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Gjorde 00’ernes og 10’ernes styringsoptimisme sig blind for, at 
nok kan man introducere og kræve nye, avancerede styrings- og 
ledelsesteknologier, mens det straks er mere komplekst, hvordan 
samme teknologier bruges ude i praksis? 

Hvilke rationaliteter og hverdagsforståelser om for eksempel køn 
blev ledelsesteknologierne koblet med, og hvilke uintenderede 
konsekvenser fi k implementeringen af teknologierne for såvel 
organisationen som dens medlemmer?   

Hvad skete der for eksempel med skoleorganisationen, da man 
besluttede sig for at coache og skole børn til selvledelse, og de 
tog opgaven på sig - bare ikke alle sammen og ikke nødvendigvis 
på den måde, vi havde tænkt os? 

1 Denne tekst er et rent fi ktions-essay. Det er skrevet i 2008, men 
foregiver at være skrevet i 2025. Artiklen er altså et tankeeksperi-
ment, der er skrevet frem ved hjælp af Institut For fremtidsforsk-
nings fi re scenarier, Folkeskolen 2025, vedrørende folkeskolen, 
samt ved at forstørre og overdrive de spirer og tendenser vedrø-
rende køn og etnicitet, man kan iagttage i skolen 2008. Det er en 
fi ktionalisering, der tager udgangspunkt i det aktuelle og frem-
driver det mulige. En fi ktionalisering langt væk fra virkeligheden 
anno 2008. Og måske alligevel ikke…

Human Ressource Ministeriets, (det tidligere Undervisnings-
ministerium, red.), opgørelser for år 2024 viser, at gennemfør-
selsprocenterne stadig ikke er nået op på de 95 procent, som 
den danske regering satte som målsætning i begyndelsen af 
dette årtusinde. Igen i år ser vi, at der bag de samlede tal, 
gemmer sig et kønnet mønster, hvor gennemførselsprocen-
terne for skoleelever i drengekroppe er umådeligt meget dår-
ligere end gennemførselsprocenterne for elever i pigekroppe. 
især drenge med etnisk minoritetsbaggrund glimrer ved deres 
fravær ved afgangseksamener, på de gymnasiale uddannel-
ser og de højere videregående uddannelser. Pigerne derimod 
ser - uanset etnisk baggrund - derimod ud til at stryge igen-
nem uddannelsessystemet, og ikke nok med det, så påtager 
pigerne sig, som også de snart 20 år gamle citater i indlednin-
gen antyder, skolens opgaver som for eksempel mobbekon-
sulenter og biblioteksmedarbejdere. Ligesom det er pigerne, 
der generelt set tager lederskab i form af evaluering af skolens 
medlemmer og problemknusning i skolerummet. 

Hvordan er det kommet dertil? Hvordan kan det være, at dren-
gene generelt set og etnisk minoritetsdrenge især kommer til 
at forlade uddannelsessystem i utide - og frem for at indgå i 
skoleorganisationen og påtage sig lederskab snarere ryger i 
opposition? Vi har jo videnstilbud, der peger på, at frafald kan 
skyldes manglende elevforudsætninger og ikke nok støttende 
familiebaggrund, men kan disse skoleeksterne faktorer alene 
forklare et frafald og en manglende deltagelse fra bestemte 
grupper? 

Vi bør i en tid med øget global konkurrence spørge til, om sko-
len internt organiserer og leder læringsrummet på måder, der 
ikke blot tager højde for, men også producerer drengekøn og 
etnisk minoriseret drengekøn i en uhensigtsmæssig retning. 

Vi bør - med et kig til den globale konkurrence og skolens 
plads i lokalsamfundets opgaver undersøge hvordan forvent-
ninger om køn går i spænd med behovet for at få alle elevers 
ressourcer løftet frem. Overså de store moderniserings- og 
reformtiltag, folkeskolen undergik i 10’erne noget helt cen-
tralt, da den med nye styrings- og ledelsesteknologisk ind-
greb satte skoleorganisations vante magtordner i spil? Nemlig 
skolens levede liv og det mylder af forhandlinger og differen-
tieringer, som det rummer? Overså man hvorvidt og hvordan 
køn og racialiseret etnicitet kan blive virksomt i de ledelses-
tiltag, folkeskolen introducerede i århundredets begyndelse, 
og hvorvidt og hvordan interaktionen imellem ledelsesformer 
og gamle differentieringsmekanismer kan skabe en skoleor-
ganisation, hvor bestemte grupper falder fra? 

