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Hvorfor gør vi som vi gør 

 – om koncentreret nærvær, 

frie børn og mobiltelefon 

 
”Koncentreret nærvær!” Det er en af værdierne på 
Ørestad Friskole. Fordi vi anser evnen til koncentreret 
nærvær for nødvendig for at kunne være et 
velfungerende barn og en velfungerende voksen. 
Men hvorfor egentlig det? Hvad mener vi med det? 
Og hvem har ansvaret? 
 
Hvad mener vi med det? 

At have evnen til koncentreret nærvær betyder, at 
man kan give al sin opmærksomhed til de mennesker, 
man er sammen med nu og her. 
 
Det betyder også, at man kan give al sin 
opmærksomhed til det man laver nu og her. 
 
Det kan måske også udtrykkes sådan, at man kan 
samle sin energi og koncentration om nu’et og her’et. 
 
Det modsatte af det koncentrerede nærvær er 
allestedsnærvær. Når man er allestedsnærværende 
giver man sin opmærksomhed til mange mennesker, 
mange ting, mange sammenhænge på samme tid.  
 
Men hvorfor er evnen til koncentreret nærvær så 
vigtigt, at det er skrevet ind i skolens grundlag? 
Hvorfor er det en værdi? 
 
Hvorfor er det vigtigt? 

Hver tid har sine vilkår, som mennesket skal forholde 
sig til og få det bedste ud af. 
I vores tid befinder både børn og voksne sig konstant i 
et netværk af information, kontaktflader og stimuli 
(underholdning, kultur, presse mm.), medmindre vi 
bevidst beslutter at afbryde forbindelsen til dele af 
netværket eller det hele. Hvis vi vil være i fred kræver 
det en bevidst beslutning og handling – vi skal ganske 
enkelt først slukke og lukke for alt muligt, førend det 
kan lade sig gøre. 
 
Det er et vilkår! Og vores opgave – forældres og skoles 
– er at ruste børnene til at få det bedste ud af og at 
overleve i de til en hver tid givne vilkår. 
 
Det er en vigtig brik på lang sigt 
Evnen til koncentreret nærvær er en vigtig brik i denne 
rustning. Evnen til, trods det allestedsnærværende 
netværk, at fordybe sig, at fokusere, at koncentrere 
sig, at rette al opmærksomheden mod nogen eller 

noget. For hvis man kan det, så kan man også selv 
bestemme, hvad og hvor meget man vil lukke ind – 
hvor mange ting man vil give opmærksomhed på en 
gang. Man har et valg!  
Hvis man ikke kan det, er man tvunget til konstant at 
leve i kaskader af information, stimuli og kontaktflader 
– man er tvunget til at leve i allestedsnærværet.  
 
Så går man glip af den intensitet, der kun kan opstå 
mellem mennesker, som giver hinanden deres fulde 
nærvær.  
 
Man går glip af den indsigt, som kun kan opstå 
gennem fordybelse. 
 
Man går glip af den stærke identitet, som kun kan 
opstå gennem koncentreret menneskeligt nærvær, 
refleksion og fordybelse.  
 
Man går glip af evnen til at tage ansvar for sig selv, 
som kun kan læres gennem koncentreret nærvær – 
med sig selv. 
 
Livsduelighed 
Intensitet! Indsigt! Identitet! Ansvar! For mig handler 
alle disse ting om livsduelighed. Det er svært at blive 
livsduelig, hvis man ikke har fået disse ting med sig i 
barndommen.  
 
Men det handler ikke kun om livsduelighed på lang 
sigt – når man bliver voksen, men også om 
livsduelighed i barndommen. 
 
Det er en vigtig brik i barndommen 
At (livs)-du 
Børn, som kan være til stede med al deres energi og 
koncentration nu og her, har gode muligheder for at 
have det sjovt og for at føle sig tilfredse. Disse børn 
”duer” i mange situationer. De er ikke afhængige af 
bestemte omgivelser eller sammenhænge. De er frie 
børn. 
 
Børn, som har brug for at rette deres opmærksomhed 
alle mulige andre steder hen, og som har brug for 
bestemte ting, for at føle sig tilpas, har dårligere 
muligheder for at have det sjovt og føle sig tilfredse. 
Disse børn ”duer” kun i bestemte situationer. Disse 
børn er efter min mening ufrie.  



 
 

2 
 

 
At lære og huske – eller at ”skole-du” 
Vi ved, at opmærksomhed er nødvendigt, når man skal 
lære nyt. Jo mere opmærksomhed man giver, jo bedre 
kan man lære. Men mange af de ting, der skal læres i 
skolen, skal jo ikke bare læres og forstås – de skal 
huskes, så vi senere kan bruge det vi har lært og 
forstået til noget. I dag ved man, at viljen til at give 
noget opmærksomhed og til at huske det, er 
afgørende for evnen til at lagre viden i 
langtidshukommelsen. At komme dertil, hvor man kan 
huske det man har lært, kræver med andre ord 
målrettet opmærksomhed.  
 
Hvad betyder det for skolens praksis 

Mobiltelefoner i skolen 
Mobiltelefoner er praktiske og kan give masser af gode 
og sjove oplevelser. Når vi alligevel ikke vil have, at 
skolens elever bruger deres mobiltelefoner i løbet af 
skoledagen, er det netop fordi vi vægter evnen til 
koncentreret nærvær højt.  
Af samme årsag skal også skolens medarbejdere give 
al deres opmærksomhed til nu’et, når de er sammen 
med børnene. Lærere og pædagoger skal også lægge 
mobilen fra sig, når de er sammen med børnene. 
 
