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Tiden løber. Uret tikker. Hvert minut tæller. Folkeskoleelever skal have 
flere timer til mere læring, unge skal droppe sabbatåret, og studerende 
skal hurtigere igennem studierne. De aktuelle uddannelsespolitiske 

tiltag vil af med spildtid, men går det ud over læringen?

Af Signe Løntoft

den tikkende 
tid presser 

nuet
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DA FOlKESKOlEN i august slog portene 
op, var det forbundet med spænding, bekym-
ring og kritiske røster. Mange af de spørgs-
mål, der optog elever, forældre og medier, nu 
hvor reformen skulle implementeres lokalt 
ude i Danmarks godt 1.500 folkeskoler, tog 
udgangspunkt i tid. De traditionelle skole-
skemaer, som opdeler ugen i dage og dagene 
i små bidder af fag og andre aktiviteter, 
blev gransket, sammenlignet og debatteret. 
Diskussionerne lignede dem, der fulgte efter 
vedtagelsen af reformen i sommeren 2013. Er 
der stadig tid til at gå til svømning? Er det for 
tidligt at møde kl. 7.25? Får lærerne tid nok 
til forberedelsen? 

Når mødetid, forberedelsestid og skematid 
fylder så meget i debatten, hænger det sam-
men med, at mange af de store pædagogiske 
kampe i disse år drejer sig om netop tid. 

»Uddannelsespolitikken handler i disse 
år meget om at udnytte tiden effektivt. Fra 
folkeskolen til universiteterne er der fokus 
på, hvordan man kan nå noget mere. Det ses 
i de overordnede målsætninger, i strukture-
ringen af uddannelserne og i de incitaments-
strukturer, man indfører med for eksempel 
studiefremdriftsreformen. Den lineære og 
målstyrede tidsopfattelse er imidlertid i 
konflikt med den enkeltes opfattelse af tid og 
den tid, som præger læring og uddannelse,« 
siger Pia Cort, der er forsker ved Institut for 
Uddannelse og Pædagogik (DPU). 

Mere er ikke altid bedre
Spørgsmålet er, hvad sammenhængen er 
mellem tid og læring. Giver flere timer mere 
læring? Hvor meget og hvad man kan effek-
tivisere, når det kommer til læring, har været 
en del af kamppladsen i det seneste års pæda-
gogiske debatter om folkeskolereformen. Når 
udvidelsen af timetallet har udløst de mest 
ophedede diskussioner, skyldes det naturlig-
vis, at ethvert indgreb i almindelige danske 
familiers dagligdag medfører en usikkerhed. 
Men også at der fra starten blev rejst tvivl 
om, hvorvidt målet – bedre skole – kunne 
nås med midlet – flere timer. 

Tvivlen er ikke så underlig, for det er ikke 
noget, forskningen kan svare entydigt på, 
fortæller louise Rønberg. Hun er adjunkt i 
Program for læring og Didaktik på profes-
sionshøjskolen UCC og har i en længere 
årrække været involveret i international 
komparativ uddannelsesforskning, blandt 

andet som en del af den danske koordina-
tionsgruppe af læseundersøgelsen PIRlS 
(Progress in International Reading Literacy 
Study). Ifølge hende er der så mange forskel-
lige komponenter involveret, når man skal 
måle på effekten af en udvidelse af timetal-
let, at konklusionerne ikke kan leveres på 
overskriftsniveau. 

»Helt overordnet er der en del forskning, 
der tyder på, at det kan være en fordel at give 
mere tid til undervisningen. Men det giver 
ikke mening at tale om en isoleret effekt af 
en udvidelse af timetallet,« siger louise Røn-
berg. Hun henviser til PIRlS-undersøgelsen, 
der måler 4.-klasse-elevers læsekompetencer 
verden over. Den undersøgelse viser, at der 

er meget stor forskel på antallet af undervis-
ningstimer i de deltagende lande.