AF DORTHE STAUNÆS 

Omskoling af børnemagt 
2025– en udfordring for 
fremtidens skoleledelse?

Læring i drenge- og pigekroppe 

”Jeg vil jo gerne have gjort noget ved det. Jeg har jo også 
været nede og snakke med skoleinspektøren og sådan 
noget om det, fordi jeg synes, der er for meget larm 
og for mange slåskampe. Jeg er så bare gået derned 
og spurgt hendes sekretær om, hvornår hun havde tid, 
så fi k jeg så en tid den samme dag. Skoleinspektøren, 
hun sagde også, at hvis der var nogle fl ere problemer, 
så skulle jeg bare skrive det til hende, og det har jeg 
jo så gjort, og så har hun taget det op med lærerne.”  
(Helene, 13 år 2008).

”Jeg skal snakke med Annette i det store frikvarter, fordi 
mig og Line, vi synes, at Annette hun er en rigtigt god 

lærer, og vi synes at hun er mere end en lærer for os, 
fordi hun har hjulpet med mange ting og sådan noget, 
så vil vi gerne lige fortælle hende det, så hun lige ved 
det og sådan.” (Birgül, 13 år 2008).



Optimering og ledelse af  
elevernes humane resurser

10’ernes moderniserings- og reformtiltage medførte et hav af 
nye styrings- og ledelsesformer. Groft sagt kunne tiltagene 
inddeles i to kategorier: For det første ’power technologies 
of performance’ (Dean 1999). Det er styringsteknologier til at 
måle, monitorere og kontrollere, som intensiverer evaluerin-
ger, kontrol og disciplinering og som trækker på en magt-
form, der bøjer elevens vilje under en anden vilje (Bjerg og 
Knudsen 2007). Den anden kategori er ’power technologies 
of agency’. (Dean 1999), det vil sige ledelsesteknologier, som 
har til formål at ’optimere de menneskelige ressourcer’ ved 
at maximere individuel frihed og produktive potentialer og 
som trækker på en magt form, der bøjer elevens vilje til selv 
at ville (Bjerg og Knudsen 2007). I skolen miksede man de to 
magtformer - i øvrigt i lighed med andre offentlige og private 
organisationer på den tid, men jeg vil her koncentrere mig om 
den sidstnævnte form. 

I gamle forskningsartikler fra den tid kan man møde de første 
spirer til selvledelses - og relationsledelsesteknologier i form 
af for eksempel coaching, familieklasser og elevsamtaler, det 
vil sige en slags medarbejder-udviklings-samtaler i børne-
højde. Tiltag som de nævnte indvarslede en ny professiona-
liseret håndtering af skoleelever. Det er her, hvor man ikke 
længere ville nøjes med skolen i et dannelsesperspektiv eller 
medborgerperspektiv, men også begyndte at betragte elever 
i økonomiske og konkurrencemæssige optikker, som ‘human 
ressources’, der kunne optimeres og kultiveres. Ligesom det 
var her, hvor man ikke længere så læreren som formidler af 
viden, men som coach og guidende inspirator i forhold til 
elevens mentale udviklingsprocesser. Som en lærer sagde til 
en elev under en elevsamtale i 2006: 

”Hvis jeg kan styre din opmærksomhed hen på det [elevens 
forholdemåde i forhold til en bestemte gruppe af medelever, 
DS], og sige ’sådan er det’, hvis jeg siger, at sådan er det, så 
vil din opmærksomhed omkring det vokse.”

Elever blev altså anset som udviklings- og formbare, og lære-
rens opgave var således transformeret fra hovedsagelig fagdi-
daktisk injektion af viden til facilitering af læringsprocesser 
og at lede eleverne gennem det man kan kalde ændringer af 
meningskabelsesprocesser eller narrativ bevidsthedsændring. 
At optimere skolens humane resurser kom til at handle om at 
kultivere elevens følelser, identiteter og tankemåder, og den 
narrative bevidsthedsændrende proces kunne foregå optimalt, 
hvis elevernes egen opmærksomhed mod et givent emne 
kunne vokse. Eleverne skulle selv medvirke aktivt til målsæt-
ning, evaluering og refleksion over samme.  For eksempel blev 
alle elever tilbudt en såkaldt elevsamtale, det vil sige en sam-
tale, hvor elevens personlige, sociale og faglige udvikling blev 
evalueret, og hvor det var muligt at opstille nye mål og aftale 
nye strategier til at nå disse. Det særlige i disse samtaler var 
forventningen om, at eleven selv deltog i evaluering, målsæt-
ning og strategiudvikling og brugen af redskaber fra forskellige 
coaching- og terapiformer var udbredte for eksempel igennem 
spørgsmål som ”Hvordan tænker du selv, at målet kan nås?” 
Hvad forhindrer dig i at målet?” ”Hvordan kan jeg hjælpe dig 
med at komme hen til dit mål?” Spørgsmålene skulle være 
refleksions-initierende og guide eleven videre. 

