste pauser. 

A: Faste pauser 

S: Ja. Og i de små, der styrer vi sådan, vi har styret meget med sådan nogle klodser, hvor vi har, hvor vi 
har trukket nogle navne på deres klodser, og så har de fået en ny legemakker hver dag. For ligesom og, 
nogen gange så gror man lidt fast i de samme sociale relationer. Så ligesom at få brudt lidt ud og sige, vi er 
et stort, nu prøver vi at trække nogen af drengene ind fra den anden side, det andet hold og sige, jamen så 
prøver i at lege sammen.  

A: Hvor opstår behovet til den forandring henne? Altså hvorfor er det man pludselig skal til og, hvorfor 
skal man ikke lære dem at sidde stille på en stol og kigge op på tavlen og høre efter, hvad den voksne siger? 

S: Hmm, det skal de også, det skal de også lære, og det gør vi også, men bare i rigtig små bidder. Fordi 
de, hvis de først er stået af, så, så er det ik.  

A: Men har børn forandret sig eller stod de bare af før i tiden? 



 

 
S: Nej, børn er zappere. Det skal være sjovt, hyggeligt, behageligt eller noget i den stil før at de sådan siger, 
okay det vil jeg gerne prøve. Det er et sådan lidt pleaser-gen, altså lidt, det er ikke den der ’jeg har respekt 
for de voksne’ gen. Den er der ikke så meget. Jo og, i sin forstand, men ikke på samme måde som den 
gang jeg selv gik i skole, eller man har hørt sine forældre fortælle om den der rappenskralle. Så ja, jeg tror 
det lidt er en, at man prøver at tilpasse sig det samfund, som ligesom er opstået efterhånden. For at undgå 
mindst muligt ballade og konflikter, så gør vi det på den måde der.  

Legen kommer ifølge Sofie heller ikke som tidligere så naturligt til børnene, og det er en 

af de grænsedragninger mellem ’den naturlige’ evne til at lege og skolens opgave som 

træder tydeligere frem hos Sofies elever. For Sofie er det et spørgsmål om eleverne er i 

stand til at afkode hinanden: 

S: Ja, det kunne man måske, altså, jeg synes jo i realiteten meget lidt af min tid bliver brugt på reel 
undervisning. Det bliver brugt på samarbejde med forældre, det bliver brugt på og opdrage børn, det bliver 
brugt på at skabe relationer mellem børnene, fordi det er heller ikke noget, der sådan bare, de leger ikke 
på samme måde som, altså vi skal tit komme med forslag til, hvad kan I lege, altså. Hvad er lege for 
noget. 

A: Det opstår ikke spontant? 

S: Jo nogen gange. Men jeg synes mere nu end dengang jeg startede, så leger børnene ikke så meget mere. 
Så går de rundt og snakker og sådan noget, eller så slås de eller. De kan ikke rigtig sådan, aflæse hinanden 
på samme måde.  

Mønstre i opdragelse og børnenes adfærd er også en del af det Sofie og hendes kolleger 

forsøger at have et øje for og tilpasse undervisningen efter, som en form for inddragelse 

af elevernes væremåde i udformningen af læringsmiljøet. Som i måden undervisningen 

skal introduceres på, så den virker interessant eller når børnene ikke på samme måde falder 

børnene naturligt selv at finde på lege. Dermed bliver det en del af arbejdet at understøtte 

initiativer, der kan bidrage til at eleverne lærer at igangsætte lege, og kan få legene til at 

fungere.  

Grænsedragninger  

Grænsedragningerne for involveringen mellem skole og hjem kan foregå mellem nye typer 

af forpligtende dokumentation såsom kontrakter mellem skole og hjem. Men 

grænseoverskridelserne forekommer også gennem de mere ubestemmelige dele af 

børnenes socialisering, som skolen skal håndtere. Samtidig er der en stigende 

registreringspraksis omkring eleverne, og i den forstand skal lærerne også være mere 

tekstbaseret registrerende over elevernes adfærd med en samtidig bevågenhed over, 

hvordan de udvikler sig.  

A: Men det lyder også som om, at mange af de ting som før lå som en forældreopgave i virkeligheden nu 
ligger hos jer. 

S: Ja – det synes jeg.  

A: Eller kan man sige det. Kan man sige, at noget af det I laver også lige så vel kunne klassificeres som 
forældrearbejde, som før i tiden måske havde været mere forældrearbejde? 
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S: Noget af det kunne godt. Men vi skal jo også meget mere skrive ned, hvad det er vi gør hele tiden. At 
hvis man har en samtale med et barn, så skal det skrives ned, fordi ellers så har man nærmest ikke gjort 
det vel.  

A: Og hvor skal man sende den hen, hvad gør man med den? 

S: Jamen, vi har noget, der hedder Meebook, hvor vi skal skrive det ind i og så lave en elevplan som går 
for et helt år, hvor er vi niveaumæssigt og socialt og. 

A: Følger den med også, så det bliver en portfolio over eleven gennem alle årene? 

S: Ja, lige præcis. Og det kan jeg jo se mange, mange gode ting i, det, men det tager også bare meget tid.  

A: Men det skal man gøre hver gang man har haft en eller anden samtale med en elev? 

S: Ja. 

A: Hvor ofte gør du så det? 

S: Altså tre gange på et år skal man have den her meget specifikke elevsamtale, hvor man går ind i, hvad 
er, hvilke mål og sådan noget, hvor skal vi hen. Og så har vi jo alt det der, hvis der er nogen, der er kommet 
til at slå hinanden i frikvarteret, så skal vi også skrive det ned på, vi har sådan en log vi skriver det ned 
i. Så elev, eller så forældrene også ligesom får at vide, der har været den her episode i dag, så er de klar over 
det. 

A: Den kan de tjekke på intra? 

S: Lige præcis. 

A: Og gør de det? 

S: Øhhh, nogen gør. 

A: Nogen gør. Der er forskel? 

S: Der er forskel. 

Et andet tekstbaseret redskab som lærerne kan tage i anvendelse er kontrakter over for 

forældrene, som en måde at forpligte hinanden på et mål omkring eleven. Det kan være 

helt konkrete ting, som at få læst derhjemme.  

A: Men hvad stiller man så op med de forældre, hvor meget kan man gøre som lærer? 

S: Jamen vi holder samtaler med dem, og vi holder nogen gange netværksmøder, hvor man laver nogen, 
nogen gange kan man lave nogle kontrakter på, at så skal man, så følger man op på efterhånden, jamen 
er det så blevet gjort det her. Og det gør vi i en uendelighed.  

A: Altså kontrakter med forældrene. Og hvem binder sig så i kontrakten? Er det forældrene der binder 
sig eller er det jer, der binder sig? 

S: Det er både og. 

A: Det er både og. Hvad kunne et mål være? 

S: Det kunne være at få læst hjemme for eksempel. En læsekontrakt. Det har vi haft før. For ligesom at 
vi kan gøre så meget heroppe, men hvis man skal nå det ekstra, så kan man, så skal man læse hjemme. 
Så får de sådan en seddel med hjem, hvor de skriver på og sådan noget. Men rent faktisk at give en 
konsekvens for, hvis det ikke sker, det har vi rigtig svært ved i folkeskolen. 

A: Det er stadig baseret på en frivillighed.  



 

 
S: Det er det 

A: Hvordan går det så med at få indløst de mål i kontrakterne? 

S: Nogen gange går det rigtig godt og andre gange, så har man forsøgt, og så skriver man ind i en portofolio, 
det er det jeg har forsøgt, og så har man ligesom, altså, meget af det synes jeg, og det synes jeg er sådan lidt 
plat, men det er at holde sin ryg fri og sige, jeg har gjort det, jeg har gjort en indsats, jeg har kontaktet 
forældre, jeg har op til flere gange kontaktet forældre. Det kan også være med at få idrætstøj med, eller, 
sådan nogen ting.  

A: Madpakker og sådan noget også? 

S: Ja, sådan noget. Og så kan vi ikke gøre mere. Så kan vi sende det videre til det vi har PPR, og så kan 
de prøve at gå videre med det. Men som sådan en konsekvens ellers ud over, det har vi jo ikke. Men men 
vi gør, hvad vi kan. 

Det bliver lærernes forpligtelse at sørge for, at alle forældre engagerer sig i deres børns 

skolegang og understøtter børnene ved fx at få læst med dem derhjemme. Men skolen har 

stadig sine grænser, hvad angår direkte konsekvenser. Kontrakterne bliv en blød form for 

regulering af skolen kan bl.a. finde på at anvende kontrakter til at holde forældrene oppe 

på aftalen. Familiens forhold til skolegang vekselvirker i den forstand mellem skole og 

hjem. I den forstand bliver lærerarbejdet også et spørgsmål skolen og lærerne hele tiden 

må forholde sig til. Spørgsmål om i hvilken udstrækning eleven er skolens ansvar, når 

eleven træder ind på skolens grund, og hvor meget skolen må involvere sig i familiære 

spørgsmål.  

Teknologien i lærerarbejdet  

I STS forskningen og de nyere grene inden for materialitetsforskningens posthumane 

perspektiv vægtes der er et analytisk perspektiv, hvor ting, teknologier og alt det ’non-

humane’ også må ses som aktører, der ’gør noget’ i eller på feltets aktører (fx Latour). I 

det teoretiske perspektiv er interessen ikke så meget på subjektet som på interaktionen 

mellem humane og non-humane aktører. Perspektivet muliggør et blik for, hvordan 

omverdenens ting og artefakter omkring fx lærere og elever virker ind på stedets aktører. 

At overvære Sofie en sådan morgen minder mig, hvordan et sådant perspektiv kaster et 

historisk tidsblik over, hvordan teknologierne forandrer arbejdets praksisser og 

relationerne mellem feltets aktører. Men også navngivningen af skemaets aktiviteter såsom 

’morgenbånd’ eller ’fordybelsesuge’ kan forstås som en socialteknologisk begrebssætning, 

der skal angive en teknisk praksis for ønsket adfærd gennem ændringer i organiseringen 

af elevernes skoledag. Teknikaliteten morgenbånd rummer med andre ord analytiske 

kategorier for pædagogiske og didaktiske intentioner. I min genlæsning af mine empiriske 

data bliver det slående, hvor meget teknologien sammen med logistik og planlægning 

fylder i en lærers hverdag. Artefakter og non-humane aktører bliver udslagsgivende for 

både en forestilling om et smartere arbejde, et forbundet og opkoblet arbejde og i den 

henseende især et arbejde, hvor der kommunikeres på tværs af tiden og rummets 

forankring til stedet. Men samtidig rummer teknologien altid potentialet for skuffelsen, 
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det besværliggjorte eller misforståelsen, der ikke indfrier det lovede. Og teknologien 

vinder hurtigt indpas i folkeskolen både i sin fysiske materialitet og gennem 

programmeringen af nye undervisnings- og kommunikationsplatforme. 

I det følgende feltnoteuddrag bliver det i min læsning tydeligt, hvordan de non-humane 

aktører træder frem og får indflydelse på arbejdets hverdagslige koordinerende funktioner. 

Ipads er ikke bare Ipads i sig selv, men skal bookes og bestilles. Ikke alle forældre kan 

betjene sig af skolens intra og fravær skal rettes til, når forældrene oplyser, at det har været 

fravær pga. sygdom. IT-systemerne er ikke automatiserede, men skal også betjenes for at 

kunne udfylde deres funktion. Disse aspekter af arbejdet er en stor del af praktiske arbejde, 

der foregår i mellemrummene før, mellem og efter undervisningslektionerne. Samtidig er 

teknologien bærer af en særlig forestillingslogik i sig selv. Det ’gamle’ skal kategorisk og 

ved forbud erstattes af det nye. 

Jeg sidder og drikker kaffe omgivet af de andre lærere. Jeg sidder og kigger lidt i et blad da Sofie prikker 
mig på skulderen. Efter den indledende snak om, hvordan observationsarbejdet foregår, fortæller Sofie, at 
hun har været lærer i 10 år. Hun underviser i matematik, natur/teknik, musik og idræt i indskolingen 
og laver musical med udskolingen hvert år. Hun har været på den her skole alle årene. På skolen har de 
valgt at lægge et motionsbånd ind om morgenen, men det er Sofie fritaget fra. Derfor har hun frem til halv 
ni til at tjekke mails m.m. Denne uge er ydermere en fordybelsesuge, hvor de har matematik som fokus 
under temaet ’Kunsten i matematikken’. Der går noget tid med at finde ud af om Sofie har fået booket 
Ipads. Hun kan se i systemet, at de er booket, men systemet kan ikke fortælle hende, hvem der har booket 
dem. Sofie har indtil videre siddet med sin Ipad, men går nu ind og henter sin computer. Hun forklarer, 
at det, i hvert fald indtil videre, ikke er muligt at printe fra Ipaden. Derfor skal dokumentet lægges over 
på drevet og printes fra computeren i stedet. Det er også kun muligt at korrigere elevernes fravær fra 
computeren. Og fraværet skal ofte korrigeres. Når eleverne ikke dukker op til undervisningen registreres 
det først som ’ulovligt’ fravær. Derefter sker der ofte det, at forældrene skriver på intra, at barnet har været 
væk pga. sygdom, og så skal det rettes til lovlig fravær. Sofie fortæller, at det ikke er altid, at deres wifi er 
stærkt nok. Det skal både trække alle de mange Ipads, computere og smart boards, som der nu er at finde 
på skolen. Det sker, at det ikke virker, hvilket er et stort problem, når alt skal køre på computer. I 
indskolingen hvor hun underviser, er der kun ét smart board. Det er blevet bestemt, at der ikke må være 
nogen ’gammeldags’ tavle med kridt til. Det betyder så, at når nettet er nede, så er der ikke nogen tavle. 
Sofie fortæller med et smil på læben, at hun og hendes kollega på årgangen dog har smuglet en gammeldags 
tavle ind i rummet mellem de to klasser som backup. Der er også stadig forældre, som skriver sedler i stedet 
for elektroniske beskeder over intra. Dem skal de så selv sidde og skrive ind på intranettet for forældrene. 
Når der skal være forældresamtaler kan de forældre, der anvender intranettet elektronisk booke sig ind på 
de tider, hvor der er et frit tidsrum. Men igen er det ikke alle, der kan finde ud af at gøre det elektronisk, 
og derfor er der ikke ensartethed i anvendelsen. Det skaber flere platforme og kommunikationsveje som de 
skal sørge for bliver synkroniseret med hinanden. Denne morgenforberedelse bruger Sofie til at planlægge 
de næste par timer. Eleverne skal arbejde i programmet geogebra, og de skal have om koordinatsystemet. 
Sofie har fundet et billede af filosoffen Rene Descartes frem og sat det ind i et dokument. Hun fortæller, at 
var Descartes, der opfandt koordinatsystemet. Billedet af Descartes skal bruges til en indledende fortælling 
om krig og koordinatsystemer. Tanken er, at det kan være med til at konkretisere koordinatsystemet som 
et abstrakt fænomen ved at placere det inde i en fortælling. 8.15 sættes computeren på plads igen.  

Feltnote 4/2-15 

Under besøget på skolen bliver det hurtigt tydeligt, at skolen er kommet langt med 

reformarbejdet og omstillingen til en moderne skole. Her abonneres på det nye paradigme 



 

 

for læring. Skolen har taget omstillingsprocessen til sig og er i gang med et skifte i en klar 

distinktion mellem den gamle undervisningsbaserede skole og skolen som 

læringsinstitution. På skolen var det kun lige i starten, at der var nogle som ’øffede lidt’, 

som Sofie i interviewet kalder dem, der lige skulle markere deres utilfredshed med 

forandringerne. På skolen indebærer omstillingen en re-definition af skemaer og 

samarbejdsstrukturer. Men også en afskaffelse af ’gamle skoleord’ som skolebibliotek eller 

tavle og kridt til fordel for et læringscenter og en (næsten) udelukkende brug af 

teknologiske redskaber som computere, Ipads og smartboards. Distinktionen mellem 

gammel teknologi og ny teknologi er helt fremtrædende hos Sofie. Hun fortæller, at det 

er forbudt at anvende gamle undervisningsteknologier. Tavlen og kridtet hører fortiden 

til. Men fordi de ofte oplever nedbrud har de alligevel smuglet den gammeldags 

’tavleteknologi’ ind som backup, som hun fortæller mig med en snert af sarkasme i 

stemmen. Den nye teknologi skal løse flere funktioner; logistik, bookning, oversigt, 

læringsforløb, undervisningsmaterialer, dokumentation, elevforløb, elevplaner, 

elevsamtaler m.m. I stedet skal dokumentet lægges over på computeren, der skal hentes 

frem og startes op. Brugen af teknologien kommer til at betyde en del manuelt arbejde. 

Også registreringen af elevernes fravær kræver en del manuelt arbejde. Hvis læreren 

informeres om, at elevens fravær skyldes fx sygdom eller anden lovligt fravær så skal 

elevens fravær korrigeres inde i systemet til lovligt. Det er med til at generere statistik over 

fraværet. Et andet problem er de forældre, som ikke er i stand til at anvende teknologiens 

muligheder. Der er de forældre, der vælger at skrive på sedler. På den måde er der også et 

arbejde i at opretholde IT-systemets funktioner gennem manuelt arbejde. Pointen er på 

mange måder banal. Men jeg synes samtidig den er afgørende i forståelsen af, at 

teknologien ikke er selvkørende, og den bærer samtidig på en stor skrøbelighed og 

muligheden for sammenbruddet. På samme måde som teknologiens forventede indfrielse 

af uforløst potentiale skal de nye navne til skolens tidligere rum som fx biblioteket være 

virkefulde som iscenesættelsen af en ny type af skole.  

Sofie fortæller, at der bygges nye kontorer til lærerne og det gamle bibliotek skal nu i stedet 

være et læringscenter. Det er en interessant kobling mellem læringsdiskurs og sproglig 

forankring. Stedet er tænkt som centeret for læring, som et nexus for viden og inspiration, 

der i koncentreret form kan fremme læringen. Bibliotekets funktion som opbevaring af 

bøger er den statisk modpol til et læringscenter, der mere aktivt producerer og 

understøtter læringsprocesser og læringstilbud. Det gamle bibliotek bliver et sted, der 

venter på at eleverne måske kommer og låner en bog frem for at være et aktivt opsøgende 

og understøttende læringstilbud. Med skiftet fra bibliotek til læringscenter lægges der 

tilmed vægt på, at der kan foregå langt mere mangfoldige aktiviteter end kun bogudlån. 

