
Afhandlingen undersøger og begrebssætter ledelse på læringsudbytte tæt på 
levet ledelsesliv. 

Dansk policy og international forskning omkring skoleledelse danner afsættet for 
afhandlingens analyser. Samtidig udgør de et selvstændigt bidrag om, hvordan 
dansk policy og international forskning omkring skoleledelse har konstitueret 
sig med et stærkt fokus på og tillid til effektmålinger. I afhandlingens videre 
undersøgelser begrebssættes analytisk, hvordan der ledes i skolen, på en måde, 
som åbner for andre typer fortællinger end dem, der fremhæves i the effective 
school research. Med hjælp fra det posthumane affektive teorifelt og Deleuzes 
filosofi gås således tæt på performede affekter og intensiteter i specifikke 
situationer. Og gennem begær og med hjælp fra afhandlingens oparbejdede 
begreber, produktbegær, nekroledelse og læringsprodukt fintunes analyserne. 
Der begrebssættes med et grundafsæt i Deleuzes maskinbegreb. Men fokus i 
analyserne er mikro-analyser af levet ledelsesliv på læringsudbytte. 

Afhandlingens analytiske bidrag er, at ledelse på læringsudbytte bliver til som en 
overvejende adultocentrisk tilgang, hvor lederne synes mest optaget af positive 
relationer til lærerne og mindre optaget af eleverne og deres faglige læring. Når 
elevernes læring adresseres, er det om social-emotionelle aspekter. Intensiteter og 
stemninger, som kan være vanskeligt håndterbare, smertefulde eller ”snavsede”, fx 
forlegenhed, ubehag eller angst, forsøges holdt i skak af skoleledelsen eller ude fra 
skolelivet. 

Som resultat af en mere gennemgående analytisk pointe om skoleledelse 
benævnes ledelse  Staccato-ledelse. Hermed adresseres en særlig kort, afskåret, 
intens rytme for ledelse. Et navn for, hvordan skoleledelsens mange opgaver, 
inklusive ledelse på læringsudbytte, bliver til i skolemaskinen.

Afhandlingen skriver sig ind i forlængelse af studier af psy-ledelse, altså en analytisk 
diagnose af ledelse som en ledelse, der ofte er informeret af psykologi, og som igen 
skaber psykologiske forhold. Den lægger sig således i forlængelse af et allerede 
eksisterende forskningsfelt. Afhandlingen bidrager til feltet ved at udvikle og 
anvende ovennævnte begreber; produktbegær, nekroledelse samt læringsprodukt. 
Ved at gå gennem rytmebegrebet og give ledelse navnet Staccato-ledelse 
bidrages desuden til teoriudvikling, som er i gang hos forskere i det pædagogisk, 
affektive felt. 
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Del 1: Indledning 

Kapitel 1: Levet ledelsesliv ude af sync 

Ja, det er jo typisk – at vi går ind og taler klasseledelse og relationer. Vi taler ikke om 

fag og didaktik. Og jeg ved ikke, om det er en angst, eller hvad det er – men vi taler 

bare ikke om fag og didaktik. (leder på temadag)  

I årene op til arbejdet med denne afhandling har jeg som lektor, som faglig koordinator og 

underviser på diplomlederuddannelsen og som konsulent haft intense samtaler og forløb med 

skoleledere, der har ønsket at blive bedre til at løse skolens kerneopgave. Vi har talt om 

ledelseskompetencer såsom konfliktløsning, forandringsledelse og innovation, og om hvordan man 

kan understøtte læreres trivsel, så de bliver medspillere og medskabende for udvikling i skolen. 

Lederne har i disse kontekster, med ord såvel som åbne øjne, gestik og intensivt nærvær, givet 

udtryk for, at disse samtaler og forløb gav mening, havde stor værdi og styrkede handlepotentialer 

for deres ledelsespraksisser.  

Stor var min overraskelse derfor, da jeg på feltarbejde oplevede helt anderledes ledelsespraksisser 

end den ledelse, som var blevet talt frem i mine hidtidige relationer med skoleledelserne. På 

feltarbejdet oplevede jeg, at ledelsen gik til dagligdagens administrative og her-og-nu-opgaver med 

stort engagement og tydelig glæde ved opgaverne. Opgaver, som de åbenlyst fandt naturlige for 

deres lederskab. Jeg mødte altså ledere, som jeg som underviser havde kendt som dybt engagerede i 

den ledelse, som blev talt frem på uddannelsen, men som i skolens daglige ledelsesliv foretog sig 

noget helt andet. Det slog mig, at den viden, som jeg havde om skoleledelse, var skabt ud fra min 

egen meningsgivende position, og den svarede ikke til den levede ledelsespraksis. Ledelse blev 

tilsyneladende mere til i levet praksis end via en overordnet idé om skoleledelse. Det var noget, som 

jeg fandt det væsentlig at oparbejde viden om. Men hvordan kunne jeg bedst skabe viden om det, 

jeg oplevede? Det var mit spørgsmål på cyklen hjemad, når dagens feltarbejde var afsluttet.  

Ledelsesengagement og multipel ledelse 

Men empirien fra mit feltarbejde og mine erfaringer som lektor syntes også at pege på fællestræk 

mellem den ledelse, der uddannes i, og den, der udføres i praksis. Det, som sprang mest i øjnene, 

var ledernes store engagement i skabelse af psykisk velvære og trivsel hos elever og lærere. Men 
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jeg kunne simpelthen ikke høre eller se, at lederne ledede på et læringsudbytte, som var fagligt. I 

afhandlingen foretager jeg ikke en pædagogisk diskussion af begrebet faglighed. Kort kan dog 

nævnes to forståelser: ”De grundlæggende discipliner [...] læsning, [...] matematik, [...] naturfag og 

engelsk [...] overfor vægt på kompetencens personlige forankring” (Hermann, 2007: 139, 140). 

Altså klassiske fag overfor en personlig forankret kompetence, hvor vægten ikke lægges på 

indholdet af kompetencen, men på hvordan subjektet tager stoffet til sig. Faglighed forstås i denne 

afhandling som viden knyttet til de fag, som skolens aktiviteter rammesættes under. Der er således 

ledelse på faglighed på spil i nedennævnte situation, hvor lederen på gangen mødte elever, som 

arbejdede med matematik. 

 

Jeg oplevede ledelse med skiftende engagement. Jeg forstår ledelsesengagement som sådant 

engagement, ledelse intensiveres af og forpligtes på, når der performes ledelse. Når jeg fulgte 

lederne, virkede det nogle gange, som om der blev ledet lidt sløvt og rutiniseret uden megen energi, 

opgaver skulle ordnes, og mange af dem var velkendte. Men oftest oplevede jeg intensitet og glæde 

– let småsnak, intensiv øjenkontakt, kroppe, der strakte sig og rakte ud, bevægelser rundt på skolen i 

ærinder af alskens slags. Der var situationer, som trak ledernes engagement til sig. Når lederne 

eksempelvis holdt teammøder med lærerteams, kunne jeg fra min stol i hjørnet følge, hvordan 

engagement og samtaler bevægede sig ud og ind af det, ledelsen indledningsvis havde sagt, at man 

var mødtes om. Og ledelsen bevægede sig med. Andre gange oplevede jeg lavt engagement, når 

lederne nærmest pligtskyldigt spurgte til matematikken, når de gik forbi arbejdende elever på 

gangen. Medens engagementet syntes at stige, når der på gangen skulle gives anvisninger til 

eleverne om måder at være sammen på, eksempelvis at ”alle skal lege sammen”. Jeg blev optaget 

af, at engagementet virkede højt, når det angik elevernes velvære, og pudsigt nok lavt, når det angik 

faglighed.  

 

Jeg spurgte nu, hvordan jeg analytisk kunne begrebssætte det skift i engagement, som lederne 

performede i de forskellige situationer, jeg mødt dem i. For jeg så i praksis det, som analytisk kan 

benævnes multipel ledelse (Riggio et al., 2002). Altså ledelse på flere områder og med skift i fokus 

– men på en langt mere radikal måde, end jeg havde haft mulighed for at få viden om fra min 

position som lektor. Multipel er et ord for en praksistilgang til verden, som brugt i forbindelse med 

ledelse betegner, at der er flere måder at lede på, som knytter sig med lokale kontekster. Det vil 

altså sige, at der handles med sameksisterende delvis forbundne versioner af realitet (Law, 2004) – 
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versioner, som i levet ledelsespraksis kan være engagement i forskellige temaer, tilstedeværelse af 

forskellige typer styringsrationaler fra forvaltning eller stat og kontekstbundne forventninger til, 

hvad ledelse er, og hvordan det viser sig. Jeg oplevede ledelse med skiftende engagement – med 

teoretiske termer lyder det, at affekt og intensitet blev til eller gled ud, når ledelser ledede i dagligt 

ledelsesliv (Clough & Halley, 2007; Gregg & Seigworth, 2010; Wetherel, 2012).  

Endelig skal nævnes, at jeg også så ledelse, som vist ikke var knyttet med et ledelsesengagement, 

men med noget andet. Altså ledelse, som så at sige fløj under radaren som upåagtede måder at lede 

på. Det var eksempelvis tilfældet med skofri skole. Elever skal i skofri skole have skoene af, når de 

lærer indenfor i skolen. Skofri skole annonceres som en praktisk foranstaltning til at have tørre og 

rene gulve, og man fortæller, at det skaber hygge og hjemlig stemning. I den forbindelse blev jeg 

nysgerrig efter, hvordan sådant engagement i hygge og hjemlig stemning samtidig, upåagtet, var en 

måde at lede på læring på.  

I folkeskolereform og aftaletekst 2013/2014 løftes ledelse på læringsudbytte frem som af 

allerstørste betydning. Sådan måde at lede på skolens output, læringsudbytte, er understøttet og 

retningssat under inspiration fra OECD’s TALIS- og PISA-rapporter, hvor Danmark har deltaget i 

komparative OECD-undersøgelser – PISA fra år 2000 og dernæst hvert fjerde år (Hermann, 2007), 

og TALIS i 2008 og 2013. Noget tydede således på, at det levede ledelsesliv var ude af sync med 

sådan fokus på ledelse på læringsudbytte, som forskning pegede på, og de politiske rammer stillede 

krav om – men også ude af sync med tiltag, som forvaltninger sætter i værk i den forbindelse samt i 

forhold til ledernes egne fortællinger om, hvad de gjorde. Med ude af sync mener jeg, at i forhold til 

nye krav, som kommer sammen med reformen om, at ledelser skal lede på output – på elevernes 

læringsudbytte (Juelskjær & Staunæs, 2015), så er der noget, som ikke synes at følges ad. En fælles 

orkestrering synes ikke sat i værk – snarere kan der vist tales om et levet ledelsesliv, som ikke 

holder takten, altså ikke performer synkroniseret med policy-niveauets nye standarder for 

skoleledelse (Brøgger, 2015, Coban, 2010). Policy-niveau og levet ledelsesliv følger så at sige ikke 

hinanden i en fælles rytme. Hvad kunne det da være, som forårsagede en sådan rytmeforstyrrelse? 

Hvad kunne det være, der trak engagementet hen til noget andet i det levede ledelsesliv? Hvad og 

hvor holdes der igen i forhold til en fælles orkestrering af ledelse på læringsudbytte?  

Min afhandling er motiveret af at undersøge og skabe sprog for denne oplevelse af en skoleledelse 

ude af sync, og af ledelse, der når man går til det i levet ledelsesliv kommer med en mangfoldighed 



15 
 

af fokus og skiftende engagement – altså ledelse, der syntes som meget mere. Ambitionen blev at gå 

analytisk tæt på sådant levet ledelsesliv.  

Kundskabsambition og forskningsspørgsmål 

Spørgsmålet blev således, hvordan jeg kunne gå til ledelse på en måde, som kunne tilbyde et sprog 

for det nye, jeg så, sammen med det empiriske materiale, jeg producerede gennem feltarbejde, 

interviews, indsamling af skriftligt materiale og observation på lederudviklingstemadage.  

Der savnes forskning tæt på levet ledelsesliv. Forskningen angår ikke, hvordan skoleledelser leder 

på skolen. De seneste 10 års pædagogisk-teoretiske diskurs har været domineret af den tyske 

sociolog Niklas Luhmanns tænkning omkring styring (Hermann, 2007). Her skrives styring frem 

som en måde at have kontrol med forandringer og udvikling på forklaret gennem en 

systemforståelse, hvor samfundets funktioner agerer i lukkede indbyrdes konkurrerende systemer 

med egne logikker, samtidig med at policy-niveauet styrer på konditioner, som formodes at sive ned 

gennem (velfærds)systemet (Åkerstrøm & Pors, 2014; Hermann, 2007; Luhmann, 2000) En stor del 

af den forskning, jeg har kunnet identificere omkring dansk skoleledelse, handler da også netop om, 

hvordan der styres på den offentlige sektor, herunder skoleledelse (se kapitel 2). Desuden ses 

forskning, som definerer ledelse som subjekt-båret gennem en leder, der går forrest og inspirerer 

medarbejdere til at forfølge mål for skolen i The effective school research (Fullan, 2005, 2008, 

2011), (se kap. 3). Endelig skal nævnes analyser af ledelse, som går gennem Foucaults tænkning om 

produktiv magt (Foucault, 2004 a, 2009). Men: ”den kobling, der søges mellem den konkrete 

magtudøvelse i skolen og de overordnede politiske governmentale rationaliteter, synes enten [...] 

ikke at være i fokus eller forblive på et ikke-empirisk niveau” (Hermann, 2007: 49). Også sådan 

forskning savner således kobling til levet ledelsesliv på skolen ifølge Hermann.  

Overfor sådan forskning søgte jeg efter hjælp til et analytisk blik, der kunne få fat i det mere rodede 

og uforudsigelige knyttet til hverdagsliv/levet liv (Staunæs, 2004; Søndergaard, 1996); en forskning 

tæt på levet ledelsesliv (Bjerg & Staunæs, 2011; Juelskjær et al., 2011; Ratner, 2009; Staunæs, 

2011; Raffnsøe & Staunæs, 2014). Mine kundskabsambitioner blev således at bidrage med analyser, 

begreber og forståelser af, hvad det er, ledelser laver, når de kalder det, de laver, ledelse på 

læringsudbytte, altså at undersøge, hvordan jeg gennem en teoretisk begrebssættelse kan tilbyde en 

analytisk forståelse af, hvad ledelse på læringsudbytte bliver til som i dagligdagen. Mere præcist 
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blev ambitionen at oparbejde viden om og begrebsliggøre de skift, jeg så i skoleledernes 

engagement, når lederne performede ledelse på læringsudbytte. Det førte til følgende 

forskningsspørgsmål:  

1. Hvordan bliver ledelse på læringsudbytte til, og hvad bliver ledelse på læringsudbytte til 

som i levet ledelsesliv? 

For at kunne forstå det havde jeg brug for at medtage policy-niveauets styring og ambitioner samt 

den dominerende internationale forskning i skoleledelse, som man er inspireret af. Feltet definerer 

tre ledelsesformer; den instruerende, den transformative og den distributive. Med den instruerende 

form rettes fokus mod ledelseseffekt på elevernes læringsudbytte (Edmonds, 1979; Glathorn & 

Jailall, 2009; Robinson, 2010), den transformative form går gennem visionen for skolen om, at alle 

elever skal have mulighed for at lære (Burns 1978; Fullan, 2003, 2008), mens der i diskussioner af 

den distributive form ses optagethed af den lærende organisation og formens demokratiske 

potentiale (Harris, 2004, 2005, 2008; Timberley, 2009). Feltet udpeger den instruerende 

ledelsesform som den, der viser effekt på elevernes læringsudbytte: ”Strong instructional leadership 

is essential for a school to be succesfull” (Horn & Little, 2010: 69). Dansk policy-niveau er, som 

nævnt, inspireret og informeret af denne internationale forskning og dens effektforståelse (kap. 2). 

Men jeg kunne ikke finde sådanne ledelsesformer i levet ledelsespraksis. Der foregik tilsyneladende 

noget helt andet, når ledelser ledede på læringsudbytte i levet ledelsesliv. Et spørgsmål blev da, 

hvordan jeg, med afsæt i denne dominerende forskning, men uden at gå gennem den, i stedet kunne 

komme helt tæt på og oparbejde analyser af levet ledelsesliv og ledelse på læringsudbytte. Det blev 

desuden til en søgen efter en teoretisk analysetilgang, der kunne afselvfølgeliggøre mine tidligere 

forståelser, for de passede jo netop ikke på det, jeg oplevede i mit feltarbejde. Forskningsspørgsmål 

2 lyder således:  

2. Hvordan kan jeg arbejde med begrebssætning, der giver mig mulighed for at belyse, 

hvordan der ledes i skolen, på en måde, som åbner for andre typer fortællinger end dem, der 

fremhæves i the effective school research?  

Måden blev at gå efter en begrebssættelse af performativitet og performative effekter i levet 

ledelsesliv (Law, 2004). Altså at gå efter det, som performes, det, som gøres i levet ledelsesliv, når 

der ledes på læringsudbytte. Hvordan bliver det til, og hvad bliver det da til som? Ved at gå efter 

performative effekter bruger jeg en metode og forståelse af effekt, hvor der gås efter, hvordan 
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meget mere end udpegede årsagssammenhænge medgår til, hvordan noget bliver til – her hvordan 

ledelse på læringsudbytte bliver til i levet ledelsesliv. Jeg vil se på hvordan handlinger producerer 

realitet: ” enactments produce realities” (Law, 2004: 162). Desuden indebærer tænkning gennem 

sådan forståelse, at forskning antages som ikke blot beskrivende, men som en aktiv, altså 

performende, del af den viden, som arbejdes frem (Colemann & Ringrose, 2013), (se kap. 4). 

Ambitionen var desuden, at kunne fremstille mit analyseobjekt på en måde, som havde plads til, at 

ledelse på læringsudbytte – ude af sync eller ej – bliver til i en kontekst af danske styringstendenser 

(Gylling, 2014; Pors, 2011; Ratner, 2009; Weinreich, 2014) og med påvirkninger fra international 

skoleledelsesforskning (Michael Fullan, 2003, 2008; Viviane Robinson, 2007, 2011 m.fl.). Også 

sådanne aspekter medgår således i form af performative effekter, når ledelse på læringsudbytte 

begrebssættes i afhandlingens del 4.  

Forskellige teoretiske tilgange og analysemåder stod til min rådighed. Det blev til en 

begrebssættelse af ledelse på læringsudbytte gennem affektiv teori og ved metodologisk brug af 

filosoffen Gilles Deleuzes filosofi.  

Affektiv teori og Gilles Deleuzes filosofi brugt metodologisk  

Jeg gik ind igennem det affektive felt, fordi det kan hjælpe mig med at komme tættere på levet 

ledelsesliv. Efter at have opholdt mig noget tid ved læsninger i det affektive felt, bevægede jeg mig 

videre til den franske filosof Gilles Deleuze (1925-1995). I Deleuzes filosofi forklares liv og 

tilblivelse gennem affekt, begær og intensitet. Hos Deleuze gives således yderligere muligheder for 

sådan tilgang, jeg havde søgt (se nærmere omkring, hvordan det affektive felt udfordrede mig, i 

metodekapitlet). Jeg fandt her en måde, hvorpå jeg systematisk kunne gå til performet levet 

ledelsesliv. Om affekt og affektivitet kan læses: ”Dette konseptet muliggjør for forskere å komme 

’tettere på’ virkeligheten [...] som dokumentasjon av blivelse” (Andersen, 2015: 321). Jeg kan med 

det gå efter, hvordan mit analyseobjekt, ledelse på læringsudbytte, bliver til i mangfoldige 

situationer. På den måde får jeg hjælp til dokumentasjon av blivelse; på en måde, hvorpå jeg 

analytisk kan forstå levet ledelsesliv gennem begær og begivenhed (Deleuze, 1984/2013, 

1987/2014, 1993/2011). I analyser af lokal ledelse og med Deleuzes begreber brugt operativt kan 

jeg således begrebssætte nær på den dagligdag, hvori skoleledelser leder på læringsudbytte.  

I metode- og metodologikapitlet (afhandlingens del 3) udlægger og diskuterer jeg affekt og 

affektivitet, som det forstås i det affektive teorifelt, og også de begreber, jeg trækker ud fra 
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Deleuzes filosofi sammen med hans forklaringer af verden. Her skal vi også høre om 

maskinbegrebet og kontrolsamfundet (se nedenfor). Maskinbegrebet og samfundsregimer som 

deleuzianske begreber er mit grundafsæt, men mine analyser drejer sig om ledelse på 

læringsudbytte begrebssat gennem affekt. Når man bruger en tilgang omkring affektivitet betyder 

det, at man forsøger at overskride fremherskende dikotomier af krop og diskurs, subjekt og objekt, 

indhold og form, liv og død, påvirkelse og påvirkning, ontologi og epistemologi (Staunæs 2012).  

Vi ser nærmere på affektbegrebet senere (kap. 5), men en pointering skal gøres her – nemlig at jeg 

er ankommet til Deleuze gennem det affektive felt, og at der i analyserne trækkes på begreber og 

pointer fra det affektive felt. Det betyder eksempelvis, at rytmebegrebet har fået særlig plads 

(Juelskjær, 2009; Kofoed, 2013; Lefebvre, 2004), og har ledt til en analytisk pointe om en særlig 

måde, multipel ledelse bliver til på som staccato-ledelse. Og det betyder, at jeg tillader den 

uldenhed, som kommer med at lade det affektive og deleuziansk inspirerede felt vikle sig sammen. 

Det gør jeg, fordi det styrker den analytiske forklaringskraft. Og jeg nævner det her for at slå fast, at 

det ikke en del af afhandlingens ambition at klargøre forskelle i begrebernes brug eller 

tilhørsforhold. Jeg bruger således henvisninger til forskere i det affektive felt, som ikke trækker på 

Deleuze, uden at diskuterer nærmere, hvordan der kan ses teoretiske forskelle, eksempelvis mellem 

Deleuze og Law eller Deleuze og Barad.  

Den måde at begrebssætte analytisk på har udmøntet sig i de bidrag, som jeg nu nævner. Først er det 

om bidrag i form af tre begreber, som udkrystalliserede sig i arbejdet med at løse det, jeg benævner 

som mit mysterium (Alvesson & Kärreman, 2011), (se kap. 4). Et mysterium om, hvordan jeg 

kunne begrebssætte funktionen ledelse på læringsudbytte analytisk læst gennem affektivitet, 

intensitet og begær. Dernæst er der om afhandlingens analytiske bidrag.  

Tre oparbejdede metodologiske begreber 

Der har udkrystalliseret sig tre begreber i arbejdet med at kunne begrebssætte tæt på levet 

ledelsesliv; produktbegær, nekroledelse og læringsprodukt. De tre begreber kan hjælpe mig med at 

finjustere begrebssætningen af performativitet og performative effekter, sådan at jeg analyserer efter 

ledelse på læringsudbytte og ikke alt muligt andet. Med begrebet performativitet kommer, som 

nævnt, en forståelse af effekt, hvor der gås efter, hvordan meget mere end udpegede 

årsagssammenhænge medgår til, hvordan noget bliver til – her hvordan ledelse på læringsudbytte 

bliver til i levet ledelsesliv (Colemann & Ringrose, 2013). Herved hjælpes jeg til at gå efter 
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affekters, sansningers og materialitetens performative effekter når ledelser agerer i levet ledelsesliv. 

Et levet ledelsesliv på læringsudbytte som bliver til som og sammen med performative effekter af 

styring, international ledelsesforskning, engagement, erindringer, drømme, ordre-ord (Krejsler, 

2017), tid, rum og rytmer (Blackman, 2012, Juelskjær & Staunæs, 2016)). De tre begreber, jeg her 

præsenterer, hjælper mig til specifikt at gå tættere på aspekter af læringsudbytte, som der 

henholdsvis ledes og ikke ledes på – altså hvad der bliver til i levet ledelse på læringsudbytte.  

Produktbegær er produktivt begær med rettethed efter et specifikt objekt. I denne afhandling er det 

om den arbejdsopgave, lederen har, når der ledes på læringsudbytte. 
1
Det er således et 

produktbegær efter et diffust, rodet og ikke-materielt produkt, som i sidste ende skal lande i 

elevkroppe som læringsudbytte.    

Der performes nekroledelse, når der er fravær af begær eller lavt produktbegær – for så er der noget, 

som glider ud eller visner hen. Med begrebet nekroledelse analyseres og begrebssættes således, at 

der ikke ledes begærligt på alt, på samme tid, hele tiden, når der ledes på læringsudbytte.  