Spørgsmålet er, om 00’ernes og 10’ernes styringsoptimisme 
var blind for, at nok kan man introducere og kræve nye, avan-
cerede styrings- og ledelsesteknologier. Men det er straks 
mere komplekst, hvordan samme teknologier implemente-
res og bruges i praksis. Ligesom effekten er uvis. 

Hvad skete der i praksis, da man besluttede sig for at skole 
børn til selvledelse? Tog de - og hvordan tog de - opgaven på 
sig? Gjorde de det alle sammen, og gjorde de det nødven-
digvis på den måde, vi havde forestillet os? Hvad skete der 
bagefter med skoleorganisationen, og hvad kom den organi-
satoriske ændring så i næste omgang til at betyde for de børn 
og voksne, der er organisationens indbyggere?  

Når skoleledelse bliver børnemagt

Lad mig først vise et par eksempler på børn, der tog (selv)leder-
skabet på sig. I en af artiklerne fra dengang (Staunæs 2008a) 
møder vi 13-årige Helene, der, om man så må sige, tog sagen 
om egen skolegang i egen hånd, indsamlede dokumentation 
for et ringe miljø i klaseværelset, etablerede et møde med 
skolelederen og fik denne overbevist om at lærerne måtte 
håndtere klasserummet på en ny måde. Helene fortæller

”Jeg vil jo gerne have gjort noget ved det. Jeg har jo også været 
nede og snakke med skoleinspektøren, fordi jeg synes der er 
for meget larm og for mange slåskampe. Jeg er så bare gået 
derned og spurgt hendes sekretær om, hvornår hun havde tid. 
Så fik jeg så en tid den samme dag. Skoleinspektøren, hun 
sagde også, at hvis der var nogle flere problemer, så skulle jeg 
bare skrive det til hende, og det har jeg jo så gjort, og så har 
hun taget det op med lærerne.” 

Efter mødet med skolelederen fortsatte Helene med ildhu 
sit arbejde med at forbedre og kvalitetssikre klassemiljøet, 
og til det formål lånte hun et af de styringsredskaber, der på 
daværende tidspunkt var i højsæde i skolen og andre offentlig 
institutioner, nemlig dokumentation. Helene fortæller: 

”Og så har vi jo lige haft den ordning med, at drengene er 
inde i en uge, og pigerne er inde i en uge. Når pigerne er inde, 
så drengene, de bliver ved med at komme ind i klassen hele 
tiden. Hele tiden skal de ind og kigge efter et eller andet. 
Sådan har det været den første uge, at hvert frikvarter, var der 
næsten fem inde eller sådan noget. Så begyndte vi så at skrive 
det ned: Hvem det var der hele tiden kom ind, og hvordan de 
kom ind - altså om de kom ind og spurgte: ”øh, må vi godt 
lige komme ind og hente vores ting?” Eller om de bare spar-
kede døren ind, løb ind og skubbede til os for at hente deres 
ting, ik. På en eller anden måde måtte vi jo bevise, at de var 
inde hele tiden ik, og så var der en, der sagde: ’Jamen, vi kan 
jo bare skrive det ned og så vise det til lærerne.’”

Helene tog lederskabet på sig og regulerede på elevernes 
indbyrdes relationer ved hjælp af dokumentation og møder 
med skolelederen, mens 13-årige Birgül evaluerede lærernes 
praksis og gav dem mundtligt og anerkendende feedback, når 
lærernes indsats lykkedes: 

”Jeg skal snakke med Annette om det i det store frikvarter, 
fordi mig og Line skal lige snakke om nogle ting, fordi vi 
synes, at Annette er en rigtigt god lærer, og vi synes, at hun 
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Læring i drenge- og pigekroppe 

er mere end en lærer for os, fordi hun har hjulpet med mange 
ting og sådan noget, så vil vi gerne lige fortælle hende det, så 
hun lige ved det og sådan.”