Og læringscenteret er som servicefunktion klar til at understøtte hvad end læring den 

enkelte elev kunne have gavn af. Et læringscenter er meget mere end opbevaring af 

litteratur. Læringscenteret er ligeledes tænkt som stedet, hvor ny viden fra forskning eller 

undervisningsportaler kan strømme ind på skolen og kanalisere ud til klasserne. Hermed 
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bliver det læringscenterets opgave at viderebringe inspiration ud til både ledelse og 

medarbejdere på skolen.  

Læringscenteret skal være skolens livsnerve. Hvor biblioteket var opbevarer af viden, så 

er læringscenteret kanaliserende, udviklende og understøttende af alt, hvad der kan 

fremme læringsprocesser og læringsresultater. På Ministeriets hjemmeside står der således 

skrevet: ”Skolens pædagogiske læringscenter (der tidligere hed skolebiblioteket) spiller en 

central rolle i skolens hverdag. De pædagogiske læringscentre skal udvikle og understøtte 

læringsaktiviteter til undervisningen”17. Efterfølgende beskrives det, hvordan 

læringscenteret skal hjælpe medarbejderne med at få fokus på: læreprocesser, 

læringsresultater, arbejde med ledelsen om at udvikle skolen, sørge for at den 

forskningsbaserede viden kan bruges i praksis, understøtte brugen af skolens 

ressourcepersoner såsom inklusions- og læringsvejlederen samt formidle kulturtilbud til 

eleverne. Som der videre står, så er ordet skolebibliotek nu afskaffet. ”Ordet 

”skolebibliotek” findes ikke længere i folkeskoleloven”. Skolen skal ikke have et bibliotek. 

Det er ikke bøger for bøgernes skyld, men et pædagogisk center for læringens skyld. Det 

nye navn skal fortælle, at fokus ligger på læringsrettede aktiviteter. Drejningen er 

interessant fordi det materialiserer det diskursive skifte i forståelse af undervisning, bøger, 

viden, bibliotek som noget statisk til skiftet mod den dynamiske form indlejret i læring 

som et processuelt forhold, hvor målet er bestemmende for processens udfald. Når eleven 

eller læreren kommer til læringscenteret vil det således ikke være begrænset af kun at skulle 

udlevere materiale, men også tænke didaktikken ind i materialet. Hvilke forløb kunne fx 

understøtte de læringsprocesser, som materialet ligger op til ud fra de forudsætninger og 

udfordringer, som den enkelte klasse har.  

Ikke et klasseværelse – men et klasserum  

Imens vi går over skolegården fortæller Sofie, at hun ugen inden har været på et kursus med titlen ’De 
mangfoldige børn’. Det var et procesorienteret kursus, der præsenterede hjerneforskning på området, viden 
om de indadvendte børn, og om den sansemotoriske udviklings betydning, dvs. barnets evne til at opfatte og 
bearbejde sanseindtryk, for børns læring og trivsel. Sofie udtrykker en stor glæde over at være afsted på 
kursus og kunne omsætte det til sin egen undervisningspraksis bagefter.  

Feltnote 4/2-15 

Sofies glæde over at være på kursus i et kursus om indadvendte børn, den sansemotoriske 

udviklings betydning baseret på hjerneforskning er på mange måder et interessant billede 

på, hvordan lærernes rolle forandrer sig. Eksemplet her er et ud af flere, der undervejs 

sporer mig ind på ideen om det analytiske blik som en analytisk kategori. Kursets 

indflydelse på Sofies forståelse af elevernes kognitive og sansemotoriske udtryk og 

                                                      

 
17 Bekendtgørelsen om de pædagogiske læringscentre er et led i folkeskolereformen fra 2014 

(https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Paedagogisk-Laeringscenter) 

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Paedagogisk-Laeringscenter)


 

 

funktioner er et eksempel på, hvordan forskellige videnskabsperspektiver og 

forskningsdiscipliner i dag influerer på, hvordan lærerne også lærer at kategorisere og 

forstå eleverne i videnskabelige paradigmer. Et er at de videnskabelige paradigmer ofte 

opererer med afgrænsede forståelser af kausalitet såsom hjernen i en isoleret teoretisk 

forståelse. Noget andet er, at lærerens bevidsthed om hjernen eller kroppen kan sættes i 

gennem brugen af videnskabelige og omforme lærerne blik på eleverne. 

Det skaber et særligt diskursivt rum, der former synet på eleverne. Eleverne bliver også 

en teori om indadvendthed, sansemotorisk udvikling eller formet af perspektiver på, 

hvordan hjernen virker. Det er viden, der influerer på, hvordan Sofie betragter elevernes 

hjerne ud fra viden om, hvordan den ’fungerer’ og ’reagerer’ på forskellige typer af stimuli. 

Og at hjernen som videnskabelig genstand nu skal knyttes til skolen og børns læring som 

et metodisk operativ gennem en forståelse af, at et indadvendt barn er et barn, som, ja, er 

stille og indadvendt, men i forhold til et analytisk blik på kategorien ’indadvendte børn’ 

også er børn, hvor deres indadvendthed bliver forsøgt taget hensyn til gennem lærerens 

bevidsthed om, at eleven indtager en indadvendt positionering i klasseværelset, som der 

skal tages hensyn eller arbejdes omkring. Indadvendthed ender således ikke med bare at 

være en kategori. Det er et begreb som Sofie samtidig må tage en stilling til. Skal de 

indadvendte have lov til at være indadvendte og klassens læringsmiljø være bedre indrettet 

til at inkludere det indadvendte som en legitim måde at være til på i klasserummet. Eller 

skal hun i stedet forsøge at arbejde med elevens indadvendthed hen mod det udadvendtes 

personlighedstræk, fordi hun som lærer mener, at det udadvendte er et vigtigt 

personlighedstræk. Eller skal hun lade elever være elever, og gennem sin bevidsthed om 

forskellige kognitive og kropslige udtryksformer prøve på at skabe et læringsrum, der kan 

rumme det hele uden at forsøget på at ændre eleverne.   

Hvis Sofie mener, at indadvendthed er noget, der skal arbejdes med, det kunne være med 

hensigt om at gøre børnene mere ’robuste’, så vil der samtidig foregå en subtil distinktion 

i kategoriseringen af eleverne, der rangerer som mere eller mindre problematisk i henhold 

til deres adfærd. For meget indadvendthed bliver i relation til en normalitetsforståelse 

problematisk såvel som for meget udadvendthed gør det i forhold til skabelsen af uro og 

manglende plads og lydhørhed over for andre elever. Klassen bliver med det udviklede 

analytiske blik for kognitive og sansemotoriske funktioner samtidig følsomt over 

korrigeringer af et lyd- og bevægelsesspektrum i klassen, hvor kognitive og kropslige 

udtryksformer og måder at være til stede på bliver en del af arbejdet med indretningen af 

klasseværelset og skabelsen af læringsrummet, der kan inddrage elevernes forskelligheder. 

Og det er anderledes at være i klasserummet, hvor Sofie og hendes kolleger underviser 

børn i indskolingen. Selvom det er en kold vinterdag er det en følelse af varme, der 

rammer mig, når vi træder ind på 1.sal. Der er varmt, lyset skinner ind gennem de store 

vinduer. Samtidig virker det først som om, at bordene ikke er blevet sat på plads. Rummet 

virker rodet indtil det går op for mig, at børnene må sidde hvor de vil og i den retning de 

har lyst til. Jeg bliver til at starte med forundret, når jeg ser, at nogle af børnene går hen 
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og sætter sig, så de sidder med siden til tavlen og kigger ud af vinduet - ud på sneen og 

legepladsen. Mange af eleverne sidder heller ikke på stole. Men på fx bolde og skamler. 

Væggen der adskiller de to klasseværelser på 1. etage kan nemt fjernes både fysisk og 

symbolsk. De kører i holddelinger. Jeg lægger også mærke til, at Sofie bruger selv bruger 

ordet klasserum i stedet for klasseværelse. Rummet skal snarere forstås som et adaptivt 

læringsrum, der skal kunne rumme alle elevernes forskelligheder.  

  

 

Feltskitse - Tegning over bordenes placering – øverst er smartboardet og til venstre er 

vinduerne. Firkanterne er bordenes placering. Prikkerne er elever. Der er også to 

afskærmningsskærme, som eleverne kan sætte sig bag for at få ro.  

 

Indretningen virker som den mest radikale konsekvens af den stigende individualisering 

gennem fx undervisningsdifferentieringen som jeg har set indtil videre. Her bliver det også 

fysisk og materielt gennem møbler, indretning og opstilling forsøgt efterlevet, at hvert 

barn, hver elev, også har sit eget læringsmiljø. Dermed er det ikke et fælles læringsrum, 

men et rum de har til fælles, der skal rumme alle deres læringsforskelligheder. Samtidig er 

rummet ikke deres eget da de efter holddelingsprincippet ofte flyttes rundt. Der er ikke 

brug for en fælles klasse med elevernes individuelle læringsrum. Rummet er et porøst rum 

og kan rekonfigureres efter læringsaktivitetens indhold og krav samt efter den holddeling, 

som lærerne vælger:  

Klasserummet 

8.30 går vi over i den ’nye tilbygning’, hvor Sofie har sine klasserum. Det har sneet hele ugen, og derfor er 
det nødvendigt for Sofie og hendes kollega at starte med en gennemgang af, hvad sneen betyder i forhold til 
sneregler. Derfor står de i døren og aftaler, hvad de skal sige, mens børnene kommer ind i klassen og finder 



 

 
deres pladser. Det slår mig, at vi nu er i en ny bygning med lyse og varme rum. De er placeret på førstesalen, 
og når man går ud af klassen kigger man ned af trappen til et stort lyst rum, der udgør et knudepunkt for 
klasserummene. Nede på gulvet er alfabetets bogstaver placeret i farvede ringe, der tilsammen danner en 
cirkel. På grund af de store vinduer i bygningen lyses rummet op af det naturlige lys, der falder ind i 
kaskader udefra. Ovre i hjørnet af rummet er der et lille personalekøkken, med borde til personalet ved 
siden af. Køkkenet gør det muligt for lærerne at holde deres pause i fællesrummet sammen med de børn, 
der måtte befinde og opholde sig der, men det afkobler dem samtidig fra at være i det store fælles 
personalerum i alle pauserne. Sofie og kollegaens rum er adskilt af en væg, der er nem at fjerne, så de to 
klasser kan kobles sammen. Efter at snereglerne er blevet gennemgået for alle eleverne, går vi ind i Sofies 
rum og hun finder billedet af Descartes frem, som hun forberedte tidligere på morgenen. I loftet hænger 
matematiske figurer med navn på; kvadrat, rektangel, polygon. Der står afskærmningsskærme i rummet, 
som eleverne kan sidde bag ved for at komme væk fra forstyrrelser. I den ene side af lokalet står en række 
borde op langs vinduet. Eleverne sidder med siden til tavlen, når de sidder ved vinduet. Der er kun enkelte 
borde, der vender op mod tavlen. Der er to borde, der er sat sammen, hvor der kan sidde fire elever omkring, 
men retningen er i en skæv vinkel i forhold til tavlen. Nogen af elever sidder på noget, der mest ligner 
omvendte spande med en krum siddeflade.  

Feltnote 4/2-15 

Når jeg i interviewet efter et år spørger Sofie, hvad der har været den største tilpasning, så 

bliver det til en længere samtale om, hvordan den nye organisering af arbejdet adskiller sig 

fra en tidligere mere individualiseret tilgang til lærerarbejdet, og hvad den nye organisering 

betyder og er bygget op omkring en anden analytisk tilgang til lærerarbejdet, som 

gennemsyrer hele deres måde at arbejde på. Sagt med andre ord, så har tilstedeværelsen 

og det faktuelle forhold, at Sofie underviser i indskolingen, hvor der er et lavere 

undervisningstimetal betydet, at hun oplever at være en del af et nyt og mere produktivt 

udviklende læringsmiljø:  

A: Men lidt i tråd med det spørgsmål jeg stillede før, som handlede om omstillingen, hvad har så været den 
største tilpasning?  

S: Det ved jeg sørme ikke. Jeg ved ikke, jeg havde måske ikke set så mange fordele i at arbejde så meget 
sammen med andre omkring emner. Men nu har jeg heller ikke været lærer så mange år, så jeg har alt 
muligt liggende på rygraden. Så jeg har været nødt til ligesom at skulle ud og samle information, hver jeg 
har skullet noget nyt. Og her der kan man ligesom arbejde sammen om at finde noget nyt og bruge hinandens 
styrker til og, ja man kan spare en helt masse tid i hvert fald. Hvis man giver sig selv lov. Men jeg kan 
godt forstå, at det er svært for dem, der har været lærer i måske i 20 år, og har været vant til at køre deres 
eget løb og ved lige nøjagtigt, igennem hvilket pensum de skal og alt det der. Det kan være svært at give 
videre.  

(…) 

A: Men for dig, hvordan har den der tilpasning til det der dybere, større eller lidt bredere teamsamarbejde 
så været? 

S: Jamen jeg synes det har været super godt. Men nu har jeg også et rigtig godt team, som jeg kan godt 
sammen med. 

A: Hvad er et godt team? 

S: Jamen jeg tror bare, at man er enige om de fleste ting. Altså de ydre rammer, og så kan sparke ind med 
sine personlige, og at man kan se hinandens styrker, at man siger, jamen du er rigtig god til det, så det er 
dig der ligesom står for det, og at man kan snakke sammen. 
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A: Personligt eller? 

S: Ja personligt. Ja det tror jeg. At man synes om hinanden. Ja.  

A: Og de ydre rammer, hvad er det for nogen? 

S: Det er den fag, altså hvad skal man sige, pensum. Det er det her, de skal kunne. Hvordan kommer vi 
derhen. 

A: Så man har en fælles forståelse af, hvor pensum eller hvor skal vi hen, eller hvad er vores pædagogiske 
tilgang? 

S: Eller tilgangen til eleverne. Altså, hvordan man snakker til eleverne, hvordan man synes, at 
klasserummet skal opbygges og alle de der ting. Det er rimelig vigtigt, at man er sådan nogenlunde enige 
om det i hvert fald. Og så også at man er frisk på noget nyt. At man ikke kun, at man godt vil lære noget 
samtidig med at man også kan noget. Altså at man ikke er bange for også at skulle udfordre sig selv lidt 
også. Det tror jeg er rimelig vigtigt.  

A: Er der en større udvikling for dig som lærer i at være i et team nu som er på den måde? 

S: Ja, det er der. Jeg synes selv, at jeg er blevet bedre lærer fordi jeg selv har skulle, når jeg har skulle 
komme med mine ideer, så har jeg ligesom skulle, hvad siger man, fortælle hvorfor det var godt. Hvorfor 
synes jeg det er godt.  

A: Er det noget I har aftalt, altså at man skulle kunne redegøre for det, eller sker det sådan lidt naturligt? 

S: Ja, hvis man gerne vil have noget gennemført, så skal man kunne sige til de andre, det er godt fordi 
sådan og sådan og sådan ik altså. Eller det vil jeg gerne, fordi det kan jeg. Jeg tror, at man, eller jeg har i 
hvert fald fundet mig selv lidt mere som lærer. I stedet for materialer, som, hvor er det, hvad er det jeg gerne 
vil lære børnene og hvilken vej. 

A: Men hvor meget af det ligger i netop den der holddeling I laver, fordi hvordan ville det se ud, hvis I ikke 
havde lavet holddeling, men havde hver jeres skema og havde det klassiske teamsamarbejde, som man, som 
man har andre steder? 

S: Jamen det ville man, ehh, ja, det ved jeg faktisk ikke. 

A: Har det noget at sige? 

S: Jeg tænker, at hvis man nu havde, da jeg startede her, så havde man to klasser og så havde man en J-
afdeling, som var de børn, som havde måske lidt sværere ved det, eller dem som man i gamle dage kaldte 
for paragraf 20.2 elever. Og de var blevet udredt på en eller anden måde. Og så var det to klasser og så 
var der speciallæreren til de to, til de tre, fire fem børn, der måske var der - ik. Men så var det alligevel 
bare en i den klasse, en i den klasse, der var ikke sådan en samling i, jamen, det kunne jo godt være, at 
den inde i klasse A kunne lære mig noget omkring specialelever eller den anden vej rundt. Jeg synes, man 
kommer mere rundt om eleverne. Man snakker også mere om eleverne og om hvilken måde man skal lære 
dem noget på. Altså der er meget mere pædagogisk arbejde i det også i forhold til kun den faglige vej.  

A: Så før var det mere specialisering med sin egen klasse eller sit eget felt eller speciallærerfunktion eller 
hvad det nu måtte være? 

S: Ja og faglig, faglig, faglig hele tiden. Hvor skal vi hen. Men det er det også nu med test og sådan noget. 
Men jeg synes man får vendt meget mere pædagogisk. Hvordan kommer vi derhen til. 

A: Ja, og kan du prøve at give et eksempel på det, fordi det du siger er, at I kigger mere på det enkelte 
barn eller I snakker mere om det enkelte barn. Hvordan kunne det lyde eller se ud?  



 

 
S: Det kunne være noget med, hvordan man, hvis man nu havde rigtig svært ved at sidde på plads, sin 
arbejdsplads, så har vi nogen gange sådan nogle billeder, som man ligger op, og så har de simpelthen 
muligheden for at se hele timens forløb uden at skulle rejse sig og spørge hele tiden. 

A: Altså nede på deres egen plads? 