Læringsprodukt betyder, at læringsudbytte bliver til på én gang som både potentialitet og som 

produceret læringsudbytte. Den måde at forstå det på knytter an til Deleuzes onto-epistemologi, 

hvor verden ikke forstås i kategorier, men som et hele (Deleuze, 1987/2014; viii). Altså at der, når 

der performes processer gennem produktbegær på eksempelvis trivsel, så er der i denne forståelse 

samtidig et læringsprodukt om trivsel. Begrebet hjælper mig således til at kunne foretage en 

heuritstisk søgning. Med heuritisk søgning forstås, at begrebet udviklede sig som del af en: 

”søgeprocedure, hvor man gennem forløbet justerer sin fremgangsmåde i overensstemmelse med de 

resultater, man har opnået undervejs i søgningen” (Det Informationsvidenskabelige Akademi: 

1991). Og jeg justerede undervejs, fordi jeg ikke kunne finde læringsudbytte i den form, jeg havde 

forventet.  

De tre begreber forklares nærmere i kapitel 5.  

                                                             
1
 Sætningen kunne også lyde; produktbegæret retter sig mod den arbejdsopgave, lederen har. Altså, en opgave lederen retter 

sig mod som intentionelt subjekt. Jeg benytter imidlertid om, fordi man med den onto-epistemologi jeg går ind igennem søger, 
at læse verden på andre måder end gennem et intentionelt subjekt. Desuden søges verden læst uden klare grænser mellem 
det humane og verden (Deleuze, 1987/2014). Af den grund er nogle sætninger i afhandlingen konstrueret lidt anderledes. 
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Afhandlingens analytiske bidrag  

Del 2 i afhandlingen om dansk policy og international forskning omkring skoleledelse danner 

afsættet for de analytiske begrebssættelser senere i afhandlingen.  

Samtidig udgør de et selvstændigt bidrag om, hvordan dansk policy og international forskning 

omkring skoleledelse har konstitueret sig med en stærk fokus på og tillid til effektmålinger og med 

afsæt i definitioner af ledelse, som, når det angår den international forskning, dernæst skal 

implementeres i skolen. Desuden er der et styringsteoretisk historisk rids oparbejdet af forskning fra 

det styringsteoretiske felt (Gylling, 2014; Pors, 2011; Ratner, 2009; Rennison, 2011; Weinreich 

2014) samt et analytisk narrativ oparbejdet om forskningsfeltet the effective school research. 

Det er en slags semi-genealogisk analyse af, hvad fænomenet ledelse på læringsudbytte kommer af, 

som viser, at krav til skoleledelser ændrer sig i takt med en samfundsudvikling, hvor ledelse gives 

stadig større ansvar.  

Jeg bruger begrebet semi-genealogisk, fordi min ambition har været at sige: ”Vi står her – hvordan 

kan vi kigge tilbage på, hvordan ledelse på læringsudbytte er blevet sat og forklaret?”. Genealogi 

ses ofte forbundet med Foucault og hans studier af stat og magt, hvor han med: ”konkrete historiske 

undersøgelser af magtrelationer, praktikker og ledelsesteknologier [...] foretager [...] en diagnostisk 

præcisering” (Hermann, 2007: 41). Jeg fremlægger i afhandlingens del 2 således en mini-diagnose 

af, hvordan ledelse på læringsudbytte har konstitueret sig som af allerstørste betydning.  

Med afsæt i ovennævnte er afhandlingens videre analytiske bidrag, at ledelse på læringsudbytte 

bliver til som en overvejende adultocentrisk tilgang, hvor lederne synes mest optagede af positive 

relationer til lærerne og mindre optagede af eleverne og deres læring. Når elevernes læring 

adresseres, er det om social-emotionelle aspekter. Ledelse på læringsudbytte performes altså kort 

sagt adultocentrisk, primært gennem positive affekter og efter et læringsudbytte hos eleven, som 

ikke først og fremmest er fagligt. Der ledes således på, at det er vigtigt at vide noget om det sociale, 

medens faglighed mere synes med som en slags selvfølgelighed, der så at sige må klare sig selv. 

Eller som blot bliver andet trin, når det sociale og emotionelle er på plads. Desuden synes det, som 

at affektive intensiteter og stemninger, som kan være vanskeligt håndterbare, smertefulde eller 

”snavsede”, eksempelvis forlegenhed, ubehag eller angst, forsøges holdt i skak af skoleledelsen 

eller ude fra skolelivet. Hermed kommer læringscentreret ledelse paradoksalt nok til at gå ad en 

adultocentrisk tilgang, hvor lærernes (og måske også ledernes) trivsel og velbefindende er i 

centrum, og hvor eleverne forekommer at være ude i kanten af billedet. 
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Men det skal tilføjes, at i de analyserede begivenheder i afhandlingens del 4 synes de snavsede og 

vanskelige affekter og intensiteter at have sneget sig med alligevel – på temaforløb om 

lederobservation i form af stemninger og intensiteter knyttet til tidligere erfaringer med de 

temaforløb, som forvaltningen sætter i gang, og som en forlegenhed og måske ubehag omkring, 

hvordan man skal observere på undervisning og tale didaktik med lærerene (kap. 6). I Skofri skole 

skal vi se, at elever på strømpefødder måske intimideres ved den hyggelige praksis (kap. 7), og i en 

elevs møde på skolelederens kontor synes rummet fyldt med et miskmask af peptalk, skam og 

magtesløshed (kap. 8). 

Der performes desuden ledelse på potentialitet, frihed, kommunikation og uafsluttethed. Og her er 

det analytiske bidrag, at netop begær efter sådanne dyder er et tegn på nutidens samfund, som 

Deleuze benævner som et kontrolsamfund (kap. 5). Gennem en understøttelse af lærernes og også 

elevernes trivsel og selvledelse skal skabes mere end det, som lærere og elever allerede performer. 

Som yderligere en måde at tale om verden på med Deleuze kan maskinbegrebet, som også 

præsenteres i kapitel 5, her omtales som ansamlinger, der fungerer og intensivers af det, som vi skal 

se benævnt som gennemkrydsende aktiviteter, drømme og ordre-ord (Krejsler, 2017). Når man ser 

på ansamlingen, skolemaskinen, da bidrager afhandlingen med en analytisk pointe om, at det synes, 

som at drømme og ordre-ord, altså krav og ambitioner fra policy- og forvaltningsniveau, har haft 

mindre performativ effekt end sådanne affektive stemtheder, der kan forstås som del af den 

pædagogiske skolemaskines drømme om gode relationer til lærerne og om elevens sociale læring og 

velbefindende.  

Staccato-ledelse 

Som resultat af en mere gennemgående analytisk pointe om skoleledelse giver jeg desuden ledelse 

navnet staccato-ledelse. Med det navn er ambitionen at adressere en særlig kort, afskåret, intens 

rytme for ledelse (Juelskjær, 2009; Kofoed, 2013; Lefebvre, 2004). Navnet staccato-ledelse foreslås 

således som navn for, hvordan skoleledelse performes som levet liv – også når det angår andet end 

læringsudbytte. Navnet er en karakteristik af en gennemgående måde, stemning og rytme for den 

multiple ledelse, jeg nævnte ovenfor. Et navn for, hvordan skoleledelsens mange opgaver, inklusive 

ledelse på læringsudbytte, bliver til i skolemaskinen og som funktion af policy-niveauets ordre-ord 

om, hvordan der bør ledes. Jeg foreslår i den forbindelse, at sådan staccato-rytme for ledelse har den 

performative effekt, at affekt og intensitet, som knyttes med sådan ledelse med en særlig kort, 
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intens, afskåret rytme, producerer noget, og holder andet på afstand. Der performes gennem den 

rytme særlige former for produktbegær og nekroledelse. Den affektive rytme performer en måde at 

holde forlegenhed og ubehag på distance. Det kan udtrykkes lidt kækt som ”hvis vi holder det her 

tempo, er der noget, vi ikke behøver at røre ved”. Derfor er det også en analytisk pointe om, 

hvordan staccato-ledelse har performativ effekt på, hvad ledelse på læringsudbytte kan blive til 

som. For med hurtige skift kan man holde produktbegæret på glæden, håbet og engagementet, men 

må samtidig være klar til at flytte det hurtigt hen på noget andet. Hurtige, abrupte, nedslag, der 

performes med intensitet på det positive, og med nekroledelse på det svære, farlige, snavsede eller 

tidskrævende. Og så må man videre til det næste tema og den næste arbejdsopgave.  

 

Hermed afsluttes indledningen til afhandlingen. Efter nedenstående oversigt over afhandlingens del 

1-5 skal vi nu se på, hvordan policy-niveauet styrer på skoleledelse. 

Afhandlingen er bygget op på følgende måde:  

Del 1: Indledning  

 Levet ledelsesliv ude af sync (kapitel 1) 

 

Del: Baggrund  

 Nye standarder for dansk skoleledelse samt et styringsteoretisk historisk rids (kapitel 2) 

 The effective school research (kapitel 3) 

 

Del 3: Metode og metodologi  

 Metodekapitel: Forskeren som altid allerede der (kapitel 4) 

 Metodologikapitel: En vitalistisk læsning af ledelse på læringsudbytte gennem maskiner, 

begivenheder og begær (kapitel 5) 

 

Del 4: Analyser  

 Policy-initierede temaforløb om ledelse på læringsudbytte (kapitel 6) 

 Ledelse på læringsudbytte, når elever er skofri (kapitel 7)  

 Lederes dagligdag på skolen og ledelse på læringsudbytte (kapitel 8).  
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Del 5: Konklusion  

 Ledelse på læringsudbytte – en affektiv affære (kapitel 9) 
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DEL 2: Baggrund 

 

 

 

 

Præsentation af TALIS-rapport i undervisningsministeriet, oktober 2014 
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Kapitel 2: Nye standarder for dansk skoleledelse  

Der sættes nye standarder for den danske folkeskole i disse år. Skolelederne gøres ansvarlige, når 

elevernes læringsudbytte skal styrkes. Lokal skoleledelse sættes således ind som en specifik og 

uundgåelig aktør, når policy-niveauets styring skal lykkes (Juelskjær, et al. 2013). I dette kapitel 

skal vi først se på de nye standarder for ledelse på læringsudbytte, og dernæst gives et kort historisk 

rids over styring på offentlig ledelse. Med standarder mener jeg en opskrift for virkeligheden 

(Juelskjær & Staunæs, 2016; Bush, 2011). De nye standarders fungerer både som værktøj og ideal 

for folkeskolen (Bowker & Star, 1999 samt Busch, 2011 i Juelskjær & Staunæs, 2015: 3). Nævnte 

ansvarstilskrivelse til offentlige ledere har længe været igang i Danmark: ”Fra omkring 1987 

begynder vi i Danmark at efterspørge ledelse i den offentlige sektor [...] som svaret på mange 

problemer og udfordringer [...] alle problemer kalder på mere og bedre ledelse (Åkerstrøm & Pors, 

2014: 11).  

Formålet med kapitlet er at placere afhandlingens begrebssættelse af ledelse på læringsudbytte i 

skolens aktuelle realitet og i en historisk kontekst, men også at oparbejde mit analyseobjekt: ledelse 

på læringsudbytte. Kapitlet er samtidig tænkt som et bidrag i sig selv til afhandlingen.  

Folkeskoleloven per 1. august 2014 og aftaleteksten fra 7. juni 2013 

Den nye folkeskolereform trådte i kraft den 1. august 2014. ”Det er reformens mål at forbedre det 

faglige niveau i folkeskolen” (aftaletekst, 2013: 14). Folkeskoleloven sætter rammerne for skolens 

virke. Det er ikke i folkeskoleloven, men i aftaleteksten fra 2013 at man kan læse om øget faglighed 

og om krav til ledelsen om at styrke fagligheden hos eleverne. I aftalen optræder ordene faglighed, 

faglige mål og det faglige mere end 50 gange. Når det angår ledelse, er aftaleteksten præget af ord 

som ansvar, sikre og resultatkontrakter. Resultatkontrakter ses som ”Grundlag for en dialog [...] 

mellem den kommunale forvaltning og den enkelte skoleleder om kvalitetsudvikling mellem 

skoleledere og de enkelte lærere om elevernes faglige udvikling” (ibid. s. 24). Det drejer sig altså 

om elevernes faglige udvikling. Og ved afrapportering redegør lederen for skolens arbejde med 

elevernes læringsudbytte. Med disse styringstiltag reflekteres altså: ”nye standarder for styring [...] 

hvor skoleledelse skal kunne ’accounte’ for, hvorvidt og hvordan eleverne rent faktisk lærer det, 

som de undervises i, og kvaliteten af samme” (Juelskjær & Staunæs, 2015: 4).  
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Policy-niveauet fremhæver således skoleledelsen som ansvarlig for de nye standarder. Her ser vi 

kravet om det, der i den internationale forskningslitteratur betegnes accountability, udfolde sig. 

Accountability kan oversættes til ansvarlighed og regnskabspligt (Gyldendals Engelsk-Dansk 

Ordbog). Min udlægning af ordet er: at blive holdt ansvarlig og kunne redegøre for.  

Der ses således en: ”entydig sammenhæng mellem den politiske mobilisering af skoleledelse og den 

evidensbaserede skoleledelsesretning” (Gylling, 2014: 79).  

Aftaleteksten tilskriver altså øget ansvar til ledelsen. Før reformen blev ledelsen først og fremmest 

set som: ”et medierende led mellem forvaltning og skolen, der gør den løbende politiske 

reformering af skolen mulig” (Gylling, 2014: 43). Det vil sige en ledelse, der ledede på 

forvaltningens krav gennem medierende processer, som indirekte skulle forandre på lærernes 

daglige praksis. Men med reform og aftaletekst er fokus nu rettet direkte på skoleledelsen som 

ansvarlig for skolens output. Ledelsens accountability er kommet på dagsordenen.  

Generel ledelse – New Public Management 

I aftaleteksten kan læses, at ledelsen skal lede via ”stærke pædagogiske lederkompetencer”, men 

også via ”generelle ledelseskompetencer” (aftaletekst 2013: 19). Generel ledelse, under navnet New 

Public Management (herfra benævnt NPM) er en samlebetegnelse for ledelsesformer, hvor der ledes 

på antagelser om, at den offentlige sektor kan optimeres og effektiviseres gennem markedsgørelse 

og incitaments- og målesystemer. NPM har som ledelsesform været en markant styringstænkning i 

det offentlige siden 1980’erne (Gylling, 2014; Ratner 2009; Weinreich, 2014). Det er således en 

pointe, at uagtet et øget fokus på elevernes læringsudbytte fastholdes skolen som et sted: ”hvor 

brugere vil have kvalitet for pengene [...]. Skolen er [...] en udbyder af bestemte serviceydelser” 

(Hermann, 2007: 96). Skoleledelsen opgave bliver at lede på at styrke elevernes læringsudbytte, 

samtidig med at hun leder en skole, som forventes at: ”agere som selvstændig strategisk enhed, der 

fastsætter og reflekterer over egne mål og midler, og som træffer sine egne valg på sit eget grundlag 

som kontinuerligt udvikler og forandrer sig selv” (Rennison i Gylling, 2014: 31). Vi kan tale om 

ledelse på læringsudbytte i: ”en spænding mellem [...] en styringsforventning om at skabe helhed i 

opsplittede dele, og [...] en potentialiseringsforventning om konstant at overskride de aktuelle 

horisonter” (Åkerstrøm & Pors, 2014: 12). Ledelse skal på én og samme tid styrke en vel-

administreret skole og lede via stærke pædagogiske lederkompetencer. Således bliver skoleledelsen 
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ansvarlig for, at de nye standarder udføres på skolen i en lydighed over for reformen, samtidig med 

at den skabes i frihed på den enkelte skole (Pors, 2011). Lokal ledelse, her skoleledelse, bliver 

således i stigende grad gjort ansvarlig for reformeringen af velfærdssamfundets 

velfærdsorganisationer per se (Gylling, 2014; Pors, 2011; Ratner, 2009; Rennison, 2009; 

Weinreich, 2014). Man kan spørge, hvad sådanne blandende signaler betyder for den måde, ledelse 

på læringsudbytte kan blive til på (og her skal annonceres, at jeg i afhandlingens del 4 konkluderer, 

at det betyder ledelse, som bliver til og performes i en særlig kort, afskåret rytme, en måde at lede 

på, som jeg har givet navnet staccato-ledelse).  

Fokus på at højne elevernes faglige niveau  

Formuleringer af de nye standarder er initieret af en række faktorer i og omkring folkeskolen, 

herunder Danmarks deltagelse i PISA fra år 2000 og frem (Hermann, 2007), deltagelse i TALIS fra 

2008 og frem, italesættelse af konkurrence på uddannelsesniveau fra Kina (Hermann, 2007), 

positive fortællinger fra New Zealand og Canada om skoleforandringstiltag, som har højnet 

elevernes læringsudbytte (Fullan, 2005, 2008). KL, Tryg Fonden og A.P. Møller Fonden har tilført 

midler til skole- og ledelsesudvikling. Desuden udgiver både KL, Skolelederforeningen og 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) pjecer, rapporter og evalueringer om temaet ledelse og 

elevernes læringsudbytte, hvori man kommer med praktiske forslag og forslag til fokus, når der skal 

ledes på læringsudbytte. Desuden understøttes fokus på elevernes læringsudbytte af statens 

bevillinger til forskning i feltet. I den forbindelse igangsatte læringsløft 2020 et flerårigt 

forskningsprogram, som gennem en række ph.d.-stipendier og samarbejder mellem universiteter og 

professionshøjskoler skal skabe praksisnær viden om skolen. Denne afhandling er en del af dette 

tiltag. I det regi er udgivet bøger om ledelse på læringsudbytte (Bjerg & Staunæs, 2014; Hall, 

2016).  

Der skal nu styres efter output – elevernes læringsudbytte. Det er et skift i fokus (Juelskjær & 

Staunæs, 2016). Skolen har en lang tradition for at arbejde med et fokus på undervisningens form 

og på aktiviteter, som skal skabe læringsprocesser. Med sådanne nye standarder for folkeskolen 

formes og udpeges således nye måder at styre og styrke skolen på (Pedersen, i Åkerstrøm og Pors, 

2014). Man kan således sige, at mange gode kræfter i disse år samler sig om at styrke processerne 

med at skabe nye ledelsesstandarder for folkeskolen. Ledelse på læringsudbytte konstitueres dermed 
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som af allerstørste betydning. Som nævnt ovenfor har den tendens til at understrege ledelsens 

ansvar været undervejs i årtier.  

Policy-niveauets styring på skoleledelse de sidste 40 år  

I det følgende gives et kort udsnit af forskningspointer omkring styring på skoleledelse i de sidste 

tre årtier. Det gøres fordi sådanne tidligere styringer medgår til hvordan ledelse på læringsudbytte 

bliver til og hvad ledelse på læringsudbytte bliver til som i dag: ”The past always haunts the 

present” (Gordon, 2008: viii). Tiåret 2010 står jeg selv for. Det historiske rids er med, fordi sådanne 

tidligere styringer altså påvirker aktuel ledelse på læringsudbytte: ”Selvom velfærdsledelse er gået i 

[en anden] retning, betyder det ikke, at gamle regimer er forsvundet fuldstændigt” (Ratner, 2009: 

13). Tidligere styringer adderer op og influerer på forventninger til skoleledelser. Med blik videre 

frem i afhandlingen medgår sådanne tidligere styringer og regimer i det, som ledelse på 

læringsudbytte kan blive til som. Det skal pointeres her, at det ikke er en del af min analyse, 

hvordan tidligere styringer specifikt har influeret måden, hvorpå skoleledelse praktiseres i dag – 

men at vi møder sådanne styringer i form af performative effekter. Med mit grundafsæt i 

maskinbegrebet og maskiners gennempløjende aktiviteter, drømme og ordre-ord samt tegn på 

forskellige epokers samfundsformer (Deleuze, 1984/2013; 1990/1995; Krejsler, 2017, Lazzarato, 

2014) læser jeg altså analytisk sådanne fænomener (sammen med begreber fra affektiv teori; 

Ahmed, 2004, 2004b; Blackman, 2012; Illuiz, 2007; Massumi, 1995; Moisi, 2009; Sedgewick, 

2003, Wetherel, 2012) som performative effekter af, hvad levet ledelsesliv på læringsudbytte kan 

blive og bliver til som. Og her skal vi se i analyserne i del 4, at de nye standarder tæmmes til noget 

velkendt, og at erindringer fra tidligere styringspraksisser påvirker.  

Historisk rids over styring på offentlig ledelse, herunder skoleledelse 

Det historiske rids nedenfor er korte beskrivelser, ikke analyse. Jeg trækker særligt på tre ph.d.-

afhandlinger; Gylling (2014), Pors (2011) og Weinreich (2014), samt en hvidbog om skoledelse af 

Ratner (2009). Optikken er styringsteoretisk og altså ud fra policy-niveauets styring på den 

offentlige sektor og på folkeskolen. Desuden har jeg hentet hjælp i en systemteoretisk 

sammenfatning af begrebet velfærdsledelse (Åkerstrøm & Pors, 2014) samt i Stefan Hermanns 

foucauldianske magtanalyse af folkeskolen 1950-2006 (2007). Jeg lægger ud med tiåret 1980-1990. 
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Og følger her Pors (2011), som skriver, at det er tilbage i slutningen af 1970’erne, at kommunerne 

fik overdraget ansvaret for folkeskolen fra staten.  

Styring i 1980’erne 

Det kan læses, at styring i 1980’erne er præget af, at kommunerne med kommunalreformen i 1970 

var blevet det administrative centrum for styringen af folkeskolen: ”Styring af skolerne var et 

spørgsmål om centrale beregninger og planlægning” (Pors, 2011: 16). Det første, der kom i fokus, 

var således administrative og praktiske opgaver udstukket med base i forvaltningen. Sådanne 

ledelsesformer var stadig en del af styringsbestræbelsen op gennem 1980’erne, dog samtidig med 

bevægelser, som gradvist over de næste 30 år styrkede skoleledelsen som lokal ledelse på skolen. I 

slutningen af 1980’erne steg efterspørgslen efter mere og bedre ledelse. Det skete, i takt med at der 

blev uddelegeret stadigt større ansvar og indflydelse til den lokale skoleledelse, kan det læses hos 

Pors (2011). Det skete på en måde, hvor skoleledelser skulle: ”dirigere lærerne ved hjælp af såkaldt 

kulturstyring, hvor lærerne udviklede den rette ’fælles platform’, og gennem individuelle samtaler, 

gruppesamtaler og teamsamarbejde skulle skolelederen være lærergruppens ‘kritiske ven’” 

(Hermann, 2007: 112). Det blev angiveligt gjort for at få bugt med: ”dansk skolekulturs tendens til 

‘ledelsesresistens’” (ibid: 112). Der sås også allerede i 1980’erne de første tegn på indflydelse fra 

NPM. Idealet blev at forstå velfærdsorganisationer som små selvstændige virksomheder med en 

virksomhedsleder: ”I de sene 1980’ere var det politiske landskab præget af ambitioner om at styre 

skoler til at blive uafhængige” (ibid.: 71). På den måde søgte man allerede her at importere 

styringstænkning om generel ledelse, NPM, baseret på at optimere og effektivisere skolen gennem 

mål- og markedsorientering, evaluering og frie forbrugsvalg, som det hedder.  

Styring i 1990’erne 

Henimod 1990’erne introduceredes: ”ideen om skolen som en organisation, der med skolelederen i 

spidsen skulle [...] åbne sig mod det omgivende samfund og indoptage omverdenens perspektiver” 

(Pors, 2011: 184). Det beskrives som et opgør med lærerstandens udøvelse af magt gennem en 

bureaukratiseret professionalitet (Dalsgaard, 2013 i Pors, 2014). Nu blev det lederens rolle at lede 

lærerne ”[...] til at tage reformer til sig og lokalt udvikle dem” (Pors, 2011: 33). Ambitionen om 

styrkelse af ledelse og udgrænsning af lærernes fagprofessionelle indflydelse forstås i 

styringsanalyserne som udtryk for den NPM-decentraliseringsdagsorden, som tog fart op gennem 
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1990’erne, hvor skolerne skulle lede sig selv som lokale enheder og gerne som indbyrdes 

konkurrerende virksomheder. Dog var der grænser for ekspansionsmulighederne for skolen som 

privat virksomhed, for man fastholdt samtidig kommunernes styring. Dels økonomisk, dels ved at 

skoleforvaltningen fik til opgave at binde kommunens skoler sammen og styrke skoleledernes rolle 

som del af det samlede kommunale skolevæsen (Pors, 2011).  

1990’erne beskrives desuden som det årti, hvor de humane ressourcer kom til at spille en stadig 

større rolle. Både i forhold til elevernes læring og som en ledelsesteknologi (Gylling, 2014; 

Weinreich, 2014). Positive følelser som trivsel, tillid og anerkendelse skulle aktivere et 

velbefindende hos elever og lærere, som skulle styrke frigørelsen af endnu uudnyttede potentialer 

hos eleven. Og ikke mindst uudnyttet potentiale hos læreren. Målet var øget læring. Lærerne skulle, 

med andre ord lære at lære sig – bemærk, at det altså ikke var, at lærerne skulle lære at lære fra sig. 