Niårige Caroline fra indskoling gik skridtet videre og forsøgte 
ikke blot at disciplinere medeleverne og få indfl ydelse på 
lærernes forholdemåder. Caroline evaluerede og opstillede 
nye mål mere direkte i det, der dengang hed en skole-hjem-
samtale. I samtalen vurderede hun, at lærerens måder at 
håndtere klassen på gennem skældud ikke var vejen til god 
’class room management’. Det ville hun ifølge Carolines vur-
dering ikke få noget ud af. Caroline foreslog derfor - med tyde-
lig reference til teknikkerne i anerkendende skoleledelse -, at 
Annette begyndte at lede sig selv lidt ofte på den måde, som 
Carolines medelever følte lyst, behag og glæde ved, nemlig 
stille og rolige forklaringer, sådan som hun nogen gange var 
så god til. Læreren måtte som skolelederen i det foregående 
eksempel, forholde sig til elevens forslag og love forbedring, 
inden samtalen blev afsluttet.

Helene og Birgül fra udskolingen og Caroline fra indskoling 
blev nogle af datidens pionerer med deres måder at suspen-
dere relationen imellem den vante autoritet og magt og i 
stedet sætte sig selv ind som udøvere af magt og brugere 
af ledelsesteknologier. Uden besvær, men tværtimod hjulpet 
af såvel embedsværkets som skoleaktørers idealer om selv-
ledelse og teknikker som evaluering, anerkendelse og doku-
mentation, opløste de to piger dengang de kategorier, der tra-
ditionelt havde domineret skolen, nemlig elever og lærere.   

Her i 2025 er vi vidner til et langt mere differentieret billede. 
Som i andre offentlige institutioner er der sat nye konstitutive 
betingelser for, hvad skolens sociale kategorier og identiteter 
som for eksempel elev, lærer, leder, forældre, vikar, psykolog 
kan indeholde. 

I den bevægelse blev de tre piger mere end blot elever, ja 
de nærmede sig en kategori som næsten-lærere, der tog 
redskaber i brug, der traditionelt i folkeskolen var tænkt 
rettet mod eleverne, og som traditionelt set var redskaber 
forbeholdt skoleaktører i voksenkroppe. Ved at bladre gamle 
interviewudskrifter igennem fra 2006 kan man høre, hvordan 
pigernes dokumentations-iver er et ekko af deres læreres 
trang til/behov for samme: 

”Så har vi også de her famøse sedler hvor vi noterer ned 
hvilken elev i hvilken uge har glemt hvilke materialer i 
hvilke lektioner. Den skal så med hjem og returneres 
mandagen efter.  Vi er nødt til at dokumentere en masse 
for, at det bliver, altså føler jeg, at det bliver så profes-

sionelt som overhovedet muligt.” (Rikke, lærer).

Ved at mime lærernes måde at gøre sig professionelle på blev 
Caroline, Helene og Birgül til som nogle, der ikke kun ’poli-
cede’ og korrigerede sig selv, men også de larmende drenge 
og de uformående lærere. Caroline og Helene blev ikke blot 
selv regerbare, men samtidig nogle, der kunne lede andre. 
Med deres mimeri indvarslede de en dis-organiserende for-
skydning i skolens magtbalancer og hierarkier og dermed en 
suspendering af de autoritets- og magtfordelinger, der i det 
forrige århundrede var givne, nemlig, at skoleaktører i børne-
kroppe automatisk tilhørte én særlig gruppe, nemlig elever-

nes, der var anderledes end og hierarkisk lavere stillede end 
voksne skoleaktører. Billedet blev mere mudret. Børn kunne 
blive mere-end-elever, som de voksne måtte tage alvorligt og 
hvis klager og forslag, man ikke kunne negligere, men måtte 
gå i dialog med og følge op på. Børnene blev ikke blot for-
stået som forskelsløse kroppe i et skolerum, der med den 
rette undervisning med tiden skal blive voksne. De blev i 
højere grad udpeget som resurser og kapaciteter, der aktivt 
skulle skabe og sætte præmisserne for skolen og skolen som 
organisation. 

Her i år 2025 fi nder vi typer som Caroline, Birgül, Helene i alle 
landets skoleorganisationer. Deres tilstedeværelse og kom-
petencer vidner om en skoleorganisation anno 2025, der har 
ændret sig fundamentalt, og hvor børnemagt ikke bare er et 
slagord var 1970’erne, men faktisk forekommende, og hvor 
organisatorisk indfl ydelse, evaluering og ledelse på andre end 
en selv ikke er givne eller forbeholdt skoleaktører i voksen-
kroppe. 2

Det er bemærkelsesværdigt så lidt børnene optræder i de 
artikler, der er skrevet om ledelse i begyndelsen af dette årtu-
sinde. Måske kom det bag på skoleaktører og skoleforskere, at 
børnene blev så vægtige aktører, og at den selvledelse, man 
søgte at støtte, blev transformeret til ledelse af sig selv til at 
lede andre. Også en del af datidens mere kritiske forsknings-
artikler om skoleledelse overså på trods af fokus på elevpla-
ner, elevsamtaler og skolen som lærende organisation det 
potentiale for børnemagt, der blev skabt. En del opfattede de 
nye ledelses- og styringsteknologier som nye måder for subtil 
undertrykkelse, som nye måder at styre sjælene på, mens der 
var mindre fokus på det handleproducerende og den radikale 
ændring af de organisatoriske magtforhold. 