Mennesker, der har muligheden for at ringe og sende 
beskeder og gå på nettet hele tiden, har svært ved at 
holde opmærksomheden i nu’et og her’et.  De får ikke 
næret deres evne til koncentreret nærvær. 
Mobiltelefoner nærer i stedet allestedsnærværet. 
 
Konfliktløsning kræver også nærvær 
Konflikter er en nødvendig og naturlig del af livet og de 
skal derfor heller ikke undgås eller fornægtes i skolen. 
Men konflikter skal forhandles færdigt, så der opstår 
en ny afspænding eller afklaring hos deltagerne. Det 
kræver, at man bliver i konflikten, indtil den er 
forhandlet færdig, at man følger den til dørs. Og det 
kræver, at man giver sin fulde opmærksomhed til den 
eller dem, man er i konflikt med. Mobiltelefoner 
arbejder i den modsatte retning. På mange skoler er 
det almindeligt, at eleverne lige ringer til mor eller far, 
når de er utilfredse med noget i skolen. Eller i øvrigt 
bare melder sig ud af sammenhængen ved at gå på 
Facebook eller lignende. De børn går glip af at være 
tvunget til at følge en konflikt til dørs – for de kan bare 
vælge at rette deres opmærksomhed mod nogle 
andre. De går glip af at lære at finde ud af tingene – 
sammen. En lære, som efter min mening er nødvendig 
for at blive livsduelig. 
 
Mobiltelefoner er fine, men noget er vigtigere end 
andet 
Det betyder ikke, at jeg synes, at mobiltelefoner og 
nettet er af det onde. Slet ikke. Ud over at det er 
uundværlige arbejdsredskaber, synes jeg også, at det 
giver masser af sjove og interessante muligheder. Jeg 

synes også, at der kan være kvaliteter fx ved den type 
venskaber, man kan have på nettet. Lige som der var 
kvaliteter ved at have en penneven i gamle dage (mon 
ikke de er en uddød race?). Men… der er noget, der er 
vigtigere end andet. Og der er noget, der kommer før 
noget andet. Der er noget, som udgør fundamentet. 
Evnen til koncentreret nærvær er en del af 
fundamentet. Et andet eksempel er erfaringer med 
krop og sanser og evnen til at bruge dem – de er også 
en del af fundamentet. Derfor bliver vi fx nødt til at 
drage omsorg for, at børnene lærer at klatre i træer, 
førend de får lov at bruge tid på at spille computer. At 
de leger med jord, ild og vand og får så mange 
sanseoplevelser, at de får det helt ind under huden, 
førend de får lov at bruge tid på passivt at lade sig 
underholde af tv.  
 
Så også af den årsag, holder vi skolen fri for elevernes 
mobiltelefoner (medmindre de skal bruges som 
arbejdsredskaber) og derfor er computeren i skolen et 
arbejdsredskab. Ikke andet! 
  
Det skal gøres meningsfuldt for børnene 
Børnene kan opfatte vores praksis som meget strenge 
regler. Modstanden er forudsigelig og naturlig. Jeg 
mener, at det så er de voksnes opgave at gøre 
reglerne meningsfulde for børnene, selvom de møder 
modstand. På samme måde som det er vores opgave 
at få børnene til at forstå, at der er en god mening 
med at vi ikke spiser pommes frites hver aften. For lige 
som de egentlig godt forstår, hvorfor den står på 
kartofler og råkost til hverdag, så kan børnene sagtens 
bringes til en forståelse af, hvorfor telefoner og 
computere er arbejdsredskaber i skolen. Men det 
kræver selvfølgelig, at både forældre og skole taler 
med børnene - og selv er gode forbilleder. Ligesom 
med de andre opdragelsesmæssige ting, vi 
samarbejder om, fx en sund hverdag. 
 
Nærværende voksne 

Det vi vil med børnene – det gør vi også selv. Derfor er 
det alle medarbejderes mål selv at være nærværende 
over for børnene. Det gør vi fx ved at bruge lang tid på 
at starte skoledagen i klasserne eller hele skolen 
sammen. Det gør vi ved altid at prioritere 
undervisningen frem for møder mellem voksne. Det 
gør vi ved at skabe opmærksomhed om 
undervisningen hos alle elever på en gang (og det 
kræver blandt andet, at alle elever er klar til 
undervisning, når undervisningen starter). Det gør vi 
ved at se på børnene, når vi taler med dem. Det gør vi 
ved ikke at have et lærerværelse, hvor lærerne isolerer 
sig fra børnene hver gang de ikke har time. Det gør vi 
ved at give børnene svar, når de spørger. 
 
Familien støber fundamentet 

Den del af fundamentet, der består af evnen til 
koncentreret nærvær, støbes i hjemmet. Det ligger 
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langt uden for skolens magt og opgave at støbe denne 
del, som helst skal være støbt allerede inden barnet 
starter i skole.  
Men hvorfor så overhovedet lægge så stor vægt på 
koncentreret nærvær i skolen, at vi ligefrem gider 
have en holdning til mobiltelefoni i skolen?  Fordi et 
fundament ikke er færdigt, når det er støbt. Det tager 
måske kun en dag eller to at støbe fundamentet til et 
hus. Men det tager flere måneder for det at tørre. Og 
her får skolen betydning. Den skal sammen med 
forældrene forsøge at skabe et klima, som fremmer 
tørringen. Og den skal sørge for, at de byggesten til 
fundamentet, som skolen bidrager med, er sten, der 
kan binde på det, der allerede er støbt i hjemmet, så 
fundamentet kommer til at bestå af materialer, der 
forstærker hinanden i stedet for at modarbejde 
hinanden. 
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