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Available time dækker planlagt tid, hvor eleven er 
tænkt at modtage undervisning. Det kan også over-
sættes til de timeressourcer, en kommune eller skole 
stiller til rådighed.

Allocated time er den tid, der er sat af til konkret læ-
ring i et enkelt fag eller område. Tiden vil i praksis 
begrænses af uplanlagte forstyrrelser, urolige elever, 
lektioner, der starter for sent som følge af manglende 
præcist fremmøde efter frikvarterer, usikker uddeling 
af materialer, elevers manglende koncentration, uen-
gagerende undervisning, uautoriserede pauser m.m. 

Time on task eller engaged time er tid, hvor eleven 
faktisk arbejder. En begrænsning i den forbindelse 
kan være, at stoffet er for svært eller for let, så eleven 
ikke opnår en optimal progression i sin læring.

Academic learning time er den mest effektive og kva-
litetsfulde tidsanvendelse, idet eleven er fordybet i et 
læringsforløb, som passer til elevens niveau. 

Undersøgelser af effekten af tid viser forskellige re-
sultater alt efter, hvilket tidsbegreb der anvendes. Der 
foreligger et meget omfattende dansk forsøg, der nu 

Oven på 2013-forårets ophedede debatter om under-
visningstidens betydning er der brug for et nøgternt 
syn på, hvad forskningen egentlig viser om timetal og 
kvalitet.

Inden for det forskningsmæssige område var det 
Carroll (1963), som var den første, der fremsatte en 
teoretisk ramme for relationen mellem undervisnings-
tid og læringskvalitet. Carroll mente, at en elevs evne 
kunne defineres som mængden af den tid, en elev 
skal bruge til at opnå et givent resultat. Det kan ven-
des om til at sige, at en elevs læringsresultat afhæn-
ger af den tid, der af eleven anvendes til læring. Car-
roll pegede i den forbindelse dog på, at det er den tid, 
en elev er virkelig engageret i en opgave, der betyder 
noget. Han betegnede dette som ”time on task”, der 
senere er blevet et helt centralt begreb i forskningen.

I den senere forskning, i særdeleshed i California Be-
ginning Teacher Evaluation Study fra 1972-78 (Fisher 
et al. 1978), har man defineret to yderligere vigtige 
tidsbegreber, nemlig ”allocated time” og ”academic 
learning time”, hvortil man kan føje ”available time”. 
Hertil kommer ”engaged time” (der svarer til ”time on 
task”). Vi står derefter med fire niveauer af tid.
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