S: På deres egen plads. Eller nogen børn har brug for hele tiden at se skemaet, hvor er vi nået til. Vi har 
også et skema i klassen, der viser dagen, og så peger vi, nu er vi nået hertil, hvad skal vi så. Den der 
forudsigelighed er noget man ikke som sådan har brugt. Så skulle de bare vente på, at så var det den næste 
time, og så var det det de skulle ha’ ik. Det kunne også være, at nu havde de i dansk, der var en lille 
gruppe, der måske havde brug for at lære og læse lidt på den samme måde, eller lære at lydere ordene, så 
tager man dem fra og siger, så laver vi lige et ekstrakursus for dem med den ene lærer, og så har de andre 
bare det normale ugeskema. 

A: Fordi I er blevet opmærksomme på… 

S: Fordi at vi har set efterhånden, okay, hvordan kan det være, at de ikke lige når de bøger, eller hvorfor 
når de ikke at læse? Hvad er det der gør, at de skal ud i frikvartererne. Vi har sådan nogle teammøder, 
som vi også har med pædagogerne, hvor vi også snakker om børnene. Og så prøver vi ligesom at sige, okay, 
jamen, det må der være en grund til. Det kan både være børnene, og det kan også være vores undervisning 
og så, så vurderer vi ligesom ud fra det.  

A: De spørgsmål stiller I jer selv? 

S: Ja, det gør vi. 

A: Okay, og det er noget nyt baseret på..? 

S: Ja, det synes jeg ikke vi gjorde særlig meget før. Så var det også bare eleverne, der var noget, de skulle 
bare rette ind eller ikke så stramt, men ikke så meget pædagogisk arbejde. 

A: Fordi før kunne man vel også godt spørge sig selv hvorfor? 

S: Det kunne man sagtens. Jeg synes bare ikke at man nåede, jeg nåede ikke ligeså meget rundt. Nu 
sidder jeg for eksempel med en klasse på 27 elever. Jeg når ikke 27 på en gang. Men når vi så er tre og vi 
kan sparre med hinanden. ’Ej jeg har set, har du også set det?’. Hvordan kunne vi lige hjælpe, og kan du 
noget med det og sådan noget. Altså i stedet for at man hele tiden (suk) skal gøre noget som man måske 
er utryg ved, eller siger, ej jeg er ikke så god til det der, men jeg nødt til at gøre det, så er der måske en af 
de andre der kan. Så man kan hele tiden bruge sine styrker og derved have glæden ved arbejdet, og det kan 
eleverne bare mærke med det samme. Det kan, altså. 

Som Sofie giver udtryk for, så er det især den pædagogiske dimension af arbejdet med at 

forstå de enkelte elevers forudsætninger og behov, som har forandret i med den anden 

form for organisering af arbejdet. I teamet udfordrer de hinanden til at opnå en bedre 

forståelse af, hvorfor fx nogle elever ikke når at læse eller lignende. De har en 

gennemtrængende pædagogisk-didaktisk-analytisk tilgang til introspektivt at udfordre sig 

selv på at tilpasse klasse- og læringsrummets betingelser efter elevernes præmisser. Og i 

det arbejde trækker de tværfagligt på vidensparadigmer. I stedet for at eleverne skal 

tilpasse sig skolen, så skal deres læringsrum tilpasses sig og rumme hver enkelt elevs 

individuelle profil. Derfor arbejder Sofie og hendes team også meget med selv at 

undersøge, hvordan de kan skabe plads i klasserummet på den enkelte elevs præmisser. 

Men de udfordres også på, hvad der er det fælles i fraværet af en fællesnævner. For Sofie 

har læringsdiskursens opbrud med den klassiske organisering til fordel for en holddeling 
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haft store konsekvenser for måden at praktisere sit lærerarbejde på. Mindre fagprofil, mere 

støtte fra kolleger i situationer hvor hun ellers ville føle sig utryg grundet manglende 

erfaring, hun har skulle lære at argumentere for de forløb og indsatser hun gerne vil 

gennemføre, hun må udfordre sig selv og andre og gennemgående foregår der mere 

pædagogisk analytisk arbejde, hvor lærerne grundet nærheden og det tætte samarbejde 

løbende sparrer om fx udsving eller karakteristika ved elevernes adfærd. Det er en 

forudsætning, at de tilbringer så meget tid sammen i og omkring undervisningen i stedet 

for kun at være samarbejdende i den tid, der er teammøde. De er knyttet og bundet 

sammen for at kunne få dagene til at fungere. Der er også mulighed for mere pædagogisk 

arbejde i al den stund, at der er flere små mellemrum under eller mellem undervisningen, 

hvor lærerne kan mødes og snakke sammen om den enkelte elevs adfærd og progression. 

Mellemrum der bruges til faglige udvekslinger.  

Sofie snakker også om, at selve den fysiske adskillelse til forskel fra holddelingen gør, at 

vidensdelingen bliver en anden. Nu snakker de mere om eleverne og kommer mere rundt 

om dem. At komme rundt om er også de pædagogiske og didaktiske uformelle snakke, 

som opstår i både de formelle og uformelle læringsrum, der er forbundet med bl.a. 

overgange og teamsamarbejdet samt det forhold, at lærerne i teamet socialt har det godt 

sammen og udfordrer hinanden. Den fælles forpligtelse er i Sofies udsagn bundet sammen 

med, at hun ikke har en klasse men i princippet hele årgangens elever som hendes ansvar, 

hvor den fysiske opdeling af eleverne kun er af kortvarig karakter. Samtidig har eleven ’sin 

arbejdsplads’, hvor der fx kan anvendes oversigter til at skabe forudsigelighed for den 

enkelte elev.  

Tidsmiljøet bliver en parameter i den forstand, at orkestreringen af elevernes læringsrum 

bliver på en analytisk forankret fortolkning af, hvad der kan fremme den enkelte elevs 

udvikling. Men for at skabe både den fælles forpligtelse og det individ orienterede fokus 

på lærings og trivsel, så skal aktiviteterne også planlægges meget anderledes i tid og rum 

end tidligere, hvor læringsrummet i højere grad blev sat efter en fællesnævner, som 

eleverne skulle tilpasse sig. Lærerne her former ikke tiden efter logistik baseret på 

fagfordelinger, men ud fra samarbejdsforankrede overvejelser om den enkelte elevs 

læringsstil og sociale udvikling. Hvilket tager tid, men også giver mulighed for at lave 

fokuserede forløb for enkelte elever, der så også igen hele tiden indebærer en risiko for en 

overfokusering på det enkelte som en individualisering af det fælles i læringsrummet. De 

stiller kritiske spørgsmål til deres egne faglige kompetencer og evne til at undervise. 

Derved sætter de også børnenes forudsætning først i stedet for at konkludere, at det nok 

er en mangel hos det enkelte barn, der gør, at barnet ikke lærer så hurtigt som de andre. I 

stedet for at barnet har en mangel, så ser de det i stedet som en mangel ved 

tilrettelæggelsen af undervisningen, indretningen af rummet, udviklingen af 

læringsmaterialet eller deres egen manglende videnskabelige forståelse af eksempelvis de 

kognitive og sansemotoriske processer som nævnt tidligere.  



 

 

Mellem det individuelle og fælles – at være en der lykkes 

De drømmer ikke om at blive noget særligt 

 På vej tilbage til indskolingens bygninger snakker vi om de obligatoriske elevsamtaler. Det hedder sig, at 
de skal snakke med børnene om deres faglige kvalifikationer. De har i deres årgangsteam valgt at løse den 
obligatoriske opgave ved at snakke med eleverne om, hvad de godt kunne tænke sig at blive til. Sofie 
fortæller, at eleverne ikke drømmer om noget særligt, men at de snarere har en forventning om, eller tro på, 
at der forventes et bestemt svar af dem, når de sidder til elevsamtalerne. Særligt en af de elever som Sofie 
skal snakke med i dag mangler ifølge Sofie selvstændighed i det faglige. Der må ifølge Sofie godt være noget, 
som eleven synes er mere interessant end andet. Som et udtryk for en selvstændighed hos eleven. Pigen hun 
snakker om er en af de dygtige piger, hvis mål er at lave alt hendes arbejde lige godt. Sofie ser den 
perfektionistiske tilgang som et potentielt problem i forhold til at udvikle en selvstændighed over sin 
faglighed. Hun er bange for, at den manglende selvstændighed vil kunne føre til usikkerhed og 
præstationskomplekser i fremtiden. Hendes mål for samtalen vil derfor være et forsøg på at løsne op for 
elevens egne tanker og følelser og dermed spore hende ind på, hvad hun bedst kan lide at arbejde med fagligt. 
På en måde hvor hun ikke forventer, at der forventes et særligt svar af hende, men som en mere lyst- eller 
interessebetonet tilstand, der ikke er drevet af de ydre rammers forventning om at være god for at være god. 

Feltnote 4/2-15 

På sin vis er der både en samfundsdiagnose og samfundskritik i Sofies beretning om 

eleven. Fagligheden bliver problematisk i Sofies forståelse af, hvordan eleverne subjektivt 

disponerer sig selv i forhold til fagligheden som en omverdensbetingelse, der skal 

opfyldes. For Sofie skal faglighed ikke være faglighed for faglighedens skyld initieret 

gennem af en opfyldelse af de strukturerende diskursers normativitet for faglighed som et 

endeligt mål i sig selv, men i stedet være forankret i af afsæt, hvor der er en selvdefineret 

retningen for fagligheden gennem en lyst til at være faglig på baggrund af en interesse eller 

retning sat uden for faglighedens kriterier. Pigen vil gøre alt godt. Og det bliver i Sofies 

perspektiv problematisk fordi det er på basis af ville gøre sit skolearbejde godt som et mål 

i sig selv. Ikke drevet af en rettet vilje eller selvstændighed, der udtrykker et selvformuleret 

sigte mod at være bevidst om faglighedens værdi initieret af andre begrundelser end blot 

af være faglig for at opfylde et mål om at være dygtig. Sofie optegner en balancegang i 

administreringen af det faglige rum som et forhold, der også handler om, at give eleverne 

deres egne subjektivt formulerede forståelser af, hvad fagligheden er til for. Alt skal ikke 

laves lige godt. Noget skal laves bedre end andet, fordi der med noget af det er en anden 

interesse forbundet med det – i kontrast bare at ville være faglig dygtig til det hele. Derfor 

vil hun spørge pigen om hun selv har nogle tanker om, hvad der kunne interessere hende. 

Det næsten dialektiske forhold mellem elevens indre psykiske begrundelser for at være 

fagligt dygtig og en læringsdiskurs om faglig dygtighed i sig selv bliver gennem Sofie til en 

latent kritik om faglighedsdiskursens formål i fraværet af formål, som er forankret i eleven 

selv frem for være betinget af en tolkning fra omverdenen, hvor faglighed er godt for 

faglighedens skyld.  

Intensiteten i overvejelserne over elevernes eget forhold til sin egen måde at være elev på 

skaber konnotationer til terapiens sprog og fokus på udviklingen af menneskets psyke og 

selvforhold. Eleverne går i indskolingen og hun skal have en snak med en elev, fordi 
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eleven ifølge Sofie er for fokuseret på at være faglig god til alt og derfor samtidig meget 

usikker på sig selv. Hendes refleksioner og sprogbrugen om, hvordan en af eleverne skal 

til elevsamtale skaber konnotationer til at lyde som en virksomhedsmedarbejder, der skal 

til medarbejderudviklingssamtale (MUS). I MUS samtalen er det tanken, at lederen 

sammen medmedarbejderen skal reflektere over, hvordan det går i ansættelsen samt, hvad 

der kunne foretages af initiativer, der kunne virke fremmende for den ansattes fortsatte 

udvikling i tilknytning til arbejdspladsen. Hvordan den ansattes mål med arbejdet kan 

forenes med arbejdspladsens mål og formål. På samme måde som MUS-samtalen, med 

fremlæggelsen af de indre ønsker for fremtidig udvikling, ikke er et magtfrit rum, så er 

elevsamtalen det heller ikke. Sofie skal også i samtalen forsøge at moderere pigens 

selvforståelse af sin position i forhold til skolens mål om faglig dygtighed. Fagligheden 

som subjektiv parameter skal modereres.  

I min egen efterfølgende søgning efter typer af spørgsmål, som skoler anvender til 

elevsamtaler i folkeskolen falder jeg over en skoles dokument på ni sider om elevsamtalen 

for 7. klasserne. Spørgsmålene antager ’coachende’ eller terapeutisk karakter, og i 

magtrelationen mellem lærer og elev skal læreren forsøger at modellere, skabe og omforme 

elevens relation til skolens rum. Skolen bruger endda selv ordet coach, og alle de 

coachende spørgsmål handler om, hvor eleven skal hen i sin læringsprogressionsretning 

mod det næste læringsmål:  

”Elevsamtalen/IMOL samtalen er en ”læringssamtale”, hvor kontaktlæreren ved hjælp af coachende 
spørgsmål, hjælper eleven til refleksion om egen udvikling og læring (…) Vores spørgsmål tager sit 
udgangspunkt i tre essentielle spørgsmål, nemlig: Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg i processen? Hvad er 
næste skridt?18”  

I dokumentet kan jeg videre læse, hvordan udgangspunkt er en længerevarende 

forpligtende målkontrakt mellem lærer og elev. I spørgsmålene bliver eleven hele tiden 

bedes forholde sig til, hvem eleven er og hvordan eleven lykkedes eller ikke lykkedes. 

Spørgsmål der gennem psykologiserende praksis beder eleven om at forholde sig til egen 

performance og performativitet i forhold til konkrete og symbolske mål på en baggrund 

af præstationsbaseret visualisering knyttet til elevens oplevelse af, hvordan andre ville 

betragte hende/ham som anderledes, hvis eleven lykkes med at opnå en færdighed eller 

et mål. Eleven skal altså sættes til at reflektere over, hvordan andre vil vurdere hende/ham 

i så fald, at målet blev opnået. Læringsmålet skal konkretisere et bestemt instrumentelt 

mål alt imens processen derhen kan foregå af mange veje. Men det betyder også, at 

eleverne må forpligtes på målene. Igen på baggrund af den som eleven er, og gennem 

forandring er eller kan blive til. I det følgende uddrag har jeg sat streg under ord og 

                                                      

 
18 
Http://www.gronnevangskole.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Linjeskole/Elevsamtalen%20p%E5%20Gr
%F8nnevang%20skole-Udskolingen.pdf 



 

 

sætninger, som for mig udgør særlige styrkemarkører i tænkningen bag formuleringen af 

spørgsmålene:  

• Hvordan er det gået siden sidst? Kig på de mål I sammen opsatte ved sidste samtale.  

• Hvad der er lykkes for eleven?  

• Bed eleven reflektere over, hvorfor det er lykkedes.  

• Hvad har du gjort anderledes? Hvilke nye færdigheder har du sat i anvendelse? 

• Ville du kunne bruge den metode i andre sammenhænge? 

• Hvis jeg spurgte dine klassekammerater, ville de så have oplevet dig som anderledes? 

• Hvad ville dine forældre sige? 

• Hvordan har det været at være en ”der lykkedes” ? 

• Gør det dig glad, at du har nået dit mål eller er godt på vej mod dit mål? Hvordan fastholder 
du dit mål? o.s.v.  

• Hvad er ikke lykkedes for eleven?  

• Bed eleven reflekter over hvorfor det ikke er lykkedes?  

• Hvad kunne du have gjort anderledes? 

• Hvem kunne have hjulpet dig til at nå̊ dit mål? 

• Hvordan kunne du have fået denne/de personer til at hjælpe dig? 

• Hvad vil du gøre næste gang, du står i en sådan situation? 

• Hvis nu med et trylleslag alt var forandret, sådan at du i morgen havde nået dit mål, hvordan 
ville jeg så kunne se det? 

• Hvad var det du gjorde anderledes? 

• Hvis vi skulle tage dit mål og bide det op i delmål, så det blev mere overskueligt, hvad kunne 
næste skridt så være?  

I spørgsmålet ”Hvis alt med et trylleslag var forandret” bedes eleven visualisere, hvordan 

det havde set ud, hvis det i morgen havde nået sit mål. Igen et stærkt psykologiserende 

spørgsmål, der samtidig placerer muligheden for at eleven udvikler kvaler over ikke at 

kunne leve op til at være den, som læreren og eleven i fællesskab har fastsat mål om. Det 

er en pålagt opgave i skolens overordnede styringsrelationer at afholde samtalen samt at 

ajourføre elevens elevplan, der er et dokument om den enkelte elevs udvikling. Men det 

er op til læreren at forholde sig til, hvordan samtalen skal effektueres og med hvilket 

formål. Når eleven skal til samtale om sine faglige kvalifikationer bliver det lærerens 

opgave at vurdere, hvilken retning eleven skal gå i. Eleven og læreren sættes ind i en 

analytisk magtrelation til hinanden. Fordi læringsdiskursens fokusering på 

læringsresultater tilbyder særligt afgrænsede positioner, så bliver elevsamtalen præget af, 

hvordan eleven selv har det med og tænker om sin faglighed. Eleven skal i en meget tidlig 
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alder sættes til at reflektere over, hvad faglighed betyder. Jeg ved ikke præcis, hvilke 

spørgsmål Sofie stiller hendes elever. På skolen har de ikke formuleret et skriv som det 

jeg fandt, men formulerer, og dokumenterer, løbende selv de spørgsmål, som de mener 

er relevant. Men jeg fornemmer på hende, at det er en balancegang og ikke en øvelse uden 

kvaler. Sofie vægrer sig samtidig over, at eleven vil gøre alt sit arbejde godt, hvilket ellers 

kan tolkes som en gennemgående forpligtelse på alle målene. Hun vægrer sig i en frygt 

for, at målene så at sige har overhånd over elevens selvstændighed, og at det potentielt vil 

kunne føre til usikkerhed og præstationskomplekser. Det er selve den faglige 

selvstændighed, som Sofie er bange for, at den dygtige elev ikke får udviklet. 

  



 

 

Konklusion  

I afhandlingen har jeg arbejdet ud fra en interesse i, hvilke erfaringer lærerne gør sig med 

forandringer i arbejdet som folkeskolelærer og udviklingen i tidsmiljøet over tid? Herunder hvilken 

betydning tidsmiljøet har for lærernes faglige selvforståelse og identitet samt i et bredere perspektiv, 

hvordan moderniseringen af folkeskolen over tid forandrer betingelserne for lærernes arbejde i og gennem 

tid og rum?  