»Og der er ikke noget, der tyder på, at de 
lande, hvor børnene har flest timer, klarer 
sig bedst. Finland, som ligger i toppen af de 
fleste læseundersøgelser, har for eksempel 
ikke allokeret så meget tid til finskundervis-
ningen,« fortæller louise Rønberg og gør op-
mærksom på, at forskerne i det meget store 
data-materiale fra TIMSS (der måler elevers 
kompetencer inden for matematik og natur/
teknik) og PIRlS ikke har fundet nogen 
effekt af antallet af timer alene. Havde der 
været en statistisk signifikant sammenhæng, 
der havde at gøre med antallet af timer, ville 
den have vist sig i det internationale mate-
riale, idet det er så omfattende.

Den relative tid
Forlader vi undervisningstimerne et øjeblik 
og ser på tid i det brede perspektiv, er det 
på én gang et konkret og et abstrakt begreb. 
Vi orienterer os alle mere eller mindre efter 
tiden i vores hverdag, uanset om vi skal nå et 
tog, møde til tiden eller blot huske at købe 
ind, inden supermarkedet lukker. Samtidig 
forholder vi os til tiden i et mere eksistentielt 
perspektiv, når vi fejrer fødselsdage, laver nyt-
årsforsætter eller konstaterer, at børnene er 
vokset ud af tøjet fra sidste år. Endelig har vi 
en kollektiv bevidsthed om tiden som noget 
større end os selv, som aktiveres når vi læser 
historiske romaner, ser science fiction-film 
eller følger med i tv-serier som Mad Men. 

De forskellige tidsbegreber kompliceres 
yderligere af, at tiden må forstås relativt, som 
Einstein påviste. Forskellige kulturer har 
forskellige forhold til tid. Vi kan også erfare 
tidens relativitet med vores egne sanser, når 
tiden synes at udvide sig i forbindelse med 
intense oplevelser, eller når vi oplever tiden 
som mere flydende i forbindelse med ferie 
eller orlov. På samme måde siger vi, at tiden 
flyver, når vi er i godt selskab – og at den 
snegler sig af sted, når vi keder os eller venter 
på noget spændende.

I uddannelsesdebatten støder de forskellige 
opfattelser sammen. Alt arbejde med dan-
nelse og uddannelse udfolder sig i spæn-
dingsfeltet mellem en nærværende nutid og 
en fremtid, som dannelsen og uddannelsen 
retter sig imod. Disse to aspekter af tid støder 
sammen i mange politiske og pædagogiske 
diskussioner, mener Pia Cort fra Institut for 
Uddannelse og Pædagogik (DPU). 

»Vi bygger vores uddannelsespolitik op om-
kring en forestilling om, at vi kan kontrollere 
og planlægge vores tid og opnå de resultater, 
der er til størst gavn for os selv og dermed 
også på længere sigt for samfundet. Der er 
imidlertid mange ubekendte. Produktivi-
tetskommissionen opererer for eksempel 
med, at der ligger rationelle overvejelser bag 
eksempelvis de unges uddannelsesvalg, men 
forskningen viser, at valg ofte træffes ud fra 
andre forhold end strategiske overvejelser.«

Det ses blandt andet i Kombinationsprojek-
tet, et treårigt evalueringsprojekt for Folke-
højskolernes Fællessekretariat, som Pia Cort 
har arbejdet på. I forbindelse med projektet 
interviewede forskeren godt et halvt hundrede 
elever på forskellige højskoler om deres 
overvejelser omkring afklaring og studievalg. 
De unge havde det til fælles, at de ikke var 
afklarede omkring eller parate til uddannelse. 
I projektet ville man undersøge, om man 
gennem et særligt tilrettelagt højskoleforløb 

»Når de unge ikke får lov at 
være til stede i nuet, kan de 

ikke opleve den fordybelse, 
som traditionelt har været 
en stor del af alle former 

for uddannelse.«
lektor pia Cort
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med vejledning og mulighed for at afprøve 
sig selv på en række områder kunne få de 
unge tilbage på sporet.