Det er ”ideen om kompetenceudvikling gennem livslang læring båret af lyst” (Hermann, 2007: 95). 

Udvikling blev i 1990’erne den værdi, som skulle understøtte og frigøre, og som i princippet aldrig 

ender: ”Kompetenceudvikling bliver et columbusæg, der knytter fordringen om selvrealisering som 

personlig udvikling med den globaliserede vidensøkonomis angivelige behov for optimering af ’the 

human capital’” (Hermann, 2007: 95). Ledelsesambitioner knyttes til ledelse som en: 

”styringsambition om ikke blot at styre, men også om at forøge medarbejdernes kapacitet for 

selvstyring” (Pors, 2011: 13). I en foregribelse af det, som kommer i afhandlingens del 3 og 4, ser vi 

således tegn på kontrolsamfundets fejring af potentialitet (uudnyttet potentiale), uafsluttethed 

(livslang læring) og frihed (frigørelse).  

NPM havde vist sig effektiv i det private erhvervsliv, og mantraet i de år var, at der ikke sås 

nævneværdige forskelle på at lede en offentlig velfærdsorganisation og en privat virksomhed 

(Hermann, 2007). Begge steder leverede produkter. Produkterne kan optimeres i en uendelighed. 

Disse havde blot lidt forskellig karakter, men forskellen gjorde ingen forskel – så at sige. Nogle 

producerede konkrete produkter som eksempelvis digitale høreapparater, andre producerede 

uddannelse (Hermann, 2007).  

Styring i 2000’erne 

00’erne fremhæves i forskningslitteraturen som det årti, hvor ledelsesregimet NPM for alvor blev 

ledelsesformen per se i det offentlige. Dermed også for skoleledelse. Det refereres, at OECD i en 

baggrundsrapport om skoleledelse i Danmark, Improving School Leadership, fra 2007 pegede på, 
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at: ”strategisk tænkning, innovation, evaluering, dokumentation og organisationsudvikling var en 

mangelvare i den danske folkeskole” (Ratner, samt Krejsler i Gylling 2014: 41). Kritikken var altså, 

at skoleledelsen agerede for lokalt uden et organisatorisk udsyn. Og der blev angiveligt rejst en 

efterspørgsel efter ledelse praktiseret gennem mere generelle termer. Der blev også peget på, at: 

”danske skoleledere varetager et pædagogisk udsyn på bekostning af klassiske ledelsesdyder såsom 

strategisk tænkning, innovation, evaluering, dokumentation og organisationsudvikling” (Ratner, 

2009: 8). Man kan ifølge rapporten forstå, at dansk skoleledelse er mangelfuld. Den havde et fokus 

og et udsyn, som var pædagogisk. Fokus var altså i 00’erne på skole som organisation og mindre på 

eleverne.  

Psy-ledelse  

I 00’erne accelererede desuden ledelse gennem psykologiske, pædagogiske aspekter. På den måde 

inddrages humane ressourcer i organisationens tjeneste (Gylling, 2014). Som ledelsesform er sådan 

ledelse på pædagogisk-psykologiske aspekter blevet så markant, at det analytisk har fået sit eget 

navn, nemlig psy-ledelse (Staunæs et al., 2009; Rose, 1996).  

Styring i 2010’erne 

2010’erne er et årti, som endnu ikke er afsluttet. Dette lille afsnit om 2010’erne er mit forslag til, 

hvordan styringen kan læses, som at nye standarder for skolen sætter fokus på det lokale og 

specifikke i skoleledelsesopgaven – dog sammen med generel ledelse, som der står i aftaleteksten.  

I forbindelse med folkeskolereformen 2014 hørtes en gennemgående punchline i det offentlige rum: 

”Eleverne skal blive så dygtige, som de kan”. En sætning som daværende undervisningsminister 

Christine Antorini gentog igen og igen. Jeg foreslår, at den sætning præcist peger på det rationale, 

hvormed policy-niveauet nu styrer på skolen. Der styres på, at: ”vi skal lede efter, hvad skole [...] 

skal være på den anden side af, hvad vi lige nu overhovedet kan forestille os” (Åkerstrøm & Pors, 

2014: 9). Således skal dialog med kommunen: ”danne grundlag for en dialog [...] mellem 

skoleledere og de enkelte lærere om elevernes faglige udvikling” (aftaletekst, 2013: 24). Leder og 

lærer skal være i dialog om elevernes faglige udvikling. Således italesættes en evig bestræbelse, 

som først slutter, når man ikke mere er elev (eller lærer). Faglighed skal altså styrkes ved at lede på 

potentialitet. Det synes således, som at fokus med aftaleteksten fra reformen i 2014 ikke blot 
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forskydes, men at der skiftes standard på ganske radikal måde: Et skift væk fra fokus på 

læringsinput og hen til fokus på læringsoutput og fra fejring af generel ledelse til forventninger om 

specifik, lokal pædagogisk ledelse på elevernes læringsudbytte – dog uden at generel ledelse udgår.  

Konklusion på styring af skoleledelse i velfærdsamfundet 

Vi har nu set et rids over, hvordan: ”velfærdsorganisationer har gennemgået en række 

reformstrategier” (Pors, 2011: 64). Skoleledelse er en del af velfærdsledelse i Danmark (Hermann 

2007; Åkerstrøm & Pors, 2014). Formålet var som nævnt at placere afhandlingens begrebssættelse 

af ledelse på læringsudbytte i en historisk kontekst, men også at oparbejde mit analyseobjekt: 

ledelse på læringsudbytte.  

Forventninger fra policy-niveau til den offentlige leder er nogle andre i dag, end de var for 10 eller 

40 år siden. Forventninger forskydes, fordi forståelsen af og vilkårene for velfærdsstaten og 

styringen af den forskydes (Pedersen, 2011). Men her skal bemærkes, at forskydningen vist ikke 

sker synkront. Som nævnt, og som vi skal se i analyserne, tyder noget på, at skoleledelser er ude af 

sync med styringen, eller styringen er ude af sync med skoleledelserne. Mere om det i 

afhandlingens del 4. 

Det fokus, vi ser på ledelse på læringsudbytte i disse år, er som nævnt ovenfor i forbindelse med 

omtalen af reformen inspireret af den internationale forskning i skole og skoleledelse: The effective 

school research. Derfor skal vi nu se på, hvordan spørgsmål, diskussioner og praksisser udspiller 

sig i det forskningsfelt. Det gøres dels for, at for at oparbejde mit analyseobjekt, ledelse på 

læringsudbytte, dels for at kvalificere mit blik på forskningsspørgsmål 2, altså hvordan jeg i 

afhandlingens del 3 og 4 kan:  

Arbejde med begrebssætning, der giver mig mulighed for, at belyse hvordan der ledes 

i skolen på en måde som åbner for andre typer fortællinger end de der fremhæves i the 

effective school research. 
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Kapitel 3: The effective school research   

Dette kapitel
2
 handler om international forskning i skoleledelse i the effective school research. Vi 

skal høre om feltets fokus, pointer og metoder. Feltets fokus ses knyttet til et politisk klima, som 

sætter en særlig stemning for forskningen i ledelse og elevers læringsudbytte. Det er der et afsnit 

om, inden jeg præsenterer forskningen. Det gøres i tre afsnit om hver af de tre ledelsesformer, feltet 

har defineret; den instruerende, den transformative og den distributive ledelsesform. De tre former 

er feltets omdrejningspunkter for undersøgelse af ledelseseffekt på læringsudbytte. Ambitionen i 

forskningsfeltet er at skabe empiri, som viser, hvilke ledelsesformer der har effekt på elevernes 

læringsudbytte. Feltets gennemgående forskningspointe er, at den instruerende ledelsesform har 

mest effekt: “Strong instructional leadership is essential for a school to be successful” (Horn & 

Little, 2010: 69). Som analytisk tilgang har jeg set på ledelsesformerne gennem en særlig 

”læringsudbyttelinse”: Hvad siges der i feltets undersøgelse og diskussion af de forskellige 

ledelsesformer om effekt og ledelse på læringsudbytte? Jeg har altså ikke spurgt til, hvilke 

ledelsesformer der styrker fx trivsel. Min fremstilling af forskningsfeltet kan således siges at være 

narrativ i den forstand, at jeg konstruerer en sammenhængende diskussion af feltets forskning om 

objektet (Feak & Swales, 2009). Kapitlet er imidlertid også i sig selv et bidrag til viden om, 

hvordan ledelse på læringsudbytte konstitueres i den optik, og om feltets pointer og fund. På den 

måde hjælper fremstillingen mig til, at oparbejde mit analyseobjekt, ledelse på læringsudbytte. Til 

sidst i kapitlet er en opsamling og kritik af forskningsfeltet the effective school research. På ryggen 

af den kritik sætter jeg den videre retning for afhandlingens del 3-5. 

Tilgang og tilskæring af læsning af forskningslitteraturen – metode for læsning 

Der er forsket inden for the effective school research siden slutningen af 1970’erne. Det giver 

selvsagt en enorm mængde forskningslitteratur. En væsentlig del af arbejdet med dette kapitel udgør 

således en tilskæring af litteraturen, det jeg læste efter og måden at læse på. I første omgang skete 

det, ved at jeg læste gennem en læringsudbyttelinse – hvad siges der om effekt og ledelse på 

læringsudbytte? Læsningen blev også justeret i forhold til min vurdering af state of the art i 

Danmark (kap. 2). Samtidig satte jeg, medens jeg læste, løbende kriterier op for, hvilken litteratur 

                                                             
2
 Kapitel 3 er udkommet i redigeret form som bog: Hall, L. (2016): Ledelse og læringsudbytte, tre skoleledelsesformer, 

Samfundslitteratur. Bogen om forskningsfeltet the effective school research er således et produkt af denne afhandling. 
Kapitlet, som det ser ud i denne afhandling, er en redigering af kapitler fra bogen, som så igen var en redigering af min 
oprindelige analyse skrevet til afhandlingen. I den forbindelse skal nævnes, at der indgår oversættelser af citater fra engelsk 
til dansk i dette kapitel 3 i afhandlingen. Citaterne er nemlig oversat til dansk i nævnte bog.  
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som skulle læses og hvordan: som orientering, skimning eller grundig læsning. Jeg har desuden 

benyttet mig af iterativ læsning, hvilket vil sige, at jeg har læst, indtil de samme kilder, citater og 

pointer begyndte at gentage sig eller blive genkendelige. Og jeg har læst de forskere, som der ofte 

refereres til i andre forskeres artikler: Fullan, Hallinger, Harris, Hargreves, Leithwood, Robinson, 

Simkins, Spillane m.fl. (se nedenfor). Desuden har jeg orienteret mig i forskellige reviews fra otte 

forskellige centre/councils/clerainghouses – altså instanser, som blandt andet udarbejder samlede 

oversigter over forskningen i feltet. Disse resultater er indgået på lige fod med den øvrige litteratur. 

Og jeg har via sneboldsmetoden (Czarniawska, 2007) – gennem citater, henvisninger, andres 

anbefalinger og egen viden om feltet – ladet mig føre med ud i hjørner af forskningen i feltet. Jeg 

har derudover læst og orienteret mig i danske undersøgelsers henvisninger til international 

forskning: EVA (2006), SFI (2011) samt Skolelederforeningen (2011). Hovedparten af 

fremstillingen i dette kapitel er altså baseret på international forskningslitteratur og reviews samt 

sammendrag fra danske institutioner, som arbejder med forskning i folkeskolen.  

Forskningsfeltet the effective school research og det politiske klima  

Forskningsfeltet the effective school research tager afsæt i præmissen om, at ledelse har effekt på 

elevernes læringsudbytte (Pennell & Wets, 2003), ja, det hævdes ligefrem, at ledelsen er ansvarlig 

for elevernes læringsudbytte (Edmonds, 1979; Glathorn & Jailal, 2009; Hoy & Miskel, 2008). Og 

grundspørgsmålet er: Hvilken ledelsesform har effekt på læringsudbytte?  

Feltet refererer to rapporter, som har sat retning og præmisser for udviklingen af forskningsfeltet, A 

nation at risk, 1983, og No child left behind, 2001. I A Nation At Risk var konklusionen en 

bekymring for: ”the rising tide of mediocrity” (Mielcarek, 2003: 5). Altså en stigende tendens til 

middelmådighed i skolen, når det angik elevernes læringsudbytte. Med rapporten fulgte 

anbefalinger, som adresserede nye standarder og forventninger til skolers og elevers resultater fra 

kommissionen. Lov- og aftaletekst understregede, at elevernes akademiske læringsudbytte skulle 

styrkes. I sådant klima af bekymring blev afdækningen af specifikke ledelsespraksisser præmissen 

for forskningsfeltet. Man definerede den instruerende ledelsesform som den ledelsesform, der mest 

effektivt har effekt på elevernes læringsudbytte (Hoy & Miskel, 2008).  

 

Næsten 20 år senere kom rapporten No child left behind, 2001 (ESEA, 2002). Rapporten nævnes 

som kulminåtionen på en bevægelse, der opstod i begyndelsen åf 1990’erne, hvor skoler, 
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skoledistrikter og stater blev holdt ansvarlige for elevernes akademiske læringsudbytte 

(Mielcarek, 2003). Rapporten udpeger som mål for skolen, at alle børn uanset køn, race, etnicitet 

og socioøkonomisk baggrund skal kunne opnå akademiske fremskridt, og at skoler skal kunne 

holdes ansvarlige for at opnå opsatte standarder og tilgange (Briars & Resnick, 2000). Det kan 

læses, at man både i det private erhvervsliv og på policy-niveau frygter et stigende tab af evne til 

innovation og af intellektuelle kompetencer og muligheder (Timar, 2003). Ovennævnte klima af 

bekymring fra rapporten A nation at risk genaktiveres tilsyneladende her – måske i form af frygt 

(Moisi, 2009). Et klima, feltet også selv angiver som anledningen til forskningsambitioner om at 

identificere effektiv ledelse på læringsudbytte (jf. ovenfor). Nu genaktiveres bekymring og måske 

frygt i en form, hvor elevernes læringsudbytte kobles til nationens mål om at opnå økonomisk 

succes i en konkurrence med andre nationer. Dermed kobles ledelse på læringsudbytte til en 

økonomisk ressourcetænkning på et mere overordnet nationalt plan.  

Et analytisk narrativ om betydningen af særlige affekter og intensiteter  

Når jeg går til sammenhæng mellem politisk klima og forskningsfeltets metoder og præmisser for 

forskning (som feltet vel at mærke selv fremhæver) kan jeg foreslå et narrativ; et narrativ om, at 

sådan politisk aritmetik (Foucault, 1994) om middelmådige tider og en nation (USA), som er i 

risikozonen skaber: ”particular kinds of discourse both possibly and necessary” (Lather, 2004: 24). 

Altså at nye standarder og forventninger til skolers og elevers resultater sættes med særlige 

intensiteter, som vi her ser som bekymring og frygt, der forekommer nødvendige og måske også 

som de eneste mulige affekter – og det former forskningsfeltet og dets metoder og præmisser. Jeg 

nævner det her, fordi vi senere i afhandlingen skal se ledelse performet med andre intensiteter, som 

synes at være om, ja, håb og glæde i forhold til skolens opgave. Det sker samtidig med og i et dansk 

politisk klima, som styrer på skolen med en reform, der som nævnt er inspireret af the effective 

school research. Vi skal i analyserne i del 4 se, at et miskmask af affektivitet og intensitet 

performes i levet ledelsesliv. Et miskmask, som måske også har at gøre med friktioner af 

affektivitet og intensitet, der importeres gennem et forskningsfelt, som informeres af bekymring og 

frygt. Forskningsfeltets præmisser for den forskning, de skaber, får således betydning i min 

afhandling via de performative effekter af sådan affektivitet for, hvad ledelse på læringsudbytte kan 

blive til som – fordi policy-niveauet i Danmark er inspireret af netop det felt.  
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Antagelser om målinger af effekt er en grundpræmis for forskningsfeltet. Man spørger til, hvilken 

ledelsesform der har effekt på elevernes læringsudbytte. Derfor kommer nu et afsnit om feltets 

måde at arbejde med og tale effekt frem på, inden jeg præsenterer feltets svar på, hvorvidt 

ledelsesformerne har effekt på læringsudbytte for hver af de tre ledelsesformer. Det skal bemærkes, 

at præsentation af feltets svar gøres med ambitionen om at vise et analytisk narrativ af 

forskningsfeltet for at oparbejde mit analyseobjekt og for at placere mit analyseobjekt i aktuel 

kontekst. Det gøres ikke for at bruge det svar som præmis for det videre arbejde med ledelse på 

læringsudbytte i resten af afhandlingen – grunde hertil vil fremgå i kapitlets afslutning.  

Direkte og indirekte effekt  

Det kan læses i feltet, at ledelsespraksis, der viser direkte effekt, kan måles på skolens 

outcome/udkomme uafhængigt af andre relaterede variabler. Effekt knyttes med begrebet den 

effektive leder, som kan lede på effekt på elevernes læringsudbytte gennem høje forventninger til 

eleverne. Den effektive leder formår således at uddanne alle elever uanset race, køn, etnicitet og 

socioøkonomisk baggrund (Lezotte, 2001), fordi, kan det videre læses, at et pensum med et 

ambitiøst akademisk indhold mødes tilsvarende af alle elever (Bamburg & Andrews, 1990; 

Brookover & Lezotte, 1977; Glasman, 1984; Goldring & Pasternak, 1994; Goldring et al., 2009; 

Hallinger & Murphy, 1986; Heck et al., 1990; Leithwood et al., 1990; Leitner, 1994; Murphy & 

Hallinger, 1985; O’Day, 1983; Purkey & Smith, 1983).  

Når en ledelsespraksis ikke direkte kan måles i skolens konkrete udbytte, tales der om, at effekten er 

indirekte. Her måles der således effekt på læringsudbytte som en effekt, der kan adresseres baglæns, 

gennem flere led, hen til lederen. Skoleledelsesforskerne Hallinger og Heck (2002) inddeler 

begrebet effekt i tre hovedkategorier. Direkte effekt, som går på, at lederens handlinger har direkte 

indflydelse på læringsudbytte. Medieret effekt, hvor opmærksomheden er på, at lederens handlinger 

påvirker skolens resultat indirekte igennem andre variabler. Og som det tredje ses reciprok effekt, 

hvor læringsudbytte forstås som skabt i et gensidigt samspil mellem lærere og ledere.  

Selvom det er et tema i forskningslitteraturen, om en effekt er direkte eller indirekte, er feltet 

tilsyneladende ikke optaget af at hente særlige pointer ud af dette tema. Der ses ikke diskussioner 

af, hvorvidt indirekte effekt, med sine flere led hen imod en given effekt, har en række uklarheder i 

forhold til, hvad det så egentlig er, der giver hvilken effekt, og at det kan have betydning for den 
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måde, der kan oparbejdes viden om effekt på. Grundforståelsen af effekt synes at knytte sige til en 

simpel kausalitetsforståelse. Med det mener jeg en forståelse af, at effekt opnås som en kausal 

kæde, som kan forudsiges. I den litteratur, jeg har læst, synes feltet ikke optaget af denne 

problemstilling. Eksempelvis følger der ikke en problematisering af præmissen om at kunne vise 

ledelseseffekt på læringsudbytte i diskussionen af den distributive ledelsesform. Som vi skal se, er 

det ellers en ledelsesform, der defineres ved at flytte fokus til den lærende organisation og væk fra 

den individuelle, direkte intervenerende, leder. Der synes således at være en særdeles stor tillid til, 

at feltets forskningsmetoder omkring direkte effekt uden videre kan applikeres og bredes ud til 

andre typer effekt. Altså at årsag-virkningsforholdet mellem ledelse og effekt viser sig entydigt og 

kan identificeres på tværs af de mange variabler, som indgår, når vi taler om indirekte effekt. Men i 

nyere litteratur peges på, at den indirekte instruerende ledelse, altså den ledelse, som antages at have 

medieret eller reciprok effekt, måske har mest effekt på elevernes læringsudbytte (Waters et al., 

2003; Witziers et al., 2003). Det indikerer, at andre effektfortståelser, hvor der ikke kan findes en 

direkte sammenhæng imellem ledelse og læringsudbytte, får betydning (Bartlett, 2008; Day et al., 

2008; Leithwood et al., 2008). Også derfor er det pudsigt, at jeg ikke er stødt på litteratur, som 

problematiserer og folder ud på indirekte effekt i forhold til direkte effekt som to forskellige 

effektforståelser. 

I de følgende afsnit skal vi se nærmere på hver af de tre ledelsesformer. Vi skal se, hvordan de 

defineres, og hvordan diskussioner og undersøgelser af de respektive ledelsesformer tager form. 

Afsnittene er disponeret på samme måde for at skabe det bedste sammenligningsgrundlag af, 

hvordan formerne skrives frem i feltet.  

Den instruerende ledelsesform 

Den instruerende ledelsesform er den eneste af de tre ledelsesformer, som feltet angiver, har vist 

tydelig effekt på elevernes læringsudbytte. Det er et læringsudbytte, som først og fremmest 

etableres ved, at lederen har tæt kontakt med lærerne omkring de enkelte eleveres faglige 

progression.  



39 
 

Baggrund for den instruerende ledelsesform  

Begrebet den instruerende ledelsesform blev introduceret i USA i 1979 af ledelsesforsker Edmunds 

(1935-1983). Det refereres, hvordan han satte sig for at undersøge, hvad det var, der særligt 

kendetegnede effektive skoler, som de blev kaldt. Edmonds pegede med sin forskning på, at skoler, 

som var effektive, næsten altid havde skoleledere, der udøvede en instruerende ledelsesform 

(Edmonds, 1979). Det refereres i forskningslitteraturen, at begrebet bredte sig internationalt i 

1980’erne og skete i tæt parløb med feltet the effective school research.  

Ledelse udøves af én person – en forståelse i forandring  

I litteraturen fra 1980’erne og 1990’erne fremhæves ledelse knyttet til én person. Denne person har 

nogle særlige egenskaber, som gør, at hun er god til at lede. De egenskaber kan/skal identificeres, så 

man så at sige ved, hvilke typer mennesker der skal ind på ledelsesposterne. For når ledere med 

sådanne egenskaber anvender en instruerende ledelsesform, så kan en hel skole vendes fra at være 

dårligt performende til at være effektiv (Camburn et al., 2003; Elmore, 2000; Neumerski, 2013; 

Spillane et al., 2003). Det er altså fortællingen om, at fordi nogle mennesker har nogle særlige 

karaktertræk, som de bruger, når de leder, ja, så kan de noget særligt med ledelse. I den forståelse 

bliver det så også lederen, der alene og i sidste ende bærer ansvaret for elevernes læringsudbytte, og 

for at skolen er effektiv (Edmonds, 1979). Men henover tid synes praksisfelten at sætte aftryk på 

den forståelse; i nyere litteratur spørges til netop den præmis for at tænke ledelse. Forskerne 

diskuterer, hvorvidt denne italesættelse af lederen med det medfødte ledelsestalent måske er mere 

’snak’ end praksis (Busch, 2014). Efterhånden ses ledelse mere og mere som et praksisfænomen 

fremfor båret af personligere karaktertræk (Robinson, 2010).  

I det følgende skal vi se nærmere på tre pointer om den instruerende ledelsesform:  

 Forskningen har vist effekt af instruerende ledelse på elevernes læringsudbytte 

 Lederen skal styrke lærernes og sin egen praktiske visdom 

 Den individuelle elevs faglige læring har betydning  
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Forskning har vist effekt på elevers læringsudbytte  

Feltet fremhæver igen og igen, at der ses effekt, når ledelse er tæt inde omkring elevens 

læringsudbytte (Bossert et al., 1982; Cuban, 1984; Dwyer, 1986; Edmonds, 1979). Ledelsen skal 

have blik på styrkelse af pensum, kvaliteten af samme og af den pædagogik, som udøves (Carter & 

Maestas, 1982; Marzano et al., 2005; Murphy et al., 2006; Russel et al., 1985). Og der skal være 

fokus på mål og formål med elevernes læring (Fullan, 2005; Marks & Printy, 2003; Mulford & 

Silins, 2003; Robinson et al., 2009). Lederen skal altså forholde sig konkret til progressionen for 

læringsudbytte hos eleverne. Den opmærksomhed kan tage form på forskellige måder, men pointen 

er, at der skal være et sådant fokus på den enkelte elevs læringsudbytte. 