En køns- og etnicitetsdifferentieret børnemagt

Nu var det ikke sådan, at børnene bare tog over, fordi de havde 
’fået nok’. Det var snarere sådan, at den ledelsesform, der blev 
ført i skolerne, netop gjorde det muligt for børnene at lede 
sig selv. Det var en form for skolet selvledelse, der blev til en 
skolet børnemagt. På sin vis blev idealer indfriet med elever 
som Caroline, Helene og Birgül. De kom oven i købet tættere 
på og allierede sig med skolens etablerede magtpositioner 
og autoriteter. Men der var tale om en differentieret form for 
børnemagt. Det var nemlig ikke alle børn, der blev næsten-
lærere eller mere-end-en-elev. Andre kom længere væk fra og 
ofte i modsætning til skolens autoriteter. Det var ikke alle 
børn, der tog denne særlige form for skoleledelse på sig, og 
det var heller ikke alle børn, der blev genkendt af de øvrige 
skoleaktører som nogle, der gjorde det på en umiddelbart 
genkendelig eller legitim måde. Videooptagelser og interview 

2 Skolens vante magtordner blev sat i spil qua andre tiltag end 
selvledelsens. For eksempel kan man i artiklen Styring af emotionel 
modstand - En ornl’i syg ledelsesudfordring (Staunæs 2008b) læse 
om hvordan to mandlige lærere med fuld opbakning fra skolele-
delsen udfører en art class room management, hvor de leder på 
drenges indbyrdes relationer ved at deltage i kammeratskabskul-
turen, låne elevernes sprog og malebonde med eleverne. De bliver 
i denne manøvre en art mindre en lærere og næsten elever. Det 
interessant i den analyse her er, hvordan det igen er skoleaktører 
i mandekroppe, der allierer sig’ ned ad’ og væk fra de vante skole-
autoriteter ’op ad’.



fra 2006 viser, at ofte, når drengene gik ind elevsamtaler, var 
det med en noget anden forventning end for eksempel Caro-
lines, Birgüls og Helenes, der var spændte, men alt i alt nød 
elevsamtalen og ofte havde forberedt sig både på målsætning 
og på at ”sige noget til læreren”. Rasmus fortalte, at: 

”Det føles som om, at man samtidigt er spændt ligesom, hvis 
man skal til et eller andet godt, og samtidigt føles det som 
om der skal ske et eller andet rigtigt slemt, fordi man fryg-
ter altid at få meget skældud og sådan noget, og det kun er 
dårlige ting og sådan noget. Det er bare en rigtig mærkelig 
følelse, altså man har det ikke godt, når man sidder sådan 
med læreren, der sidder og siger alle mulige mærkelige ting 
til en.” 

Intervieweren spørger, hvad det er for en stemning, man er 
i, når man går til elevsamtale. Hvordan får man det inden i, 
spørger hun, og Felix svarer: 

”Sådan lidt dårligt, man har ryggen mod muren ikke, så tager 
de en kniv og stikker en med og rister en eller anden på en grill 
eller sådan noget. Altså, jeg siger bare, hvad de vil høre altså. 
Jeg siger bare: ’Ja, nej, jeg skal nok prøve at lade være på det’, 
og sådan noget. Jeg siger bare: ’Ja ja det har du ret i.” Jeg vil 
egentlig ikke bruge min tid på at svare dem igen. Det får jeg 
ikke noget ud af. Det synes jeg i hvert fald ikke.”

Felix fortsætter med at sige, at han altid gentager det, lære-
ren har sagt: 

”Det gør jeg hver gang [siger] de samme ting: ”Det er også for 
dårligt” og ”jeg ved det godt” og alt sådan noget. Det er vel 
fordi, at de forventer vel, at man siger: ”Ja jeg skal nok gøre 
det” og alt sådan noget. Så siger man bare det og så bliver 
de glade. Hvis man har sagt et eller andet man nok skal gøre 
om, og så har man bare glemt det bagefter ikke. Man siger 
bare alt det der: ”Ja, det skal jeg nok”, ”det går fint” og ”det 
skal nok komme til at gå fint” og sådan noget

Interviewer: Så får man fred?