I afhandlingen har jeg været interesseret i at undersøge de krydspres, som både viser i 

analyserne af de samtidige udviklings- og effektiviseringslogikker og som også kommer 

til udtryk gennem lærernes egne erfaringer med forsøget på at omfavne den 

modsætningsfyldte tid særligt efter folkeskolereformen og LOV 409. Men samtidig har 

det været vigtigt for mig at kæde nuværende problematikker og udfordringer sammen 

med et historisk perspektiv på arbejdet som folkeskolelærer. Det er blevet til en 

afhandling, som handler om både træghed og brud på samme tid. Meget forbliver det 

samme, men der er også grundlæggende forandringer.  

Sammen med de forudgående reformer såsom inklusionsreformen, strukturreformen og 

den løbende pres på de faglige resultater er der over årene skabt et nyt kompleks på 

folkeskolerne, som i et dobbeltblik har dannet udgangspunkt for mine undersøgelser. I 

lyset af en skildring af lærerarbejdet over tid ville jeg derfor undersøge, hvordan tiden i 

dag blev erfaret som problematisk. Mit fokus har været, hvordan lærere udviklede 

forskellige subjektive strategier i tilpasningen og håndteringen af de nye vilkår, der var 

en følge af tidsmiljøet efter lov 409. Samt hvilken betydning det fik for lærernes 

oplevelse af tilhørsforhold og faglige identitet. Senere blev det også til et arbejde med at 

kortlægge hvilke styringsrelationer, der influerede på folkeskolen som institution.  

Afhandlingen er i den henseende endt med at være en kortlægning set fra mit og 

lærernes perspektiv, men som tilsammen giver et blik ind i folkeskolen på et subjektivt, 

historisk og institutionelt niveau. Jeg har i afhandlingen derfor også bevæget mig ud de 

subjektive analyser til analyser. I det lys skildrer jeg på et institutionelt niveau, hvordan 

lærernes håndteringer forandringerne kan forstås i forlængelse af, hvordan økonomisk 

tænkning og produktivitetslogikker i hidtil uset grad på folkeskoleområdet møder 

pædagogik og uddannelsestænkning. Jeg har undersøgt moderniseringen af 

folkeskoleområdet og synliggør, hvordan professionaliseringstendenserne i lærernes 

arbejde fører til instrumentalisering i koblingen til de produktionsorienterede logikker 

i styringsbestræbelsen efter at kunne definere, måle og optimere læringsproduktet. 

Parallelt er der på et ideologisk niveau bevaret forestillinger om en projektpædagogik, 

der dårligt kan rummes i det nuværende tidsmiljøs rammebetingelser. Som jeg viser, 

bliver det for mange af lærerne til et spørgsmål om en daglig overlevelseskamp på flere 

niveauer.  
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I mine analyser viser jeg, hvordan mange lærere i dag oplever tiden som et stærkt 

problematisk forhold i lærerarbejdet. Helt centralt i den skarpe kontrast mellem 

folkeskolereformens løfte om at skabe en mere spændende og anderledes skoledag for 

eleverne og muligheden for at løfte det faglige niveau, der som følge af den samtidige 

omlægning af tidsmiljøet betyder, at lærerne i mit materiale mødes af en virkelighed, 

hvor det i stedet er begrænsninger frem for muligheder, mangel på kreativt råderum og 

fleksibilitet, dårligere skoleøkonomi, en mere intensiveret arbejdsdag, større distance til 

ledelsen, skyggearbejde uden kollegaernes vidende, forringede samarbejdsbetingelser 

m.m. som møder lærerne i tiden efter folkeskolereformen. De steder jeg har besøgt viser 

det sig gang på gang, at skolernes tidsmiljø ikke kan stå mål med, hvad der er 

folkeskolereformens intentioner. Og at den stærke kontrast mellem intentioner og 

virkelighed medfører markante subjektive kampe for lærerne i deres overvejelser over 

muligheden for at være lærere, der kan stå inde for egen faglighed. Strategierne til 

håndteringen af enten den dårlige samvittighed eller moralske stress og forringede 

muligheder er flere. Alt fra opsigelser fra folkeskolen til at arbejde på privatskole i stedet 

over forsøg på at tage intensiteten ud af arbejdet ved alligevel at arbejde hjemme uden 

andres vidende til generelt at måtte affinde sig med, at kvaliteten eller ’barren’ i arbejdet 

må sænkes og sættes lavere.  

I afhandlingen belyser jeg derfor, hvordan spørgsmålet om ’faglighed’ hele tiden er til 

forhandling og bliver omformet gennem forskelligartede subjektive strategier som 

reaktioner på moderniseringstendensernes omlægning af lærerarbejdets tidsmiljø. En 

dobbeltrettet udvikling med løbende flere krav og et styringsønske om at optimere 

lærerarbejdet fagligt og økonomisk. Centralt i undersøgelsen er det, at hvor diskussionen 

om lærernes arbejdstid før var spændt ud i en diskussion om henholdsvis udviklings- 

eller beskyttelsesstrategier, så er udfordringen i dag snarere blevet at finde sin position 

mellem en kaldsorienteret tilgang til arbejdet, den styringsmæssige indflydelse og 

forsøget på selv at skabe nye grænsesætninger. I den forstand er det også mere 

individualiserede håndteringer lærerne i mit materiale er efterladt med. Det bliver 

personlige kampe i stedet for kampe mellem arbejdsmarkedets partere eller kollektive 

mobiliseringer. Dog med den præcisering, at netop det manglende råderum til at 

omlægge skoledagen og den tilbagevenden til en skoledagen´ i en business as usual form 

som genetableringer af mere bæredygtige arbejdsrytmer, kan betragtes som 

modstandsformer mod et yderst svært realiserbart reformprojekt, hvor der ikke har fulgt 

de fornødne rammebetingelser med. I den henseende bliver det tydeligt, hvordan 

bestræbelserne på at modernisere arbejdstidsreglerne med ønsket om at individualisere 

den enkelte lærers opgaver og tid til en forhandlingsrelation mellem lærer og leder i 

praksis fører til individualiserede kampe, der ofte leder til resignation, modstand eller 

uforståenhed over de indbyggede modsætninger mellem udviklingsimperativet og de 

faktiske realiteter. Et udviklingsprojekt som i mit materiale har svært ved at blive 

håndteret på den lokale skole, fordi ledelsens selv er efterladt med et stærkt begrænset 



 

 

råderum. Ledelsen var også tidligere afhængige af, bevidst eller ej, at lærerne var 

selvledende i arbejdet, og i øvrigt udviklingstendensen med selvstyrende teams m.m., 

gennem det ekstraarbejde lærerne udførte aftener og weekender samt i fleksible 

tilpasninger til henholdsvis travle og rolige arbejdsperioder. I kontrast bliver den 

samlede arbejdsbyrde i den officielle arbejdstid stærkt intensiveret i tidsmiljøet efter 

LOV 409. Derudover er det ikke længere muligt i samme udstrækning for lærerne at tage 

intensiteten ud af arbejdsdagens mange relationer og støjfyldte tidsrum ved at arbejde 

hjemme. Arbejdet foregår i stedet altid i et rum med potentielle forstyrrende 

interaktioner og støj. Men mest bemærkelsesværdigt er det måske, at forventningen om 

at lærerne ville få bedre mulighed for at bruge hinanden i de vundne uformelle 

læringsrum, der fulgte af den større grad af fælles tilstedeværelsestid på skolen, ikke 

synes at kunne blive indfriet. Lærerne har i tidsmiljøet enten sværere ved at finde 

hinanden, fordi deres forberedelsestid ikke overlapper eller fordi de må tænkte på sig 

selv og egen forberedelsestid, og derfor ikke føler, de har tid til at snakke med 

kollegerne. Typer af tidsrum til læringsrum, som lærerne i mit materiale også selv skabte 

tidligere.I det lys står flere advarselslamper og blinker i forhold til skolernes arbejdsmiljø. 

Både i forhold til, hvordan lærerne er udfordret på deres egen faglighed samt, hvordan 

forandringer i tidsmiljøet også betinger nye udviklinger af den ’ideelle lærer’ i de nye 

typer af krydspres, som i dag er realiteten på mange skoler. Og hvor det bliver sværere 

som lærer selv at få indflydelse på endsige at have rum til forestillinger om skolernes 

fremtidige ’utopiske’ udkast. En udvikling skabt særligt af den stærkere centrale 

formulering af, hvordan folkeskolen bør være og virkelighedsbetingelserne i skolernes 

tidsmiljø.  

Undervejs har jeg været udfordret på spørgsmålet om, hvordan jeg kan komme tæt på 

tiden og de subjektive betydninger af tiden, betydningen af tidens organisering og 

stedernes relation til kulturelt betingede logikker om tid uden at snakke om tiden. Min 

strategi blev undervejs derfor ikke at snakke om tid, men i stedet se tiden som det 

kompleks der udfolder sig i den varighed, den ramme og den scene, som tillader, 

umuliggør eller udfordrer lærerne på deres kropslige, mentale og erfaringsbaserede 

forståelser af koblingen mellem, hvilke faglige kriterier tiden tillader, deres egne ideer og 

forestillinger om et ’godt lærerarbejde’. Det var ofte i det krydspres, at de personlige 

’kampe’ udfoldede sig. For så vidt er det på den ene side et spørgsmål om, hvordan 

tiden konkret erfares og hvordan tiden i mere abstrakte eller generaliserede forståelser 

forestilles gennem ideer om organiseringen af lærerarbejdet. Skolechefens forståelse af 

’trinlæring’ som det centrale læringsbegreb adskiller sig i en tidsmæssig organisering 

eksempelvis væsentligt fra udviklingen af læringsrum, der ikke på samme måde tilskriver 

læring den samme lineære kausale trinprogression, men forsøger at skabe mere 

helhedsorienterede læringsmiljøer. Men at læringsmiljøer også handler om at håndtere 

det relationelle og uforudsete liv, at skabe uforudsete muligheder i det tidsrum som lærer 

og elever deler om et faglige materiale og de skæbner, som eleverne bringer med ind i 
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skolen, og som ikke kan reduceres til at være placeret i en metode eller en 

produktionsplan. Som et indlejret paradoks i det at drive en skole, der både skal 

formulere centrale curriculumbestemmelser og bibeholde ’det åbne’ pædagogiske 

kampskrift.  

De sociale teknologier som ugeplaner, elevplaner, årsplaner er ud over at tjene som 

oversigtskort over den kommende uge også blevet et af de steder, hvor lærerne kan vise 

forældrene, at de har styr på deres arbejde. Teksterne bliver uformelle kontrakter mellem 

skole og hjem, der skal ansvarliggøre og forpligte begge parter på elevernes 

læringsprogression, men lægger også beslag på lærernes tid som dokumentationsarbejde 

og bliver til administrative ’tidstyve’. Samtidig bliver disse opgaver set som en afgørende 

del af det lærerfaglige arbejde i dag på højde med forberedelse til undervisningen. 

Kombineret med større krav til at journalføre elevernes liv i skolerne på godt og ondt. 

I afhandlingen tydeliggør jeg, hvordan den faglige fokusering i sammenblanding med de 

markedsbaserede styringsprincipper fra NPM og skiftet til at forstå læring som produkt i 

stedet for en aktivitet skaber en reorientering i skolesystemets forståelse af folkeskolens 

kernefunktion. Udviklingen er med til at understøtte et skifte fra formåls- og 

værdilogikker til produktivitetslogikker, der på et institutionelt niveau delvist afkobles fra 

lærerne fagprofessionelle forståelse af læring og skolearbejde. En tilgang til arbejdet som 

afvises af nogle lærere men accepteres mere eller mindre af andre. På et organisatorisk 

niveau bliver det fremskrevet som, at folkeskolen skal producere elever, der producerer 

læring, men at det hensyn samtidig indgår i afvejninger af og for nogle lærere konflikter 

med deres egne ofte mere praksisnære forståelser af læring, det demokratiske opdrag 

med udviklingen af evnen til selvstændig og kritisk tænkning, de socialpædagogiske 

udfordringer og dagligdagens uforudsigelighed samt manglen på ressourcer, støtte og 

tolærerordninger.  

Tendensen synes samtidig at være, at desto mere den økonomiske effektivitetslogik 

bliver den styrende rationalitet, desto mere fokuseres der også snævert på de 

produktionsmæssige forståelser af skolens formål. Hvilket modvirker de 

reformpædagogiske tanker i folkeskolereformens visioner. Og som kan ende med 

implementeringen af mere disciplinære og adfærdskorrigerende former for pædagogik 

samt den ofte mere lineære og kausalprægede forståelse af læring som materialiseret 

overførbar viden, der kan indpasses i målopfyldende systemer.   

Som jeg viser i afhandlingen, så er den gennemgående ’ruling relation’ i dag spørgsmålet 

om effekt og effektivitet i forhold til læring og økonomi. Spørgsmålet om 

læringsudbyttet af tiden udgør i den henseende en økonomiseret relation. Rationalet om 

effektivitet er bundet op på et spørgsmål om økonomiske forståelser af liv og 

uddannelse. Den økonomiske tænkning afspejles gennem sproget om effektivitet, effekt 

og effektivisering. At lærerne skal undervise mere er den økonomiske effektivisering, at 



 

 

lærerne skal opnå større læringseffekt er den økonomiske effekttænkning afspejlet i, 

hvilken ’impact’ faktor hver undervisningstime har på eleverne.  

Problemet er troen på, at lærerarbejdet kan gøres op i én eller få former for indsatser 

eller, hvis der stirres for blindt på læringsprogressioner og sammenligninger i koblingen 

til økonomiske perspektiver, så taber den pædagogiske og formålsorienterede diskussion 

til spørgsmålet om effekt. Det bliver problematisk, hvis der bliver forsøgt opbygget 

systemer omkring effektforståelsen, hvilket samtidig indskrænker den bredere diskussion 

om årsagen til at have et uddannelsessystem, om hvordan uddannelse eksempelvis kan 

indrettes mere på elevernes præmisser eller i en gentænkning af monofaglige 

opbygninger af skemaundervisning og en reduceret sensibilitet over for den alsidige 

form for læringsprocesser, der finder sted – undermineringen af muligheden for at 

diskutere spørgsmål om uddannelse ud over det indskrænkede spørgsmål om, hvilken 

metode der giver hvilket læringsafkast.  

Metoder er ikke kontekstuafhængige, men former samtidig selv det værdimæssige 

fundament under spørgsmålet om uddannelsens hvorfor. I et neoliberalt perspektiv med 

et fokus på individets iboende potentiale og muligheden for at maksimere det mest 

muligt ud fra en økonomisk agenda - at eleverne skal blive så dygtige som de kan (men 

til hvad?) - så overskygges den bredere forståelse af formålet med at have 

uddannelsesinstitutioner. Eller mere præcist formuleret, så overses de civiliserende 

effekter og mangel på samme i eksempelvis kritisk stillingtagen og muligheden for at 

tænke dygtighed som andet end faglig boglig dygtighed.  

Der vil fremadrettet være brug for mere forskning i, hvordan den neoliberale orientering 

og sproget omkring eleverne også forandrer deres opfattelse af den selv som individer. 

Vel vidende set ud fra et historisk perspektiv, at synet på skolens indhold og formål kan 

skifte retning ved hvert ministerskifte og større samfundsmæssige vindskifter. V  

 

Forandringssporet 

Gennem Hannes livshistorie fra 35 år som folkeskolelærer på en folkeskole i 

København skildrer jeg, hvordan lærernes selvbestemmelse ændres over tid og gradvist 

bliver opløst af tendenser, som opstår både indefra og udefra. Indefra gennem ønsket 

om at ville gøre undervisningen relevant og praksisnær med et afsæt i elevernes sociale 

baggrund og livshistorie. Udefra gennem den stigende politiske og kommunale 

bevågenhed samt i den måde, som byen omkring skolen forandrer sig og nye 

forældregrupper kommer til. I den forstand bliver både gentrificeringen af et tidligere 

Københavnsk arbejderkvarter sammen med et socialt klasseperspektiv synligt i Hannes 

erfaringer med livet som lærer. Og hvor Hanne især bliver udfordret på sin autoritet 

som folkeskolelærer gennem forandringen i de værdiforståelser hun selv, eleverne og 

forældrene knytter til klasseværelset som et samfundsmæssigt rum. Udfordringer knyttet 

til hendes autoritet som lærer, måden forældrene agerer på over for hinanden betinget af 
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både social klasse og etnicitet, måden hun kan tillade sig at kommunikere med elever og 

forældre, måden hvorpå forældrene forsøger at indgå i langt mere venskabelige 

relationer, og hvor de klare koder for adskillelseslinjerne mellem skole og verden uden 

for skolen opløses og kompliceres. Pointen bliver, at Hanne og hendes kolleger som 

lærere i stigende grad skal udvikle kvalifikationer knyttet til håndteringen af forældre og 

elever, der ikke længere følger de klare autoritetslinjer. De udfordrer hende på hendes 

position som autoritetsfigur og skaber krav om at kunne indgå i nye typer af terapeutiske 

relationer og nye former for grænsedragninger i forsøget på at knytte en stigende 

individualisering hos elever og forældre til fællesskabets værdier. For Hanne er der en 

’politisk’ markering i, at fællesskabet kommer før individet og som hun nu udfordres på. 

Udviklingen sker både indefra og udefra. For på samme vis som forandringer er ganske 

virkelige for Hanne, så er tendenserne også skrevet ind i bredere ’ruling relations’ i de 

ideologiske markeringer af en neoliberal skoleorientering med vægt på hver enkelt elevs 

potentialer, på frit skolevalg og kampen for at tiltrække de ressourcestærke forældre og 

elever til både bydele og klasseværelser samt det gradvis stigende krav om 

forældreinvolvering i og dedikation til folkeskolen. Eksemplarisk illustreret ved måden 

hvorpå forældrene en dag til Hannes og Louises store overraskelse nu også har sat sig 

ind i, hvad Cooperative Learning er og dermed udfordrer de to lærere på deres faglige 

grundlag og territorium omkring arbejdet med klassen. Min pointe med analysen er 

således også at vise, hvordan mange samtidige omvæltninger i skolens mange forskellige 

typer af grænser, fra stedet til autoriteten omkring lærergerningen og fagligheden, i dag 

udfordrer lærerene. Og som fx fører til, at Louise arbejder ekstensivt med de sociale 

relationer i hendes klasse så vidt som at arrangere legeaftaler på kryds af tværs af 

børnene i klassen uden for skoletiden for at styrke klassens sammenhold i skoletiden. 

