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Spørg undervisere, pædagoger, mødre eller fædre,

ja hvem som helst, der har med andre mennesker at

gøre. Hvornår oplevede du sidst en doven person

eller doven gruppe af mennesker? De fleste vil nok

hurtigt danne tydelige billeder på nethinden af ugi-

delighed og ladhed. 

For eksempel har de fleste undervisere prøvet at

stå over for en uengageret forsamling og set fraværet

i deres øjne. Eller rettet opgaver, hvor besvarelserne

emmede af et minimum af engagement.

Dovenskab kan optræde i afskygninger som per-

manent ugidelighed, manglende lyst at begynde på

en kedelig opgave eller som et behov for at holde et

tiltrængt frikvarter.

Trods hverdagens eksempler er det alligevel sjæl-

dent, at man i den pædagogiske verden tager ordet

dovenskab i sin mund. Søger man i bøger og fagtids-

skrifter i Danmarks Pædagogiske Biblioteks righol-

dige bestand finder man stort set intet på skrift om

dovenskab, og de fleste bidrag viser sig at være

mindst 50 år gamle.

Asterisk har spurgt professor og institutleder Niels

Egelund fra Institut for pædagogisk psykologi ved

DPU, om han kan forklare dovenskabens fravær i

pædagogikken. Han siger, at han godt kan nikke

genkendende til, at dovenskaben er ikke-italesat i

den pædagogiske verden.

»Når jeg er ude at besøge skoler, bruger lærerne

aldrig ordet dovenskab. De bruger ord som umotive-

ret, uengageret, urolig og uopdragen i deres beskri-

velse af elever, som er forstyrrende for undervisnin-

gen. Når man i den pædagogiske verden viger

udenom at tale om dovenskab, tror jeg, det er fordi,

man har en iboende holdning om, at alt skal gøres

med det gode. Man ønsker ikke at tale om doven-

Mangler magtmidler

De sidste, der seriøst har diskuteret, hvad der var

bedst, belønning eller straf, var behavioristerne, som

med Pavlov og Skinner og deres dyreforsøg fra første

halvdel af 1900-tallet gik meget bogstaveligt til

værks – og i øvrigt pegede på straffens mulige nega-

tive følelsesmæssige effekter. Straf og konsekvens

kom i skammekrogen.

»I dag opleves problemet imidlertid at være, at

lærerne ikke har magtmidler over for dovne elever.

Vi håber, at hvis man bare skaber motivationen, så

skal eleverne nok gøre det, vi ønsker. Problemet op-

står, når det ikke lykkes at motivere, så har lærerne

begrænsede handlemuligheder, fordi pædagogik-

ken er baseret på en tro på, at mennesket altid kan

motiveres gennem det gode. Det er derfor, at det gi-

ver en masse negativ omtale i aviserne, når en århu-

siansk skoleleder bortviser en elev, og en køben-

havnsk skoleleder sætter en elev i skammekrogen,«

siger Niels Egelund. 

Dovenskab som dyd

Når alt dette er sagt, understreger Niels Egelund, at

dovenskab, og det der ligner, ofte har en rimelig for-

klaring, som den dygtige lærer eller pædagog kan

spørge ind til.

»Hvis elever virker sløve, kan det være, fordi de

ikke forstår meningen med undervisningen. Måske

har de travlt med andre ting i fritiden. Måske har de

det svært derhjemme. Måske er undervisningen for

svær. Dovne elever kan med andre ord have mange

gode grunde til at være fraværende. Heldigvis går de

fleste mennesker op i et eller andet. Der er ikke

særligt mange, der er dovne hele tiden«. 

Ifølge Niels Egelund har dovenskab en række ind-

skab men foretrækker at fokusere på mere positivt

ladede begreber som motivation, lyst og engage-

ment,« siger Niels Egelund

Da dovenskaben forsvandt

Ser man historisk på det, er dovenskab ifølge Niels

Egelund forsvundet fra pædagogikkens begrebsver-

den nogenlunde samtidig med, at man holdt op

med at diskutere, om mennesket inderst inde er et

ondt eller godt væsen. 

»Fra Platon og Aristoteles og indtil for 200 år siden

har filosoffer diskuteret, hvad der driver mennesket.

For eksempel mente filosoffen Thomas Hobbes i det

17. århundrede, at mennesket var selvisk, dyrisk og

destruktivt. Derfor mente Hobbes, at mennesket

måtte underkaste sig en monark med et absolut her-

redømme, hvis man skule undgå kaos. I det samme

århundrede talte en anden filosof, John Locke, for, at

mennesket er fredsommeligt og positivt af natur, og

at vi skal indrette samfundet med parlamentarisk

styre. Ligesom debatter tilbage til Platon og Aristote-

les repræsenterer Locke og Hobbes to modstridende

anskuelser af menneskets natur. Da psykologerne

omkring århundredeskiftet kom på banen introduce-

rede de begrebet hedonisme, hvilket vil sige, at vi fo-

retrækker at gøre ting, som er behagelige for os

selv,« siger Niels Egelund.