Lederen skal styrke både lærernes og sin egen praktiske visdom 

Skolens mission, mål og visioner skal knyttes direkte til undervisning og læring gennem et 

vedvarende fokus på læringsudbytte (Hallinger, 2007). Det får den betydning i feltet, at den 

instruerende ledelsesform skal udvikles gennem praktisk visdom. Der udvikles altså en praktisk 

visdom i tilknytning til skolens mål: styrkelse af elevernes læringsudbytte (Hallinger et al., 1996; 

Hallinger & Murphy, 1987; Heck et al., 1990; Leithwood et al., 1990). Med praktisk visdom menes, 

at praksis løbende udvikler sig i den lokale, daglige ledelse i tæt kontakt med formålet om at styrke 

elevernes læringsudbytte. For den konkrete ledelsespraksis betyder det, at lederen løbende justerer 

sine handlinger, efterhånden som hun får erfaringer med, hvordan og om hendes handlinger har 

effekt.  

Den individuelle elevs faglige læring har betydning  

Man adresserer den enkelte elevs faglige læringsudbytte (Bossert et al., 1982; Cuban, 1984; Dwyer, 

1986; Edmonds, 1981; Marshall, 1996; Murphy & Hallinger, 1985; Newman, 1997; Ogden & 

Germinario, 1995). Fokus er på kernekompetencer, fx læsning og matematik og akademiske 

kompetencer (Day et al., 2008; Fuller et al., 2007; Leithwood et al., 2008). I den litteratur, jeg har 

læst, ses ikke diskussioner af elevernes læring omkring socio-emotionelle aspekter.  
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Vurdering af, om der ledes instruerende 

Når det angår den instruerende ledelsesform, ser man efter, om lederen praktiserer det, som er 

forbundet med ledelsesformen (Spillane, Halverson & Diamond, 2001). Det angår lederens 

observationer i klassen med efterfølgende drøftelse med læreren, men også lederens møder med 

lærere om elevernes progression (Bossert et al., 1982; Edmonds, 1981). En vurdering af, om der 

ledes instruerende, adresserer også, hvorvidt pensum er akademisk ambitiøst, og om der udvises 

høje forventninger til både lærere og elever (Hord, 2004). Desuden måles skolelederne på, om de 

har sat en tydelig retning og vision for skolen, om de har fokus på skolekultur, og om de har 

kendskab til udvikling af undervisning og pensum (Adams, 1999; Bossert et al., 1982; Brookover & 

Hallinger, 2007; Hallinger & Murphy, 1986; Lezotte, 1979; Marks & Printy, 2003; Tyack & 

Hanson, 1982). Opsamlende kan siges, at skolelederen skal lede på strategisk retning, struktur, 

målrettede ressourcer og en direkte involvering i læreres læring, når elevernes læringsudbytte skal 

styrkes (Robinson, 2007, 2010, 2011). I forhold til sådanne dimensioner, som skal operere hele 

vejen rundt i organisationen, bliver opgaven angiveligt at udvikle: ”en tilgang, som kan fange den 

holistiske og integrerede natur i effektiv ledelse” (Robinson, 2010: 24).  

I nyere forskningslitteratur i den instruerende ledelsesform kan således læses om instruerende 

ledelse som en effektiv ledelsesform med en holistisk og integreret natur. Måske er det også sådan 

udvidelse af forståelsen af ledelsesformen, som kan ses, når der kan læses om, at ledelsen, udover at 

tilskynde til læring og understøtte et højt fagligt niveau skal have høje forventninger til eleverne 

(Hord, 2004). Lederen skal have en forståelse af betydningen af social og akademisk organisering, 

af mål og mission, af elevernes baggrund, af de aktuelle medarbejdere, af skolens fysiske 

materialitet og af partnerskaber uden for skolen (Knapp et al., 2010). Og videre skal ledelsen 

initiere positive holdninger til forandring (Kursunoglo & Tanriogen, 2009; Hallinger, 2003) og 

inddrage tillid, relationer, kontekst, innovation, viden om undervisning og læreres læring og trivsel i 

ledelsen (Hallinger & Heck, 2002; Leithwood & Jantzi, 2005; Leithwood et al., 2008; Sheppard, 

1996;). Der ses også i feltet drøftelser af, at instruerende ledelse kan udføres af lærerteams eller af 

en coach (Marks & Printy, 2003; Nelson & Sassi, 2000; Neumerski, 2013), og der er kommet mere 

opmærksomhed på, at det poststrukturelle samfund (som det benævnes) medfører en elevgruppe, 

hvor eleverne i stadig stigende grad er forskellige (Opdenakker & Van Damme, 2007). Derudover 

fremhæves det, at den øgede konkurrence, som globaliseringen har skabt, og de skiftende sociale 
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vilkår medfører, at der skal lægges stadig mere vægt på en nuanceret forståelse af instruktion og af 

ledelsens opgaver (Barth, 1990; Grogan & Andrews, 2002; Hallinger, 1992; Marx, 2000).  

Det var jo ikke så lidt. Ved nærmere læsning af forskningslitteraturen bliver det således tydeligt, at 

der ses en konceptuel pluralisme, når feltet forsøger at indkredse en definition af den instruerende 

ledelsesform. Der breder sig et multivers af beskrivelser af, hvad den instruerende ledelsesform 

indebærer og kan kendes på. Man fristes til lidt polemisk at spørge, om der er noget, som ikke 

medgår til instruerende ledelse i disse nyere beskrivelser af formen. Og allerede her skal nævnes, at 

denne tendens til at medtage meget andet, når ledelsesformerne beskrives, end det, som man i første 

omgang udpegede som det, der viste effekt eller ej – det skal vi også se ved de næste to 

ledelsesformer. Vi ser således en hybridisering af formerne (Gronn, 2009). Sådan udvidelse af 

ledelsesformerne, selv når de som i dette forskningsfelt er styret af et krav om, at der skal kunne ses 

effekt på læringsudbytte, kan måske ses som et tegn på, at ledelse er vanskelig at sætte på formel, 

hvis det skal være en generel, almen formel. Altså tegn på, at levet ledelsespraksis rummer en 

mangfoldighed, som almene definitioner ikke kan rumme.  

Den pointe omkring ledelse som en praksisform fremfor som en definition fremhæver jeg her for 

desuden at pege ind i afhandlingens del 3-5.  

Men med pointen om, at instruerende ledelse er den eneste af de tre ledelsesformer, der har 

empirisk belæg for effekt på læringsudbytte, ses den instruerende ledelsesform alligevel 

konsolideret som en præmis i forskningsdiskussionerne i The effective school research. Feltets 

forskning, også når det er om de to andre ledelsesformer; den tranformative og den distributive, ses 

således baseret på accept af, at der er evidens for, at når lederen fokuserer på et akademisk indhold 

for alle elever, så vil det valgte fokus blive mødt tilsvarende af alle elever, og det har effekt på 

elevernes læringsudbytte. Der ses altså en accept af en præmis om, at den instruerende ledelsesform 

er nødvendig for at styrke elevernes læringsudbytte. Ja, at stærk instruerende ledelse er essentielt for 

skolers succes (Harris & Spillane, 2008; Hopkins, 1996, 2000; Hallinger, 2003; Robinson et al., 

2008). Og endvidere: ”Den leder, som ikke er instruerende leder, kan umuligt skabe forbedringer 

for lærere og elever i skolen” (Kursunoglu & Tanriogen, 2009: 257).  

Opsamling  

I det følgende oplister jeg ledelsesfortællingen, hovedfokusset, afsættet og relationen mellem 

ledelse og læringsudbytte samt ledelsesformens udfordringer, sådan som jeg har læst og analyseret 
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det frem (det samme gør jeg i afsnittene om transformativ og distributiv ledelse). Det kan siges om 

den instruerende ledelsesform at: 

 Det er en fortælling om en ledelsesform, der fokuserer direkte på elevernes læring, ved 

sammen med læreren at tale om og arbejde med det konkrete læringsudbytte hos den enkelte 

elev.  

 I definitionen af ledelsesformen gøres nødvendigheden af en ”hands on”-tilgang til 

elevernes læring til ledelsens hovefokus.  

 Der sættes en relation mellem ledelse og læringsudbytte forstået som direkte fokus på og 

forventninger til et ambitiøst akademisk læringsudbytte.  

 Definitionen af ledelsesformen er forskningsmæssigt og i lyset af egne opsatte konditioner 

udfordret af, at det fokus på læringsudbytte tæt på, som indgår i ledelsesformens definition, 

nu suppleres af en udvidet orientering efter skolen som kontekstafhængig organisation 

(økonomi, globalisering, elevernes socialisering).  

 

I det følgende gennemgår jeg den transformative ledelsesform – og dernæst den distributive 

ledelsesform. 

Den transformative ledelsesform  

I dette afsnit skal vi se på den transformative ledelsesform. Ved tranformativ ledelse forstås, at 

lederen påtager sig en lederambition om at udvikle ledelse med det formål for øje, at alle børn, 

uanset baggrund, skal have mulighed for at uddanne sig. Formen defineres således, at ledelse bør 

styre efter den etisk moralske opgave, det er at give alle børn mulighed for at lære. Lederen skal 

inspirere lærerne til at forfølge målet om, at alle børn, uanset baggrund, skal have mulighed for at 

uddanne sig, for da skabes effekt på elevernes læringsudbytte. Med denne ledelsesform er man 

særligt optaget af læreres mægtiggørelse (empowerment) - det er nemlig sådan den moralske 

opgave, at alle børn skal gives mulighed for at lære, aktiveres.  

Ligesom i litteraturen om den instruerende ledelsesform ses det også med denne ledelsesform, at 

beskrivelsen og definitionen af den udvikler sig hele tiden. I forskningsartikler fra de senere år er 

der således tydelige tegn på, at instruerende ledelse er blandet ind i beskrivelserne af den 

transformative ledelsesform. Der fokuseres nemlig på konkret lærings- og undervisningspraksis. 
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Det ser vi nærmere på til sidst efterfulgt af en opsummering under de samme fire temaer, som jeg 

sluttede afsnittet om den instruerende ledelsesform af med.  

Baggrund for den transformative ledelsesform  

Det kan læses, at den tranformative ledelsesform blev introduceret i 1978 af ledelsesforsker James 

Mac Gregor Burns (1918-2014) under overskriften Ledelsen som transformativ moralsk agent 

(Burns, 1978). Videre kan læses, at det først er i 1990’erne, ledelsesformen for alvor vinder 

genklang i den internationale skoleledelsesdiskurs (Hallinger et al., 1992). I det følgende skal vi se 

nærmere på tre pointer fra feltet om, hvordan den transformative ledelsesform skal forstås:  

 En ledelsesform baseret på moralsk anråbelse 

 Lederen skal styrke lærernes engagement i uddannelsesimperativet 

 Det individuelle og dets betydning 

En ledelsesform baseret på moralsk anråbelse  

Når den transformative ledelsesform beskrives og undersøges, inddrages etik på den måde, at der 

ikke alene tales om ledelse, men om god ledelse. Betingelsen for den transformativ ledelsesform er 

således, at retningen for organisationen og ledelse skal være det fælles gode (Howell og Avolio, 

1992). Det kan læses, at transformativ ledelse har et højere formål for øje (Bamburg & Andrews, 

1990; Bass, 2008; Fullan, 2003, 2008; Hallinger & Heck, 2002; Murphy et al., 2006). Formålet er 

the educational imperativ. Ledelsens opgave sættes således som et påbud – et imperativ om at 

handle på bestemte måder og med en bestemt rettethed. En rettethed mod styrkelse af elevernes 

læringsudbytte. Jeg kan tilføje, at begrebet imperativ kendes fra filosofi, særligt Immanuel Kants 

(1724-1804) kategoriske imperativ. Kant forklarede menneskets opgave som netop et krav – et 

påbud – om at skulle handle på en bestemt måde. Og det skal man gøre, ikke kun når man har lyst, 

men også når det kan indebære risiko og tab. På samme måde stilles der ifølge den transformative 

ledelsesform krav til skoleledelser om altid, også når det er svært, at handle med det formål for øje, 

at alle børn, uanset baggrund, skal have mulighed for at lære. Den transformative ledelsesform 

abonnerer altså på et moralsk imperativ – et krav om at handle ret. Hvis det lykkes, er det ifølge 

forskningsfeltet udtryk for holdbar ledelse: ”Holdbar ledelse adresserer temaer som indebærer 

social retfærdighed” (Hargreaves, 2003). Med holdbar ledelse kobles således til kravet om social 
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retfærdighed, der giver alle børn, uanset køn, race, etnicitet og socioøkonomisk baggrund, mulighed 

for at opnå akademiske fremskridt. Ledelse på læringsudbytte vitaliseres så at sige af 

uddannelsesimperativet. Det skal kunne ses og høres i ledelsens vision, og så kobler medarbejderen 

sig på. Dermed lægges der i den transformative ledelsesform stor vægt på ledelsens ansvar for, at 

organisationen lykkes (Fullan, 2003, 2008). I det følgende skal vi se nærmere på, hvordan 

relationen mellem leder og lærer i den transformative ledelsesform ser ud, når fokus på den måde er 

på uddannelsesimperativet.  

Lederen skal styrke lærernes engagement i uddannelsesimperativet  

Lederen bør adressere konkret praksis ved at gå efter at styrke followers engagement, sådan at de 

inspireres til at arbejde med den fælles opgave som langsigtet orienteringspunkt (Burns, 1978; 

Conley & Goldman, 1994; Leithwood, 1994). Med ledelsesformen udpeges således et markant 

ansvar hos lederen for at skabe følgeskab, sådan at alle i fælleskabet arbejder mod at opfylde 

skolens vision; styrkelse af alle elevers læringsudbytte (Fullan 2003, 2008): ”The mutual goals of 

leaders and followers are identified and encouraged by the leader” (Bass, 2008: 647), (Bamburg & 

Andrews, 1990; Hallinger & Heck, 2002; Murphy et al., 2006). Det understreges desuden løbende i 

diskussioner af ledelsesformen, at den fælles vision er grunden til ”det hele” (Fullan, 2003, 2008; 

Hallinger & Murphy, 1985; Leithwood & Jantzi, 2005).  

Det individuelle og dets betydning – når man er leder og/eller medarbejder  

Når man vil måle på ledelsesformen, opsættes nogle parametre, som spørger ind i det, jeg har nævnt 

ovenfor. Der spørges eksempelvis til, om followers oplever, at lederen inspirerer, imponerer, giver 

styrke (bemyndiger), udviser empati, tydeliggør missionen, udviser selvsikkerhed, udveksler 

synspunkter, sikrer, at medarbejderen har kompetencer, og giver mulighed for succesoplevelser. 

Der ses også formuleret krav til ledelsen om en ideel indflydelse, som angår lederens moralske 

habitus som sådan og hendes optagethed af medarbejderne (Fullan, 2003, 2008). I den 

transformative ledelsesform gives followers følelser og oplevelser således betydning. Måske som 

det, der, sammen med det moralske formål, skal få det hele til at spille. Det kan læses, at:  

Ledelse er grundlæggende en emotionel proces, hvor ledelse sætter følelser i spil for at 

skabe følelsesmæssig respons hos followers. Det [...] er særligt sandt, når det er om 
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transformativ [...] ledelse, hvor motivation og inspiration bruges til at opmuntre 

followers. Det er sandsynligt, at ledelse kan påvirke det generelle affektive klima i en 

gruppe. (Bass, 2008 henviser til Dasborugh & Askkanasy, 2001) 

Her ses italesættelse af ledelse som en emotionel proces, og at der tales om et affektivt klima – som 

jo altså er sådan måde, som jeg begrebsætter ledelse på læringsudbytte på senere i afhandlingen. 

Det fælles rum, som skabes, er således en del af den måde, ledelsesformen tænkes at have effekt på. 

Men forskellen er, at der i den transformative ledelsesformer er et afsæt i et ledersubjekt, som så at 

sige skal stå for det hele. Sådan et ledersubjekt indgår ikke i de analyser, jeg foretager. Dette er altså 

en anden, måske mere klassisk måde at forstå motivation og bevægelse på, end vi skal se senere i 

afhandlingen. 

En kritik og diskussion af forskningsmetode  

Jeg har tidligere nævnt, at der i feltet ikke umiddelbart ses en opmærksomhed på, hvorvidt det kan 

have implikationer for forståelsen af måling af effekt, om den er direkte eller indirekte. Min kritik 

angår, at indirekte effekt synes forstået som en enkel årsag-virkningskæde – som var der tale om 

direkte effekt – blot nu med nogle flere led på. Der ses ikke problematiseringer af, hvilke forskellige 

andre faktorer, der kunne indgå i en mere diffus årsag-virkningskonstellation. I tråd med det ser jeg 

i forbindelse med diskussioner af den transformative ledelsesform og dens effekt på elevernes 

læringsudbytte ikke diskussioner af, hvad det er man måler, når man måler lederens evne til at sætte 

følelser i spil for at skabe følelsesmæssig respons hos followers (jf. citatet). Når indirekte effekt 

beskrives, synes det pudsigt nok, at antagelsen er, at følgende kausale forhold kommer i spil: 

Lederen har fokus på uddannelsesimperativet og styrer ud fra det. Det fokus overføres så til lærerne, 

og ved at de således er optaget af uddannelsesimperativet, engageres de og opbygger professionelle 

kompetencer. Lærernes engagement og kvalifikationer smitter af på eleverne, og det medfører en 

styrkelse af læringsudbyttet hos eleverne. Man måler tilsyneladende ved så at sige at ”slippe” leddet 

fra læreren hen til elevens læringsudbytte og er i stedet optaget af at undersøge relationen mellem 

ledelse og lærer. Men hvad nu, hvis sådan kausal kæde ikke sker? Kritikken af formen angår således 

og netop, hvorvidt ledelsesformen virker på det, som man angiveligt ønsker at flytte på, nemlig 

elevernes læringsudbytte: ”Der savnes en specifik orientering mod elevernes læringsudbytte [...] 

transformativ ledelse [fokuserer] simpelthen på de forkerte variabler” (Hopkins, 2000: 2). Jeg 

nævner det her, for at pege på at der kan være måder, transformativ ledelse virker på, som måske 
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overses, fordi traditionen er et snævert metodefokus på effekt, hvor indirekte effekt tilsyneladende 

forstås som blot en lidt længere kausal kæde formuleret ud fra på forhånd fastsatte kriterier. Måske 

går man på den måde glip af mulig viden, fordi man holder sig til de oprindelige spørgsmål med 

tilknyttede præmisser og grundantagelser. Min pointe, som peger fremad i afhandlingen, er altså, at 

typer af engagement, følelser, mening og retning skabes på mange forskellige niveauer, og at man 

kunne tænke, at en sådan begrænset form for måling, som vi har set, er utilstrækkelig i forhold til at 

sige noget om levet liv i og ledelse på læringsudbytte.  

Og dog – noget tyder på, at den diskussion får mere og mere liv, og at svaret bliver en hybridisering 

med den instruerende ledelsesforms mere direkte praksisnære fokus på elevernes læringsudbytte. 

Det kan således læses, at man er udfordret, når den transformative ledelsesform skal vise effekt på 

elevernes læringsudbytte (som jo er kravet i denne forskningstradition): ”Numerous scholars 

expected that transformational leadership was a key to organizational and follower success” (Bass, 

2008: 638). Og dernæst peges på en hybridisering af ledelsesformer:”However, Vera and Crossan, 

2004, noted that strategic leaders can promote using both transactional [et andet ord for 

instruerende] and transformational leadership” (Bass, 2008: 638), og endvidere:” Transformational 

and transactional leadership were not opposite ends of a single dimension but multidimensional” 

(Bass, 2008: 619). Vi kan således her læse om en orientering, som ikke går efter at adskille 

ledelsesformerne for bedst at kunne opnå effekt på elevernes læringsudbytte. På den måde adskiller 

disse diskussioner sig fra tidligere diskussioner i feltet. Her pegede man på, hvordan 

ledelsesformerne adskilte sig fra hinanden (Bass, 2008; Howell & Avolio, 1992). Men i nyere 

forskning ses nu hybridisering af de ledelsesformer, som ellers blev defineret op imod hinanden 

som nærmest uforenelige (Gronn, 2009). Noget tyder således på, at for at den transformative 

ledelsesform skal kunne beskrives som en ledelsesform, der har effekt på læringsudbytte, må den 

hybridiseres med den instruerende ledelsesform.  

Opsamling 

I det følgende oplister jeg ledelsesfortællingen, hovedfokusset, afsættet og relationen mellem 

ledelse og læringsudbytte samt ledelsesformens udfordringer, sådan som jeg har læst og analyseret 

det frem. Det kan således siges om den transformative ledelsesform at:  

 Det er en fortælling om ledelse, der abonnerer på det engagement og de praksisser, som 

antages at opstå, når lederen og followers med lederen som inspirator arbejder med den 
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fælles moralske opgave; styrkelse af elevernes læringsudbytte, som langsigtet 

orienteringspunkt. 

 I ledelsesformen gøres nødvendigheden af, at lederen evner at motivere followers til at følge 

den fælles vision til omdrejningspunktet for vurdering af ledelse.  

 I definitionen af ledelsesformen består relationen mellem ledelse og læringsudbytte i, at 

ledelse formodes at motivere followers ved at sætte høje forventninger i forhold til det gode 

formål, som antages at lede til høje præstationer – som så styrker elevernes læringsudbytte. 

 Definitionen af ledelsesformen er forskningsmæssigt udfordret af manglende empiri, når det 

angår effekt på elevernes læringsudbytte. Det er ikke lykkedes mig at finde artikler, som 

angiver empirisk belæg for, at den transformative ledelsesform styrker elevernes 

læringsudbytte – medmindre ledelsesformen hybridiseres med den instruerende 

ledelsesform. 

Nu til den sidste af de tre ledelsesformer: den distributive ledelsesform. 

Den distributive ledelsesform 

Dette afsnit handler om den sidste af de tre ledelsesformer, den distributive ledelsesform, og om 

hvordan man i forskningen definerer og diskuterer den. Der ses ikke en endelig definition af 

ledelsesformen i feltet. Men ambitionerne om at gøre netop dét danner baggrund for forskningen. 

Selvom man ikke har lagt sig fast på en endelig definition af ledelsesformen, løber der et 

gennemgående spor omkring et højt demokratisk potentiale, den lærende organisation, relationers 

betydning samt distribuering af magt og ansvar til lærerne (Camburn et al., 2003; Heller & 

Firestone, 1995; Spillane 2006). Den distributive ledelsesform ses i feltet som tidens svar på 

ledelse:  

The educational environment has shifted so dramatically and so permanently that we 

need to reconsider what we understand by leadership and leadership practice in 

schools. Millions of Chinese and Indians are working for US business located in any 

of the three countries. The global market place is fast, complex and diverse. (Zhao, i 

Harris, 2008: 8)  

Verden omkring uddannelse er skiftet så radikalt og permanent, at der er brug for at genoverveje, 

hvad vi forstår ved ledelse og ledelsespraksis i skoler, kan det læses. Og videre beskrives det, at i 
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det globale marked arbejder millioner af kinesere og indere hvor som helst i hver af landende USA, 

Kina og Indien. Jeg læser det, som at det, der påpeges her, er, at arbejdskraften ikke længere er 

bundet til et konkret geografisk sted. Man kan bo i Indien og arbejde i USA. Det har betydning for 

de muligheder, børn/elever vokser op til. I en videre læsning i den tekst, der her er citeret fra, kan 

læses, at med en integreret verdensøkonomi og forandringskræfter i spil i den sociale og 

organisatoriske verden skal ambitionen nu angå at skabe morgendagens skoleledere, for det går ikke 

an at lade strukturer og ledelsesformer fra det 20. århundrede skabe det 21. århundredes 

skoleledelsespraksisser. Der er derfor brug for en: “reconceptualisation of school leadership 

practice” (Harris, 2008: 28). Og den distributive ledelsesform giver angiveligt skoler mulighed for 

at praktisere ledelse på en anden måde end den nuværende rigide og ufleksible måde, hvilket skulle 

give mulighed for en ledelsesform, som er tættere på undervisning og læring. Samtidig med at 

nutidens ledelse beskrives som rigid og ufleksible, hævdes det, at én af formens styrker er, at den 

knytter sig til en praksis, som allerede eksisterer: ”Ledelse i grundskolen sker gennem teams af 

lærere, snarere end gennem en enkelt person” (Camburn et al., 2010: 31). Læreren er altså 

medleder: ”Lærere, som ikke formelt er ledere, performer også kerneledelse og 

managementfunktioner” (Spillane & Healey, 2010: 270), (Heller & Firestone, 1995; Spillane, 2007; 

Spillane & Diamond, 2007; Spillane et al., 2007). Ledelsesansvaret skal distribueres imellem en 

mængde ledere, kan vi læse (Murphy et al., 2006; Spillane et al., 2003; Spillane & Diamond, 2007; 

Spillane & Healey, 2010). 