Disse historiske linjer kan ikke forstås isoleret fra, hvordan ideologiske strømninger fra 

politiske niveauer til organisationer som OECD påvirker de forskellige nationale 

skolesystemer. På den måde synliggøres, hvad Dorothy Smith kalder ’ruling relations’ 

gennem Hannes livshistoriske erfaringer i praksisnære udfordringer.  

Et sammenfald mellem mit arbejde med henholdsvis den lille og store historie er tiden 

fra 1990erne og frem, hvor antallet af reformer accelererer. Som Hanne siger det, er det 

en tid, hvor hun ”bombarderes med krav”. Det er i 1990erne og frem, at der for alvor 

påbegyndes en udvikling med reformer, nye styrelsesregler og styringsprincipper for, 

hvad lærerne skal leve op til i undervisningen sammen med implementering af 

styringsværktøjerne hentet fra New Public Management, der betoner andre tider 

omkring skolernes økonomi. Hos Hanne sporer jeg også, hvordan implementeringen af 

markedsbaserede styringslogikker forandrer synet på, hvor hun og hendes kolleger også 

begynder at forstå sig mere som serviceudbydere, der skal til stå ansvar over for 

forældrene som kunder. Og hvor netop hvervningen af de ’rigtige kunder’ bliver vigtigt 

for både skolens økonomi og en alsidighed i sammensætningen af elever inde i klassen. 



 

 

Udefra ansvarliggøres Hanne og hendes kolleger også i stigende grad og påtager sig selv 

medansvar for skolens økonomi, for hvervning af ressourcestærke forældre samt et 

aktivt arbejde med at skabe en individuel profil for skolen, der kan skille sig ud fra de 

andre skoler. Men samtidig er reformerne og de større forandringer i hendes arbejdsliv 

også svar på kritikpunkter hun selv og de som skole fremsætter gennem tiden af 

’katederskuffebogsunderviseren’, som hun selv møder i sine første år som underviser. 

Markant er det dog, at hvor den første del af Hannes skildring handler om hendes og 

kollegaens kamp for at udvikle arbejdet gennem opfindelsen af undervisningsmaterialer, 

deltagelse på lærerrådsmøder og deltagelse i projekter iværksat af WHO m.m., så sker 

der gradvist en afkobling af lærernes mulighed for selv at have indflydelse på 

folkeskolens udformning som samfundsmæssigt velfærdsstatsprojekt.  

Modsætninger og subjektive strategier  

I afhandlingen undersøger jeg, hvordan en række forskelligartede og ofte 

modsætningsfyldte faktorer influerer og bliver til forskellige ambivalente forhold, der 

skal håndteres i den daglige oversættelse til arbejdet på skolerne. Ud over både at skulle 

håndtere faglige og socialiserende opgaver, så er folkeskolen i nyere tid henholdt til 

indfrielsen af forskelligartede ’fantasmatiske logikker’. Fantasmatiske fordi de i deres 

udsagn om den potentielle indfrielse gennem fx reformer samtidig skygger over de 

indlejrede modsætninger, som samtidig er en del af arbejdet, hvor dygtighed og 

arbejdsdagen handler om meget andet end fagfaglighed. Fantasmet kan være så stærkt, at 

det skygger for, hvor kontrastfyldt udviklingssporet er i hverdags- og arbejdslivet 

konkrete erfaringer. Lærerne skal lave anderledes og mere spændende undervisning, 

gøre eleverne fagligt dygtigere og gøre det med mindre forberedelsestid. Lærerne skal 

samarbejde mere, men får mindre kontrol over tiden og konkret dårligere tid til at gøre 

det i. I det lys bliver det tydeligt, hvordan reformsigtets ambitioner sammen med de 

konkrete udfordringer fra inklusionsperioden kræver mere mellemrumstid til sparring og 

udvikling på tværs af fagligheder og kvalifikationer – ikke mindre.  

Derudover skal lærere og skoler i dag rumme følgende modsætningsfyldte krav:  

• De skal uddanne unge til ungdomsuddannelser i bred forstand, men det oftest 

stadig den boglige skole, der vægtes i den politiske læringsforståelse. Skolen og 

lærerne skal samtidig være en bryder af social arv, men stadig indeksere og 

sortere elever efter boglige uddannelseskriterier.  

• Med inklusionen bliver de (special)pædagogiske aspekter af undervisning 

vigtigere og kræver samtidig, at lærerne analyserer hver enkelt elevs muligheder 

og udfordringer samt arbejder med klassens trivsel og relationer uden for 

undervisningstiden. Samtidig bliver det nødvendigt for lærerne at analysere 

deres egen undervisning med afsæt i elevernes forudsætning oven i, at 

udviklingen af lærerarbejdets tidsmiljø intensiveres med mere ’klemte 

mellemrum’ som følge.  
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• Denne udvikling forløber parallelt med, at der i læringsdiskursen er et langt 

mere snævert fagligt fokus, end det er tilfældet i praksis. Således også et fokus 

på undervisning af linjefagsuddannede og afskaffelsen af klasselæreren. Arbejdet 

med de specialpædagogiske dimensioner og den forskellige bagage, som 

eleverne bringer med sig ind i skolen, kan ikke reduceres til en bestemt metode 

eller evalueringsmodel. Det kræver analytisk arbejde indadtil i en afstemning og 

tilpasning gennem lærernes egne læringsmiljøer. 

• Skolen skal være en virksomhed, der producerer elever, der lærer meget, men 

også have et demokratisk og dannende sigte. Organisationsudvikling og 

pædagogik er i dag forbundne, men der er forskel på om sigtet er en 

instrumentel og kortsigtet læringsproduktionstilgang eller et mere langsigtet og 

bredere uddannelsesperspektiv, der afspejler de demokratiske samfundsforhold 

og den globale samfundsorden ind i måden undervisningen praktiseres på.  

• Skolerne skal opprioritere og løfte det faglige niveau, men også udvikle en 

skoledag med mere bevægelse og virkelighedsnær undervisning samt tilbyde 

andre typer af læringsrum, hvor fx elever der har svært ved det boglige kan 

opleve succes. 

• Skolerne skal være fokuseret på det enkelte individs udfordringer og muligheder 

men samtidig se fællesskabet som en demokratisk og dannende forpligtelse, 

hvor fællesskabet samtidig også er en betingelse for individueringsprocesserne. 

Intet menneske erfarer individuelt.  

• Rette fokus mod det faglige niveau, men i servicerelationen til forældrenes 

forventninger om en anden type af skoledag også tilbyde pædagogiske profiler, 

temadage og variation i klassens undervisning, der kan gøre skoledagen alsidig 

og indholdsrig.  

• Skabe kritisk bevidsthed og en aktiv stillingtagen hos eleverne til det faglige men 

samtidig opfordre og tilskynde til elevsubjektivitet, hvor den ’gode elev’ er en 

elev der kan indfri faglige mål og være faglig dygtig. Der skal skabes rum til 

elevernes selvstændighed på bekostning eller i en afledt effekt af den mere 

instrumentelle målstyrede tilgang til læring.  

• Lærerne skal være dedikerede og udvise dedikation, overskud og glæde over for 

elever og forældre, men samtidig kunne prioritere og afgrænse arbejdet. 

Overarbejde tages fra forberedelsestiden og belønnes ikke. Omvendt er der 

skoler, hvor den ekstra indsats alligevel belønnes gennem fremhævningen af de 

lærere, der er lykkes med det ekstraordinære. Men som har gjort det ved at 

arbejde i fritiden. Fremhævelsen sker fordi skolen også skal skabe en profil 

udadtil. Det giver forvirrende signaler når individualiserede præstationsnormer 

fremhæves som efterstræbelsesværdige samtidig med, at vigtigheden af 



 

 

kollektive aftaler om ikke at arbejde i fritiden betones af ledelse såvel som 

kolleger i et forsøg på at forbedre arbejdsmiljøet.  

Udfordringen for lærerne bliver, at de i dagligdagen enten skal afgrænse sig eller forsøge 

at forene de mange modsatrettede intentioner. Ovenstående eksempler udgør en række 

af de faktorer, som skolerne og lærerne til skal forsøge at finde deres retning i. De 

vedrører særligt værdiorienteringen og det analytiske perspektiv på arbejdet, som 

samtidig influeres af de rammebetingelser, som tidsmiljøet stiller lærerne i. Tilsammen 

skaber de forskelligartede hensyn forskellige typer af tidsmiljøer med forskellige typer af 

passagerum med muligheder og nye belastninger for lærerne. Skal de fx tilgodese en 

række pædagogiske intentioner ved at lave flydende skemaer eller forsøge at efterkomme 

deres egne personlige rytmer ved at få et skema med forudsigelighed, hvor forberedelsen 

er lagt, så den passer deres egne rytmer. 

 

Tidsperformative markører 

Med den nye tilstedeværelsespligt forsøger lærerne på forskellige måder at håndtere den 

ambivalente spænding, der udfolder sig mellem lærernes frustrationer over rammerne 

for arbejdet samtidig med en glæde og lettelse over ikke at skulle arbejde under 

grænseløse vilkår. Som Daniel siger det, så elsker han den nye frihed men har samtidig 

ondt i maven, når han ligger sig til at sove i bekymring over morgendagens 

undervisning.  

Håndteringen af ambivalensen bliver på baggrund af kompromisset i lærernes egne 

forståelser af kvalitet og den manglende mulighed for håndteringen af arbejdets intense 

relationelle karakter samt det større krav til at kunne foretage hårde prioriteringer. En 

markant kilde til arbejdsrelaterede frustrationer kredser således netop omkring evnen til 

at kunne tolerere den indbyggede ambivalens forbundet med på den ene side at være 

glad for den vundne fritid, men samtidig at føle sig som utilstrækkelig i manglen på tid til 

at udfylde det professionelle råderum, der skal til, for at bedrive den undervisning og 

udvikle det læringsmiljø, som lærerne ellers ved og forestiller sig, at de ville have 

muligheden for under andre rammebetingelser. Også muligheden for at være kreativ i sit 

fag er en gennemgående længsel for flere af lærerne. I stedet for den kreative tilgang til 

faget taler flere om at måtte ”arbejde på rutinen”, bruge mere lærebogsmateriale og den 

manglende tid til at hente ny inspiration og lade sig ’drive afsted’ i nyt materiale. Et 

element ved arbejdet som er en så vigtig faglig del af arbejdet, at det for Ditte bliver 

begrebssat som ’lystpædagogik’. En pædagogisk tilgang til arbejder, der for hende ender 

med at have så dårlige betingelser i folkeskolen, at hun siger sit arbejde op og starter 

med at arbejde på en privatskole.  

De nye ideologiske koder for den lærer, som kan klare sig godt i de nye arbejdsvilkår 

bliver af flere af lærerne beskrevet som må være medarbejder, der tillægges temporale 
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kvalifikationer i form af evnen til at være effektiv og disciplineret. At være en der ikke 

lader andre eller sig selv forstyrre i sin forberedelsestid, men som også samtidig melder 

sig til ekstraopgaver, står til rådighed for kolleger, påtager sig nye ansvarsopgaver og er 

opdateret på ny viden og metoder. Særligt Louise bliver i afhandlingen en af dem, der 

kobler sig på en organisatorisk professionaliseringsstrategi om avancement ved at tage 

de ’problematiske’ klasser til sig, se det som en særlig faglig udfordring men på 

anmodning fra ledelsen. Derudover involverer hun sig i ledelsesarbejdet, bruger tid på at 

lave fysiske materialer til sin CL-undervisning, hun bliver uformelt teamleder af sit team 

på en skole, der går væk fra at arbejde med overarbejde. For hende er det svært ikke at 

fortsætte med at arbejde hjemme, men samtidig ligeså svært at skulle have andre 

’tidsprivilegier’ end sine kollegaer, for alle er sat lige når det kommer til tidens udmåling.  

Kompleksiteten i lærerarbejdet er noget der træder frem gennem det historiske 

perspektiv fra Hannes beretning om katederskuffebogslærerne til den stigende 

involvering i både undervisningsmateriale samt de sociale og pædagogiske aspekter af 

arbejdet. Drejningen skaber en anden analytisk tilgang til eleverne i klasserne. 

Forældreinvolvering bliver beskrevet som ”alfa omega”, men det er samtidig også 

opslidende fx at stå for en omfattende kommunikation med forældre samt som lærer fx 

at sørge for, at forældrene får arrangeret legeaftaler på kryds og tværs af klassens elever i 

udviklingen af klassens trivsel. Tidsmiljøet i lærerarbejdet er som præmis i dag præget af, 

at undervisningsopgaven dækker over langt mere alsidige og ofte uforudsigelige 

hændelser i klasserne og elevernes liv, fordi nogle lærere ofte også netop involverer sig i 

elevernes liv i en bredere forstand end den, der møder dem i klassen. De ser elevernes 

trivsel uden for klassen forbundet med deres tid og sociale relationer inde i klassen, og 

må lave kontrakter med forældrene om også opdragelsesmæssige forhold i en tid med 

flere ”zapperbørn” i en antiautoritær og teknologisk tid, hvor det også handler om, at 

børnene først skal lære at lege.  

Tiden som organisatorisk forhandlingspunkt 

På det organisatoriske niveau viser jeg i afhandlingen, at det er vigtigt med et tidsmæssigt 

råderum til, at tiden kan indgå som en komponent i forhandlingerne lokalt på skolen. 

Tiden bliver i den henseende også en måde at udvise samarbejdskultur på. Det giver 

oplevelsen af, at der kan findes løsninger, som begge parter kan se sig selv i. 

Eksempelvis oplever Københavnerskole1, hvordan den tillid som før var indlejret som 

en ’elastik i tiden’ kommer særdeles hårdt på prøve gennem kombinationen af en ny 

ledelseskurs i kommunen, sygemeldinger, et presset vikarbudget og den begrænsede 

selvbestemmelse over tiden. Tidsmiljøet er i den henseende også indlejret som en faktor 

i muligheden for at udvise ’gensidig tillid’ som samarbejdsmodel.  

For mange af lærerne er det af stor betydning, hvorvidt der fra arbejdsgiverne udvises 

tillid til deres forvaltning af tiden, men også at tiden ikke kun bliver et principielt 

anliggende, hvor der ikke kan ’gives og tages’. Udfordringen bliver, at spændingen 



 

 

foregår i en særdeles sårbar tid, hvor ledelsen har brug for øget fleksibilitet men som i 

kølvandet på lærernes oplevelse af indskrænket indflydelse, råderum og ufleksible 

ledelser som modreaktion efterspørger principielle retningslinjer for deres arbejdstid. I 

den forstand er tidsmiljøet også er indlejret i selve den forhandlingstradition, som den 

danske model har været kendetegnende for om at finde fælles løsninger, hvor både 

arbejdsgivere og arbejdstagere får noget ud af forhandlingerne.  

Tidsmiljøet mellem industrielle og postindustrielle organiseringsformer 

Kritikken af tidsmiljøet i skolen organiseret efter industrielle forhold har været, at det er 

en tænkning om uddannelse og læring som i sin organiseringsform er hentet fra 

industrisamfundets brug af lydig og disciplineret arbejdskraft, hvor eleverne lærer lydigt 

at indordne sig akkordarbejdet og den tayloriserede taktfaste produktionslogik. 

Omvendt er den postindustrielle skole derimod baseret på en flydende og fleksibel 

tidslogik, der tager afsæt i den ukendte fremtids ubestemmelighed, vidensarbejdets 

flygtige karakter, samarbejdet og projektformen som kvalifikationer, der skal opnås 

gennem den pædagogik, der praktiseres. De to idealtyper af pædagogisk tænkning 

trækker også på forskellige idealtyper for organiseringen af tidsmiljøet. 

Antorinis vision var projektskolen, men det blev samtidig til en folkeskole, hvor der 

skulle bruges mere tid på læringskontakt mellem lærere og elever i antallet af 

undervisningstimer og accentueringen af de faglige og boglige resultater. Det var således 

et forsøg på både at implementere projektlærings tidsforståelse med mulighed for andre 

typer af læringsmiljøer. Men med den samtidige LOV 409 blev der skabt et tidsmiljø, der 

i stedet betød en opjustering af den lineære tidslogik for lærerne. Udviklingen har i den 

henseende, og i kombinationen med et reduceret tidsrum, været kontrafaktisk. 

Intentionerne om at ville det anderledes, det praktiske, det bevægende, turen væk fra 

skolen mødes hele tiden af et planlægningskrav til tiden og hensynet til pensum og den 

lineære tidsorganisering, der kan reducere kompleksiteten, skabe overblik og reducere 

belastninger i arbejdsmiljøet som følge af tidsmiljøet. Skolerne og lærerne befinder sig i 

spændingsfeltet mellem både at skulle praktisere lønarbejdets tidslogik samt en 

instrumentel og projektorganiseret læringslogik. 

Opsummerende er det kendetegnende for lærerarbejdets tidsmiljø, at arbejdet med 

relationerne til eleverne, det kommunikative arbejde og det administrative arbejde fylder 

mere end tidligere. I dag er der mange opgaver, som må varetages ud over undervisning 

og forberedelse, og som kræver fagprofessionelle overvejelser, analyser og drøftelser i 

situationer, der ofte ikke er simple svar på, men kræves tværprofessionelle perspektiver 

på.  

Udfordringen bliver håndteringen af de forskellige tidsordener som skal forsøges 

indarbejdet i forholdet til: Elevernes læringsmiljø og pædagogiske intentioner med 

undervisningen forankret i læringsmiljøets tidsmiljø gennem andre måder at organisere 

undervisningen på i tid og rum. Lærernes læringsmiljø der ligeledes er betinget af 
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tidsmiljøet, og som udmønter sig i reaktioner, der har betydning for skolernes 

arbejdsmiljø. Fordi tidsmiljøet ikke er adaptivt til den variation af arbejdsopgaver, så 

viser det sig gentagende gange, at intentioner med de forskellige typer af tidsordener 

skaber subjektive såvel som organisatoriske konflikter i arbejdet.  

