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Læsekreds om ”Tidsorganiseringer i velfærdsprofessionerne” 
 

Torsdag d. 14. januar 2016  starter vi en ny læsekreds op, som skal gøre os klogere på tidsorganiseringer, 

tidsteknologier og forståelser af tid i velfærdsprofessionerne.  

Hvorfor en læsekreds om tid? 
Velfærdsprofessionerne er alle som én ”pressede på tiden”, taler om at de ikke har nok af den, og forventes 

at løbe hurtigere og hurtigere for at producere mere velfærd for pengene.  Det er nok ret fælles. Men vores 

antagelse er, at dette pres kommer til udtryk på helt forskellige måder fra profession til profession, fordi 

arbejdet ganske enkelt er forskelligt og implicerer forskellige tidsligheder. I skolen er det nødvendigt med 

forberedelsestid, på hospitalerne er det nødvendigt at have en slags ”beredskabstid” eller ”tidsbuffer”, og i 

en børnehave er det måske vigtigt at have ”langsom tid” nogle gange om dagen – for bare at nævne nogle 

måder hvorpå man kunne forestille sig at professionernes tidsligheder kunne adskille sig fra hinanden. 

Derfor må man formode at alle tidsorganiseringer ikke er lige velegnede alle steder. Og derfor vil vi gerne 

undersøge, hvordan de forskellige professioner helt konkret ”organiserer tiden”: Lægger de skemaer? 

Tæller de? skriver de ”timer” ned på papirer eller i systemer, og hvor rejser de tal og timer så hen? Er der 

særlige rytmer? Hvem bestemmer over tiden? Etc... 

Vi er 6 mennesker, der skal lave feltarbejde på skoleområdet, hvor ”bestemmeretten” over tiden netop er 

skiftet fra lærerne til lederne, som til gengæld har fået at vide, at de ikke må tælle timer...men som stadig 

skal fordele fag og opgaver og lægge skemaer. Hvordan gør de mon det, og hvad siger og oplever lærere, 

pædagoger og børn? Men vi har også behov for teoretiske perspektiver på tid, og det er derfor vi starter 

læsekredsen, og vi vil meget gerne invitere folk fra andre professioner til at være med i læsekredsen, fordi 

vi jo netop tror at tidslighederne kan vise sig at være ens på nogle måder og forskellige på andre. 

Nedenfor kan du se de planlagte tematikker for de første 7 læsekredsgange, der løber henover vinter og 

forår 2016. Tanken er at gøre læsekredsen dynamisk. Vi har med de første 7 tematikker nogle bud på 

relevante tekster, men tematikkerne er bestemt også åbne for øvrige tekstforslag og vi vil også i fællesskab 

bestemme, hvilke tematikker, der kommer til at følge efter de første 7 læsekredsgange.   

Tidspunkter og tilmelding 
Vi håber at nogle af jer har lyst til at være med, og selvom I ikke har mulighed for at deltage på alle gangene 

skal I være velkomne. Nedenfor kan I se det foreløbige program. Læsekredsen afholdes en gang om 

måneden og altid på en torsdag kl. 13-15. Hvor det er muligt at giver mening har vi forsøgt at invitere 

forskere til at udfolde en særlig tematik – eller et særligt fokus på tid i organisationer.  

Hvis du vil deltage i læsekredsen, skal du tilmelde dig til Rikke Pedersen på e-mail: ripe@ucc.dk (når du 

har tilmeldt dig, modtager du en henvisning til de tekster, der er valgt til den næstkommende tematik)  

Mange hilsner fra 

Nana Vaaben og resten af folkene på tidsprojektet (p.t. er det Rikke Pedersen, Didde Humle, Pia Böwadt, 

Jacob Clausen og Henriette Sonne) 
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Temaer for læsekredsen vinter/forår 2016  

1. Introduktion til studier af tid i tilknytning til organisation og ledelse (14. januar 2016) 

Vi åbner ballet med to tekster fra antologien ”Making Time – Time and management in modern 

organizations”, der er fra 2003 og redigeret af Richard Whipp, Barbara Adam og Ida Sabelis.  

Adam, Barbara, Richard Whipp og Ida Sabelis’: Choreagraphing Time and Management: Traditions, 

Developments, and Opportunities. 

Rehn, Alf: Time and Management as a Morality tale, or “what’s wrong with Linear Time, Damn It?” 

Ansvarlige: Nana og Rikke 

2. Acceleret vs. langsom tid med afsæt i Frankfurterskolen (11. februar) 

Denne tematik diskuterer ”4. generation” af Frankfurterskolens bidrag til aktuelle tidsperspektiver. Dette 

gøres med afsæt i det accelerationsbegreb, som Hartmut Rosa og Willam E. Scheuerman skriver frem i 

deres High-speed society: social acceleration, power, and modernity (2008). Ansvarlig Pia Böwadt 

3. Tid som økonomisk ressource/vareliggørelse af tiden (10. marts) 

Denne tematik tager favntag med den klassiske anskuelse af tid som en økonomisk ressource ved både at 

skue tilbage til Webers ”Den Protestantiske etik og Kapitalismens ånd” – og diskutere denne i relation til 

aktuelle perspektiver på tidens vareliggørelse. Ansvarlig Nana 

4. ’Tidsskygger’ og kronotoper (7. april)  

Denne tematik sætter fokus på Anne Reff Pedersens begreber om bl.a. tidsskygger og kronotoper og Anne 

kommer selv og holder oplæg om det.  Ansvarlig Nana 

5. Timesqueeze - and the lack of control of time (5. maj)  

Tematikken diskuterer tid i relation til nye klasse- og arbejdsstrukturer, som i følge fx Guy Standing udfolder 

sig i takt med globale forandringsprocesser. Vi læser kapitel 5 i ”The precariat: The new dangerous Class 

(2014)” samt noget yderligere. Ansvarlig: Nana 

3. Tid og rytmer i organisationer (2. juni)  

Tematikken tid og rytmer i organisationer sætter fokus på, hvordan tid kan indfanges gennem  

rytmeanalyser (Lefebvre 2004) – og vi diskuterer, hvordan et blik for rytmer kan være med til at indfange  

organisatoriske rum som sanselige, kropslige og tidslige. Malou Juelskjær holder oplæg. Ansvarlig Nana 

 