Dovenskabens væsen

I den pædagogiske verden taler
man ikke om dovenskab, men
foretrækker at fokusere på mere
positivt ladede begreber som
motivation, lyst og engagement.
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I den pædagogiske verden har dovenskaben mange navne: Umotiveret, uengageret eller uambitiøs.

Men dovenskab bliver sjældent kaldt ved sit eget navn. Faktisk er dovenskab stort set forsvundet

fra det pædagogiske begrebsapparat. Asterisk har spurgt professor Niels Egelund hvorfor.
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Dovenskab kan have en rimelig forklaring, som den dygtige lærer eller
pædagog kan spørge ind til. Men problemet for moderne pædagogik er
troen på, at mennesket altid kan motiveres gennem det gode. Det
begrænser handlemulighederne, siger Niels Egelund.
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lysende fordele. Dovenskaben er nemlig en velegnet

mekanisme til at økonomisere med sin energi. Den

sikrer, at vi prioriterer væsentligt fra uvæsentligt. Den

giver et frikvarter for travle børn og voksne, eller ska-

ber tiltrængt afslapning eller søvn for den trætte.

Med andre ord kan dovenskab ofte være en dyd.

»Man kan sammenligne det med en batteridrevet

bærbar computer. Hvis man ikke skriver på den, går

den i dvale efter et stykke tid, fordi den har registre-

ret, at den ikke behøver være tændt. Når jeg har brug

for at arbejde på computeren igen, har den sparet

noget af energien ved at have været i dvale. På

samme måde er det smart, at mennesker sparer

krudtet til de situationer, hvor de skal yde en særlig

indsats.«

Kan altid yde mere

Mens man på arbejdsmarkedet sjældent forlanger,

at ufaglærte skal tænke på deres profession uden for

arbejdstiden, forholder det sig anderledes for andre

grupper. Det gælder for eksempel uddannelsessek-

toren. Blandt skoleelever, studerende, undervisere

og forskere er det en del af kulturen, at det, man

præsterer, altid kan gøres bedre. Den studerende

kan afsætte mere tid på at dygtiggøre sig, undervi-

sere kan forberede sig bedre, og forskerne kan sætte

sig højere mål.

»Hvis en elev ærligt indrømmer, at han kun har

ydet en minimumsindsats, får han ikke ros af sin

lærer. Som elev kan man altid gøre det lidt bedre, og

derfor opfattes dovenskab ikke som noget særligt

positivt. Men samtidig må man erkende, at det er en

kæmpe belastning at vide, at man altid kan gøre det

endnu bedre. Derfor er det fornuftigt nok, at stude-

rende, undervisere og forskere nogle gange er til-

fredse med blot at opfylde minimumskravet. I nogle

af de opgaver, jeg har, yder jeg for eksempel kun det,

der kan forlanges af mig. Jeg er jo i den heldige situ-

ation, at jeg har så meget at lave, at jeg er nødt til at

gå lettere hen over nogle ting for at yde mere i      -

andre sammenhænge. Men hvis jeg brugte den tid,

jeg havde sparet, på at sove til middag her på konto-

ret, så er det klart, at det ville vække postyr.«

Flyvemaskiner og blækregning

Niels Egelund fortæller, at han som skoleelev faktisk

var umanerligt doven frem til fjerde mellem. Han la-

vede sjældent lektier, og hvis han skulle lave blæk-

regning, skrev han det af fra en kammerat.

»Lektier var noget, jeg læste i frikvarteret før timen,

og hvis man var lidt kvik, kunne man regne ud, hvor-

når det var ens tur til at blive hørt. Jeg gik op i mange

andre ting, for eksempel flyvemaskiner, som jeg syn-

tes var mere interessante end skolens undervisning.

Men da jeg fandt ud af, at jeg gerne ville være sko-

lelærer, opdagede jeg, at jeg skulle have meget

højere karakterer for at komme ind på seminariet.

Jeg lejede en lærerstuderende i 10 timer, og man

skulle tro, det er løgn, men på ti timer lærte hun mig

at skrive stil, sætte kommaer, og hvordan man reg-

ner ligninger med to ubekendte. 10 timer det var det

hele. Til eksamen fik jeg en bedre karakter, men det

tog mig faktisk et halvt år at overbevise læreren om,

at jeg faktisk havde skiftet stil. Så jeg har været utro-

ligt doven, fordi jeg syntes, det var så uendeligt ke-

deligt at gå i skole. Og det var det også dengang.

Sådan er det dog heldigvis ikke altid mere – i hvert

fald ikke i en børnecentreret og differentieret under-

visning« y

Jakob Albrecht 

jaal@dpu.dk

Niels Egelund

Professor og institutleder 

Institut for pædagogisk psykologi ved DPU

Hvis vi skaber motivationen, skal
eleverne nok gøre det, vi ønsker.

Lektier var noget, jeg læste i frikvarte-
ret før timen, og hvis man var lidt kvik
kunne man regne ud, hvornår det var
ens tur til at blive hørt.

Dovenskabens væsen
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