• Ud over undervisningen skal tidsmiljøet kunne rumme tid til at analysere 
elevernes trivsel og læringsudfordringer, tilpasse undervisningen og 
klasserummet til eleverne forskellige læringsstile og elevernes forskellige 
oplevelser i mødet med skolen, der skal arbejdes med relationerne i klassen 
samt forældre og kolleger uden for undervisningen.  

• Varetagelse af øvrige funktioner som teamkoordinatorer, teammøder, SSP, 
faglige udvalg, planlægning af temadage, opsyn med faglokaler samt muligheden 
for at udforske og være opdateret på nye undervisningsforløb. 

• Manglende tid til muligheden for at være kreativ i forbindelse med sit fag, at 
have tid nok til at lave reel undervisningsdifferentiering samt følelsen af, at der 
er tillid til den enkelte lærers forvaltning af tiden. 

• Muligheden for et mere holistisk perspektiv på undervisningen, der tænker 
elever og forløb over den fagindelte undervisningstid. Muligheden for sparring 
med kollegaer om spontant opståede elevsituationer, mulighed for sparring med 
ledelsen. Muligheden for tid til planlægning af lejrture, uddannelsesuger m.m.  

• Muligheden for at kunne bruge arbejdstiden i sin egen tilrettelæggelse af 
arbejdsugen, der efterkommer en efterspørgsel efter en kreativ tilgang til 
arbejdet med mulighed for at fordybe sig i områder, der ikke nødvendigvis 
resulterer i et ’undervisningsafkast’ til morgendagens undervisning. 

• Bedre rytmiske overgange mellem undervisning og mellemrumstid. Det kan 
være belastende at gå fra flere timers undervisning og direkte over til 
forberedelse. Samtidig er der stor forskel på, hvordan hver enkelt lærer reagerer 
på de rytmer, som skemaet efterlader hver enkelt lærers arbejdsdag med. 
Tidsmiljøet kan i den forstand rumme forskellige arbejdsrytmer.  

Kombinationen af den økonomiske og den faglige dagsorden skaber et særligt 

krydspres. Det bliver en udfordring at forene de forskellige tidsordener i lærerarbejdet, 

med det udprægede koordineringsbehov og som med et øget tidspres også skaber 

konfliktuelle forhold i den daglige prioritering. En række af de tidsordener, som der skal 

findes tid til, er: 

• Den relationelle og sociale tidsorden: Tiden til at være social med 

kollegaer eller at tage sig tiden til at løse konflikter på gangen, snakke med 

eleverne i dørkammen på vej ud af klassen efter timen eller lytte til 

kollegaer, der vil dele viden eller belastninger. I mine undersøgelser er det 

typisk denne tidsform som først udsondres når forholdet mellem arbejdstid 

og arbejdsopgaver intensiveres. 



 

 

• Undervisningens tidsorden: Selve undervisningstiden inde i 

klasseværelset, der samtidig er præget af være både et givende og belastende 

tidsrum på samme tid. Den gode undervisning giver arbejdsglæde og energi, 

hvorimod den problemfyldte undervisning kam udgøre en belastning 

såfremt, der ikke er tilstrækkelige ressourcer og velfungerende samarbejde 

tilknyttet arbejdet med klassen gennem en målrettet indsats.  

• Samarbejdets tidsorden i læringsmiljøet: Både det uformelle og det 

formelle samarbejde. Hvor det formelle samarbejde ofte er struktureret af 

en dagsorden, som ofte handler om at planlægge eller tage stilling til 

opgaver, der på forhånd er defineret og afgrænset i et fastlagt tidsrum 

såsom i teamsamarbejdet, så er det uformelle samarbejde det ikke planlagte 

samarbejde, der kan opstå spontant. I mit feltarbejde var det tit på stien 

uden for skolen for at ryge, dørkammen i overgangene mellem 

undervisning og forberedelse, i de nye forberedelseslokaler eller på 

bagtrappen. Steder eller lokaliteter der sammen med den øgede 

tilstedeværelse bidrager til muligheden for at styrke netop den uformelle 

samarbejds- og læringskultur, såfremt der er den fornødne mellemrumstid. 

Det uformelle samarbejde og læringsrum er vigtigt. Både i forhold til at få 

set hinanden, have øje på hinandens trivsel som et løbende 

arbejdsmiljøarbejde samt i det løbende behov om sparring både vedrørende 

elevsager og ideer, koordinering eller råd til undervisningen. 

• Mellemrummets tidsorden: Mellemrumstiden er den tid uden for 

undervisningen, som skal rumme alle de forskellige hensyn og tidsordener. 

Når mellemrumstiden fikseres, så bliver anordningen af de forskellige 

hensyn i højere grad på skemaets præmisser. Særligt tre forhold er vigtige i 

mellemrumstiden: Om det er egen- eller fællestid. Hvilke tidskvaliteter der 

knytter sig til tiden – dvs. hvordan de ydre omstændigheder flugter med 

den indre tilstand og formålet med brugen af tidsrummet.    

• Den administrative tidsorden: Er ofte afviklingen af koordinerende, 

planlæggende, skemaudfyldende og kommunikative opgaver, der enten er 

knyttet til lærernes ekstra funktioner ud over undervisningen såsom 

afdelingskoordinator eller teamleder. Men kan også være koblet til 

samarbejdets tidssfære, da det kan være nødvendigt at komme i kontakt 

med andre lærere for at indhente de nødvendige svar omkring planlægning 

af fx emneuger eller elevplaner.   

Der er fremadrettet brug for at styrke dialogen omkring og forskningen i skolernes 

tidsmiljø med særligt fokus på mellemrum, overgange og arbejdsrytmer for både elever 

og lærere. Tidsmiljøet kan bidrage med et nyt sprog til de udfordringer og muligheder, 



424 

 

som skolerne i disse dage stadig kæmper med at indfri. Udfordringen er især forbundet 

med det dobbelte hensyn, der er forankret i både at skulle tage hensyn til den 

pædagogiske og didaktiske profil i skemaet samt lærernes arbejds-og tidsmiljø.  

Begrebet tidsmiljø kan danne afsæt for en diskussion, som ser på de to vigtige forhold i 

lærerarbejdet, som skal kunne rummes i tidsmiljøet. Elevernes lærings- og tidsmiljø og 

lærernes lærings- og tidsmiljø.  De pædagogiske overvejelser om udviklingen af 

læringsmiljøer for eleverne bør gå hånd i hånd med udviklingen af gode tidsmiljøer for 

lærerne med lærernes egen indflydelse på tilrettelæggelsen af dagen samt tid og rum til 

samarbejdet uden for undervisningen. Fremadrettet er det helt centralt at fokusere mere 

på forholdet mellem læringsmiljøer, tidsmiljøer og arbejdsmiljøer fremadrettet for at 

opnå bedre forståelse af samspillet samt i muligheden for også at skabe rum til typer af 

skoler, som dem der blev annonceret med Ny Nordisk Skole.  

 

• Centrale dimensioner i lærerarbejdets tidsmiljø 

• Tidsstruktureringer: Skemaets opbygning skaber 'mentale kort', øvrige 

bundne tidsrum såsom krav til samarbejde, uforudsete hændelser, ydre 

tidsgrænser m.m.  

• Faglig kvalitet: Tid til forberedelse og udførelse af den undervisning, 

som lever op til fagfællesskabets kriterier for god undervisning. 

• Pædagogiske intentioner: Elevernes skematid tænkes med 

pædagogiske formål såsom flydende skemaer, morgenbånd m.m. 

• Tidens kvaliteter: Egenskaber ved de tidsrum lærerne opholder sig i: 

Graden af interaktioner, ro/larm, varigheden af tiden, pauser, tilstande af 

flow eller sammenbrud m.m. 

 

 

  



 

 

Efterskrift - Den teoretiske udfordring og 

egne benspænd 

I min indledende læsning om hele folkeskolefeltet og min samtidige læsning af den 

institutionelle etnografi var det min oplevelse, at der blev skrevet og talt i abstrakte 

nominaliserede former om arbejdstiden (Smith 2005: 134). Arbejdstid blev forstået som 

længden i tid eller inddelingen af opgaver i tidsrum både af fagforeningen og 

arbejdsgiversiden. Undervisning blev et spørgsmål om planlægning, gennemførelse og 

evaluering. Sammen med diskursskiftet blev spørgsmålet, hvilken indflydelse 

forandringen ville få på det faglige råderum samt den kritiske tænkning om folkeskolens 

og pædagogikkens formål. Samtidig var tidens faktiske aktiviteter, oplevelsen af tiden, 

tidens kulturelle og normative betydning i begrebsforståelsen af tid afmonteret fra 

hverdagen på skolerne med en samtidig afmontering af beskrivelser, der med afsæt i 

lærernes erfaring kunne begribe, hvordan tiden var en del af lærerarbejdet på godt og 

ondt. Indsigten i hvordan sproget former og udelader, skulle vise sig at blive en 

metodisk pointe i sig selv gennem arbejdet med den institutionelle etnografi, der gav mig 

et blik for, hvordan forskelligartede styringsrelationer var med til at forandre folkeskolen 

for elever og lærere.  

Udfordringen var med andre ord, at kunne synliggøre, hvordan lærerarbejdet var 

influeret af forandringer i arbejdstiden gennem ændringer i organiseringen og 

koordineringen af deres arbejde uden at reducere det eller kontekstafskrive det fra de 

helt konkrete livsverdenserfaringer, som lærerne havde med deres arbejde. Og det kaldte 

derfor på en anden type af metodisk og teoretisk indgangsvinkel. En tilgang der 

eksplorativt, nuancerende i sine analyser og med en ambition om at bibeholde flere 

perspektiver på spørgsmålet om tid og arbejde kunne indfange, hvordan skolearbejdet 

var forankret i typer af sociale organiseringer og sociale relationer, som forandrer sig 

over tid – men som samtidig forankres i individet og omkring tiden som den 

komponent, der både udgør en ydre ramme og et formbart redskab i koblinger til 

styringsrelationer uden for skolen – ja uden for det danske folkeskolesystem. At tiden i 

afsættet fra professionelle vurderinger formes, sammensættes og struktureres med 

særligt faglige og personlige begrundelser, der samtidig er koblet op på både 

institutionelle og lokale sociokulturelle logikker i og uden for feltet selv, og at det er i det 

spændingsfelt tid og lærerarbejde må forstås. For det blev gradvist tydeligere, at tiden 

betød noget ganske forskelligt, afhængigt af fra hvilken position der blev talt fra i 

analysen af skolen og lærerarbejdet.  

For at undgå, at lærerne i mit eget arbejde forsvandt som subjekter i mine beskrivelser 

og analyser, som en kritisk stillingtagen til den udvikling jeg selv kunne registrere 

udfolde sig i den politiske uddannelsestænkning og implementering af standardiserede 
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løsninger, så ville jeg forsøge at arbejde hen imod, at mine begreber ikke endte med at 

gøre det samme. At give simple løsningssvar på en kompleks og forskellig virkelighed på 

skolerne samt ikke reducere spørgsmålet om udformningen af arbejdsliv og pædagogisk 

tænkning. Derfor ville jeg bestræbe mig på at tydeliggøre, hvordan lærerarbejdets 

tidsmiljø kunne forblive et begreb, der havde en stærk forankring i empirien og som kan 

rumme analyser, der stiller åbne spørgsmål, viser skyggesider og forskydninger, der er 

formuleret ud fra lærernes eget arbejdsliv men som de er deltagere i og opretholdere af 

gennem implementeringen af de nye praksisser for skole og læring. I den henseende 

bliver spørgsmålet om, hvilke rolle tiden spiller et spørgsmål om, hvem der fastsætter og 

tilrettelægger tidens værdi i et overlap mellem lærernes arbejdstid og pædagogikkens tid 

og temporalitet.  

Min måde at se og håndtere nogle af ovenstående udfordringer har været gennem 

brugen af dele fra den institutionelle etnografi (IE), der både rummer en teoretisk 

forståelse af det sociale samt en specifik tilgang til beskrivelsen af det sociale, der først 

og fremmest er forankret i en kritik af sociologiens evne til at erstatte det sociale med 

det konceptuelle og abstrakte. IE kritiserer sociologiens evne til at lade subjektet 

forsvinde bag abstrakte generaliserende begreber (Widerberg 2015) som rationalitet, 

logikker, mening, orden, konflikt, magt, systemer m.m. Begreber som jeg qua min egen 

træning også har taget mig selv i at bruge, og som gennemsyrede de nye perspektiver på 

folkeskolens pædagogik og metode. IE fokuserer især også på, hvordan det sociale så er 

organiseret, og i den henseende var mine analyser afgrænset til tekststudierne om 

styringsforståelsen.  

Selve præmisserne for det sociales organisering er formuleret i en teoretisk forankret 

forståelse, som ikke mindst er forankret i vigtige videnskabsteoretiske refleksioner over, 

hvilken rolle videnskaben spiller i sin repræsentation af virkeligheden som 

forskningsmæssig praksis. Jeg har forsøgt at synliggøre skiftet i organiseringens 

betydning gennem interviews. Men at praktisere Smiths kritik er som at blive bedt om at 

trække vejret på en ny måde (som at lære den dybe vejrtrækning). Gennem uddannelse 

er jeg blevet trænet i at beskrive det sociale gennem sociologiens begreber. Afhandlingen 

er i den forstand heller ikke fritaget begrebsgeneraliseringer, og tidsmiljøbegrebet og de 

øvrige tidsbegreber ender alligevel men at være generaliserende og for så vidt i strid med 

IEs pointe om den sociologiske forskning. Jeg har forsøgt at tage kampen op, som både 

rettet indad mod min egen forskning og udad mod den type af forskning og konceptuel 

begrebsepidemi, der i dag præger folkeskoleområdet og lærerarbejdet. Jeg bruger stadig 

begreber om logikker og diskurser men forankrer det i en nedefra tilgang med et stærkt 

empirisk afsæt (se fx Widerberg 2007 for lignende erkendelsesproces).  

Jeg har forsøgt at arbejde omkring brugen af begreberne gennem bl.a. et fravær af 

spørgsmål om tid i mine interviews, fordi jeg mener Smiths kritik hviler på et afgørende 

rigtigt grundlag. Subjekterne forsvinder ud af meget forskning eller bliver forsøgt passet 



 

 

ind i på forhånd fastlagte konceptuelle rammer og subjekterne objektliggøres. Dermed 

går vi glip af vigtig erfaringsbaseret kundskab fra de mennesker, som til daglig er 

opretholdere af de sociale organiseringer gennem deres viden om det sociale, som kan 

gøre os klogere på, efter hvilke præmisser og styringsforståelser fx skoler og læring 

organiseres i moderne uddifferentierede samfund. På den måde har jeg også haft et 

ønske om at skabe viden for lærerne. Uden at de sociale strukturer, såsom særlige 

tidstendenser, bliver til ”(…) some kind of entity existing externally to individuals” (Smith 2005: 

58) og skaber, hvad Smith kalder for en ”blob-ontology”. Et værende over det værende 

som kun eksisterer i sproget, men som samtidig i sit udtryk udfolder magtforankrede 

koblinger mellem viden og økonomisk politisk bevidsthed. I stedet har jeg forsøgt at 

vise, hvilke typer af organiseringer og koordineringer, som lærerarbejdets tid over tid har 

udviklet sig til at være bundet op på. Pointen er således, at det ikke handler om at 

beskrive det sociale gennem sociologiske abstraktioner men faktisk at holde fast i det 

sociale som praktiseret viden, som det ser ud fra det ståsted individer formulerer og 

deltager i samtidig med, at der fokuseres på hvilke tekster (i bred forstand), der influerer 

på organiseringen af arbejdsprocesserne i den institutionelle kontekst. For det er oftest i 

teksterne at vi kan se de diskurser og ideer, der med ophav i nye forståelser af mål og 

formål ender med at være forankret i konkrete organiseringer af folks hverdagsliv – om 

de så viser sig tydeligt i praksis eller ej.  
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Bilag 

 

  Arbejdstidsaftale/lov 
 

->1993 1993-1995 

Ansættelsesform/type 
for arbejdstidsaftale 

Statstjenestemænd fra 1969: 
Ansat ved 
tjenestemandsansættelse af 
loven som andre statslige 
tjenestemænd. 

Ansat for første gang under KL, men efter 
statslige regler som tjenestemænd. 
Centraliseret arbejdstidsstyring. 

Hovedformål/hvad går 
bort 

- Tiden opgøres i 
undervisningstimer. Årlig 
norm 977 
undervisningstimer ekskl. 
ferie og fridage. 
- Tildeling af 
undervisningslektioner og 
øvrige opgaver. Ved tildeling 
af øvrige opgaver gives 
reduktion af 
undervisningstimer. 
Selvbestemmelse over den 
resterende tid. 
Folkeskolelærere er på dette 
tidspunkt i enestående grad i 
stand til at kontrollere deres 
arbejde. Metodefriheden 
som princip medførte, at der 
var suveræn bestemmelse 
over undervisningen bag 
døren ind til klasseværelset. 
Da forberedelsestiden opstår 
som begreb bliver 
selvbestemmelsen over 
denne også suverænt 
lærernes. 

KL-opgør med lærernes autonomi over 
arbejdstiden. Reduktionsordninger 
bortfalder.  Erstattes af et 
tidsregistreringssystem, der havde et 
dobbelt sigte. Systemet skal sikre, at lærerne 
arbejder det de skal (KLs ønske) og 
synliggøre, at lærerne faktisk arbejder det 
de skal (DLFs ønske) (Due & Madsen 
2007). Resultatet bliver UFØ-
tidsregistreringssystemet, der står for 
opdelingen i 1) undervisning 2) 
forberedelse og 3) øvrig tid. Her er det 
centrale, at der for første gang iværksættes 
en indsats for at kaste lys over tiden. Hermed 
er problematiseringen af lærernes tid også 
for første gang sat i system. Hermed 
iværksættes samtidig også en ny måde at 
forstå koordineringen og organiseringen af 
arbejdet på. Opgavernes synliggørelse 
gennem tiden som værktøj bliver centrale 
styringsrelationer.  