Rasmus: Ja.”

Med sætninger som “Det er også for dårligt”, ”jeg ved det 
godt” og ”Ja jeg skal nok gøre det” viser Rasmus og Felix, 
hvordan de på den ene side tilbydes og underlægger sig 
forventningerne om en bestemt bekendende og angrende 
adfærd. Ikke fordi de er enige - eller tænker nærmere over, 
hvad der siges -, men fordi det er nemmest og mest behage-
ligt. På den måde styrer de sig selv indenfor rammerne, men 
ikke hen i den fornyelse eller refleksivitetens retning, der var 
det forventede mål. Hvor Helene får mere indflydelse på sin 
position ved at aktivt at ’blende’ ind i skolens teknologier, 
så undslår Rasmus sig gennem sin mangel på aktiv indmel-
delse den dialog, diskussion og udvikling, teknologien kunne 
tilbyde. Helene svarer med kommunikation, Rasmus svarer 
med ikke-kommunikation. Det er to forskellige magtformer, 
der er i sving, og de producerer to vidt forskellige subjekter. 
Inspireret af artiklen Uden straf ingen skole (Bjerg og Knudsen 
2007) kan man sige, at Rasmus bliver et produkt af den magt-
form, der handler om at disciplinere adfærd (’at bøje elevens 
vilje under en anden vilje’) og gøre eleven regerbar, hvorimod 

Helene produceres igennem mægtiggørelsens magtform (’at 
bøje elevens vilje til selv at ville’) og hun bliver ikke blot reger-
bar men også udviklingsbar. Er det et kønnet mønster i denne 
produktion? Er der nogen, for hvem det er lettere at lade sig 
hverve til disciplinering og andre der lettere glider ind i mæg-
tiggørelsens maskineri? 

Forventningsdiskurser

Man kunne også gå til de biologistiske og neuro science-
inspirede forklaringsmodeller, der havde en opblomstring for 
et årti siden og påstod, at det var naturens gang. Drenge er 
simpelthen ikke til snak eller refleksion. På den anden side 
har netop de mest hard core videnskabelige af disse fastholdt 
neuroanatomiens plastisitet og dermed udviklingsmulighed 
uanset køn, etnicitet og race, hvorfor man må formode, at 
to-tre gange elevsamtaler om året plus opfølgende refleksi-
onsøvelser burde kunne få drengene til at reflektere med. 

Kigger man derimod efter, hvordan organisation og ledelse-
selementer kan være med til at producere elever, kan man 
spørge til, hvad det er for meningsunivers, eleverne blev til-
budt at lede sig selv indenfor. Når nu piger så ud til at formå 
selvledelse og udfordrede den traditionelle opdeling i lærere 
og elever, og når nu drengene afviste deltagelse og kommu-
nikation og fastholdt det traditionelle skel, var det så effekter 
af den måde, ledelsesteknologierne blev implementeret på i 
praksis? Eller mere præcist var det de rationaliteter og diskur-
ser, der blev koblet ind i selvledelsesteknologierne, der teg-
nede tilblivelsesmulighederne op? Var der nogen helt andre 
typer af forventninger til elever i henholdsvis drenge- og pige-
kroppe, som de så blot honorerede? Var der mon nogle, der 
blev tænkt som mere udviklingsbare og nogle som mindre 
udviklingsbare? 

Noget kunne tyde på det. Eksempelvis kunne man i en række 
optagelser af elevsamtaler foretaget i en udskolingsklasse i 
2006 se udfoldelsen af en kønsdiskurs i aktion, der på mange 
måder positionerede drenge som mindre udviklingsbare 
(Staunæs 2007). Videooptagelserne demonstrerede kortere 
elevsamtaler og konsekvent færre refleksive incitamenter i 
samtalerne med drengene. Ligesom man kan se piger, der 
klager over uro i klassen, blive bedt om at bære over med 
drengene, fordi, lyder det: ’drenge er umodne’ eller ’i hormo-
nernes vold’. Der tegnede sig en diskurs, hvor piger er ’mere 
modne’ og derfor mulige at udvikle og styre igennem netop 
selvrefleksion. De forventedes selv at tage ansvar ikke bare 
for egen læring, men også for at drengene kan lave ro i klas-
serummet. Drengene var i den forståelse udviklingsbare, men 
primært som en konsekvens af hormoner og modning ikke 
som en konsekvens af invitation til (selv)refleksion. Og fordi 
det er udtryk for natur, ansås det også for at være mere ufor-
styrreligt. Måske var det sådanne sæt af forventninger, der 
gjorde det åbenlyst for lærere og den formelle skoleledelse 
at imødekomme og genkende Helene og Birgül’s måder at 
tage lederskabet på sig. 

