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SØGES:

robuste lærere
Der er næsten tre gange så mange
annoncer på jobindex.dk, der
efterspørger robusthed i kategorien
’lærer’, som der er i gennemsnittet
af alle annoncer på jobportalen.
Robusthedsbølgen er skyllet ind
over undervisningssektoren
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oogler man ”robusthed er det nye sort”, vælter
det frem med artikler i danske medier, der alle er
publiceret i år. De fastslår samstemmende, at et nyt
buzzword har set dagens lys.
Hvor man for 10 år siden fik fire hits, hvis man googlede
begrebet ’mental robusthed’, får du i dag 107 mio. hits, ifølge
en opgørelse fra Djøf.
Robusthedstrenden kan også registreres på jobindex.dk,

hvor man i slutningen af 2015 kunne læse:
”Selvstændig og engageret topper stadig listen som de mest
udbredte modeord i jobannoncer. Men de har fået følgeskab af
et par nye ord, nemlig robust og solid”.
Cirka seks procent af annoncerne på jobindex.dk indeholder
ordet ’robust’. Ikke i sig selv breaking news, kan man mene,
selvom det er en fordobling siden krisen i 2007. Det forholder
sig dog anderledes, når man søger i kategorien ’lærer’.
I skrivende stund søges der i 247 annoncer efter en lærer på
jobindex.dk.
I 41 af dem – ca. 17 procent – indgår ordet robust. Der er
med andre ord næsten tre gange så mange annoncer, som efterspørger robusthed blandt lærere, som der er i gennemsnittet af
alle annoncer på tværs af fagene.

TÆNK POSITIVT
Kursusmarkedet rider med på robusthedsbølgen og må tage sin
del af æren for de mange hits på Google.
‘Robusthed handler om at blive god til at klare dagens
udfordringer i stort og småt’, skriver en af de mange kursusudbydere, som tilbyder redskaber, metoder og koncepter, der kan
træne ens mentale robusthed.
‘Vi styrker dine medarbejderes robusthed og hårdførhed’,
skriver en anden. ’Modstandsdygtighed’, ’resiliens’, ’solid’ er
andre ord, der dukker op på konsulenternes hjemmesider.
Det klinger af en ny form for mental kompetenceudvikling,
som på den kontante og maskuline måde stikker en del af fra
den blødere og mere feminine tilgang til ’det hele menneske’,
som har kendetegnet stressforebyggelse de seneste par årtier.
Derfor vil det måske komme bag på nogen, at de selvhjælpsog managementbøger om robusthed, som er blevet internationale bestsellere, grundlæggende ’blot’ handler om at optræne
et optimistisk mindset.
Martin E.P. Seligman, forfatter til Learned Optimism: How
to Change Your Mind and Your Life , er udråbt til at være fader
til den nye forskning i The Resilience Factor – ’robusthedsfaktoren’, der får mennesket til at stå imod og rejse sig op, når
tilværelsen har lagt én ned.
”Efter mere end 15 års forskning opdagede mine kolleger og
jeg, at nøglen (til robusthed, red.) er optimisme”, skriver Martin E.P. Seligman i den videnskabelige artikel Buliding Resilience
i Harvard Business Review allerede i 2006.

SKÆVVREDET BUZZWORD
Den ide indenfor den positive psykologi, at et talent for
		

robusthed kan trænes som ethvert andet talent, møder hård
videnskabelig kritik.
En af de første herhjemme, der allerede i begyndelsen af
2015 bloggede om, at der var ’et nyt skævvredet buzzword’
under opsejling, er psykolog og forfatter Dorthe Birkmose.
»Den positive psykologis udlægning af robusthed kolliderer med seriøse forskningsresultater indenfor emnet.
Der er lavet masser af forskning i, hvad der gør os robuste. Resultaterne peger entydigt på, at det enkelte menneskes robusthed ikke kan forstås uafhængigt af de sociale
sammenhænge, man befinder sig i«, siger Dorthe Birkmose.
De store gennembrud indenfor forskning i robusthed kom
i 60'erne indenfor børnepsykologien. Forskerne undrede
sig over de stærkt omsorgssvigtede børn, som ikke tog nær
så meget skade, som forskerne forventede, når man tog de
belastninger, de havde været udsat for, i betragtning.
Hvad var det for en faktor, som gjorde, at mønsterbryderne i modsætning til de andre børn, som gentog deres
forældres mønstre, voksede op og klarede sig?
Havde de et særligt personlighedstræk, som gjorde, at de
kunne gøre sig immune overfor en traumatisk opvækst?
»Når forskerne ledte efter robusthed som et personlighedstræk, kunne de ikke finde det. Da de kiggede nærmere efter, fandt de, at mønsterbryderne på et eller andet
tidspunkt var blevet set og hjulpet af et andet menneske på
et eller flere afgørende tidspunkter i deres liv, hvor de havde
brug for hjælp.
Resultatet gjorde, at forskerne måtte skifte fokus fra det
personlighedspsykologiske til det socialpsykologiske og konkludere: Man kan godt hjælpe andre mennesker til at blive
mere robuste. Men de kan ikke gøre sig selv robuste.
På samme måde kan man gøre sine medarbejdere mere
robuste ved at hjælpe dem i situationer, hvor de har det
svært. Ikke ved at træne dem i positiv tænkning«, siger Dorthe Birkmose.

