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 T 
ræthed er ikke, hvad det har 
været. I industrialiseringens 
begyndelse førte det hårde, 
mekaniske og monotone arbejde 
til en udbredt træthed. I dag er 

det snarere det konstante krav til at lære nyt, 
der manifesterer sig som en træthed.

 Som vi kan læse i artikel ’Kampen om træt-
hed’ i dette nummer af Asterisk, blev træthed 
født med industrialiseringens forestillinger 
om arbejderen som en menneskemaskine. 
Som en mekanisk maskine overførte arbej-
deren gennem sit fysiske arbejde energi til 
det store maskineri og skabte på den måde 
værdi. Desværre blev arbejderen af og til træt 
og kunne ligefrem gå i stykker af det hårde 
arbejde. Derfor gik man med videnskabelig 
ildhu og empiriske forsøg til spørgsmålet om, 
hvordan man bedst kunne udføre arbejdet 
uden at blive træt. Menneskemaskinen skulle 
køre længst muligt på literen.

Utopien var med andre ord, at man med den 
rette smørelse og indstilling af arbejdet kunne 
skabe en ikke-træt arbejderkrop. Troen på 

videnskaben og fremskridtet var stor. Men det 
blev det industrielle menneskes udmattelse 
også ved med at være, og det kan man kalde 
’modernitetens nemesis’.

Kan den historie sige os noget i dag? Nej, 
kunne man indvende. For i dag er det for 
manges vedkommende ikke det fysiske men 
det mentale arbejde, der trætter.  
Alligevel er historien interessant. Den giver os 

nemlig anledning til at spørge, hvordan vor 
tids utopi om det ikke-trætte menneske ser 
ud? Og det korte svar lyder: Det er drømmen 
om et individ i evig udvikling. Er du ikke i 
udvikling, er du som bekendt under afvikling.   

Den pædagogiske variant af utopien hedder 
livslang læring. I en verden under konstant og 
hastig forandring rammes vi alle af konstante 
krav om nye kompetencer og omstillings-
parathed. Der er således gode grunde til, at 
læring ikke stopper, når vi forlader skolegår-
den. Lysten til læring skal helst være livslang. 
Og på alle arbejdslivets stadier arbejdes der 
ihærdigt på at gøde motivationen og den 
enkeltes lyst til nye udfordringer.

Desværre slukkes begæret efter læring alt 
for tidligt for alt for mange unge. Allerede 
inden de har forladt folkeskolen, er de blevet 
skoletrætte. Vaccineret imod al fremtidig 
læring. Det er uden tvivl en af tidens vigtigste 
pædagogiske udfordringer at reducere grup-
pen af skoletrætte unge. Både for de unges 
egen skyld og for samfundets, for der er ikke 
mange funktioner tilbage i dette samfund, 
som vi én gang for alle kan blive klædt på til 
at bestride. 

Men, belært af historien om trætheden, 
må vi også spørge, om lysten og begæret 
efter læring er uudtømmelig? Eller er der – 
trods vores ihærdige forsøg på at mobilisere 
motivationen – grænser for, hvor langt vi 
kan strække kravene om livslang læring og 
udvikling, inden vor tids nemesis retter sin 
vrede imod os og forvandler motivation og 
lyst til læring og udvikling til apati, mismod 
og stress? Er det med andre ord muligt at 
balancere livslang læring med de nødvendige 
hvil, hvor man får pusten og glædes over det, 
man allerede har lært, uden altid allerede at 
være på vej imod nye læringsmål? 
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