De forskellige forventninger til elever i drenge- og pigekroppe 
kunne også spores i brugen af indskolingens sociale tekno-
logier. Det kan ses i et videoeksempel hentet fra en session i 
Social Træning, som i eksemplet foregår kønsopdelt og under 
temaet ’venskaber’. 
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Læring i drenge- og pigekroppe 

I pigegruppen sidder man i rundkreds og kan se hinandens 
ansigter, mens man taler om en fi lm, hvor en pige medde-
ler en anden, at deres venskab må stoppe. Eleverne bliver så 
bedt om at refl ektere over, hvordan bruddet påvirker den for-
småedes følelser. Venskab undersøges gennem risikoen for at 
miste, og pigerne trænes i at forstå andres perspektiver, tolke 
følelser og udvikle empati. 

I drengegruppen diskuteres der også venskab. Det foregår ikke 
i en rundkreds, men ved borde og stole sat i række, så man ser 
hinandens rygge. Drengene skal ikke sætte sig i andres sted, 
men bruge egne erfaringer til at fortælle om, hvordan man får 
venner.  Hvor pigerne trænes i refl eksion i form af empati, at 
sætte sig i den andens sted og at regere på noget udefra, ja 
så trænes drengene i at tage initiativ og ’malebonde’  – uden 
at ’sætte sig i den andens sted’ eller forholde sig til andres 
normer og forventninger.  

Måske var det netop sådanne invitationer til selvrefl eksion 
og empati der gjorde niårige Caroline i stand til at udvise 
anerkendende evaluering af sin lærer.

 Måske skete der det op gennem den første del af århundrede, 
at drenge blev opgivet på halvvejen og tilbudt færre refl ek-
sionsstilladser at kravle opad, hvorimod piger fi k tilbud om 
skoling i refl eksion på mere og mere sofi stikerede måder? 
Som jeg skrev i en klumme i Weekendavisen fra 2007: 

”I dag er det ikke ualmindeligt at tale om og behandle drenge 
som uregerlig natur. I et historisk perspektiv er det en interes-
sant diskurs, der indebærer en omvending af en traditionel 
rollefordeling. Væk er Viktoria-tidens billeder af kvinder tæt 
knyttet til natur, og som qua den hysterisk livmoder er ude af 
stand til at tænke intellektuelt. Væk er billedet af den ratio-
nelle mand, der herskede over naturen. Væk er Freuds billede 
af kvindeligheden som Det mørke Kontinent og ind træder 
billedet af drenge i biologiens vold.” 

Datidens antropologiske forskning viste, at etnisk minoriserede 
drenge ofte af professionelle voksne blev opfattet som nogle, 
der har sværere ved at udtrykke deres følelser, som nogle, der 
mangler empati og som nogle, der ikke tager ansvar for egne 
handlinger. For at imødekomme den forventning sammensatte 
pædagoger i et af Bundgaard, Gilliam og Paludans casestudier 

derfor en gruppe af, hvad pædagogerne opfattede som de 
stærke og svage børn, hvor de svage således var dem, der 
ikke opfattes at kommunikere på den rette måde. Men 
ligeså ofte handlede det, der blev opfattet som dårlig 
og mangelfuld kommunikation snarere om børnenes 
afvisning af ubehagelige og besværlige forventninger og 

deraf følgende positioneringer end om manglende evner 
i forhold til kunne anvende anerkendte og dominerende 

udtryksmåder (Bundgaard, Gilliam og Paludan 2007). På den 
måde lagde kategori-stereotyper et stærkt pres på børnene 
i retning af at blive og forblive sådan som disse stereotyper 
udpegede dem som. Samme mønster sås indenfor skolen, 
hvor elever i for eksempel samtaler på kontoret blev sat i et 
krydspres, hvor de på den ene side skulle leve op til skolens 
forventninger om, hvad en god elev var og på den anden side 
skulle leve op til selv samme skole og skolekulturs forestillinger 
om, hvad en ’rigtig (indvandrer)dreng’ var. På den måde blev 
drengene en art gidsler for de pædagogiske og organisatoriske 

’svar’, og drengene svarede igen og blev gradvist mere og mere 
upassende effekter.” (Staunæs 2004)

Fremtidens ledelsesudfordringer

Når man optimerer de humane resurser er der tale om en 
mere omfattende ændring af bevidsthed, følelsesliv og tanke-
virksomhed og dermed af de subjekter, der skal ledes, end de 
der blev til i for eksempel kontrol- og disciplineringsregime-
rene (se også Pors 2008). Der ser ud til, at der qua de nye mere 
bløde ledelsesformer er foregået en kompleks produktion af 
mangesidede faglige og personlige kompetencer, identiteter, 
oplevelser og følelser, som så igen kan blive input for nye 
ledelsestiltag i såvel levet liv som på et policy-niveau. 