DET HALVT FYLDTE GLAS
Psykolog Morten Holler fra Danske Erhvervspsykologer
og Dansk Krisekorps opfordrer undervisningssektoren til
at reflektere over den høje efterspørgsel efter robusthed i
jobannoncerne.
»Faren for at individualisere et strukturelt problem ligger
lige om hjørnet.
Derfor er det en god ide for både den enkelte lærer og
institution at stoppe op og forholde sig kritisk til, hvad det
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egentlig er, der efterspørges. Hvad betyder robusthed? Det
står ikke klart«, siger Morten Holler, som ikke mener, der er
noget i vejen for, at man kan tage en diskussion om, hvad de
enkelte lærere og hele lærerkollegiet har af ressourcer.
Men det er skadeligt for det psykiske arbejdsmiljø, hvis
man tror, at man kan hjælpe sig selv til hvad som helst uden at
tage hensyn til de rammer og vilkår, man arbejder under, eller
til ens biologi.
»Nogle mennesker kan løfte 100 kg, andre kan løfte 50.
Hvis man beder dem, der kun kan løfte 50 kg, om at løfte 100,
så opstår der et problem, for det kan de ikke.
Hvis man oveni sender dem på kursus, så de kan lære at se
det halvt fyldte glas i stedet for det halvtomme, så bliver det
decideret farligt«, siger Morten Holler.
Når man allerede har gjort opmærksom på i jobannoncen,
at ‘disse arbejdsvilkår fordrer din robusthed’, så er det svært
som medarbejder at komme bagefter og sige, at man ikke kan
klare vilkåret, mener han.
»Når man bruger robust som en standardbetegnelse, bliver
det uundgåeligt til en ny måde at få sagt på, at: ’Vi lægger al
ansvaret for de arbejdsvilkår, vi tilbyder dig, over på dig’.
Det lukker for den relevante undersøgelse af, hvem der
kan løfte hvad på en arbejdsplads. Som kun bør foregå i fuld
respekt for, at nogle kan løfte mere end andre«, siger Morten
Holler.
Den positive psykologis grundlæggende tese er, at ’det du
fokuserer på, skaber du mere af’. Det er en universel sandhed,
man ikke kan komme uden om, mener han.
»Hvis mennesker ser venligt på deres besvær, så går det
nemmere for dem at håndtere det.
Ser man fx venligt på at have hovedpine, så sendes der hormoner ud i organismen som mindsker hovedpinen eller gør
den mere tålelig. Selve biologien reagerer på indstillingen.
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Det er værd at være opmærksom på, for det ligger i den
danske kultur, at vi definerer vores identitet gennem vores
vanskeligheder. Vi er generelt mere optagede af at tale om,
hvor svært det er, end vi er optagede af at løse de negative konsekvenser af vores arbejde i fællesskab«,
siger Morten Holler.
Et stykke ad vejen har det været
godt at bringe positiv psykologi i
spil, mener han.
»Hvis man er i gang med at tale
sig selv ned under brædderne, så
kan det være en god ide at kigge
efter det halvt fyldte glas.
Men det duer ikke, hvis man får
lagt en generel og typificerende
robusthedsstandard ud over en hel
arbejdsplads – ’det skal vi kunne
holde til her’. Derfor mener jeg
også, man skal være påpasselig med at efterspørge robusthed i
en jobannonce«, siger Morten Holler.

Hvad mener I
med robust?
”Vi søger en klar og tydelig voksen, som er
fysisk og psykisk robust”, står der i Heldagsskolen Krumtappens annonce på jobindex.dk.
Men hvad mener skolen med 'robust'? Forstander Tom Jensen svarer:
»Min erfaring er, at arbejdet på skolen kræver, at man har en personlig udstråling og et
overskud til at håndtere svære situationer. Det
kræver robusthed.
Men det handler også om at være stærk til
at bearbejde situationer.
Hvis man knækker sammen derhjemme,
fordi der er én, som har råbt ’jeg smadrer dig’,
så får man et problem på arbejdet.
Så det er ikke store muskler, vi taler om,
men en personlighed og en psyke, som kan
håndtere og bearbejde de pressede situationer«, siger Tom Jensen.