Det er således en ledelsesform, som begrundes med helt andre parametre end dem, vi så i 

forbindelse med den instruerende ledelsesform og den transformative ledelsesform. Med den 

distributive ledelsesform angår diskussionen behovet for en rekonceptualisering af skoleledelse og 

en optagehed af, hvad sådan en ledelsesform kan afstedkomme. Men samtidig er afsættet for og 

kravet til formen stadig, at der skal kunne vises effekt på elevernes læringsudbytte. Lad os se 

nærmere på det.  

Baggrund for den distributive ledelsesform 

Diskussionerne af ledelsesformen dukkede op i nullerne og fortsatte med øget styrke op igennem 

det seneste årti frem til i dag, hvor den folder sig stadig mere ud i litteraturen (Elmore, 2000; Gronn, 

2002, 2003, 2008; Spillane et al. 2007 a). Til forskel fra de to forrige ledelsesformer refereres i 

litteraturen ikke til et oprindelsestidspunkt eller et enkelt forskernavn i forbindelse med formens 
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fremkomst. Ifølge feltet selv er der endnu ikke meget empiri, der understøtter de teoretiske 

antagelser om, at den distributive ledelsesform skulle understøtte og have effekt på elevernes 

læringsudbytte. Og formen synes stadig i sine hvedebrødsdage forstået på den måde, at der er stor 

tiltro til, hvad den vil kunne afstedkomme (som vi skal se nedenfor). I det følgende skal vi se 

nærmere på tre pointer i feltet om den instruerende ledelsesfor, nemlig:  

 En ledelsesform baseret på idealer om demokrati 

 At lederen skal understøtte lærernes kompetencer 

 Den lærende organisation 

En ledelsesform baseret på idealer om demokrati 

Den distributive ledelsesform synes at have stor appel, både hos de politikere, som søger at 

reformere skolen, og hos forskere og praktikere (Hammersley-Fletcher & Brundrette, 2005; Storey, 

2004). Ligesom den transformative ledelsesform, hvor begrundelser for formen hentes i et moralsk 

krav i form af uddannelsesimperativet, sættes også idealer på arbejde i forbindelse med den 

distributive ledelsesform. Det fremhæves, at med netop denne ledelsesform kan ledelser imødegå de 

komplekse udfordringer, skolen står i (Goldstein, 2003; Gronn, 2002, 2008; Harris, 2004, 2008; 

Heck & Hallinger, 2009; Leithwood et al., 2009; Spillane, 2006). Ud fra en grundpræmis om en 

globaliseret verden (jf. ovenfor) drejer det sig som nævnt mest om fortællingen om et højt 

demokratisk potentiale og den lærende organisation (Cate et al., 2006; Reitzug & O’Hair, 2002). 

Man synes især optaget af effekterne af, at alle lærere involveres, når der ledes på læringsudbytte 

(Camburn et al., 2003; Day & Harris, 2003; Harris, 2004, 2008).  

Lederen skal understøtte lærernes kompetencer  

Den distributive ledelsesform bygges på relationer, og netop dette forhold trækker feltet frem som 

præmis for, hvordan ledelse kan lykkes. Arbejdspladsforhold skal have lederens opmærksomhed. 

Relationelle aspekter skal styrkes, og når ledelse distribueres, udvises samtidig tillid. Derved stiger 

tillidsbarometeret i organisationen, og det er godt (Beycioglu et al., 2012; Bryk & Schneider, 2002). 

Specifikt lægges vægt på, at lederen formår at understøtte lærerne i deres motivation og i 

udviklingen af deres viden og evner. Relationen til eleven optræder de fleste gange kun implicit. 
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Det er således lederens opgave at skabe vilkår for lærerne, som gør, at de kan performe godt i deres 

klasser.  

Den lærende organisation  

Den distributive ledelsesform sælges så at sige på, at den er sund fornuft, sådan som verden ser ud i 

dag. Sådan kan jeg karakterisere argumentationen, når det i litteraturen fremhæves, at formen er 

tidens svar på ledelse. Med de komplekse udfordringer, skolen står i, kan én leder alene ikke have 

ansvaret for og ej heller matche eller overkomme at arbejde med det hele, kan det læses (Harris, 

2005; Leithwood et al., 2007; MacBeath et al., 2007; Spillane & Diamond, 2007; Spillane & 

Healey, 2010). Fortaleren for ledelsesformen fremhæver dette forhold som nærmest indlysende, for 

på den måde kan kollektive kompetencer, fælles ansvar og fælles viden aktiveres (Heck & 

Hallinger, 2009; Leithwood et al., 2007). Der ses således udvikling af tanker om den lærende 

organisations mange fordele. Det fremhæves, at der er empiri, der viser, at ledelsesformen netop 

styrker den lærende organisation (Cate et al., 2006; Kensler et al., 2009; O’Hair & Reitzug, 1997), 

og i forlængelse heraf følger undertiden en implicit antagelse om, at den lærende organisation 

styrker elevernes læringsudbytte. Det er dog ikke helt tydeligt, hvordan man kommer frem til denne 

konklusion; men den synes baseret på en blanding af den førnævnte appel til sund fornuft, fordi én 

leder ikke kan overkomme det hele, samt en teoretisk elaborering baseret på en fremhævelse af 

lærernes relationer til eleverne – selvom der nu ikke gøres megen stads ud af den relation.  

Måling af den distributive ledelsesform 

Forskningen i den distributive ledelsesform er en del af det samlede forskningsfelt the effective 

school research. Derfor er diskussionerne af ledelse også bundet op på det krav, som feltet selv har 

sat: Ledelse skal vise effekt på elevernes læringsudbytte. Men diskussioner af den distributive 

ledelsesform udfordres af den præmis på to måder: Den distributive ledelsesform udvikles mere 

gennem teori end gennem empiri, og man synes mere optaget af at undersøge formens demokratiske 

potentiale og muligheden for en lærende organisation, end af at påvise effekt på elevernes 

læringsudbytte. I forhold til om ledelsesformen har effekt på læringsudbytte ses vigende resultater. 

Helt overvejende har jeg ikke mødt forskning, der har påvist sådan en effekt. Det konkluderes altså 

ikke i litteraturen, at den lærende organisation medfører effektiv skoleledelse (Leithwood et al., 

2004; Miller & Rowan, 2006; Pounder et al., 1995; Westheimer, 1998). Man kan eksempelvis læse: 
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”Det er ikke alle skoler, som har vist forbedret effektivitet” (Brooks & Kensler, 2011: 62), 

(Leithwood et al., 2004; Miller & Rowan, 2006; Pounder et al., 1995; Westheimer, 1998). Og om 

den underliggende, ikke klart formulerede, antagelse om, at den lærende organisation har effekt på 

elevernes læringsudbytte: ”Beviserne for, at der skulle være sådan en effekt, er blandede og 

indirekte” (Leithwood et al., 2009: 3). Med hensyn til de målinger, som foretages, så er man først 

og fremmest optaget af ledelsesformens demokratiske potentialer. Nærmere bestemt hvorvidt 

ledelsesformen har effekt i forhold til at give alle mulighed for at have/tage magt, samt fælleskabets 

muligheder for sammen at skabe den lærende organisation. Om et angiveligt meget anvendt 

testeredskab, IDEALS, kan eksempelvis læses: ”Rammeværktøjet IDEALS har været et ekstremt 

hjælpsomt værktøj henimod demokratiske skolefælleskaber” (Brooks & Kensler, 2011: 61). Med 

det redskab spørges til lærernes oplevelse af lederen på seks parametre: gennemsigtighed, 

værdighed, rimelighed, autencitet, descenteret ledelse og retfærdighed. Parametre, som angiveligt 

netop angår et demokratisk skolefælleskab (Cate et al., 2006; Reitzug & O’Hair, 2002).  

Som nævnt er det er i den litteratur jeg har læst, ikke lykkedes mig at finde henvisninger til effekt 

på elevernes læringsudbytte, når det angår den distributive ledelsesform. Men alligevel ses stor tillid 

til, at ledelsesformen har effekt på elevernes læringsudbytte. Alt efter temperament kan man se 

følgende to citater som udtryk for håb eller besværgelse:  

Kommende publikationer, som rapporterer om forskningen, vil vise positiv 

sammenhæng mellem demokratiske fælleskaber [...] såvel som for elevers 

læringsudbytte. (Fenwick, 2011: 63)  

Det vil være rimeligt på nuværende tispunkt at konkludere, at der ikke uden videre 

kan formodes positive konsekvenser af den distributive ledelsesform. Dertil er 

formens natur stadig for uforudsigelig og afhængig af omstændigheder og vilkår, som 

vi endnu ikke forstår særligt godt. (Leithwood et al., 2009: 4)  

Samme pointer fremhæves hos Miller og Rowen (2006), Spillane og Healey (2010) samt 

Tannebaum (1961). I citaterne tales således først og fremmest ind i forandring og omorganisering af 

skolen, så den kan blive en lærende organisation. Og her ligger også svaret til det felt, som 

forskningen indskriver sig i, hvis nogen i feltet skulle finde på at spørge, hvor elevernes 

læringsudbytte blev af: ”The evidence [...] is located in the litterature on organizational change, 

organizational effectiveness, school improvement, professional learning and communities and 
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teacher leadership” (Harris, 2008: 45). Ledelsesformen begrundes altså med litteratur om 

organisatorisk forandring, effektivitet, skoleforandringer, professional læring og læreres 

ledelsesfælleskaber. Målinger i feltet skal således angå organisatorisk læring, fordi antagelsen er, at 

det virker på elevernes læringsudbytte – det er bare ikke påvist endnu, kan jeg tilføje. 

Opsamling  

I det følgende oplister jeg ledelsesfortællingen, hovedfokus, afsættet og relationen mellem ledelse 

og læringsudbytte samt ledelsesformens udfordringer, sådan som jeg har læst og analyseret det 

frem. Det kan siges om den distributive ledelsesform at: 

 Det er en fortælling om en ledelse, der virker relationelt, og som er hierarkisk flad. 

Ledelse bevæger sig imellem medlemmer af organisationen, og medarbejdere bliver 

medskabende og medledende, når de vises tillid og herved bidrager de til løsning af 

skolens opgaver. 

 I ledelsesformen gøres nødvendigheden af relationer, som skal opbygges og styrkes 

imellem medlemmer af en lærende organisation til omdrejningspunkt og forudsætningen 

for, at organisationen kan fungere, sådan at elevernes læringsudbytte styrkes. 

 Ledelsesformen ses ikke defineret. Fokus er på en lærende organisation, der adresserer 

læringsudbytte indirekte igennem lærerene.  

 Definitionen af ledelsesformen er forskningsmæssigt, og i lyset af feltets egne opsatte 

konditioner, udfordret af manglende empirisk evidens, når det angår effekt på elevernes 

læringsudbytte. Der ses således ikke empirisk evidens for ovennævnte antagelser om, at 

den distributive ledelsesform styrker elevernes læring – medmindre den hybridiseres 

med den instruerende ledelsesform.  

Konkluderende og kritisk blik på feltet the effective school research  

Jeg spurgte i dette kapitel til, hvordan ledelse på læringsudbytte blev sat i forskningsfeltet. Det 

gjorde jeg for at oparbejde og placere mit analyseobjekt, ledelse på læringsudbytte, i et bredere 

landskab. Derfor så jeg analytisk på feltet gennem en særlig ”læringsudbyttelinse”, hvor jeg 

spurgte: Hvad siges der i de forskellige ledelsesformer om effekt og ledelse på læringsudbytte? På 

den måde kunne jeg vise, hvordan feltet gør ledelse på læringsudbytte til analyseobjekt.  
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I det dominerende forskningsfelt the effective school research defineres og undersøges ledelse på 

læringsudbytte op imod, hvorvidt der ses empirisk belæg for ledelseseffekt på elevernes 

læringsudbytte. Den instruerende ledelsesform siges at have sådan effekt. Tendensen er samtidig 

stadig flere bud på nuancering og hybridisering i feltet. Man er således udfordret af egne ambitioner 

om at kunne give klare definitioner af ledelsesformerne. Netop i lyset af de mange hybride former, 

som skrives frem, kan savnes et (selv)kritisk blik på feltets praksisser og antagelse om effekten af 

ledelse på læringsudbytte. I lyset af, hvordan feltet ikke lige får puslespillet til at falde på plads, 

synes et blik, som er forskelligt fra de antagelser og spørgsmål, der dominerer i feltet, at byde sig til. 

Diskussioner af en anden indgang til forståelse af ledelse på læringsudbytte kunne måske bidrage 

med forklaringskraft.  

Som en afslutning på dette kapitel åbner jeg for en kritisk diskussion og karakteristik af 

forskningsfeltet the effective school research. Her henter jeg hjælp hos Patty Lather. Jeg foreslår en 

karakteristik af feltets forskningsmetodik som en praksis, hvor: ”prediction, explanation, and 

verification override description, interpretation, and discovery” (Lather, 2004: 19). Altså, et felt, 

hvor der overstyres på forudsigelser, forklaringer og verifikationer i forhold til beskrivelse, tolkning 

og opdagelse. Jeg har nævnt, at man tilsyneladende forholder sig ukritisk til egen forståelse af effekt 

og går til indirekte effekt forstået som direkte kausalt, blot med flere led. Det kunne netop være et 

eksempel på sådan overstyring, som Lather peger på. Lather kan således hjælpe mig til at pege på, 

at the effective school research skaber en særlig slags viden. En viden, som ikke er fejlfri og neutral 

– selvom det, sagt lidt enkelt, kunne synes som feltets egenforståelse. Den viden, man producerer, 

er en viden, som er baseret på grundantagelser om, at det lader sig gøre at opsætte og verificere 

hypoteser for dernæst at kunne forklare, hvordan der skal ledes på læringsudbytte per se – og 

dermed altså forudsige, hvordan der kan styres præcist på ledelse på læringsudbytte. Med Lather 

kan jeg foreslå, at når der overstyres på den måde at skabe viden om læringsudbytte på, så er der 

andre måder, som ikke får megen plads. Det, som ikke får megen plads, kan være beskrivelser af 

konkret ledelsespraksis, som skaber forundring, og som dernæst søges begrebssat og tolket – og 

som måske ikke tager afsæt i at undersøge på forhånd definerede ledelsesformers ”tilstedeværelse” i 

skolen, som the effective school research opererer med.  

I forskningslitteraturen ses en udgrænsning af betydningen af kontekst og vilkår, eksempelvis 

skiftende og mangfoldige reformtiltag og standarder, arbejdskampe, tilfældigheder, rutiniseringer 

m.v. Sådanne kontekstrelaterede fænomener synes ikke at finde megen plads i de 

forskningsdesigns, som litteraturen refererer til. I den forbindelse fortsætter jeg med et andet citat af 
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Lather. Hun peger i en diskussion af the effectice school research på, at der i feltet og i dessiner fra 

policy-niveau ligefrem ses oplistninger af:  

All that gets in the way of an engineering approach to science, values and politics, 

human volition and program variability, cultural diversity, multiple disciplinary 

perspectives, the import of partnerships with practitioners. (Lather, 2004: 19)  

Når det i feltet diskuteres, hvordan ledelse kan være effektiv, kan der ifølge Lather ses opfattelsen, 

at noget står i vejen for ingeniørarbejdet. Altså, for ledelse på læringsudbytte - det kausale 

ingeniørarbejde med at påvise og skrue effekten af ledelse på læringsudbytte sammen. De 

forstyrrende elementer er værdier og politik, varierende indstillinger, kulturel diversitet, multiple 

perspektiver på disciplin og indførelse af partnerskaber med praktikere. Man ser her for sig, 

hvordan et forskningsfelt kan blive så optaget af sit eget design og af at få det til at ”gå op” – her at 

identificere en ledelsesform med den effekt, man hævder at kunne vise – at man bliver 

reduktionistisk. Der fraskæres aspekter, som ifølge Lather er uomgængelige aspekter af humane 

praksisser – menneskers uforudsigelighed, værdier og kulturelle praksisser. Man kan i den 

forbindelse spørge, hvad det så egentlig er, man har identificeret, når sådanne aspekter af humane 

praksisser er skåret fra? I forlængelse af Lather kan det videre spørges: Hvad nu, hvis alt dette ikke 

er forstyrrende elementer og rod og snavs, men lederaktiviteter? (Pors & Staunæs, 2011; Ratner, 

2011). Hvad nu, hvis der udgrænses væsentlige faktorer af betydning for konstituering og 

udførelsen af en given ledelsespraksis? Hvilken viden er det da, som oparbejdes, når sådanne 

aspekter af ledelsesaktivitet skæres fra? Feltet synes ikke at diskutere, hvorvidt væsentlige aspekter 

kunne blive overset i the effective school researchs udlægning af relationen mellem ledelse og 

læringsudbytte. Det kunne eksempelvis være betydningen af socioøkonomisk baggrund, køn, 

etnicitet eller race, for hvordan man som elev overhovedet kan tilgå skolens læringsrum. 

Grundpræmissen er tværtimod, som vi har set, at man kan beskrive, hvad effektive skoler med en 

effektiv ledelse har til fælles – uanset socioøkonomisk baggrund, køn, etnicitet eller race hos 

eleverne. Et spørgsmål til hele feltet som sådan kunne være: Kan man det? Kan man på denne måde 

så at sige rense data og så finde frem til det, som er væsentligt? Eller er det netop i det partikulære, 

situerede, at det væsentlige skabes og ses? (Harraway, 1988). Med disse pointer lægger jeg an til 

afhandlingens del 3, 4 og 5, hvor netop den specifikke, partikulære ledelse i levet ledelsesliv bliver 

analytisk begrebssat. 
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Hertil, altså i afhandlingens del 1 og 2, er jeg blevet hjulpet til at få øje på ledelse på læringsudbytte 

som analyseobjekt. Gennem policy-niveauets styring og forskningen i the effective school research 

kan mit analyseobjekt træde frem som en relation af betydning. Og på feltarbejde er jeg som nævnt 

i afhandlingens indledning blevet udfordret til at skærpe min søgning efter en metode, som tillader 

en åbenhed over for, hvad jeg oplevede i levet ledelsesliv, når ledere ledede på læringsudbytte. For 

det jeg hørte, så og oplevede, stemte ikke med de ledelsesformer, som jeg netop har beskrevet. Og 

det stemte heller ikke helt med den styring, som jeg havde læst, og som vi så på i kapitel 2. Den 

udfordring går jeg nu videre med. Den viden, som er produceret i dette kapitel, danner således 

baggrund for at svare på forskningsspørgsmålet: 

Hvordan kan jeg arbejde med begrebssætning, der giver mig mulighed for at belyse, 

hvordan der ledes i skolen, på en måde, som åbner for andre typer fortællinger end 

dem, der fremhæves i the effective school research?  

Det skal vi se på i kapitel 4, som er metodekapitel, og kapitel 5, som er metodologikapitel. Med de 

to kapitler sætter jeg en anden optik end den, vi har set hidtil. Således skubbes i det følgende både 

det styringsteoretiske blik, vi så i kapitel 2, og dette kapitels forskningsfelt the effective school 

research i baggrunden.  

Jeg træder nu over til en posthuman tilgang, hvor mit analyseobjekt læses gennem det affekttive 

teorifelt og yderligere begressat og præciseret gennem Deleuzes filosofi. Hvordan og hvorfor gør 

jeg tydeligt i de to kapitler, som er afhandlingens del 3. Derefter følger afhandlingens del 4, som er 

analyser af ledelse på læringsudbytte i levet ledelsesliv. Lad os gå til det.  
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DEL 3: Metode og metodologi 
 

 

 

 

Ledelse på læringsudbytte i temaforløb. 
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Kapitel 4: Metodekapitel – forskeren, som altid 
allerede der 

Ambitionen for afhandlingens analyser er at tage et træk, som begynder i forvaltningers 

oversættelse af policy-krav til skoleledelse og slutter ude på lederens kontor. I dette kapitel 

beskriver jeg den empiri, som blev produceret til det formål. Ved at undersøge hvordan 

analyseobjektet tager form i forskellige kontekster, konstruerer jeg således en 

oversættelsesfortælling i afhandlingens del 4. Jeg begynder der, hvor ledere deltog i temaforløb, 

som var designet til, at lederne skulle observere lærerens undervisning, jeg bevæger mig dernæst 

videre til ledernes dagligdag, til skofri skole, til et møde med lærere og slutter med et møde på 

lederens kontor med en 9.klasses elev. Mere præcist undersøger og analyserer jeg 1) 

oversættelsesfortællinger på tærsklen fra policy-niveau til forvaltningsniveau (analyse af design for 

temaforløb), 2) forventninger fra forvaltninger om lederes ledelse på læringsudbytte til 

ledelsespraksis (analyse af temaforløb), 3) oversættelser fra barn til lærende elev på strømpefødder 

(analyse af skofri skole), 4) oversættelser fra ledelse til lærere (analyse af møde med lærere) og 5) 

oversættelser fra ledelse til elev (analyse af leders møde med elev). Hele vejen spørger jeg, hvordan 

ledelse på læringsudbytte blev til, og hvad det blev til som, når jeg begrebssætter gennem affekt. 

Altså et træk fra ministeriets styring på at ’den enkelte elev skal blive så dygtig som hun kan’ (jf. 

kap. 2), igennem de oversættelser, som sker. Jeg spørger, hvad ledelse på læringsudbytte bliver til 

som i de oversættelser. 

Når jeg var på feltarbejde og så efter ledelse på læringsudbytte, oplevede, så og hørte jeg, at lederne 

var mest optaget af det socialt-emotionelle. De var optaget af elevernes omgangsformer og trivsel, 

men i særdeleshed af lærernes velbefindende. Jeg oplevede også et tilsyneladende fravær af 

engagement i ledelse på akademisk, altså fagligt, læringsudbytte. Udfordringen var således, at det, 

som foregik, vanskeligt kunne presses ind i en eller flere af de ledelsesformer, vi har set i kapitel 3. 

Der foregik simpelthen noget andet. Det blev således nødvendigt, at søge efter en metode og en 

teori, som kunne hjælpe mig til at begrebssætte det, jeg så, hørte og oplevede. Hvordan kunne jeg 

tilbyde en forståelse af levet ledelse på læringsudbytte, som tilsyneladende havde en anden form 

end den, jeg havde forventet, inden jeg gik ud i felten? Det skulle være en tilgang, som kunne hjælp 

mig til, at oparbejde viden og begrebsliggøre skift i engagement og ildhu, når ledelser ledede på 

læringsudbytte. Og det skulle være en analytisk metodisk tilgang, hvormed jeg også kunne svare på 

forskningspørgsmålet:  
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Hvordan bliver ledelse på læringsudbytte til, og hvad bliver ledelse på læringsudbytte 

til som i levet ledelsesliv?  

Ydermere ville jeg gerne undersøge feltet med en begrebssætning og teori, som kunne give plads til, 

at jeg besad en noget af feltets tavse viden, fordi jeg har praktiseret. Jeg mente således, at jeg kunne 

bruge mig selv som en slags seismograf i empiriindsamlingen.  

Kapitlet indledes med en forklaring af mit grundafsæt som en metode-assemblage (Otterstad & 

Reinertsen, 2015). Jeg fortsætter med præsentation af de deltagende skoler, ledere og ledelsesteams 

og begrunder feltarbejde som foretrukken metode (Hastrup, 2009). Så nævnes de redskaber jeg 

gjorde brug af til oparbejdelsen af empirien, samt mine umiddelbare oplevelse lederne og deres 

daglige ledelse. Dernæst kommer en beskrivelse af empirien (se evt. nærmere i bilag 1) og kriterier 

for hvilken empiri, som siden analyseres. Desuden beskrives den empiri, som ikke analyseres, og 

hvorfor den ikke er medtaget. Herunder diskuteres og begrundes fravalg af interviewformen. 

Dernæst forklarer jeg, hvordan og hvorfor jeg har konstitueret mit analyseobjekt, ledelse på 

læringsudbytte, som et ’mysterium’ (Alvesson & Kärremann, 2011). I den forbindelse demonstrerer 

jeg en særlig læsning og orientering i forhold til det, jeg opfatter som det affektive teorifelts 

gennemgående genstandsfelt; subjekt-tilblivelser. I afsnittet At glide forbi ledersubjektet begrunder 

jeg den glidning, jeg da fortager væk fra analyse af (leder)subjekt-tilblivelse og hen til analyse af 

funktionen ledelse og fænomenet læringsudbytte. Jeg forklarer også diffraktive læsninger, som en 

metodologisk tilgang hvor teori og data læses gennem hinanden (Barad, 2007; Juelskjær & 

Staunæs, 2016) - og med en forståelse af, at forskeren så at sige medgår i data (Lenz Taguchi, 

2012). Det gøres sammen med andre gennemgående og anvendte begreber; performativitet, 

materialitet og tegn på affekt via intensiteter. De to sidste afsnit er dels om, hvordan forståelsen af 

forskeren ser ud i en posthuman optik. Det er en beskrivelse af forskerrolle som en seismograf, der 

mærker via erindringer og sansninger, dels om etik forbundet med forskerrollen. Lad os se på det.  