Opgørelse af tid DLF arbejder med en 
centraliseringsstrategi, der 
skal give autonomi og 
kontrol over egen arbejdstid. 
Fra starten af 1970erne 
optræder de første strejker 
arrangeret af lærerne selv 
uden om fagforeningens 
anerkendelse. En udvikling 
DLF i starten forholder sig 
tøvende til (Mikkelsen 
1994). De er vaklende 
mellem en fagforenings- og 
professionsideologi. 

- Tiden opgøres i arbejdstimer: 1924 timer 
inkl. ferie og fridage. Gns. 1681 timer ekskl. 
ferie og fridage 
”Når en normperiode er afsluttet opgøres 
arbejdstiden” (Arbejdstidsaftale 1993). 
Arbejdstiden opgøres i UFØ-systemet: 
Undervisningstid, Forberedelsestid og 
Øvrig tid. Første gang der fastsættes et 
forhold mellem undervisnings- og 
forberedelsestid. F-tiden er beregnet som 
mindst 75% af den opgjorte U-tid og består 
af forberedelse, efterbehandling, 
planlægning af U-tid, opgaverettelse og 
pauser (frikvarter). Ekstra F-tid for lærere 



 

 
På kongressen i 1981 
besluttes det, at DLF skulle 
frasige sig ansvaret for 
folkeskolen. I 1984 vedtages 
under Martin Rømer ´gå på 
to ben´ strategien: 
satsningen på både en 
professions- og 
fagforeningsideologi med 
dertilhørende 
beskyttelsesstrategi (Due & 
Madsen 1999: 5).  

over 60 år. Tilfældig forlængelse af 
arbejdstiden med over 15 min. skulle 
angives som Ø-tid. For hver U-time skulle 
der gives ½ Ø-time. 
Reduceret undervisningstid ved 
ekstraopgaver som, at rette opgaver i 9-10 
klasse, undervisning i hjemkundskab eller 
stod for specialundervisning eller 
skoleledelse  
Klasselærere fik tildelt 75 timer til 
varetagelse af opgaver med klassen. Alle 
øvrige opgaver (Ø) (pædagogisk-
administrativt arbejde af varierende art) 
skulle afregnes konkret: I 93-95 tildeles alle 
lærere årligt 100 timer til uforudsete 
opgaver. I 1995 bliver puljen på 75 timer 
og færre opgaver. Det skulle aftales, hvor 
meget tid, der skulle bruges på den enkelte 
opgave. Alternativt skulle der afsættes tid til 
opgaven på mødeplanen. Tjenesteplaner 
udgjorde skemaet over undervisningen, så 
lærerne var orienteret 4 uger forud. 
Ændringer foretaget med kortere varsel 
end 4 døgn skulle godtgøres. 
Forudsigelighed i tiden bliver en væsentlig 
faktor. Delt tjeneste; den daglige tjeneste 
kan deles i 2 men skal tilstræbes at være 
samlet. Må fraviges 20 gange på et år i 
forbindelse med aftenarrangementer.  

Tildeling af 
forberedelsestid 

Øvrig tid men baseret på 
lærernes vurdering af, hvad 
der kræves.  

en undervisningstime udløste En 
forberedelsestime til planlægning og 
efterbehandling af undervisningen. Hertil 
hører bedømmelse af elevernes opgaver. 
Forberedelsestiden kunne foregå på eller 
uden for skolen og efter aftale foregå i 
samarbejde mellem lærere.  

Pausetiden  Inkluderet i forberedelsestimenormen.  

Pligtopgaver  Forældrekontakt, lærermøder, skoleårets 
planlægning, sociale opgaver med elever og 
alle former for prøver.  

Muligheder for 
lokalaftale, 
flekstidsaftale m.m. 

 Ingen – ensartede regler for alle lærere som 
tiden inden, hvor DLFs forhandlinger og 
aftaler gik via de statslige myndigheder 
henholdsvis Finansministeriet og 
Undervisningsministeriet. Sikrede ensartede 
vilkår og folkeskoler med ensartet præg 
landet over.  

Logik Der bliver ikke stillet 
spørgsmålstegn ved lærernes 
evne til at forvalte 
arbejdstiden. Det gør de 

Synliggørelse af, hvad lærerne bruger tiden 
på og hvor mange opgaver de varetager 
hver især. Aflivning af myter. KL: 
synliggørelse for at sikre, at der arbejdes det 
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bedst selv som led i deres 
uddannelse. Lærerne kan 
uden for undervisningstiden 
komme og gå som de har 
lyst. Ingen opgørelse over, 
hvor mange timer de 
arbejder. Metodefriheden er 
bundet til praktiseringen af 
arbejdstiden.   

der skal DLF: synliggørelse for at undgå 
gratisarbejde og derudover sikre sig, at 
lærerne kun har en ’arbejdsgiver’ frem for 
tre (UVM, Finans og KL). DLF: Lærerne 
skulle kun yde det de blev betalt for. 
Lønmodtagerorientering som 
beskyttelseslogik. 

Problematikker Problematikkerne er mange. 
En længe ønsket og allerede 
iværksat effektiviserings- og 
besparelses dagsorden. Fuld 
ledelsesret og fuld 
tilstedeværelse som krav fra 
Bertel Haarder 
(Undervisningsministeriets 
Nyhedsbrev 1990, 9.7.). 
Thorkild Simonsen ønsker 
mere undervisning.  

Protester fra lærere over 
’optællingstyrraniet’: De føler, at de er 
blevet til samlebåndsarbejdere. Udtryk for 
en taylorisering af arbejdet, der passer 
dårligt til lærernes selvforståelse af at være 
professionelle lærere og ikke 
undervisningsrobotter (Thejsen 2014). I 
lærernes selvforståelse kan lærergerningen 
ikke låses inde i et tidsstyringsregime. Også 
Thorkild Simonsen (KL) og Martin Rømer 
(DLF) får et chok over, hvordan UFØ 
udmønter sig i praksis. Selv peges der på 
forankringen i EDB-systemet som 
problemet. Oversættelsen af UFØ til 
praksis bliver uhyre bureaukratisk, mere 
end man havde forventet.  

 

Arbejdstidsaftale/lov 1995 1997 

Ansættelsesform/type 
for arbejdstidsaftale 

Centraliseret 
arbejdstidsstyring 

For første gang lokal forhandlingsmulighed. 

Hovedformål/hvad 
går bort 

Forsøg på at udbedre 
utilfredsheden over 
UFØ. 

Handlede primært om indførelsen af nyt lokalt 
lønsystem. 

Opgørelse af tid - Tiden opgøres i 
arbejdstimer: 1924 timer 
inkl. ferie og fridage. 
Gns. 1681 timer ekskl. 
ferie og fridage 
 
 

 - Tiden opgøres i arbejdstimer: 1924 timer inkl. 
ferie og fridage. Gns. 1681 timer ekskl. ferie og 
fridage 
 
 

Muligheder for 
lokalaftale, 
flekstidsaftale m.m. 

Jørn Østergaard får ved 
OK95 lavet forlig om 
lokal aftalemulighed for 
akkorder. Nedstemmes 
af medlemmerne selv. 
Lærerne ville helt af med 
UFØ. 

Anni Herfort Andersen har held med 
opblødning af arbejdstidsaftalerne. Fortsætter i 
lokalaftalesporet med større lokal handlefrihed  



 

 
Logik Styrkelse af det lokale 

forhandlingsniveau 
Lærerne forhold sig skeptisk over mulighederne 
for at forhandle visse løndele decentralt. 
Arbejdstiden blev ikke diskuteret for at undgå 
yderligere slagsmål. 

Problematikker UFØ UFØ 

 

Arbejdstidsaftale/lov 1999 2005  

Ansættelsesform/type 
for arbejdstidsaftale 

Blev på baggrund af en bredere aftale om 
arbejdstid mellem KL og KTO muligt at 
forhandle lokale arbejdstidsaftaler; kun 
brugt i begrænset grad.  

Tilpasninger på lønområdet. 
Kommunalreformen vedtaget 
kort forinden med store 
personalemæssige konsekvenser. 
Dels pga DLFs holdning til det 
lokale lønsystem, der aldrig var 
blevet positivt modtaget. Trussel 
om af lærerne ville trække sig ud 
af KTO. Afgørende blev 
forhandlingen omkring lokal løn 
frem for arbejdstid. 

Hovedformål/hvad 
går bort 

Fokus på arbejdstiden igen. ”Målsætningen 
for aftalen var i øvrigt, at arbejdsgiverparterne 
ønskede øget fokus på ledelse af folkeskolen mhp. 
at øge styringen på mål i stedet for styring på 
tidsforbrug” (Rambøll 2009) 

OK99 ramme med 
aktivitetsplaner som opgørelse 
over opgaver. 

Opgørelse af tid Opdeling i skoletid og individuel tid. 
Sikrede 400 timer i betroet tid til den 
enkelte lærer; 125 timer i gennemsnit til 
udvikling og samarbejde (minimum 50 til 
den enkelte lærer); samt 75 timer for 
varetagelse af funktion som klasselærer.  

 

Problematikker Utilfredshed med systemet. Men også 
bekymring over afskaffelsen. Som Per 
Rømer skriver på folkeskolen.dk i 1999: 
”Som jeg ser det, handler dette om et 
langvarigt pres fra KL's side, så de 
100.000 ekstra elever kan presses ind i 
folkeskolen så billigt som muligt. Væk 
med U, F og Ø, så lærergerningen igen 
kan blive et kald, så vi kan mødes med 
forældrene, så tit vi vil, tage på lejrskoler i 
weekender, lave udvalgsarbejde uden 
beregning, så ildsjælene kan komme til, 
mens andre sover videre, afholde 
eksamen til spotpris og så videre. Til 
gengæld får vi flere timer bag katederet, 
øget tilstedeværelsespligt og den samme 
pose timer til øvrigt arbejde til alle - 
ganske som i de gode gamle dage . . . 

Tilpasninger på lønområdet.  
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Er det, hvad vi ønsker?” 
(https://www.folkeskolen.dk/5019/ufoe) 

 

Arbejdstidsaftale/lov 2008 Lov 409 (2013) 

Forløbet Dramatisk 
forhandlingsrunde med 
ændringer i lærernes 
arbejdstid. Politisk 
indblanding, intern uenighed 
mellem 
lønmodtagerorganisationerne 
og strejke. Bertel Haarder 
lancerer reformer på hele 
undervisningsområdet, der 
skal lægge pres på KL for at 
opnå forbedringer mht. 
arbejdstiden. Fordi FOA, 
BUPL og Dansk 
Sygeplejeforening vælger at 
konflikte, så mener KL ikke 
det er rette tid til at forfølge 
meget hårde krav til lærernes 
arbejdstid. Dog vilje mellem 
KL og DLF til at samarbejde 
om en reform på 
arbejdstiden. Hele 
bestyrelsen i DLF bakkede 
op om A08 
arbejdstidsaftalen. Ved 
overgangen fra A05 til A08 
blev der udviklet to regneark, 
hvor aktivitetsplanerne 
kunne omsættes ved at 
kategorisere arbejdstimerne 
til rammerne i A08: 1) 
undervisning 2) opgaver i 
tilknytning til undervisningen 
3) andre opgaver. Regnearket 
kunne finde frem til de 
faktorer, som var 
nødvendige ved indgåelse af 
en lokalaftale. ”Aftalen bygger 

på, at de lokale prioriteringer i 
A05 skal overføres til A08. For 
at kommune og kreds kunne have 
baggrund for at vurdere de lokale 
prioriteringer var det nødvendigt at 
foretage en opgørelse over, hvordan 

Annullering af alle indgåede lokalaftaler fra 
d. 1 august 2014. Lov 409 iværksatte en 
komplet nulstilling af lokalaftalerne, men 
med muligheden for at indgå lokalaftale på 
ny. KL anbefalede at kommuner ikke indgik 
en ny lokalaftale, men arbejdede efter fuld 
lov 409. Lov 409 indeholder desuden fuldt 
tilstedeværelseskrav.  
Den fulde tilstedeværelse skulle give 
ledelsesrum og ledelsesret over lærernes tid, 
bedre mulighed for sparring mellem lærere 
og så skulle den fulde tilstedeværelse 
samtidig beskytte mod det grænseløse 
arbejde. 
 



 

 
lærernes arbejdstid blev anvendt. 
Det var således nødvendigt at 
etablere en fælles ramme for 
ressourceopgørelsen.” (KL & 
DLF 2010:5) Om 
evalueringen af forløbet: 
”Der bliver i interviewene givet 
udtryk for, at de fælles initiativer 
har haft utrolig stor værdi, idet de 
har givet skoleledere og 
tillidsrepræsentanter en ”fælles 
platform” for den videre 

implementering pa ̊ skolerne” (KL 
& DLF 2010: 19).  
 

Ansættelsesform/type 
af arbejdstidsaftale 

Ansat ved kommunal 
overenskomst, men med 
lokalt forhandlede 
arbejdstidsaftaler eller 
professionsaftaler. Arbejdstiden 
fastsættes i A08-modellen 
reelt set på tre niveauer: Et 
centralt overenskomstniveau, 
et kommunalt niveau og på 
den enkelte skole.  
 

 Arbejdstidsregler vedtaget ved lov uden 
indflydelse, indblanding eller forhandling 
med DLF. 

Hovedformålet/hvad 
går bort 

Intentionen med aftalen var 
at skabe øget engagement, 
professionalisme, fleksibilitet 
og mindre bureaukrati mv. 
Aktivitetsplaner går væk og 
erstattes af et loft over 
undervisningstimetallet samt 
en omregningsfaktor. Målet 
er at skaffe større fokus på 
”kerneopgaven – undervisningen”, 
at gøre skolen til en attraktiv 
arbejdsplads og give ledelsen 
rum til at lede ved at sætte 
mål og rammer, prioritere og 
vise vej (KL & DLF 2010: 5-
6).  

At fjerne alle bindinger i form af indgåede 
lokalaftaler i kommunerne på 
undervisningsområdet 

Opgørelse af tid 
 
 
 

Ingen centrale bestemmelser 
for maksimalt 
undervisningstimetal eller for 
en bestemt 
omregningsfaktor mellem 
undervisningstid og 
forberedelsestid. Kravet om 
et centralt fastsat maksimalt 
undervisningstimetal 
opgives. De bestemmelser er 
de lokale kommuner og 
kredse, ikke på skolerne, 
forpligtede på at finde frem 
til ved lokal forhandling. 

Ved fuldtidsansættelse udgør den ugentlige 
arbejdstid 37 timer om ugen. Fuld 
tilstedeværelsespligt. Der skal i videst muligt 
omfang tilstræbes sammenhængende 
arbejdstid fra mødetidspunkt til læreren 
forlader arbejdspladsen. Tiden mellem 
mødetidspunkt og tiden hvor læreren 
forlader skolen er en arbejdsdag.  
Forud for hver normperiode udarbejder 
ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte, 
der skal angive de opgaver, som den ansatte 
påtænkes at løse i normperioden. I 
bemærkningen til §5 om opgaveoversigten er 
angivet, at opgaveoversigten ikke er et 
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Forpligtelse på at finde et 
maksimalt 
undervisningstimetal lokalt 
(årsnormen). I de enkelte 
kommunerne aftales en 
omregningsfaktor, som 
bruges til at nedsætte 
undervisningstimerne med, 
når læreren har ’andre 
opgaver’.  

bindende tilsagn, om hvilke opgaver som 
læreren skal løse. Opgaveoversigten skal 
udfyldes på baggrund af en dialog mellem 
leder og lærer med afstemt forventning til, 
om arbejdstiden er fyldt op med opgaver. 
Hvis der opstår behov for væsentlige 
ændringer af indhold eller omfang af 
arbejdsopgaverne, så drøftes det mellem 
ledelsen og læreren samt den eventuelle 
konsekvens heraf. I den efterfølgende 
bemærkning i lov 409 §5 angives det, at 
skoleledelsen skal være opmærksom på 
lærerens præsterede arbejdstid og drøfter 
justeringer/prioriteringer af den enkeltes 
behov. Mulighed for nedsat tid for lærere, 
der er fyldt 57.  

Tildeling af 
forberedelsestid 

Indgår i den samlede 
undervisningsopgave 
sammen med andre opgaver, 
der ikke er direkte knyttet til 
undervisningen som 
fællesmøder, 
klasselærerfunktion, 
efteruddannelse m.m. 

Skoleleder mulighed for tildeling af 
differentieret forberedelsestid 

Pausetiden  Pauser medregnet arbejdsdagen, hvis de 
varer mindre end en halv time og den ansatte 
står til rådighed. 

Pligtopgaver   

Muligheder for 
lokalaftale, 
flekstidsaftale m.m. 

 Reglerne kan fraviges eller suppleres ved 
lokalaftale mellem kreds/kommune eller 
TR/skolens ledelse inden for rammeaftalen 
om decentrale arbejdstidsaftaler. 

Logik Professionsaftaler: Skal lokalt 
finde frem til, hvordan 
lærerne bedst kan udføre 
deres professionelle 
pædagogiske arbejde. Men 
der skal være tydeligere 
ledelsesrum samt kunne 
sættes mål, rammer, 
prioriteres og vises vej fra et 
mere tydeligt ledelsesstyret 
perspektiv. 

Undgå for mange ressourcebindinger på 
arbejdstiden. DLFs konkrete magt i form af 
tilgangen til reguleringen af lærernes 
arbejdsvilkår blev kraftigt reduceret 
afskaffes. Ændringen i arbejdstiden skulle 
gennem et forhøjet undervisningstimetal per 
lærer samtidig finansiere folkeskolereformen 
samt give øget ledelsesrum.   