Et eneste stort øjeblik
Kombinationsprojektet afventer stadig den 
endelige evaluering. Projektet inspirerede Pia 
Cort til at se nærmere på de unges opfattelse 
af tid i forhold til det vigtige uddannelses-
valg. Derfor gav hun projektrapporten titlen 
’TID – til fællesskab, fordybelse og dannelse. 
Højskolen som brobygger til ungdomsuddan-
nelse’ (2012).

»Når jeg talte med højskoleeleverne, gav 
de udtryk for en opfattelse af, at tiden på 
højskolen var en anden end tiden i resten af 
uddannelsessystemet. De brugte udtryk som 
’at være til stede’ og ’glemme sig selv’ – og en 
enkelt elev sagde i et interview, at hun havde 
oplevet højskoleopholdet som ’ét eneste stort 
øjeblik’, selvom det strakte sig over et helt år. 
Det er den slags udtryk, vi normalt kender fra 
mindfulness og østlig filosofi. Oplevelsen af ti-
den som flydende hænger naturligvis sammen 
med, at eleverne bor på skolen og dermed 
oplever en sammenhængende tid frem for 
en tid, der er opdelt i skoletid og fritid. Men 

det har også noget at gøre med højskolernes 
tilgang til læring,« mener Pia Cort.

I uddannelsespolitikken er man optaget af 
at nå hurtigst muligt frem til målet. På høj-
skolerne er der ikke noget endegyldigt mål, og 
der afsættes tid til alment dannende og fælles-
skabsorienterede aktiviteter som morgensang, 
gymnastik og foredragsaftener i pejsestuen. 
De elever, der medvirkede i Kombinations-
projektet, gav ifølge Pia Cort udtryk for, at de 
oplevede de mindre målstyrede rammer som 

et frirum, der hjalp dem til at genvinde den 
nødvendige motivation. 

»De styringsmekanismer, vi har skabt, gør, 
at vi hele tiden skubber de unge ind i en selv-
refleksion over en fremtid, de ikke er parate 
til at reflektere over endnu, eller beder dem 
forholde sig til fortiden igennem evalueringer. 
De får ikke lov at blive i nuet.«

Ifølge Pia Cort tyder både hendes egen og 
anden forskning på, at styringsmekanismerne 
indgyder en angst for at fejle i de unge. 

»De giver udtryk for en følelse af hele tiden 
at være under pres. For nogle betyder det, at 
de bliver lammede af ængstelsen for at træffe 
de forkerte valg eller sakke bagud. Samtidig 
har det konsekvenser for læringen. Når de 
unge ikke får lov at være til stede i nuet, kan 
de ikke opleve den fordybelse, som traditio-
nelt har været en stor del af alle former for 
uddannelse.«

Kvantitet og kvalitet
Zoomer vi igen ind på grundskolen, har 
folkeskoleeleverne fået flere timer på sko-
leskemaet fra og med i år. Når reformen er 
fuldt indfaset efter valget i 2015, vil elever i 
indskolingen have 30 timer om ugen, mens ›
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»I mange af de fag, hvor man 
skulle tænke selvstændigt 
eller arbejde eksplorativt, 

oplevede de studerende en 
konflikt mellem kravet om 
hastighed og målrettethed 

og fagets intentioner.«
adjunkt Gritt b. Nielsen

HUrtIGere 
Uddannelsespolitikken handler
i disse år meget om at udnytte 

tiden effektivt. Fra folkeskolen til 
universiteterne er der fokus på, 

hvordan man kan nå noget mere.
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elever på mellemtrinnet vil have 33 timer, og 
elever i udskolingen skal gå i skole 35 timer 
om ugen.