Metode-assemblage  

Mit grundafsæt er at tænke empiri og teori, som at de gensidigt transformerer hinanden (Amhøj, 

2007; Bjerg, 2011; Brøgger 2015; Cawood, 2007; Coban, 2010; Juelskjær, 2009; Kofoed, 2004; 

Staunæs, 2012; Søndergaard, 1996, 2002, 2005). Derfor havde jeg brug for at kunne trække på en 

kompleksitetssensitivitet i min måde at gå til skabelsen af empiri på (Søndergaard 1996; 2002; 
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2005). Jeg har sat min metode som en metode-assemblage (Deleuze & Guatarri, 1987/2014). Det 

skulle hjælpe mig til, at gå efter funktioner og fænomener som med mit valg af onto-epistemologisk 

tilgang kunne hjælpe til at skabe viden i et i princippet udeleligt plateau af agantialitet (Deleuze 

1984/2013, 1993/2011, 2001, Bennett, 2010; Blackman, 2012; Clough & Halley, 2007; Illuiz, 2007; 

Lenz Taguchi, 2010, 2012, 2016; Massumi, 1992, 1995, 2002, 2008; Wetherel 2012). Det betød 

desuden, at jeg kunne gøre brug af muligheden af, at:”epxlore the possibilities of considering the 

agency of the material in the production of knowledge” (Lenz Taguchi, 2012: 267), (Bennett, 2010). 

Her forstår jeg det materielle som det, der ikke benævnes subjekt, altså artefakter, men også 

funktioner og fænomener, som bliver til gennem affektivitet. Med en posthuman optik kunne jeg 

altså skabe empiri med en tilgang, hvor andet og mere end det klassisk individuelle handlende 

subjekt tilskrives agens (Clough, 2010; Jackson, 2013; Mazzei 2013) – ja, hvor det humane 

ligefrem kan nedtones. Hvad det betød for oparbejdet empiri og analyse vender jeg tilbage til 

længere nede i kapitlet. Men her skal begrebet ’assemblage’ kort forklares og knyttes til de 

aspekter, som indgik i skabelsen af empiri. Deleuze forklarer assemblage som følger:  

 

An assemblage has neither base nor superstructure, neither deep structure nor 

superficial structure; it flattens all of its dimensions onto a single plane of consistency 

upon which reciprocal presuppositions and mutual insertions play themselves out. [...], 

an assemblage comprises two segments, one of content, the other of expression. On 

the one hand it is [...] of bodies, of actions and passions, an intermingling of bodies 

reacting to one another; on the other hand it is a collective assemblage of enunciation, 

of acts and statements, of incorporeal transformations attributed to bodies. (Deleuze & 

Guattari, 1987/2014; 102, 105)  

Hos Deleuze lyder det at, i assemblager er kroppe, aktioner, passioner, gensidige påvirkninger, 

artikuleringer, og ulegemlige transformationer. Alt sammen i spil i ”et hug”, sammenhængende og 

ikke-hierarkisk uden et egentligt grundlag eller fast struktur. Det betyder, at assemblage er ad hoc-

grupperinger af diverse elementer og stof af alle slags.  

Det er antagelser om sådanne sammenhænge, som har informeret min metode for at oparbejde 

empiri og for karakteren af den oparbejdede empiri. Den teoretiske optik har således informeret min 

måde at oparbejde empiri på, sådan at tilgangen var, at jeg gik efter, hvad som blev til i en 

sammenhængende, ikke hierarkisk, assemblage. Og som nævnt med afsæt i en onto-epistemologi, 

hvor teori og empiri tænkes sammenhængende, samt at de gensidigt transformerer hinanden. I 
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citatet ovenfor oplister Deleuze, hvad der medgår i en assemblage. I tråd med det lister jeg nu op, 

hvad der medgik i produktionen af empiri. Min tilgang var at gå gennem ad hoc-grupperinger af 

handling, engagement, opmærksomheder og teori. Aspekter, som hos Deleuze samles til 

”hinandens” gensidige forudsætninger. Og når jeg dernæst tager bevægelsen fra hans filosofi og ud 

til en konkretisering i form af en operationaliserbar metode, lyder det, at der i min metode-

assemblage medgik informanter i form af skoler, kommuner, funktioner, fænomener, ledere, 

konsulenter, dokumenter, konferencer, diffraktive læsninger, gennem affekt og gennem rytme, 

‘mysterium’, feltnoter, interviews, lydoptagelser, fotos, nedskrevne beretninger, 

litteraturstudier/teori, stemthed, intensitet, erindringer, sansninger, sprog, etisk 

forholdemåde/reparative læsninger, tid, rum og materialitet. Hvad det betød, hvorfor det er det, som 

løftes frem, og hvordan det var en berigelse og en udfordring, det folder jeg ud i løbet af kapitlet.  

 

Ved at sætte en metode-assemblage understreges, at selvom jeg ikke går ind igennem en klassisk 

metodepraksis, kan der alligevel ses efter sammenhænge i de aspekter, jeg trækker ind, og som jeg 

trækker ind informeret af litteratur i det educationale-posthumane felt. De forskellige aspekter og 

opmærksomheder har med hinanden at gøre. De tænkes altså som sammenhængende, selvom min 

fokus ikke er på systematik og konceptualisering. Et citat mere kan hjælpe mig til, at pege på det: ”I 

Deleuzes [...] filosofi finnes ingen strukturer [...] eller klare avgrensninger. Det finnes kun 

sammensetning” (Anderson, 2015: 315). Pointen er således, at ved at forstå metode som en metode-

assemblage har jeg ambitioner om at gå til produktionen af empiri på en måde, som kan siges at 

være i overensstemmelse med Deleuzes filosofi. På den måde bruger jeg i praksis den optik, som 

jeg går ind igennem (Clough, 2010). Jeg går efter sammenvævning af aspekter samt oplevelser i 

felten, som jeg producerede empiri i, sammen med specifikke overvejelser fra læsning af litteratur, 

som befrugter produktionen og måden at gå til forskerrollen og produktionen af empiri på (Deleuze 

2001, Lenz Taguchi, 2012).  

Lad os se på det. Først om de skoler og ledere, der deltog i og informerede produktionen af empiri.  

De deltagende – skoler, ledere og ledelsesteams  

I undersøgelsen deltog tre skoler samt seks kommuners samlede skoleledelsteams, der deltog på 

temaforløb. Fra de seks kommuner fulgte jeg to temaforløb fra start til slut. Jeg fulgte temaforløb, 

fordi fokus for dem var at arbejde med ledelse på læringsudbytte. Det fokus var på det tidspunkt en 
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ny tendens i tiden. Jeg fik kontakt til skolernes ledelse gennem det netværk, som jeg havde fra min 

tid som lektor på Diplomlederuddannelsen. På en af skolerne var to ledere tidligere studerende, så 

dem kendte jeg derfra. Ellers kendte jeg ikke de deltagende ledere. Når jeg var på skolerne fortalte 

lederne om, hvad der kendetegnede lige netop deres skole og deres elever. Det indgår som del af 

beskrivelsen af skolerne nedenfor. Skolerne, hvor jeg var på feltarbejde, kan beskrives som: 

 En 100 år gammel skole centralt i København. Ifølge lederne med et elevgrundlag af 

middelklassebørn. Skolen er nyligt blevet renoveret og fremstår med nye tilbygninger til 

elevaktiviteter og med renoveret facade og skolegård. På skolen er et ledelsesteam på fire 

personer. 

 En skole fra 1970’erne i en omegnskommune. Ifølge lederne med et elevgrundlag af børn 

fra de omkringliggende villaveje plus nogle elever fra boligblokkene lidt længere væk fra 

skolen. På skolen er et ledelsesteam på tre personer. 

 En udbygget ældre skole (fra 1906) i en mindre købstad. Ifølge lederne er elevgrundlaget 

mest børn af ufaglærte samt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. En del af eleverne er 

børn af forældre, der selv har gået på skolen. På skolen er et ledelsesteam på tre personer.  

 De kommuner, hvor jeg fulgte temaforløb, var omegnskommuner. På temaforløbene var alle 

kommunens skoleledelsesteams tilmeldt til forløbet. Desuden deltog to forvaltningsfolk og 

to eksterne konsulenter. 

Skolerne blev valgt på grund af deres forskellige geografiske placering. Det var min formodning, at 

geografiske og dertilhørende kulturelle forskelle gav forskellige elevgrundlag og dermed varierede 

felten, som jeg gik ud i, så jeg kunne skabe et varieret og mættet empirisk materiale (Søndergaard 

1996). Det var ikke, fordi jeg søgte repræsentativitet. Ja, egentlig kan talen om, at jeg søgte et 

varieret materiale skærpes. For efterhånden, som min optik blev skærpet og formede sig gennem 

educational-posthuman tænkning, blev det til, at jeg søgte at skabe et uordentligt materiale, som 

kunne forstyrre mig og rykke mig ud af vante forestillinger om skole, ledelse og læringsudbytte 

(Amhøj, 2013; Bjerg, 2011; Blackman, 2012; Brøgger 2015; Cawood, 2007; Juelskjær, 2009; 

Kofoed, 2004; Staunæs, 2012; Staunæs et al. 2014; Søndergaard, 1996, 2002, 2005).  

Det uordentlige materiale handlede ikke om bare, at skabe rod for rodets skyld. Det knytter sig til en 

onto-epistemologisk pointe om at forstå verden som rodet og uordentlig. Det kunne således være en 

måde at få øje på det, jeg gik efter, som så at sige var noget andet end det allerede givne. Det var 

elementer som rytme- og arytme, det upåagtede, affektivitet, intensitet og bevægelse (Harraway, 
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1988; Law, 2004; Lefebvre, 2004; Lenz Taguchi, 2010; Otterstad & Reinertsen, 2015). I 

produktionen af empiri søgte jeg, at lade fokus på det humane, det være sig elever eller enkelte 

skoleledere, og hvordan de netop blev til som subjekter i en given kontekst, træde noget i 

baggrunden til fordel for at undersøge (affektiv) ledelse i ledelsessituationer, hvor der blev ledet på 

læringsudbytte. Det betød også, at jeg ikke medtog kommuners og skolers placering, størrelse eller 

elevgrundlag som særlige opmærksomhedspunkter. Disse pointer omkring rod og uordentlighed 

vender jeg tilbage til nedenfor i forbindelse med konstituering af mit analyseobjekt som et 

mysterium. For, som jeg nævnte i indledningen syntes ledernes levede ledelsesliv ude af sync med 

sådanne krav som kunne ses fra policy-niveau om, at lede på fagligt læringsudbytte (jf. kap. 2).  

 

Jeg fulgte også to temaforløb gennem et halvt år hver for at kunne oparbejde et uordentligt og 

mættet materiale. Sted, tid, rum og ledelse var forskellig for forløbene, men temaet var fælles og 

drejede sig om det samme som mit analyseobjekt, ledelse på læringsudbytte. Derfor fandt jeg det 

helt oplagt at undersøge forløbene udfra en antagelse om, at jeg da ville kunne se, høre og opleve 

mit analyseobjekt blinke tindrende klart inde mellem rodet (men det viste sig ikke at være tilfældet). 

Feltarbejde som foretrukken metode  

I det følgende trækker jeg på Hastrup (2009) som beskriver, hvordan og hvad feltarbejde som 

metode kan hjælpe med. Om feltarbejde skriver Kirsten Hastrup, at det er:  

En metode til opnåelse af en særlig slags viden om mennesker og samfundsliv. Ved 

hjælp af feltarbejde søger man at identificere kvaliteten i den verden, der studeres, og 

som består i relationer mellem kendsgerninger, erfaringer, fortællinger, tavsheder, 

institutioner og forestillinger, som får deres egen stoflighed. [...] feltarbejde egner sig 

ikke specielt godt til at indsamle data i konventionel forstand. (2009: 55)  

Med feltarbejde opnås således en særlig slags viden om, hvordan relationerne får deres egen 

stoflighed. Hastrup indskriver sig ikke i educational-posthuman forskning. Men jeg har fundet 

hendes pointer anvendelige til at forklare feltarbejde som metode. En metode, der kunne hjælpe mig 

med, at: ”suspendere veletablerede forestillinger om kategoriernes betydning og i stedet rette 

opmærksomhed mod den konfiguration af betydning, der opstod [...] her og nu” (Hastrup, 2009: 

66). 
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I oparbejdelsen af empiri fandt jeg feltarbejde særligt brugbart. Det blev min foretrukne metode af 

grunde, som jeg folder ud nedenfor. Desuden blev feltarbejde også til en foretrukken metode, fordi 

jeg i dansk skoleledelsesforskning mest stødte på analyser af styring på skoleledelse (Pors, 2011; 

Weinreich, 2014; Åkerstrøm, 2014). Jeg fandt således ikke megen litteratur baseret på analyser af 

empiri oparbejdet i levet skoleledelsesliv (se dog Bjerg & Staunæs, 2011; Staunæs et al., 2009; 

Staunæs, 2011; 2012). Herved kunne viden om levet ledelsesliv være et bidrag til forskning i 

skoleledelse.  

På feltarbejde fulgte jeg med ledelsen rundt (eller sad i et hjørne i kontoret) fra om morgenen, inden 

eleverne mødte ind, og til sen eftermiddag, som næsten altid sluttede med, at lederen slukkede sin 

computer. Noterne blev taget, når lederne bevægede sig ind og ud af kontoret, snakkende med 

lærere, elever, i telefon, på vej tværs henover skolegården vinkende til nogle elever, i 

personalerummet og sammen med læreren på vej til en klasse. De talte ikke ét emne færdigt ad 

gangen. De vekslede ud og ind imellem hinanden. Indskudte bemærkninger, snak, blikke i en 

retning, kropsbevægelse i en anden retning. Der var fokus på mails eller sms, mens der blev talt 

eller lyttet – døre, som gik op og i: ”One event unfolds and overlaps into the next” (Lenz Taguchi, 

2012: 276). Mine noter blev også skrevet, når jeg var hjemme efter dagens feltarbejde, fordi jeg 

kunne læse at: ”Notesbøger og nedskrivninger af feltnoter rent faktisk kan blokere for den 

umiddelbare forståelse. Mens man sidder og nedskriver [...], er man uden for det, der foregår; man 

er reporter” (Hastrup, 2009: 68). Og min ambition var at opleve, se og høre i situationerne. Så når 

jeg var hjemme efter dagens feltarbejde, noterede jeg refleksioner over dagen samt det, som jeg 

ikke havde nået i situationen, men som havde sat sig hos mig. Det blev gjort samme dag, sådan at 

jeg havde indtrykkene fra dagen frisk i erindringen.  

Noterne om temaforløbene blev taget på temadagene fra plenumsnak og gruppesamtaler. De blev 

også taget ved hurtige nedkradsninger efter ledernes snak med hinanden i pauserne eller snak på vej 

op ad trappen efter frokost, eller ned ad trappen ved dagens afslutning.  

Jeg italesatte indledningsvis overfor de ledere, jeg fulgte, at min opgave var at følge dem i det 

daglige arbejde, og at jeg ikke ønskede at blive taget særligt ind. Jeg forsøgte nemlig at indgå på en 

måde, hvor jeg mere var et vidne til ledelseshverdagen end en forsker med specifikke spørgsmål og 

måske et kritisk blik. I løbet af dagene fortalte lederne mig alligevel om det, vi var på vej til eller 

fra, om de elever eller lærere, vi mødte, eller eksempelvis om det, der foregik i løbet af dagen – 

møder, forældresamtaler m.v. Det var samtaler med lærere i personalerummet om elever eller 

klasser, fortællinger om klippe-klistre dag eller læreres sygemelding. Det var åbenlyst, at jeg indgik 
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i ledernes forståelse af de situationer, jeg gik med i, som at vi sammen indgik i dem. Det skal også 

nævnes, at når jeg kom for at observere, hvordan ledere observerede undervisning, hændte det, at 

lederobservationen var sat i værk i al hast – ”fordi Lonni skulle komme”, som en leder sagde. På 

den måde erfarede jeg, hvordan min metode – mit feltarbejde – ikke alene blev påvirket af 

praksisfelten, men også påvirkede praksisfelten. En mindelse om, at forskeren ikke kan deltage eller 

observere uden samtidig at påvirke det, som undersøges. Andre gange blev jeg istedet sendt hen for 

at være med i en undervisning uden lederobservation, når jeg dukkede op om morgenen. Det 

forekom som en slags hovsaløsning til gæsten. Gæsten som gerne ville være med i det daglige 

skoleliv. Men det var ikke noget, der handlede om, hvordan ledelser observerede. På den måde kom 

jeg som forsker til at observere et fravær af ledelsesobservation – netop ved at felten satte mig til 

noget andet. Det blev gjort uden egentlig at adressere, at vi havde en anden aftale. Der var således 

noget, som blev tiet ihjel her – som man ville sige med hverdagssprog. Begrebssat gennem affekt er 

det et lille eksempel på nekroledelse, som er et af de analysebegreber, jeg oparbejder senere i 

afhandlingen. Ved at sætte noget andet ind i stedet blev det skubbet væk og ud, at det ikke var 

arrangeret, at ledelsen skulle observere på undervisning. Og jeg kunne da følge en engageret lærer 

og engagerede elever i et undervisningsforløb i stedet for. Noget blev skubbet væk, måske glemte 

jeg da, at jeg egentlig var kommet for at observere lederes observation af undervisning.  

Artefakter, som blev brugt til at oparbejde empiri med  

På feltarbejde medbragte jeg hver dag en A5-notesblok, hvorpå jeg noterede indtryk fra rummene, 

det, der blev talt om, bevægelser, lyde, lugte og stemning. De første gange havde jeg et egentligt 

observationsark med med kolonner, en kolonne til, hvad jeg så, hørte og oplevede, og en anden med 

plads til at notere hvad jeg tænkte. Men jævnfør ovenfor hvor jeg skrev, at noter blev taget på vej 

ind og ud af kontoret m.v., fandt jeg efterhånden en A5-notesblok eller løse A4 ark mere 

anvendelige. Det var mere smidige arbejdsredskaber, og gjorde ikke så meget væsen af sig, som når 

jeg diskede op med en bunke ark optegnet med kolonner og overskrifter. I tasken eller lommen 

havde jeg min telefon, som jeg kunne tage frem og bruge til at optage samtaler med i ledelsesteams, 

rundt om gruppeborde og i plenumsnak. Ved alle de samtaler, som er optaget, var jeg selv tilstede. 

Jeg spurgte hver gang om lov til at optage og fik ja hver gang. Jeg oparbejdede bunker af noter om 

ledelse som daglig drift, ledelse, som mødes med andre ledere i kommunen, ledelse som 

økonomistyring i forhold til forvaltningen og ledelse som optagethed af at besvare mails og 

administrativt arbejde som eksempelvis skemalægning. Det er noter om det, ledelse gør, og den 
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ledelse, ledere gør. Sammen med disse noter har jeg desuden ark af måneds- og halvårsoversigter 

over arbejdsopgaver og fordeling af opgaverne imellem lederne i deres ledelsesteams. De er hentet 

frem til mig og givet til mig. Det lå vist lederne på sinde, at jeg skulle have dem med mig.  

Glade ledere  

Hos lederne oplevede jeg i det hele taget en stor imødekommenhed og optagethed af, at fortælle om 

deres daglige arbejde. Glæde og engagement i løsningen af de mange planlagte og ikke-planlagte 

opgaver forekom tydelig. Hos mange af lederne forekom det mig, at de måske ligefrem var i en 

tilstand af håb (Moisi, 2009). Glæden, og måske håbet, opfattede jeg ved glæde i øjnene, lette 

kropsbevægelser og stor åbenhed omkring, hvad de foretog sig. De lod mig ivrigt følge med rundt 

til næsten alt, hvad de foretog sig. Deres deltagelse i dagligdag på skolen, i personalrummet, til 

møder, på eget kontor og ude af skolebygningen. Moisi, som jeg referer til her, taler med et 

metablik på globalisering om, hvordan stemtheder af frygt, håb eller ydmygelse påvirker og medgår 

i måden, geografisk og kulturelle fælleskaber bliver til på. Den pointe bringer jeg ind her som en 

lokal pointe om at gå tættere på betydningen af håb og glæde, når ledelse udføres. Samtidig kan jeg 

spørge til, om glæden og håbet skyggede for noget andet. Var der mon noget, som gled ud? Hvor 

blev eleverne og deres faglige læringsudbytte af? Hvad mon ledelse på læringsudbytte blev til, og 

hvad blev det ikke til som gennem sådan stemthed? Det adresserer jeg i analyserne i afhandlingens 

del 4.  

Min oplevelse, som jeg her i hverdagsforståelse har beskrevet, som at lederne viser glæde og håb, 

kan med en posthuman optik udfoldes yderligere. For jeg oplevede, at glæden blev sammenvævet 

med min forskerrolle. Det var, som om: ”I sense the creative energy and imaginaion [...]. I sense the 

intensity of eagerness and anticipation that emerge” (Lenz Taguchi, 2012: 275). Altså, jeg oplevede 

intensiteter og deltagelse i skolelivet, kreativitet og forestillinger om, hvordan det kan blive. Lenz 

Taguchis citat knytter an til analyse af en lille dreng og hans barkbåd vævet sammen med 

forskerrollen. Genstandsfeltet er således noget andet. Men jeg tager citatet ind her for at pege på, at 

forskerens sansninger og oplevelser medtænkes, når situationers sammenhænge undersøges i en 

posthuman optik (se nærmere i afsnittet om forskerrollen nedenfor).  

Jeg indledte afsnittet om feltarbejde med, at jeg trækker på pointer af Hastrup. Det, jeg ikke tager 

med fra Hastrup er, at hun taler om, at der skabes et etnografisk materiale. Her er min tilgang noget 

anderledes. Det ser vi på nu. 
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Feltarbejde som posthuman metode, der gennem diffraktive læsninger inviterer til 
kreativitet 

Med feltarbejde som metode kunne jeg gå til mit forskningsobjekt på en måde, hvor jeg på en og 

samme tid havde defineret mit forskningsobjekt, ledelse på læringsudbytte, og kunne undersøge det 

ved at læse diffraktivt gennem affektivitet (Lenz Taguchi, 2010; Harraway 1988). I en reference til 

Barad (2007) forklarer Lenz Taguchi diffraktion først ved henvisning til den måde, bølger i havet 

overlapper, støder på klipper og bøjer af, ruller, skubber som diffraktioner. Lenz Taguchi skriver 

videre: ”Diffraction as a force and movement is thus part of the productions, performances and 

phenomena created in processes of intra-actions in-between all matter and organism” (Lenz 

Taguchi, 2010: 44). Pointen er, at ved at læse diffraktivt åbnes for at læse og forstå fænomener i 

intra-aktioner og ikke som afgrænsede entiteter. Ved at læse diffraktivt gennem affekt var 

ambitionen således at få øje på noget andet om ledelse på læringsudbytte, end jeg forventede, eller 

man plejer, jævnfør den måde vi så det på i afhandlingens del 2. Videre henviser Lenz Taguchi til, 

at Spinoza, Nietzsche, Deleuze og Guattari har fundet det nødvendigt, at der skabes diffraktiv viden 

for at: “think more creatively and to better understand the world, evolution, life, living and 

knowing” (Lenz Taguchi, 2010: 44). Ved at tænke mere kreativt kan der bedre skabes viden og 

forståelse af verden. På den måde knyttes diffraktiv læsning op på, hvad man måske kunne kalde en 

slags onto-epistemelogiske fordring om at skabe nye forståelser af verden. I den forbindelse skal 

således præciseres, at jeg i felten oparbejdede empiri. Jeg læste diffraktivt gennem affekt og 

arbejdede således empirien op under en særlig linse. En linse, hvor empirien som skabende aktivitet 

skulle hjælpe mig til at skabe nye forståelser, men også en forståelse, hvor den oparbejdede empiri 

til afhandlingen havde agens. Jeg forstår altså empiriproduktion som: ”en skabende aktivitet, 

hvorfor materialet [...] er ’enactments’ frem for beskrivelser” (Plauborg, 2015; 49), (Jackson & 

Mazzei, 2012). Jeg udøvede min forskerrolle inde i en assemblage, hvori det humane, tid, rum og 

materialitet interagerer, altså ’enacter’, indbyrdes og med forskeren, når hun oparbejder empiri. 

Beskrivelse af empiri  

Det empiriske materiale er overvejende indsamlet som feltnoter fra feltarbejde på ovennævnte tre 

skoler samt nævnte to temaforløb om ledelsesobservation på læreres undervisning i to forskellige 

kommuner (se bilag 1). Som del af mit feltarbejde indgik således undersøgelse af, hvordan lederne 
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eksperimenterede med at observere undervisning på skolen. Det var som nævnt temaet for de 

temaforløb, jeg fulgte. Ved at gå frem og tilbage mellem temadage og ledernes dagligdag fik jeg:  

”mulighed for at få øje på nogle af de brud og bevægelser, der er sket i den mellemliggende 

periode” (Juelskjær, 2009: 223). Men den oparbejdede empiri er langt bredere end det. Den udgør 

interviews med ledere og ledelsesgrupper og lydoptagelse af samtaler på temadage og ved møder. 