Problematiseringer KLs administrerende 
direktør udtaler i 2014, at det 
ikke lykkedes lokalt at få nok 
ud af 2008-aftalen. Han så 
derfor 2013 lockouten, som 
en nødvendighed. De var 
nødt til at komme af et 

Fuld tilstedeværelse opleves af mange lærere 
som en begrænsning af professionsidealet 
gennem en begrænsning af det frie og 
kreative råderum, der lå i at kunne arbejde og 
tænke i arbejde når behovet opstod. Lærere 
der har arbejdet mere end de 40-42 timer om 
ugen oplever en intensivering. Kritikken af 



 

 
system, hvor rammerne var 
fastlagt centralt. Ziegler 
peger på ressourcebindingen 
med aftalen fra 1993 som 
central barriere for at kunne 
drive skolen effektivt. 
Lærerne skulle kunne bruges 
mere fleksibelt og tilbringe 
mere tid sammen med 
eleverne. Også A08 aftalen 
rummede for mange 
begrænsninger for effektiv 
brug af lærernes tid ifølge 
Ziegler. Ifølge Corydon 
skulle det også efterkomme 
ledernes ønske om øget 
ledelsesrum (Thejsen 2014). 
Arbejdsgiverkritikken har 
således været, at DLF som 
den eneste fagforening 
kunne opnå ledelsesret 
gennem arbejdstidsaftalerne.  

den fastlåste arbejdstid i den rene LOV 409 
model har reminiscenser til kritikken af UFØ 
med den forskel, at UFØ var stærkt 
bureaukratisk. Hertil kommer muligheden 
for, at der kan opstå en intern grænseløshed. 
Det bliver utydeligt, hvor meget tid læreren 
skal bruge på opgaverne ud over 
undervisnignen. Vægtningen af forholdet 
mellem tid og opgaver bliver i stedet et 
individuelt prioriteringsspørgsmål eller noget 
som fx teamet må aftale gennem fælles 
uformelle retningslinjer om opgavernes 
omfang. 
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Dansk resumé 

Afhandlingen er en institutionel etnografi om forandringerne i folkeskolelærerarbejdets 
tidsmiljø. I afhandlingen beskriver jeg, hvordan der over tid opstår og opløses nye grænser 
i lærernes praktisering af deres lærerarbejde samt, hvordan tiden i nyere tid bliver set som 
en nøgle til mere læring og mere omkostningseffektive skoler på samme tid. I 
afhandlingen tager jeg et afsæt i de seneste begivenheder og reformer på 
folkeskoleområdet i 2013/2014 - arbejdstidsloven LOV409 og Folkeskolereformen. 
Selvom de to reformer begge var tidsreformer, så var der samtidig ikke inddraget 
undersøgelser om tidens betydning i forhold til lærernes arbejde og områder som identitet 
og faglighed. I stedet handlede det om et andet design af skoledagen og økonomiske 
besparelser via lærernes forberedelsestid. Dermed var der ingen overvejelser over, hvad 
et kvalitetsdrevet lærerarbejdet kræver af arbejdstiden samtidig med fraværet af 
overvejelser over, hvad der i og ved arbejdstiden forhindrer et kvalitetsdrevet lærerarbejde. 
Samtidig var det tydeligt, at så store forskydninger i lærerarbejdets tidsmiljø ville forskubbe 
lærerens praksis, og hvor konsekvenserne deraf var ukendt land.  

Gennem interview, personskildringer, deltagerobservation, livsbiografisk interview, 
dokumentstudier, et litteraturstudie og tematiske nedslag undersøger jeg aspekter af 
lærerarbejdet, som på den ene eller anden vis relaterer sig til spørgsmålet om erfaringen 
med organiseringen og koordineringen omkring tid og ændringerne i arbejdet som lærer. 
Hvordan tid og lærernes arbejde er i en udveksling med hinanden, men hvordan tiden i 
arbejdet samtidig ændres af forhold uden for de enkelte skoler. Afhandlingen tager sit 
afsæt i folkeskolelæreres erfaring med, hvad deres arbejde kræver af tiden. Det ved at lytte 
til lærerne og deres indblik i samspillet med de krav og idealer, som de forsøger at indfri 
og det tidsmiljø, som skolerne reelt har at arbejde med. Jeg har samtidig set på, hvilke 
større forskydninger, der sker i lærerarbejdet gennem historien både som livshistorie 
’nedefra’ og den store historie ’oppefra’, og hvad det stiller af krav til lærernes arbejde. Og 
jeg har lyttet til lærernes erfaringer med den konkrete daglige bevægelse gennem tid og 
rum i forhold til, hvordan det påvirker deres identitetsmæssige tilknytning til skolen, hvilke 
frustrationer de oplever, hvad det kræver af samarbejdet m.m. I afhandlingen skriver jeg 
lærernes personlige erfaringer ind i et bredere styringsmæssigt perspektiv lokalt, regionalt 
og globalt. Jeg undersøger lærerarbejdet i sin kontekst og i relationerne, som de strækker 
sig ud til prægninger fra transnationale organisationer som OECD. I afhandlingen 
beskæftiger jeg mig i den forstand med de subjektive oplevelser af, hvordan tiden opleves 
konfliktfyldt, hvordan tiden skifter betydning samt, hvordan erfaringer med tiden kan 
kobles op på de styringsmæssige tendenser inden for lærerarbejde og uddannelse. Jeg har 
været særligt interesseret i, hvordan skolerne og lærerne oplever modsætninger og 
krydspres.  

I afhandlingen placerer jeg den seneste udvikling ind i den internationale litteratur om 
udviklingen af uddannelsesinstitutioner og viser, hvordan reformerne i vid udstrækning 
trækker på en managementbaseret effektivitetslogik, der over en længere årrække har 
forandret forståelsen og styringen af uddannelsesinstitutionerne. Ikke mindst gennem 
påvirkninger fra OECD. Udviklingen på det danske folkeskoleområde placerer sig 
dermed i en mere bred udviklingstendens i skiftet fra en lærerfaglig professionalisme, hvor 



 

 
faktorer for kvalitet som er udviklet og forankret i feltet selv gradvist udskiftes til fordel 
for en organisatorisk professionalisme, hvor kontrollen med arbejdet, evalueringer, 
målinger, kvalitetssikringsparametre og systemer gradvist fylder mere i det ’institutionelle 
kredsløb’. Og at der i det institutionelle kredsløb refereres til særlige forståelser af kvalitet 
som særligt er forankret i de målbare indikatorer fra fx PISA, nationale test, evalueringer, 
kvalitetsmålinger m.m., målinger frem for at være forankret i feltets egne standarder for 
faglig autonomi og professionel dømmekraft. Jeg viser og udfolder, hvordan forståelsen 
af folkeskolen som institution og folkelærerarbejdet forandrer sig med styringsfilosofien 
New Public Management, hvor målstyring, kvalitetsrapporter, 
produktivitetsbestemmelser samt evaluerings og performanceindikatorer bliver centrale 
pejlemærker i en effektivisering og produktionsoptimering af skolerne.  

Gennem personskildringerne viser jeg udfordringen ved at skulle sætte sin egen tid over 
for den fælles tid. I en mere presset arbejdsdag bliver, modsat intentionerne, ’min tid til 
min tid’. Men især spændingsforholdet mellem den ’indre’ forståelse af, hvad der skaber 
kvalitet i arbejdet og de ydre rammer er en udpræget frustration blandt mange af lærerne 
sammen med en frustration over ikke længere at have tiden til selv at gå på opdagelse i 
nyt undervisningsmateriale. Flere af lærerne taler om køre på rutinen, og de nye lærere, 
som ikke har rutinen ender derfor i en yderligere ambivalent position med tidspresset, 
deres egen selvdisciplin og effektivitet. De bebrejder sig selv for ikke at være disciplinerede 
nok. Muligheden for at være kreativ og kunne lade sig selv fare vild på hjemmesider efter 
nye materialer udtrykkes som en længsel efter den type af faglig autonomi, som var 
forbundet til en større selvbestemmelse over tilrettelæggelse af tiden som en 
fagprofessionel autonomi. I stedet fokuserer flere af lærerne med at være i en 
øjebliksorientering og mere instrumentel tilgang til morgendagens undervisning. For Ditte 
betyder det også, at hun ender med flytte fra folke- til privatskolen, hvor hun ’får friheden 
igen’. I den forstand bliver det tydeligt, hvordan friheden til at tilrettelægge noget af tiden 
udgør en central kilde til oplevet mening og glæde ved lærerarbejdet. Men en frihed som 
også er i fare for at blive til et mere omfattende arbejde. I afhandlingen synliggør jeg, hvor 
mange forskelligartede typer af arbejde og udfordringer, der faktisk indgår i lærerarbejdet. 
Og at undervisning eksempelvis i lige så høj grad kan være et spørgsmål om at arbejde 
med trivsel og relationer i klassen for at klassen kan blive undervisningsparat. Et arbejde 
som kræver en stor grad af koordinering omkring de lærere, som underviser i klasserne 
med udfordringer samt et større arbejde med og af forældrene i en løbende opdatering og 
synkronisering af, hvad der sker ovre i klassen og i hjemmet. 

I afhandlingen bliver det også tydeligt, hvordan standardiseringer med et forøget tidspres 
finder ind ad to veje. Det sker gennem de centralt besluttede tiltag som læringsmål, 
læringsmålstyret undervisnings, digitale læringsplatforme m.m., men også via lærernes selv 
som en måde at håndtere arbejdspresset på. Ved at lave fælles retningslinjer for elevplaner 
eller bruge læringsmålstyret undervisning som dokumentation over for forældre og ledelse 
er det muligt at undgå individualiserede tilgange, som ikke kan rummes inden for 
arbejdstiden, og som kan give et forældre og ledelse et falsk billede af, hvad der faktisk 
kan nås. På den måde kommer det kollektive fællesskab til udtryk gennem aftaler om 
grænser for arbejdet i de enkelte teams.    

Den komprimerede tid betyder samtidigt større udfordringer med at tilrettelægge et 
skema, der både kan imødekomme de pædagogiske hensyn i forhold til elevernes 
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undervisning, selve logistikken omkring fordeling af lærere, faglokaler m.m. og så 
hensynet til lærernes egne rytmer i skemaerne som konsekvens af tilstedeværelseskravet 
og den manglende mulighed for, at lærerne selv kan tage intensiteten ud af arbejdet 
gennem brug af aftener og weekender. Skemaet bliver lærernes ’mentale kort’, hvor de 
lærer at begå sig både i egne og andre lærers bevægelser og ophold gennem dagen. 
Lærernes rytme udfordres med tilstedeværelseskravet og en ’fikseret’ tid. Skolerne må 
derfor tænke i et dobbelt skemahensyn. I afhandlingen viser jeg de mange både 
individuelle og fælles tilpasninger, som lærere og skoler forsøger at foretage i etableringen 
af et tidsmiljø, som både kan rumme de pædagogiske intentioner og samtidig være et godt 
arbejdsmiljø.  Den professionelle autonomi, de pædagogiske hensyn og lokale tilpasninger, 
de personlige rytmer, behovet for praktisk arbejde og koordinering med forældre og 
kolleger, muligheden for at være kreativ med sit fag, muligheden for både formel og 
uformel sparring skal alle kunne rummes i et godt tidsmiljø, der samtidig sætter elevernes 
oplevelse af et meningsfuldt skoleliv forrest.  

Det store paradoks er, at intentionen med de seneste reformer var at skabe en mere 
spændende, alsidig og anderledes form for undervisning men at lærerne samtidig fik 
reduceret muligheden for at være kreativ, at det blev sværere at finde tid til ens kollegaer 
på skolen, fordi lærerne har forberedelse på forskudte tidspunkter i den fikserede 
forberedelsestid, som samtidig blev vigtig ’mig tid’. Muligheden for at praktisere autonomi 
i tid og rum blev reduceret markant, som gjorde det sværere at tage intensiteten ud af det 
relationelle arbejde. Kombineret med en øget intensitet på arbejdet, ekstra 
undervisningslektioner, så har det flere steder i min empiri ført til, at lærerne må ty til mere 
rutinepræget og standardiseret undervisning som en måde at håndtere det øgede 
arbejdspres på i som følge af den begrænsede fleksibilitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

English abstract  
This thesis is an institutional ethnography about the changes in time-environment for 
teachers in the ’The Folkeskole’ - the Danish public primary and lower secondary schools. 
In the dissertation, I describe how new borders emerge and dissolve in the work-life of 
teachers. In the recent reforms, time becomes the key to achieve more learning and make 
more efficient use of the financial resources in schools within the municipalities. The 
study also shows more general findings about the time-environment in teaching.  

I start from my own curiosity regarding the recent reforms in 2013/2014 –the time reform 
Law 409 and the broader reform of the public primary and lower secondary schools. Even 
though both reforms were ‘time reforms’ no thoughts were given beforehand or research 
highlighted about how time matters for teachers and how time matters in teaching. The 
reforms carried out the design of a new kind of school day highlighting more movement 
and more exciting, different and versatile teaching while simultaneously increasing the 
hours of teaching in subjects like Danish and Math and making the teachers working 
within a fixed time schedule contrary to former borderless working conditions. No 
considerations went into the impact on teachers’ identity, meaning and professional 
competency. The changes were made without considerations of what kind of work-time 
in teachers work that enhances quality-driven work. And simultaneously it was obvious 
that the shifting in the time-environment would result in a displacement of the practice 
of teaching by which the consequences was unknown territory. And this is where my 
research takes its departure. Through interviews, biographical presentations, participant 
observation, a life biographical interview, document studies, literature review and thematic 
analysis I investigate aspects of teacher’s work focusing on areas related to the experiences 
of the organizing and coordination around time and the work as teacher in between the 
local and extra-local following the theory and methodological approach from institutional 
ethnography. In the dissertation, I look at how teacher experience the time-environment 
through time and space. Both as historical time and as the daily movements through time 
and space. In the thesis, I attach the teacher’s personal everyday experiences into a broader 
perspective of the development in the governmental practices of regulation and 
management locally, nationally and globally. I am interested in how the subjective 
perception of time is experienced as conflictual, what kind of time is being conceived as 
meaningful and how the personal experiences of time can be connected to extra-local 
conditions of ruling in the teacher’s work. I have especially been interested in how the 
schools and teachers experience the contradictions and cross-pressure over the years and 
with the recent reforms.  

In the thesis, I place the recent development within the broader field of international 
literature on educational studies, teachers and time, and the development of managerial 
practices within the field of education. I show how the recent changes is somewhat in line 
with a broader development, which for a longer period of years has been characteristic 
for the search for more effective schools regarding the impact on learning and financial 
spending on education. Not least with the influence from OECD and their impact on 
developing cost-effective and learning-effective school systems based around assessment 
and test. In that manner, the recent development within the Danish public school system 
is comparable to a broader tendency going from occupational professionalism to 
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organizational professionalism operating with factors for determining quality based on 
control, managerial practices, assessment and achieving specific target goals as the central 
factors in the institutional circuit. And that the institutional circuit increasingly turns 
towards systems with measurable factors as a sign of quality instead of the fields own 
understanding of quality and professional judgement.   

Through the personal narrative, I show the challenges of finding the balance between my 
time and mutual time as a consequence of a more pressured work environment. But 
especially the tensions between the ‘inner’ understanding of professional understanding 
of quality-driven teacher work and the boundaries and restrictions for carrying out their 
work is causing frustrations among teachers. At the same time teachers share the 
frustration from not having time for exploring new materials on their own and ‘getting 
lost’ in a sense of creative development and expanding their own repertoire of teaching 
material. A lot of the teachers instead talk of working by ‘the routine’. The pressure is 
extra hard for the new teachers without the same amount of experience. They have to 
work extra hard against the time pressure, their own self-discipline and effectivity. The 
new time-discipline also creates new forms of performativity. Some teachers blame 
themselves for not being disciplined enough. The possibility for being creative and letting 
oneself getting lost on homepages for new material is at the same time an expression of 
longing after the sort of autonomy and control over time, which they could practice before 
the recent reforms and control over their time. Instead, more teachers are oriented 
towards the present with a more functionalistic approach to their preparation for the day 
tomorrow. For Ditte this also means that she takes the consequence of the lack of room 
to be creative in her job, and the lack of freedom to plan her own work day and moves to 
a private school instead. For her, being able to plan the work day and form her work time 
on her own terms is mandatory for the experience of meaning and joy attached to the job. 
In the thesis, I show how much work there actual goes into creating a teachable class. 
And that a big part of the work is working with the wellbeing and relations within the 
class. A work that requires a lot of coordination with colleagues teaching in the same class 
and a lot of work with the parents giving them updates about what is happening in class 
on a regular basis synchronizing school and home.    

In the thesis I also show, that some teachers create standardization and standardized 
solutions as a response to the intensified work environment and time pressure. 
Collectively in the teams, teachers create collective agreements not to make extra work to 
prevent, that parents and school management gets the impression, that they can do more 
within the scheduled hours than what is possible. In that way, teachers are making 
collective protections and local work environmental work within the team as a way of 
creating new boundaries in their work. Furthermore, teachers discuss whether filling out 
a formula with the learning goals also could be an external assurance for having done their 
work.  

The compressed time also leads to larger challenges with the planning of the schedule 
with the challenge of complying to the pedagogical considerations and intentions with the 
structuring the subjects, fulfilling the logistic requirements and taking into consideration 
the teacher’s own work life rhythms. The teacher’s rhythms become a far bigger challenge 
with the fixed work hours since the teachers no longer can use the evenings and weekends 



 

 
to take some of the intensity out of the work. Instead it creates an ‘always on’ time-
environment, that can lead to exhaustion. The rhythms in work is being challenged with 
the demand for presence at the school at all working hours and the fixated time. 
Therefore, the schools need to work with a double timetable. One for the pupils and one 
for the teachers with individualized considerations. The teacher’s timetable at the same 
become the ‘mental cart’, where the teachers learn to navigate within their own patterns 
of time and space and furthermore, over time, also learn other teachers ‘map’ and how 
navigate accordingly. 

The great paradox is, that the public schools with the recent reforms were supposed to 
create more exciting, creative and versatile teaching but at the same time, the possibility 
for being creative, the possibility for finding each other at work and the possibility of 
practicing autonomy in time and space is being heavily reduced. Combined with the 
increased intensity in work, the extra lesson they had to teach, this has led to a practicing 
more routinized and standardized teaching as a way of coping with the increasing 
demands and decreased flexibility. 
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