Det er sandsynligt, at det er efterdønningerne af et uhen-
sigtsmæssigt samspil imellem de selvledelsesteknologier 
og køns- og etnicitetspræserverende diskurser, der er noget 
af baggrunden bag de ringe gennemførselsprocenter, vi ser 
for drenge her i 2025. På skoleledelsesområdet har der længe 
været brug for kundskab om, hvorvidt og hvordan forskel-
lige ledelsestiltag tager højde for sociokulturel diversitet og 
skaber succes i forhold til konkrete mennesker. Jeg vover dog 
på baggrund af de lidt gamle artikler og materialer at sige, at 
måske fi k (selv)ledelsessteknologier i praksis en kønnet slag-
side. Nok ikke alene på grund af selvledelsesteknologierne i 
sig selv, men snarere på grund ad de rationaler, diskurser og 
forventningsrepertoirer, de er blevet koblet sammen med. 

Hvis man vil undgå at miste drengene og især dem med 
etnisk minoritetsbaggrund i resursepuljen, er der således 
brug for ledelsesmæssige investeringer i at omforme de dis-
kurser og forventninger om køn og etnicitet, lærere, elever 
og ledere trækker på og bringer med ind i deres facilitering af 
refl eksionsprocesser.  

Der er brug for udvikling af refl eksionsværktøjer rettet mod 
alle skoleaktører, der kan sætte den proces i sving. Det bli-
ver fortsat en ledelsesudfordring at sørge for, at de lærere, 
der arbejder med selvledelsesteknologier som for eksem-
pel elevsamtalerne, er trænede i denne samtalekunst med 
dens refl eksionsinitierende spørgsmål. Samtidig bør også de 
trænes i at være refl eksivt udfordrende i forhold til de nar-
rativer, de lægger frem til eleverne og ikke mindst at være 
kategorisensitive på langt mere åbnende måder. For eksem-
pel kunne man trænes sig til refl eksivt at lægge de traditio-
nelle asymmetrier og skoleautoriteter væk, når man taler med 
drengene - og måske undertiden tage dem frem når de taler 
med pigerne. For samtidig må man jo overveje, om den skole 
man har etableret som en lærende organisation, hvor aktører 
i børnekroppe gradvist skifter positioner og dermed hierar-
kisk status, er noget, man reelt ønsker og mener at kunne 
håndtere. Vil voksne og faguddannede fortsat lade sig eva-
luere af børn og uuddannede? Vil de fi nde sig i, at de bliver 
til næsten-elever og at nogle af eleverne rykker forbi dem og 
bliver til næsten-lærer? Hvilke følelsesmæssige reaktioner vil 
der komme på ikke bare en mere massiv evalueringsbølge 
nedefra, men sådan som den vil blive formidlet igennem sofi -
stikerede sansninger og følelser? Er man rede til at miste den 
givne magt? Og hvad udstyres man med i stedet? Hvordan 
skal man lede elever, der vil lede sig selv til at lede lærerne, 
og som gør det gennem fi nmaskede og måske uigennemsku-



elige net af positive tilbagemeldinger? Selvledelsesteknologi-
erne er en art adfærds- og bevidsthedskorrektion, men ikke 
igennem straf og betingning, som vi kender det fra gamle 
socialpsykologiske eksperimenter med for eksempel Pavlos 
hunde, men gennem genkendelse og refleksivitet. 

Som læreren, der blev udsat for Birgüls evaluering, fortalte 
andetsteds, så er det at initiere refleksivitet en tricky affære, 
som kan løbe i ikke-intenderede retninger og skabe tanker, 
følelser og behov, der ikke umiddelbart er brug for eller som 
ikke umiddelbart kan opfyldes. 

Det kræver med andre ord finpoleret regeringskunst, hvis 
refleksiviteten men også de følelser og behov, den skabes i 
organisationen skal initieres og tøjles. Hvis de altså skal det…

Dorthe Staunæs er lektor, ph.d., cand. psych., Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
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