Det afgørende er imidlertid ikke tiden, 
men hvordan den bruges. Og også her er der 
flere spørgsmål, end der er entydige svar. 
Først og fremmest fordi det er en diskussion 
om kvantitet over for kvalitet – og kvalitet i 
undervisning er som bekendt svær at måle. 
louise Rønberg fra professionshøjskolen 
UCC forklarer:

»For at folkeskolereformens ekstra under-
visningstid kan virke, skal den bruges rigtigt, 
både i den enkelte lektion og i skolernes 
overordnede planlægning.« 

I undervisningstiden er det afgørende, at 
den ekstra dansktime ikke bare bliver brugt til 
at spise kage eller går med at få ro i klassevæ-
relset. Desuden handler kvalitet i undervis-
ningen om, at timerne veksler meningsfuldt 
mellem lærerstyret undervisning og elevak-
tiviteter. Undersøgelser viser, at voksne højst 
kan koncentrere sig i cirka 20 minutter, mens 
tallet for skolebørn snarere er 10-15 minutter. 
Så skal der ske noget andet. 

Mindst lige så vigtig som kvaliteten i den 
konkrete undervisningstid er det imidlertid, at 
der afsættes tid til udvikling og forberedelse i 
de enkelte kommuner og på de enkelte skoler. 

»Debatten har fokuseret på de ekstra timer, 
som man har antydet kunne skabe resultater 
i sig selv. Tid til udvikling af professionelle 
læringsfællesskaber ude på skolerne har ikke 
været diskuteret. Den del er kommet til at 
handle om lærernes forberedelsestid, men 
det drejer sig om mere end den enkelte lærers 
tid. Det drejer sig om, at der afsættes tid til 
lærersamarbejde, hvor fortsat udvikling af 
undervisningskompetence er i fokus. Dertil 
må den ekstra tid på skolen bruges til at skabe 
en skolekultur, hvor man sammen udvikler 
høje forventninger til, hvad eleverne kan 
lære og ikke mindst blik for at evaluere, om 
målene nås,« mener louise Rønberg.

Alle mod Kina
Høje forventninger er der brug for. Bag-
grunden for folkeskolereformen er konkur-
rencestaten. Hensynet til konkurrenceevnen 
hænger som et spøgelse over de seneste års 
uddannelsespolitik og fremhæves da også 
direkte i aftaleteksten til folkeskolereformen: 
»Skal elevernes faglige niveau og dermed det 
faglige niveau i folkeskolen forbedres, er det 
centralt, at alle elever får mulighed for at ud-
folde deres potentiale fuldt ud, så vi kan klare 
os i den stigende internationale konkurrence.«

 9.z skal kort sagt blive bedre til at slå Kina 
i de internationale undersøgelser af skoleele-
vers præstationer i fag som dansk, matematik 
og naturfag. 

Det er imidlertid ikke kun folkeskoleelever-
ne, der skal indhente kineserne og sikre kon-
kurrenceevnen. Studerende på landets højere 
uddannelser skal hurtigere frem mod målet – 
indtrædelse i arbejdsstyrken. Et af de seneste 
tiltag er den såkaldte fremdriftsreform, som 
trådte i kraft lige før sommerferien. De nye 
regler betyder blandt andet, at studerende 
fremover skal tilmeldes fag og kurser, der 
svarer til 60 nye ECTS-point årligt. Det skal 
skubbe dem hurtigere igennem studierne.

»Reformen lægger sig i forlængelse af en 
række reformer, der handler om regulering 

»For at folkeskolereformens 
ekstra undervisningstid kan 

virke, skal den bruges 
rigtigt, både i den enkelte 

lektion og i skolernes over-
ordnede planlægning.«

adjunkt Louise rønberg

Kilde: *pIrLs 2011 og ** tImss 2011    //   *I pIrLs 2011 deltog elever fra mere end 50 lande, provinser eller regioner. mere end 325.000 elever har været involveret på verdensplan. I Danmark 

deltog et repræsentativt udvalg på 4.594 elever fra 232 skoler.  //  ** Danmark deltager med ca. 4.000 elever fordelt på 216 skoler.

tid er grundstoffet i under-

visningen, men forvaltnin-

gen af den er afgørende. 