Der er også indsamlet dokumenter om lederes arbejdsopgaver samt konsulenters nedskrevne 

beretninger om erfaringer med arbejdet med ledere på temaforløb, og endelig er forvaltninger og 

konsulenters planlægningspapirer om temaforløb også en del af den oparbejdede empiri. Jeg har 

også taget fotos, opsøgt relevant lov- og aftalestof samt foretaget konferenceetnografi (Chouliaraki 

& Fairclough, 1999). Med konferenceetnografi mener jeg, at jeg deltog på konferencer for at skabe 

empiri om feltets diskussioner, foci og praksis på konferencer. Jeg deltog altså ikke for så at sige at 

blive klogere ved at lytte til oplæggene, men for at tegne ”maps of the social” (ibid.: 35).  

13 situationer analyseres samt kriterier for, at udvælge dem 

Ud af det brede empiriske materiale udvalgte jeg 13 situationer om ledelse på læringsudbytte. Det 

empiriske materiale var først og fremmest fragmenter af mine noter samt optagelser af samtale 

lederne imellem. Jeg har altså prioriteret materialet. Det er prioriteret i forhold til, at jeg har haft 

ambition om, at konstruere nævnte oversættelsesfortælling fra policy-niveauets reformpapirer og ud 

til et lederkontor hvor lederen, lærer og forælder mødes med en elev om hans læringsudbytte. Den 

empiri jeg trak ud skulle være analytisk frugtbart i forhold til mit analyseobjekt, ledelse på 

læringsudbytte (Otterstad & Reinertsen, 2015; Sandvik, 2015; Staunæs & Kofoed, 2015). Jeg 

løftede situationer ud til analyse ved at gå efter stigninger og fald i intensitet, som jeg kunne spore i 

materialet, og sådan som jeg ved gennemgangen genoplevede empirien og koblet med min viden 

om ledelse og pædagogik.  

Kriterierne for udvælgelse var: Det skulle være tæt på levet ledelsesliv, måske havde felten selv sat 

det som om ledelse på læringsudbytte; det skulle kunne sige noget om stigninger og fald i intensitet, 

når der blev ledet på læringsudbytte; lederne skulle være tilstede på en måde, som havde mest mulig 

relation til fænomenet læringsudbytte; og jeg skulle have en fornemmelse af tydelighed i forhold til 

affektivitet, som kunne angå ledelse på læringsudbytte.  
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Temaforløbene og deres design placerede desuden mit analyseobjekt i en bredere kontekst, 

hvormed jeg analytisk kunne gribe efter nogle af de påvirkninger, som så at sige lå rundt om lokalt 

ledelsesliv og ledelse på læringsudbytte.  

Desuden bruges to fotos i kapitel 7 til at fremskrive elevers vej ind i skolen i dag og for 100 år siden 

læst gennem en affektiv linse.  

Empiri, som ikke er analyseret  

Jeg producerede en del empiri, som er skåret fra, altså cuttet together appart, som det lyder med en 

teoretiske term. En term hvormed der peges på, at både skæringer og sammensætninger i empirien 

er abitrære (Barad, 2007; Juelskjær, 2009; Lenz Taguchi, 2010). Men hvorfor har jeg da oparbejdet 

så meget empiri, når jeg bare løfter 13 situationer ud, kunne man spørge. Grunden er, at det har 

været en del af min scanning efter, hvad jeg skulle se efter, og en del af min gode grund til at sige, 

hvad jeg siger i analyserne. Den har understøttet og hjulpet mig til at udfordre eller fastholde de 

konklusioner, jeg nåede frem til. At empirien ikke er analyseret betyder således ikke, at materialet 

da er væk. Den ligger der samtidig med den del af materialet, som analyseres som en baggrund, 

hvorpå de situationer, som er valgt til analyserne i afhandlingen, er blevet tydelige for mig (Bergson 

1920).  

Konkret blev noter og optagelser sorteret på den måde, at jeg først læste og lyttede materialet 

igennem for at orientere mig bredt. Dernæst fulgte en læsning nummer to, hvor jeg læste efter at 

sortere endnu engang i det materiale, jeg nu havde, og til sidst i en tredje læsning af det resterende 

havde jeg ikke 13, men 17 situationer til brug for analyse. De sidste 4 situationer blev sorteret fra 

under det analytiske arbejde. Det var om en vikars møde med elever, om en leder, der sammen med 

en elev søgte efter hendes jakke. Det var om en lille dreng, der lå og sov to dage i træk i en 

sækkestol på kontoret. Sidstnævnte situation trak voldsomt i mig og var svær at vælge fra. Den 

sidste af de fire fravalg var et eksperiment med at oparbejde empiri i en situation, hvor en lederkrop 

fangede min opmærksomhed. Situationerne med vikaren og den med drengen i sækkestolen kom 

ikke med, fordi de er i udkanten af noget, der kunne begrebssættes som ledelse på læringsudbytte. 

Det var om tilblivelsen af et elevsubjekt vævet sammen med en slags hjemlig omsorg i den første 

situation med drengen i sækkestolen, og voldsomme forstyrrelser i forbindelse med performative 

effekter af et performet professionssubjekt i den anden situation (Andersen, 2015). Vikaren havde 

vist mødt effekten af at være vikar i form af frække elever. Med hensyn til nævnte observation af en 
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ledelseskrop skete det henover tre timer på en temadag. Det var et eksperiment. Jeg var inspireret af 

det affektive teorifelts tale om kroppe fremfor enkeltindivider (Coleman & Ringrose, 2013; 

Guillaume & Hughes, 2011; Rossholt, 2009, 2010 i Otterstad 2015; Wetherel, 2013) og undersøgte 

derfor, hvordan en oparbejdet empiri ville se ud, hvis jeg noterede det ned, som jeg oplevede, når 

jeg prøvede at begribe den krop, som havde fanget min opmærksomhed i rummet. Jeg søgte at 

oparbejde empiri om kroppens performativitet i rummet – som det ville hedde med teoretiske 

termer. Det blev til noter om kroppens bevægelser, fingrene, blikkets retning, hvordan stol, bord og 

penalhus indgik sammen med lederkroppen – eksempelvis når der blev drejet væk fra bordet, og 

hvordan kontakt til andre i rummet blev etableret eller skåret fra (Otterstad & Reinertsen, 2015). 

Men den observation blev lidt for flippet og uhåndterlig, så den er også valgt fra. Situationen med 

en leder der sammen med en elev ledte efter hendes jakke blev valgt fra sent i arbejdet. Den færdige 

analyse blev klippet ud på grund af pladsmangel i afhandlingen. 

Konferenceetnografiske noter samt noter fra øvrige konferencer (se evt. bilag 1) er ikke med. De 

opfylder ikke mit krav til empirien om at være produceret tæt på levet ledelsesliv. Ligesom 

lederenes planlægningspapirer heller ikke er analyseret. Min fokus var ikke, hvordan ledere 

planlagde, men hvad de gjorde.  

Der er indsat fotos, som ikke analyseres. Hvis jeg havde analyseret dem, ville de have transformeret 

sig til en art tekst. De skal fungere som både demonstration og som stemningsskabere, altså som en 

anden måde at demonstrere situationerne på end skrift. Selvom lederne gav tilladelse til at 

fotografere, er ansigterne sløret, for at undgå at analyserne læses med opmærksomhed på 

personernes specifikke identitet. Min hensigt er jo netop at undersøge, hvordan ledelse på 

læringsudbytte bliver til i situationer. Så det skal ses som fotos af situationer. Derfor ser vi rum 

inklusive ledere, som er tilstede sammen (det skal for god ordens skyld også nævnes, at det ikke er 

fotos af de samme ledere, som vi hører udsagn af i teksten lige ved).  

Interviews blev heller ikke gjort til genstand for systematisk analyse i afhandlingen. I dette og næste 

afsnit forklares nærmere, hvorfor de gled ud i løbet af processen med at oparbejde empiri, og 

hvordan det har med min kundskabsambition at gøre.  

Planer om brug af semistrukturerede interviews – som blev forladt  

I de indledende faser af arbejdet med mit projekt var jeg både på feltarbejde og foretog 

semistrukturerede interviews af ledere og med en enkelt skoledirektør. De nævnte interviews blev 
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afholdt cirka et år før reformens ikrafttræden. I de interviews fortalte lederne om, hvordan de så sig 

selv som ledere, og om opgaver, som skulle løses. Skoledirektøren fortalte om, hvordan skolerne i 

kommunen var helt med i forhold til reformen, som skulle komme. På det tidspunkt troede jeg, at de 

semistrukturerede interviews var første interviewrunde, og at de skulle følges op af interviewrunder 

senere; nu designet med fast hånd, i forhold til hvad jeg særligt ville undersøge om ledelse på 

læringsudbytte. Man kan sige, at jeg indledningsvis havde en arbejdsmodel baseret på ideen om, at 

jeg gennem min metodiske tilgang ville komme stadigt tættere på at kunne præsentere relevant 

viden om ledelse på læringsudbytte baseret på lederudsagn konstrueret i interviews. Mine 

metodiske overvejelser omkring feltarbejde handlede i første omgang om, at mit indledende 

feltarbejde, udover at være empiri i egen ret, også skulle informere de interviews af ledere, som jeg 

så siden skulle designe igennem undersøgelsesprocessen. Overvejelser angik også, hvordan 

interviewmetode ville være med til at konditionere, hvilke former for ledelse på læringsudbytte, der 

ville blive talt frem, og således blive til det empiriske materiale, som skulle analyseres i 

afhandlingen (Kvale & Brinkmann, 2009). Semistrukturerede interviews kan give adgang til: 

”fyldige og mangfoldige informationer om, hvordan lærere og elever oplever skolelivet og de 

tanker, erfaringer, handlinger og følelser, der knytter sig hertil”, og videre, at man med den 

interviewform kan: ”stille hverdagsnære og konkret spørgsmål med henblik på at få informanterne 

til at blive konkrete” (Plauborg, 2015: 64). Jeg antog således, at ved at spørge til ’erfaringer, 

handlinger og følelser’ kunne jeg komme tættere på, hvordan ledere ledede på læringsudbytte, ved 

at stille ’hverdagsnære og konkrete spørgsmål’ om ledelse på læringsudbytte.   

Men det viste sig, at lederne talte om noget andet end om mit analyseobjekt, ledelse på 

læringsudbytte. Ja, det forekom ligefrem ganske vanskeligt at have en interviewsamtale i gang om 

det tema. Ofte bevægede lederne sig hurtigt over i andre temaer. Temaer, som jeg af hensyn til den 

underliggende fordring i den type interviews om at følge informanten og ikke presse egne interesser 

ned over interviewet måtte følge med videre ud af (Kvale & Brinkmann, 2009). Desuden oplevede 

jeg, at det, de talte om i interviewene, var ganske anderledes end det, jeg så dem gøre, når jeg fulgte 

dem rundt på feltarbejde.  

Jeg tager nu et lille bueslag ind omkring en artikel af Chase (1995) om arbejderklassekvinder, og 

hvordan forskellige interviewmåder skaber forskellige svar. Chase er taget med for at hjælpe mig til 

at pege på, hvad der kunne være i spil, når jeg havde nævnte oplevelser med interviews, og til at 

begrunde mit fravalg af interviews som metode. 
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Forskellige måder at interviewe på  

Chase skriver, at sociologiske spørgsmål i interviews inviterer til en form for afrapportering: ”They 

invite reports”, fordi: ”the weight of the question lies in the sociological ideas” (Chase, 1995: 8). 

Måske var det sådanne spørgsmål, der prægede min måde at spørge på. Jeg spurgte eksempelvis 

om, hvordan lederne tænkte om deres rolle på skolen. Jeg spurgte om, hvordan og om de vidste, 

hvad eleverne fik ud af at gå på deres skole. Jeg spurgte, hvordan de tænkte i forhold til deres 

personale. Jeg var måske uforvarende blevet en rapporter, til hvem informanterne gav svar som 

forventet, så at sige. I stedet for sådan interviewform er det ifølge Chase muligt og rigtigt at give 

plads til informantens livserfaringer: ”We are most likely to succeed when we orient our questions 

directly and simply to life experiences that the others seek to make sense of and to communicate” 

(Chase, 1995: 12) – og vi skal lytte efter narrativer: ”As interviewers we need to attend to 

submerged stories [...] and invite their telling”. (Chase, 1995: 17). Det fordrer en opmærksomhed på 

affektivitet i interviewsituationen. Intervieweren:”need to remain attentive to the ways in which its 

culturally problematic character may produce silence, gaps, disruptions, or contradictions” (Chase, 

1995: 14). Chase beskriver således en helt anden interviewform, hvor der inviteres til at åbne for 

ufortalte historier og erfaringer samt opmærksomhed på stemninger, som sådanne historier bliver til 

i.  

Til min rådighed var, for mig at se, således interviews, hvor jeg som interviewer spurgte på måder, 

som vist gav svar som ’invite reports’, altså inviterer til afrapporterende svar, som synes: 

”disconnected from their actual life” (Chase, 1995: 14). Det blev til svar, der ikke havde meget at 

gøre med ledernes levede liv. Det er en pointe, som kan forbindes med det, jeg skrev ovenfor om, at 

det var min oplevelse, at den måde, lederne talte om deres ledelse på i interviews, var temmelig 

forskellig fra det, jeg så dem gøre. Jeg kunne også interviewe på måder, hvor jeg skruede op for 

spørgsmål om ledernes liv, og hvor min forskerrolle var: ”listening to the other tell her story” 

(Chase, 1995: 14). Men det duede heller ikke. For narrativer om ledernes erfaringer og eget 

(ledelses)liv gled ved siden af formålet med min undersøgelse. Sådanne narrativer om ledernes 

erfaringer med eget ledelsesliv ville have været undersøgelser af tilblivelser af ledersubjekter. Og 

det er, som nu nævnt nogle gange, ikke det, jeg undersøger. Interviews med vægt på det narrative 

kunne altså heller ikke give mig det, jeg havde brug for. Den første interviewform blev fravalgt, 

fordi det, jeg hørte, ikke forekom mig at sige ret meget om ledernes levede liv. Den anden form 

blev fravalgt, fordi jeg ikke undersøgte betydningen af narrativer for ledersubjektets tilblivelse. Og 

endelig skal nævnes, at selvom tilgangen blev yderligere fintunet via de senere års diskussioner 
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inden for det affektive felt så duede det stadig ikke. Her kan eksempelvis læses om interviews, at de 

ikke kan:”be thought of as emanating from an essentialist subject” (Mazzei, 2013: 732). Altså en 

understregning af, at subjektet ikke har essens. Eller, at interviewformen kan tænkes ind igennem en 

opmærksomhed på: ”the process of becoming minor or minoritarian” (Lenz Taguchi, 2012: 266) 

som gensidigt konstituerende og vævet sammen med forskerrollen. Men det duede altså ikke, for 

det havde stadig subjektet og dets tilblivelse som genstandsfeltet. 

Det skal bemærkes, at jeg med Chase har sat en forskel, som deler interviews op i to former 

(inklusive fintuning med hjælp fra Mazzei og Lenz Taguchi). Det kan naturligvis nuanceres. Men 

det er tilstrækkeligt for mit formål – at forklare hvorfor interviews som metode lidt efter lidt i gled i 

baggrunden og til sidst gik helt ud. De interviews, jeg har oparbejdet, fik dog en chance til i 

analyseprocessen, men gled i baggrunden igen.  

  

De semistrukturerede interviews fik således en anden rolle, end jeg egentlig havde tiltænkt dem. Til 

min overraskelse oplevede jeg altså på feltarbejde, at den ledelse, som lederne talte om i interviews, 

ikke havde meget at gøre med det, de gjorde i det daglige arbejde. Et citat fra Deleuze og Guattari 

kan hjælpe mig med at pege på denne oplevelse: ”There is no simple identity between the statement 

and the act” (1988: 80). Videre i teksten omkring citatet skriver Deleuze og Guattari, at 

forbindelsen mellem tale og handling snarere skal forstås som en samlet assemblage. Altså som 

langt mere sammensat og rodet. Min vurdering var således, at den oparbejdede empiri fra sådanne 

interviews måske mest italesatte, hvordan en ideel ledelse blev tænkt, og hvordan lederen 

prioriterede i de mange arbejdsopgaver.  

 

Ved dette fravalg af interviewformen, tog planen for produktion af empiri en anden retning. Også 

fordi det i løbet af mit feltarbejde blev tydeligere og tydeligere for mig, at ledernes daglige liv 

havde meget at sige. Ja måske meget mere, eller i hvert fald noget andet, end den empiri, jeg kunne 

oparbejde gennem interviews. Derfor begyndte feltarbejde at tegne sig som min fortrukne metode 

for resten af undersøgelsesperioden. Jeg forlod altså produktionen af empiri via interviews. Og lidt 

efter lidt også indsamling af dokumenter og af indtryk fra konferencer.  

Man kunne måske indvende her, at de temaforløb, som jeg analyserer i kapitel 6, heller ikke er tæt 

på levet ledelsesliv. Lederne er jo ikke på skolen – så hvorfor har jeg da dem med? Til det er svaret, 

at kurser er en integreret del af ledelsesliv. Skoleledelse udspiller sig ikke, kun når lederne fysisk 

befinder sig på skolen. Skoleledelse befinder sig løbende forskellige og andre steder end på skolen. 
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Et svar gennem en posthuman linse ville være, at entiteter har lige ”værd”. Med det mener jeg, at 

tilstedeværet af et elevsubjekt (hvori fænomenet læringsudbytte kan lande) ikke har forrang fremfor 

eksempelvis et teoretisk design af temaforløb om ledelse på fænomenet læringsudbytte. Det, som 

har styret mit blik, når jeg producerede empiri og udvalgte situationer til analyse, har som nænvt 

været hvorvidt lederne performede ledelse på en måde, som havde mest mulig relation til 

fænomenet læringsudbytte. Og på temaforløb var lederne tilstede og gik ’til og fra’ henover en 

periode på et halvt år under overskriften ledelse på læringsudbytte.  

Ambitioner med måden at oparbejde empiri på 

Min ambition var at oparbejde empiri som kunne: ”få fram forskning som processuelle tilstander, 

alltid i endring ut fra nye vendinger [...] der finnes kun sammensætning, som stadig nye tilblivelser 

(Otterestad, 2015: 26). For det er en metodisk pointe, at: ”feltarbejde ikke alene må bevæge sig i 

samme felt, men også i samme rytme som de lokale – her simpelthen forstået som de mennesker, 

hvis liv man studerer, på de steder hvor de færdes” (Hastrup, 2009: 62), (Czarniawska, 2007; 

Despret, 2004; Emerson et.al., 1995). Og jeg har studeret levet ledelsesliv og søgt at bevæge mig i 

rytme med de lokale (Law, 2004; Law & Mol, 2002). Selvom Hastrup ikke skriver om skole, kan 

jeg bruge hendes beskrivelse af, hvordan forskeren kan gå rundt i feltens, altså skolens, landskab, 

ved at søge at blende ind gennem landskabets egne rytmer og måder. For med det læser jeg en 

respekt for livet i det landskab, de lokale agenter lever i, som for min undersøgelse var i skolen. Jeg 

opsøgte således forskellige skolelandsskaber for, at: ”følge visse ruter og veje, som erfaringen og 

historien har udstukket blandt mange andre mulige veje” (Hastrup 2009: 61). Det kræver tid – sådan 

måde at gå til verden på, når jeg oparbejdede empiri; det var jeg simpelthen nødt til, at øve mig på. 

Også derfor var der brug for at oparbejde en mængde empiri. Og det, som blev pointen for mig, når 

jeg fulgte lederne og oparbejdede empiri, var, at lederne havde gode grunde til at gå, hvor de gik. 

For i dette var indlejret ledernes mængder af erfaringer og historie (Hastrup, 2009).  

Min ambition var at oparbejde empiri på måder, som Lenz Taguchi (2012) beskriver som: 

zigzagging networks of [...] differences that move beyond constituting and stabilising dichotomies” 

(Lenz Taguchi, 2012: 267). Altså at lade forskelle rykke rundt ”imellem sig” uden straks at putte 

dem i ordnende kasser, som stabiliserer velkendte antagelser. Det gjorde jeg for: ”å ønske 

kompleksiteten velkommen ved ikke å begrense meg til enkelte typer empiri” (Andersen, 2015: 

325). Konkret også for i produktionen af empiri, at: ”prøve ut nye handlinger, metoder, teknikker og 
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kombinationer, uten et spesifikt mål” (Baugh, i Andersen, 2015: 313), (også jf. eksemplet med, at 

skabe empiri om en lederkrop).  

Sådan metode, hvor jeg samlede bredt og usystematisk ind, blev understøttet af det, jeg oplevede i 

felten, hvor ledernes dagligdag forekom mig alt for uordnet til, at stringent og ordnet empiri og 

analyse med fordel kunne tilknyttes, når kundskabsambitionen var at begrebssætte tæt på levet 

ledelsesliv (Ratner, 2011). Og det er måske ikke helt så usædvanligt med en mere åben end 

stringent og styret proces (Amhøj, 2007; Bjerg, 2011; Brøgger 2015; Cawood, 2007; Juelskjær, 

2009; Kofoed, 2004; Staunæs, 2012; Søndergaard, 1996, 2002, 2005). Plauborg skriver: ”Pointen er 

[...] at forskningsprocesser trods gængse udlægninger sjældent er så velordnede og organiserede, 

som metodekapitler [...] kan efterlade indtryk af” (2015; 50).  

At generere et mysterium  

Den måde at oparbejde empiri på blev understøttet af, at jeg ikke kunne få øje på mit analyseobjekt, 

ledelse på læringsudbytte, i den form, jeg havde forventet. Alvesson & Kärreman (2011) foreslår 

muligheden af at konstituere et mysterium, når man oplever sig i sådan en situation. Alvesson & 

Kärreman peger præcist på, hvad der var blevet mit problem – jeg kunne ikke finde ledelse i den 

form, jeg havde forventet. Om mysteriet skriver de netop, hvordan mysteriet er en effekt af særlige 

oplevelser, og hvordan man da kan forholde sig, når mysteriet konstitueres: 

A mystery is [...], an effect of several and/or repeated breakdowns, plus our 

consideration of a more theoretical nature. The establishment of mystery calls for a 

carefull mobilization of existing research results and relevant theory, i.e. a good 

grounding in the research literature. But this grounding is of course to a large extent 

‘negative’: Of interest here is the mystery that challenge existing theory and calls for 

new ideas. (Alvesson & Kärreman, 2011: 66) 

Med Alvesson & Kärremans ord oplevede jeg et sammenbrud i min forforståelse, og at nye måder 

at gå til mit analyseobjekt på blev nødvendige. Eller det blev i hvert fald en oplagt mulighed:  

A breakdown in understanding represents an exellent opportunity to start a process of 

theoretical problematization [...] what goes on here? I don’t understand this! [...] [is] a 

good point of departure [...], this is of course [...] a matter of creativity, but it is also a 
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matter of wanting to achieve ‘anthropological’ rather than familiar or ‘technical – 

pragmatic’ results. (Alvesson & Kärreman, 2011: 64- 65)  

Sådan forstås et muligt grundafsæt for generering af et mysterium. Et mysterium kan således være 

en hjælp, når man studerer et relativt velkendt fænomen (som jeg gjorde) og må gå til det på andre 

måder. Konstituering af et mysterium er en måde at holde tanken åben på. Forskeren må tilgå 

mysteriet med en vis form for kreativitet, sådan at velkendte aspekter kobles på nye måder.  

Min udfordring, eller mit sammenbrud (jf. citatet ovenfor) var, at når jeg gik til litteraturen inden 

for det affektive teorifelt, fandt jeg litteratur med yderst fintunede analyser af mangfoldige aspekter 

af subjekt-tilblivelser – men kun ganske lidt om ledelse tæt på levet ledelsesliv. Jeg oplevede 

således ’several [...] breakdowns’, dels omkring arten af mit empiriske analyseobjekt, dels når jeg 

ville mobilisere ’existing research results’. Jeg havde således sat sejl med litteraturstudier i det 

affektive felt og læste efter ’existing research results’ og metoder eller begreber, jeg med 

henvisninger til de givne forskere kunne importere til eget brug. Men min læsning efter analyser tæt 

på levet ledelsesliv var ’negative’. Jeg læste således ’relevant theory’ og var et godt stykke inde i 

arbejdet med afhandlingen, da det gik op for mig, at det vist ikke ville lykkes mig at finde megen af 

sådan litteratur (se dog Amhøj, 2013; Bjerg & Staunæs, 2011; Staunæs et al., 2009; Staunæs 2011, 

2012). Jeg stod i min forskerrolle i en situation, som jeg ikke havde ønsket – og oplevede en 

fordring, som var et ’call for new ideas’. 

