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Flowet i fordybelsesboblen  

 

Træt og frustreret trådte jeg ind i klasselokalet. Sikke en dårlig morgen. Lillebror havde lavet 

scener, og mor og far havde været stressede. Det dunkede i mit hoved. Jeg havde været sent 

på den, og var løbet hele vejen til skolen. Typisk mig! Forpustet plantede jeg min numse 

solidt på stolen og fandt min computer frem.  

 

Dagens første modul var matematik. Vores lærer prøvede ihærdigt at rette vores 

opmærksomhed mod den store, grønne tavle bagerst i lokalet. Den dag skulle vi lære om 

kvadratsætningernes tre geometriske beviser. Jeg så tydeligt, hvordan hele lærerens krop 

sitrede, imens han underviste. Han var kernekraftværket, der bragte energi ud til alle os 

elever. Øjnene lyste. Sikke en fryd.  

Han satte os i gang med at lave beviserne selv. Gisp, jeg mærkede, hvordan frustration steg 

mig til hovedet. Hvordan i al verden havde han forestillet sig, at vi kunne lave beviserne 

uden, at de var blevet gennemgået? Det hele virkede uoverskueligt. Jeg rejste mig og gik hen 

til vinduet og åbnede det. Jeg hørte regnen tromme mod skolens tag og mærkede den kolde 

vind mod min kind.  

 

Da jeg havde sundet mig, satte jeg mig igen og kiggede på opgaven. Jeg grublede, prøvede at 

anvende lærerens illustrative eksempler med bævere og oddere i den dødirriterende opgave. 

Så slog det mig. Nu vidste jeg, hvordan det første bevis skulle laves. Tak bævere og oddere! 

Det var et kvantespring af en oplevelse. Med fornyet gåpåmod begav jeg mig straks i kast 

med det andet bevis. Også denne gang lykkedes det mig at gennemskue beviset. Jeg kunne 

mærke, hvordan hele min krop blev fyldt med energi. Jeg var stolt og tilfreds. Sikke en succes 

- det ville jeg have mere af. Fuld af begejstring kastede jeg mig lystigt over det sidste og 

sværeste bevis. Jeg kunne mærke, hvordan spændingen steg. Tænk, hvis jeg også kunne løse 

denne opgave. Jeg mærkede, hvordan jeg trak mig helt ind i mig selv og glemte alt om tid og 

sted. Det var bare mig og opgaven. Min hovedpine var for længst forsvundet, beviset løste 

næsten sig selv, og jeg var helt euforisk - uovervindelig. Tænk, at matematik kunne være så 

sjovt.  

 

Klokken ringede, og med ét blev jeg revet ud af mit flow. Øv! 

Frisk som et nyplukket mynteblad og i godt humør forlod jeg klasseværelset. Pludselig 

forstod jeg hans passion. Læreren havde ret, da han påstod, at vi kunne løse de geometriske 

beviser selv.  

Jeg elsker timer som denne. Timer, hvor man løser opgaver, omsluttes af fordybelsesboblen 

og mister fornemmelsen for tid og sted. Timer, hvor jeg mærker flowet. Dét er den bedste 

undervisning! 

 