Det viser de internationale 

undersøgelser pIrLs 2011 

og tImss 2011.

pIrLs undersøger 

4.-klasse-elevers læsekom-

petencer. Danske elever lig-

ger på en delt femteplads 

på verdensplan, når det 

gælder læsning. Fire lande 

klarer sig signifikant bedre 

end Danmark: Hongkong 

(Kina) , rusland, Finland og 

singapore. tre af de højest 

præsterende lande har 

relativt få undervisningsti-

mer afsat til hovedsproget 

og læsning; særligt Finland 

skiller sig ud med relativt få 

timer og gode resultater.

Der er ikke nogen entydig 

sammenhæng mellem an-

tallet af undervisningstimer 

og elevernes læsekompe-

tence i Danmark. skolesy-

stemer, der tildeler eleverne 

flere årlige undervisnings-

timer, klarer sig heller ikke 

nødvendigvis bedre. Ifølge 

forskerne bag den danske 

del af undersøgelsen vidner 

det om, at tid brugt fornuftigt 

kan føre langt.

Den samme tendens viser 

sig i tImss-undersøgelsen, 

der sammenligner elevpræ-

stationer i fagene matematik 

og naturfag/teknik i et inter-

nationalt perspektiv: Antallet 

af undervisningstimer er 

ikke den afgørende faktor 

for elevernes præstationer i 

matematik og natur/teknik.

pIrLs viser, at lærernes 

uddannelse som læseun-

dervisere gør en forskel. I 

Danmark gælder det for 

49 procent af eleverne, at 

der i deres læreres uddan-

nelse er blevet lagt vægt 

på læsepædagogik og 

undervisning i læsning. Disse 

elever klarer sig signifikant 

bedre end elever, hvis 

lærere ikke har denne bag-

grund i deres uddannelse.

Institut for Uddannelse og 

pædagogik (DpU) har stået 

for den danske del af under-

søgelserne pIrLs og tImss.

FLere tImer 
Giver ikke 

automatisk bedre 
resultater

Disse fire lande klarer sig markant bedre end 
Danmark i PIRLS 2011. tre af landene 

har færre undervisningstimer
 i hovedsproget og læsning.

Finland               

rusland

Hongkong (Kina)

Danmark

singapore

207

200

188

219

242
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af uddannelsers tid og hastighed,« siger Gritt 
B. Nielsen, der er antropolog og adjunkt ved 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). 
Hun har i sin forskning beskæftiget sig med 
betydningen af nyere danske universitetsre-
former, herunder især hvad den intensiverede 
tidsstyring op igennem 00’erne betyder for de 
studerende og deres tilgang til studierne.

»Forskningsresultaterne viser, at opklipning 
af studietiden og sanktioner for at sakke bag-
ud i studieplanen bevirker, at de studerende 
overordnet set bliver mere og mere fokuse-
rede på anvendelighed og dét at blive færdige 
inden for den normerede tid – det ses blandt 
andet i laura louise Sarauws endnu ikke 
publicerede undersøgelse af studiestartere ved 
Københavns Universitet. Forskningen viser 
imidlertid også, at de studerende oplever, 
at selve formålet med deres studie bliver at 
bestå eksamen, og at der tabes noget af det, 
vi traditionelt har opfattet som særegent og 
væsentligt ved en universitetsuddannelse.«

Ingen tid til blindgyder
Gritt B. Nielsen publicerede i 2010 resultatet 
af et længerevarende feltarbejde i forbindelse 
med en tidsoptimeringsreform på det natur-
videnskabelige fakultet Science på Køben-
havns Universitet (KU). Her introducerede 

man for ti år siden en ny blokstruktur, hvor 
man gik fra den traditionelle semestermodel 
til en struktur, hvor året opdeles i fire blokke 
på ni uger, hver med enten to moduler på syv 
og et halvt ECTS – eller mere sjældent et 15 
ECTS-modul. Hensigten var at accelerere de 
studerendes studietid. 

»Det fungerede fint i de fag, hvor man skulle 
lære et bestemt stof, men i mange af de fag, 
hvor man skulle tænke selvstændigt eller 
arbejde eksplorativt, oplevede de studerende 
en konflikt mellem kravet om hastighed og 
målrettethed og fagets intentioner,« fortæller 
Gritt B. Nielsen. Hun frygter, at studiefrem-
driftsreformen kan have nogle af de samme 
konsekvenser.

»Mange af de metaforer, vi anvender, når vi 
taler om forskning og læring, baserer sig på 
forestillingen om at bevæge sig i et landskab. 
Vi taler om at rejse, at afsøge nye territorier, 
at gå ned ad en sidevej eller ligefrem en blind-
gyde. Det er ikke tilfældigt.«
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»Der er ikke noget, der 
tyder på, at de lande, hvor 

børnene har flest timer, 
klarer sig bedst. Finland, 
som ligger i toppen af de 
fleste læseundersøgelser, 

har for eksempel ikke 
allokeret så meget tid til 
finskundervisningen.«

adjunkt Louise rønberg
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En del af den forskning og læring, der altid 
er foregået på universiteterne, er afhængig af, 
at der er tid til at undersøge noget, uden at 
man kender resultatet eller vejen til resultatet 
på forhånd. Når man vil fjerne spildtiden, 
forringes muligheden for at udforske nyt stof, 
mener Gritt B. Nielsen:

»Der er en modsætning mellem det fokus, 
der er på at pleje innovation, kreativitet og 
entreprenørskab, og så disse reformer, der 
fremmer en instrumentel form for læring. 
Uanset om vi kalder det kreativitet eller in-
novation, så handler det om at turde noget og 
at tænke originalt.« 

De tidsoptimerende reformer belønner 
ensretning og standardisering. Det kan 
ikke betale sig at begive sig for langt ude på 

overdrevet i håbet om at finde noget derude 
– for man risikerer at komme tomhændet 
hjem. Det kan i sidste ende udgøre en de-
mokratisk fare. 

»Hvis vi vil fastholde en kritisk masse af 
borgere i vores samfund, bliver vi nødt til at 
have en base, hvorfra de kan udvikle sig. Den 
base har været de videregående uddannelser,« 
siger Gritt B. Nielsen.

Selvom reformerne er en succes på papiret, 
er det lykkelige velfærdssamfund med andre 
ord ikke nødvendigvis sikret. Hvis universite-
terne bliver så målstyrede i udviklingen frem 
mod masseuniversiteter, at der ikke længere 
er tid til at udforske det ukendte, kan man på 
længere sigt frygte for konsekvenserne. Ikke 
kun de økonomiske. 

LOUIse rØNberG
Adjunkt på professionshøjskolen 
UCC, hvor hun er en del af 
program for Læring og Didaktik. 
Hun beskæftiger sig med 
international komparativ 
uddannelsesforskning og er 
involveret i den danske del af den 

internationale læseundersøgelse pIrLs.

GrItt b. NIeLseN
Adjunkt ved Institut for Uddan-
nelse og pædagogik (DpU), hvor 
hun blandt andet har forsket i, 
hvad de nyere universitetsreformer 
og den øgede tidsstyring betyder 
for de studerende og deres tilgang 
til studierne.

pIA COrt
ph.d. og lektor ved Institut for 
Uddannelse og pædagogik (DpU), 
hvor hun blandt andet forsker i tid 
og unges opfattelse af tid i forhold 
til uddannelsesvalg.

Der er stor forskel på, hvor mange måneder uni-
versiteterne hver skal have reduceret studietiden.
 

Københavns Universitet: 7,6 måneder

roskilde Universitet: 7,1 måneder

Aarhus Universitet: 4,6 måneder

Cbs: 4,2 måneder                                                       

syddansk Universitet: 3,1 måneder

It-Universitetet: 3,1 måneder

DtU: 2,4 måneder

Aalborg Universitet: 0 måneder
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Vor Frue plads i 
København.

med den nye fremdriftsreform skal de otte danske 
universiteter få de studerende hurtigere og bedre 
gennem studierne. I 2020 skal universiteterne 
i gennemsnit have reduceret studietiden med 
4,3 måneder. Lykkes det ikke for universiteterne 
samlet set at nedbringe studietiderne, bliver de 
straffet økonomisk. 

8 MDR.

0 MDR.