Men behovet for nye ideer betyder ikke fri elaborering: ”To be of value to research it must be 

grounded in a cultivated framework – a preunderstanding that is anchored in theoretical knowledge 

and a familiarity with earlier studies” (Alvesson & Kärreman, 2011: 65). Fordringen er altså, at den 

måde, man arbejder med mysteriet på, skal være funderet i etableret forskning. I tråd med det er min 

undersøgelse af ledelse på læringsudbytte funderet i affektiv teori. Det inkluderede litteraturstudier 

omkring affektivitet, ledelse – og det educational-posthumane forskningsfelts brug af Deleuze til 

analyser af empiri.  

Konstituering af et mysterium hjalp mig således i min videre vej gennem arbejdet med 

afhandlingen. Med afsæt i ’theoretical knowledge and a familiarity with earlier studies’ kunne jeg 

blive understøttet i at bevæge mig videre under en affektiv linse, sådan at mit blik på systematisk 

vis kunne tunes ind på netop mit analyseobjekt. Og det samtidig med spørgsmål om, hvad der 
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foregår knyttet til fordringer om nye ideer. For noget forstyrrede. Det forklarer og demonstrere jeg 

nærmere nedenfor. 

Uventede udfordringer – det affektive felts optagethed af subjekt-
tilblivelser 

Efterhånden som jeg oparbejdede empiri, blev det klart for mig, at jeg med fordel kunne gå til mit 

analyseobjekt analyseret gennem posthuman affektiv teori og med en deleuziansk optik. Men jeg 

konstituerede det samtidig som et mysterium, fordi det blev mere og mere klart, at jeg vanskeligt 

kunne importere analysemåder ”direkte” fra feltet til at begrebssætte mit analyseobjekt med. I det 

posthumane teorifelt omkring uddannelse og pædagogik stødte jeg på særdeles fintunede analyser 

og analytiske greb, hvormed subjektet og dets tilblivelse kunne begrebssættes (Lazarato, 2014). 

Altså en analysepraksis, som peger på: ”en nødvendig sammenhæng mellem subjektivitet, 

pædagogik og rum” (Juelskjær, 2009: 156). Men karakteren af mit analyseobjekt syntes 

væsensforskellig fra sådanne praksisser, som knyttede sig til analyser af subjekttilblivelser. Og der 

skete det irriterende, at når jeg søgte at mobilisere ekssisterende forskningsresultater (jf. citatet 

ovenfor), blev mit mysterium ”fordret”. For når jeg gik til mit analyseobjekt, ledelse på 

læringsudbytte, inspireret af sådanne læsninger, oplevede jeg uklarhed; at der var noget, jeg ikke 

kunne løfte frem, og at jeg ikke helt ”fik fat” med den måde, som feltet undersøgte subjekt-

tilblivelser med (Andersen, 2015 – som dog skriver dette forhold op som et valg af affektiv tilgang 

fremfor mere klassiske analysetilgange). Min tilgang og analyser kom til at have for meget vægt på, 

hvordan ledersubjekterne blev til, og for lidt vægt på, hvad ledelse på læringsudbytte blev til som.  

Jeg oplevede altså, at en optagethed af subjektet i affektstudier i det posthumane teorifelt omkring 

uddannelse og pædagogik pudsigt nok kom til at spærre for, at jeg kunne se efter noget andet. 

Gennem omfattende læsning i det affektive felt oplevede jeg det, som Massumi på en workshop, 

som jeg deltog i i Køln, udtrykte som: ”The field has not yet defined itself in how it can be 

productive in a broader sense” (Massumi, Køln 2015). Massumi refereres her, for at jeg kan knytte 

min egen observation omkring det affektive teorifelt op på en autoritet i feltet. Han peger på, at det 

posthumane teorifelt omkring uddannelse og pædagogik endnu ikke har vist sig produktivt på flere 

eller andre områder i det pædagogiske felt end ved analyser af subjekt-tilblivelse (det skal dog 

nævnes, at der desuden ses didaktiske analyser; Semetsky & Masny, 2013). Det var netop det 

fravær af analyser, som medgik til mit mysterium.  
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For at forklare og demonstrere nævnte optagethed af subjekttilblivelser i det posthumane teorifelt 

omkring uddannelse og pædagogik refererer jeg nedenfor få markante navne i feltet. Desuden gives 

to eksempler på, at temaet om subjekt-tilblivelser kan aflæses i titlen på forskningsartikler, fem 

sætningsbidder, der tilsvarende demonstrerer en optagethed af subjektet og til sidst refereres til 

forskere, som knytter an til særlige aspekter i forbindelse med subjekt-tilblivelser: barndom, elev, 

ung, køn, race og selvledende medarbejder. Afsnittet sluttes med et citat af Bennet (2010), hvor hun 

opfordrer til at sætte parentes om subjektet og den tilknyttede forståelse af det som et særlig unikt 

fænomen. 

Citater, titler og specificeringer omkring subjekt-tilblivelser 

I det først citat understreges subjektet tilblivelse i bevægelse og foldet med verden i uendelige nye 

gentagne tilblivelser:  

A modality – a singularity on the plane of individuation – always on the way towards 

new foldings [...] [as] co-constitutive strata of matter, content, form, substance and 

expression. The self is not contained. It is a fold of immanent expressibility. 

(Manning, 2013: 3)  

Og med et andet citat lyder det: “The subject is a transpersonal abstract machine, a set of strategies” 

(Massumi, 1992: 26), (vi vender tilbage til maskinbegrebet i kapitel 5). Hos en anden markant 

forsker i det posthumane uddannelsesfelt; Barad (som dog ikke går gennem Deleuze og affekt) 

beskrives subjektet som ’enacted’, altså som at det bliver til under mulighedsbetingelser, der gør, at 

det ikke kan forstås som en uafhængig, selvstændig entitet. Her lyder det, at der sker subjektivering 

i ’timespacemattering’ (Barad, 2007; Juelskjær 2010). Med dette sammensatte begreb peges på, at 

subjektet bliver til i en multipel og relationel kontekst: ”Subjektet bliver hele tiden til og forhandles 

relationelt og situationelt [...] fra situation til situation” (Juelskjær & Plauborg 2013; 263). Og i det 

posthumane felt er subjektet ikke alene modtagende. Det kommer til eksistens som mere end 

gennem diskursive praksisser (Foucault, 2004, b). Det kan således læses, at: ”Subject are not merely 

affects of ascriptions. Subject are agentic, they are actors. They are not merely determined from 

exterior forces” (Højgaard & Søndergaard 2011: 344). Sådan optagethed af subjekt-tilblivelser kan 

også ses i titler på artikler. I følgende titel (som er titlen på artiklen, hvorfra citatet ovenfor 

kommer) adresseres, at artiklen er om studiet af subjektivering i tid og rum: Kvantefysiske 

subjekter? Ny – materialisme og studiet af subjektivering i tid og rum. En anden titel på en 
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legendarisk artikel peger ligeledes på et indhold, hvor der teoretiseres om subjektiveringer: I eat an 

apple. On theorizing subjectivities Mol (2008). Som en videre demonstration af en optagethed af 

subjekt-tilblivelser er her fire citatbidder fra en artikel af Clough (2010), hvori hun diskuterer 

fremtiden for affektstudier og samler op på feltets foci hos forskellige markante forskere i feltet. Jeg 

går ikke ind i sætningerne. De er med for yderligere at pege på den tendens, jeg nævner:  

 Affect studies has intensified the difference [...] of subjectivity and the human body.  

 The psyche are performative, [...] instruments of subjectivation. 

 The [...] question about the relationship of affect, subjectivity and sociality.  

 Affect studies must yield to the importance of psychic dynamics of subjectivity, (Clough, 

2010: 224 - 226) (min kursivering). 

 

I feltet kan desuden læses en optagethed af subjekt-tilblivelse, der knyttes til barndom (Lenz 

Taguchi, 2010; Olsson, 2013; Taylor, Blaise & Giugni, 2012), tilblivelse af elevsubjektet (Bjerg, 

2011; Bjerg og Staunæs, 2011; Juelskjær, 2009; Lofors-Nyblom, 2009; Plauborg, 2015; Taylor, 

2013), ungdom (Lenz Taguchi & Palmer 2014), i forbindelse med køn (Braidotti, 2003; Harraway, 

1991; Juelskjær, 2013; Taylor, 2013b), med race (Andersen, 2015, Mazzei, 2013) og som 

selvledende medarbejder (Pedersen, 2009). Hermed afslutter jeg demonstrationen af, hvordan jeg 

har set feltets optagethed af subjekttilblivelser. En demonstration, jeg har med, fordi den i praksis 

medgår til, at jeg har set mig nødsaget til at supplere med øvrige analysebegreber, når jeg har 

begrebssat mit analyseobjekt, ledelse på læringsudbytte (se kap. 5). For i forhold til de mange 

undersøgelser af subjekt-tilblivelser, som jeg stødte på, var mit genstandsfelt et andet. Det var 

stykket sammen af en funktion (ledelse) og et fænomen (læringsudbytte) og ledelsesliv forstået som 

noget, der sker i rækker eller overlap af situationer (Lenz-Taguchi, 2012). Men samtidig med at jeg 

ikke kunne finde konkrete eksempler til efterfølgelse, kunne jeg i litteraturen hente teoretisk hjælp 

til, at min tilgang efter andet end det humane var ”tilladt”, når jeg oparbejdede empiri. For jeg delte 

interessen med det affektive teorifelt omkring at få udfoldet relationer og deres tilblivelse gennem 

affektivitet. 

Men jeg oplevede at være på en uventet opgave (og i parentes bemærket en uønsket opgave). 

Hvordan kan jeg, på baggrund af ovennævnte, da begrebssætte levet ledelsesliv? Og ikke alene 

levet ledelsesliv, men ydermere et helt specifikt aspekt af levet ledelsesliv, nemlig ledelse på 
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fænomenet læringsudbytte? Det mysterium har fulgt mig hele vejen gennem arbejdet med 

afhandlingen. 

Her blev jeg hjulpet på vej af sådanne ambitioner, som kan læses i følgende citat af Bennett (også 

selvom Bennets projekt er et andet – hun skriver om, hvordan skrald og elektricitetssystemer har sit 

eget liv). Hun skriver: “The philosophical project of naming where subjectivity begins and ends is 

too often bound up with fantasies of human uniqueness” (Bennet, 2010: ix). Bennets pointe er, at 

herved overses:”the materiel agency or effectivity of nonhuman or not-quite-human things” (Bennet 

2010: ix). Bennet opfordrer videre til at sætte parentes om subjekt-tilblivelse for at kunne få øje på 

noget, som måske ellers kunne overses (Bennet, 2010; Blackman, 2011; Braidotti, 1994; Mol 

2008).  

Med en posthuman tilgang blev ambitionen da at lade opmærksomheden glide væk fra at betragte 

det humane separat til at gå efter, hvordan sammenhænge mellem det humane, affektivitet, tid, rum 

og den materielle verden havde performativ effekt. Jeg søgte at opleve mere, end jeg søgte at 

kortlægge i de situationer, hvori jeg producerede empiri. Jeg søgte på den måde, at tage ind at:  

Posthumane teorier inkluderer ikke-menneskelige andre som skapende aktører i 

verdens tilblivelse, og gjør sammenhenger mellom alle materialiteter sentrale aktører i 

verdens tilblivelse, for hvordan vi kan være, gjøre, vite og dokumentere. (Olsen, 2015: 

69) 

Vi kan her læse om sammenhænge mellem det humane og ’alle materialiteter’, som i posthuman 

teori læses, som at de har performativ effekt for ’verdens tilblivelse’, og det humanes muligheder 

for at ’være, gøre, vide og dokumentere’. Sådan optik blev hos mig en tilgang efter forbindelser 

mellem ledelse som funktion og læringsudbytte som fænomen, der opstår mellem affektive 

relationer, entiteter og rytmer, mellem det humane og materielle. De aspekter af ledelsesliv, som i 

denne afhandling således træder ind på scenen og får lov at fylde, er performative effekter af 

funktionen ledelse og fænomenet læringsudbytte læst diffraktivt gennem affekt. Funktion og 

fænomen påvirker gensidigt, og: ”hver for sig produserer disse elemenene krefter og intensiteter” 

(Sandvik, 2015: 71). Jeg forsøgte således at nedtone, men på ingen måde fjerne linket til det 

humane. Jeg arbejdede med, hvad og hvordan der kunne tænkes anderledes om ledelse på 

læringsudbytte ved at glide forbi ledelsessubjektet – og ikke folde ud og nuancere dets tilblivelse 

(Braidotte, 2013; Raffnsøe, 2013). Mit grundlæggende greb har således haft betydning for 
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oparbejdelsen af empirien på den måde, at jeg søgte at være opmærksom på funktion og fænomen 

som aktører (Bennet, 2010).  

I det følgende folder jeg yderligere ud på, hvordan det posthumane teorifelt omkring uddannelse og 

pædagogik ”alligevel” kunne hjælpe mig, når det angår mit analyseobjekt, samtidig med de 

udfordringer, jeg netop har nævnt.  

Diffraktive læsninger gennem affekt  

I forbindelse med ambitioner om at lade andet end subjektet som privilligeret genstand træde 

længere ind på scenen løfter det posthumane forskningsfelt omkring uddannelse og pædagogik 

begreber frem, hvormed ”andet og mere” adresseres (også jf. Bennett ovenfor). Det drejer sig om; 

performativitet (Barad, 2007; Butler 2010), materialitet (Harraway, 1988; Tuin & Dolphijn, 2010) 

og affekt (Ahmed, 2004 a, b; Blackman, 2012; Illuiz, 2007; Massumi, 1995; Moisi, 2009; 

Sedgewick, 2003a, Wetherel, 2012). Begreber, som bliver linser, hvorigennem situationer læses og 

analyseres. Man læser materialet diffraktivt (Barad, 2007; Harraway, 1988; Jackson, 2013a; Lenz 

Taguchi 2012). Ved at læse diffraktivt åbnes for at læse og forstå fænomener i intra-aktioner og 

ikke som afgrænsede entiteter. Diffraktiv læsning er en måde at konstituere og transformere 

forskerengagement og data sammen på, når der skabes viden. Lenz Taguchi skriver om arbejdet 

med data, at man på den måde forstår data: ”as a constitutive force, working with and upon me in 

the event of reading it” (Lenz Taguchi, 2012:267). Lenz Taguchi beskriver således diffraktive 

analyser som:”an embodied engagement with the materiality of research data: a becoming-with the 

data as researcher” (Lenz Taguchi, 2012:265). Man læser således på andre måder og efter at få øje 

på noget andet end man plejer, at få øje på. Og man læser for at få øje på andet og mere om 

subjektet, end som det forklares i humane forskningstraditioner, altså i ikke-posthumane teorifelter. 

Min ambition var ligeledes at få øje på noget andet om ledelse på læringsudbytte, end jeg 

forventede, eller plejede at se. Hvordan performes ledelse på læringsudbytte i levet ledelsesliv? Ved 

diffraktive læsninger af felten – altså, ved at se efter ledelse på læringsudbytte gennem en særlig 

linse (Juelskjær, 2009, 2013; Juelskjær et al., 2011; Juelskjær & Staunæs, 2016; Kofoed, 2013; Law 

& Mol, 2002; Law, 2004; Lenz Taguchi, 2012; Mazzei & Jackson, 2011) – foretog jeg diffraktive 

læsninger gennem affektivitet, fordi det kunne hjælpe mig med, at komme tættere på levet 

ledelsesliv: ”Dette konseptet [affekt] muliggjør for forskere å komme ’tettere på’ virkeligheten [...] 

som dokumentasjon av blivelse” (Andersen, 2015: 321), (Ahmed, 2004 a, b; Amhøj, 2013; Bjerg & 
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Staunæs, 2011; Blackman, 2012; Clough & Halley, 2007; Coleman & Ringrose, 2013; Friktion, 

2014; Gregg & Seigworth, 2010; Hjort, 2012; Illuiz, 2007; Massumi, 1995, 2008, Moisi 2009, 

Sedgewick 2003a, Sedgewick & Frank, 1995; Staunæs, 2011, 2012; Staunæs et al., 2009; Wetherel 

2012).  

I det følgende åbner jeg kort for affektbegrebet. Men da udlægning af det egentlig hører til i 

metodologikapitlet, er tanken blot her, at vise hvordan begrebet påvirkede min metode. Det 

væsentlige her er at pege på, at begrebet er et ’threshold’-begreb. Altså et begreb, hvormed jeg får 

hjælp til analytisk at begrebssætte, hvad der skurrer på kanten af mulige tilblivelser, ved at gå efter, 

hvad der afficerer og afficeres – ”to affect and be affected”, som det hedder i uddannelsesfeltet 

(Lenz Taguchi, 2010; Massumi 1992, 1995, 2002, 2008), (se nærmere i metodologikapitlet). 

Desuden understreges her gennem nedenstående citat en affektforståelse, hvor affekt ikke først og 

fremmest søges identificeret i eller hos enkelte subjekter. Det har betydning, fordi affekt var linsen, 

hvorigennem jeg skabte empirien. Citatet lyder:  

Affektivitet involverer, overskrider og infiltrerer såvel krop som diskurs, såvel det 

menneskelige som det ikke menneskelige, såvel indhold som form, såvel ontologi som 

epistemologi, såvel drama som hverdag. (Staunæs, 2012: 65) 

Vi ser, at verden tænkes sammenvævet. Det har betydning for måden hvorpå empirien forstås 

oparbejdet samt forståelsen af arten af den oparbejdede empiri. Det har det, fordi, den gode analyse, 

da ikke skabes ved at isolere ens analyseobjekt, men ved at medtage, hvordan ens objekt påvirkes 

og påvirker og bliver til i lokale kontekster, som involverer langt mere end det individuelle subjekt.  

Min læsning af felten blev desuden fintunet med inspiration fra filosoffen Gilles Deleuze og 

forskere, som trækker på en deleuziansk optik (Buchanan & Lambert, 2005; Coleman & Ringrose, 

2013; Culp 2015; Fuglsang & Sørensen, 2006; Krejsler, 2002, 2004, 2016; Lazzarato, 2014; Lenz 

Taguchi, 2010, 2012, 2016; Lenz Taguchi & Palmer, 2014; Manning, 2013; Manning & Massumi, 

2014; Massumi, 1992, 1995, 2008; Mazzei, 2013; Olsson, 2013; Otterstad & Reinertsen, 2015; 

Pedersen, 2009; Rendtorff, Raffnsøe & Diderichsen; 2003; Semetsky & Masny, 2013). I næste 

kapitel folder jeg ud, hvordan  Deleuzes filosofi er brugt og har informeret mine analyser.  
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At glide forbi ledersubjektet  

Jeg skrev, at jeg forsøgte at nedtone, men på ingen måde fjerne linket til det humane. Hvordan kan 

der tænkes anderledes om ledelse på læringsudbytte ved at glide forbi ledelsessubjektet? (Braidotti, 

2013; Raffnsøe, 2013). Aspekter, som gives plads, er således ikke omkring tilblivelsen af 

ledersubjektet, men om de performative effekter af funktionen ledelse og fænomenet læringsudbytte 

læst diffraktivt gennem affekt. Og jeg har forsøgt at tage det helt bogstaveligt, når man i feltet 

finder sætninger som: ”Når det gjelder tenkning, vil det bli nødvendingt å [...] frigjøre den fra 

avhengighet av det menneskelige subjekt” (Manning i Otterstad & Reinertsen, 2015: 122). Det 

humane har angiveligt fået alt for megen opmærksomhed i brede dele af uddannelsesforskningen: 

”De humanistiske subjektsforståelsene dominerer dagens utdanningsvitenskapelige forskning og 

teoridannelse” (Otterstad & Reinertsen, 2015: 47), (Braidotte 2013; Bennett 2010). Med det menes 

måske, at sådan forrang til et subjekt, der måske ovenikøbet forstås som en separat, intentionel 

entitet, producerer forklaringer, som knytter an til bestemte forklaringsrammer. Det skal bemærkes, 

at den pointe, som Otterstad løfter frem her, egentlig angår, at man i det posthumane felt, til forskel 

fra de dominerende tilgange, Otterstad nævner i citatet, netop arbejder med at fintune, udvikle og 

undersøge subjektforståelser, hvor rum, tid, socialitet og materialitet medtages i begrebssættelsen 

af, hvordan subjekter bliver til. Eksempelvis elevsubjektets tilblivelse i vævninger af køn, race og 

social baggrund. Men jeg lader pointen glide lidt, sådan at jeg læser den, som at jeg med god grund 

kan gå efter noget andet end subjekt-tilblivelser, når jeg oparbejder empiri. Med andre ord trækker 

jeg pointen et nyk længere væk fra en optagethed af subjektet, end det vist er tænkt fra Otterstads 

side. For herude kan den hjælpe mig til ikke at søge ind omkring eksempelvis ledersubjektets 

oplevelser af den nye reform, og hvordan det indvirker på ledersubjektets tilblivelse. Eller ind 

omkring mangfoldige aspekter af elevers ”elevhed”, når der med reformen skal fokuseres på 

læringsudbytte (Kofoed, 2007, 2013). Sådanne opmærksomheder kunne have været genstand for 

undersøgelse og opbygning af empiri. Men det er ikke afhandlingens ærinde. Min tilgang til, at 

oparbejde empiri blev således inspireret af muligheden for at forstå pointen om ikke at lade 

subjektet dominere – at forstå det som en mulighed for at undersøge, hvad vi kan tænke om ledelse 

på læringsudbytte, hvis ledersubjektet ikke ses som knudepunkt. Det har jeg søgt at understøtte 

gennem tilskæringen af den metode-assemblage, som jeg i kapitlet her er i færd med at forklare.  
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Artefakter tilskrives agens 

Et citat mere om, at artefakter tilskrives agens, skal begrunde den måde at oparbejde empiri på: 

Et felles posthumant poeng er at mennesket ikke kan settes i sentrum, og dermed tas 

som utgangspunkt for tenkningen. Det vil for det første si at ikke-menneskelige 

aktører, eller agenter som for eksempel rommene, lekene, diskursene, naturen, tiden, 

systemene osv. Er [...] medskabende i begivenhetens gang: De anses a ha agentskab 

eller agens. (Sandvik 2015: 50)  

Her åbnes for spændende undersøgelser – men også for behov for præcisering af, hvad der menes 

med, at ’de anses a ha agentskab eller agens’. Jeg læser det, som at artefakter påvirker. Og sådan 

påvirkning ses tænkt sammen med en løsrivelse fra forståelse af handling som knyttet med et 

intentionelt subjekt (Bennett, 2010; Clough, 2010; Lenz Taguchi 2012; Mazzei, 2013). Det ses i 

ganske markant form udtrykt som antagelser om, at:”neither humans nor non-humans possess 

intentionality [...] agency is not located in human intention but in mangled practice” (Jackson, 2013 

a: 743). Påvirkningskraft kommer således af sammenvævet praksis – ikke af, at subjekter handler på 

deres intentioner. Herved får det ikke-humane en anden rolle – særligt når det humane så markant 

som her beskrives som uden intention. I kapitel 7 undersøger jeg læring på strømpefødder. Her 

løftes strømper knyttet med elever og skolerum således frem gennem et spørgsmål om, hvad ledelse 

på læringsudbytte da kan blive til som. I de to andre analysekapitler går jeg ikke på samme måde 

efter enkelte artefakters påvirkning på mit analyseobjekts tilblivelse. Men jeg har søgt at sanse med 

mere end et blik efter de mennesker, som var i situationerne, når empiri blev oparbejdet. Min 

ambition knytter således an til, at: ”det er en måte å bygge forskning på der det humanistiske 

subjektet descentreres” (Otterstad, 2015: 27). Det, jeg får med ved dette, er, at jeg kan undgå at 

ledelse forstås som iboende enkeltindivider. Funktionen ledelse og fænomenet læringsudbytte bliver 

til og har gensidig agens, når de vikles og performes sammen.  

 

Det kan måske forekomme underligt, at jeg undlader, at bevæge mig ind omkring ledersubjekternes 

oplevelse af den styring, der sker med de tiltag, som kommunen sætter i gang i forbindelse med 

reformen. Men denne afhandling drejer sig om ledelsesfunktion og fænomenet læringsudbytte læst 

gennem affektivitet.  
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Forskeren som altid, allerede der og som egen informant – som seismograf  

Forståelsen af forskerrollen har konsekvenser for forståelsen af den empiri, som skabes, og for 

måden at producere viden om ledelse på læringsudbytte på (Hastrup, 2009; Alvesson & Kärreman, 

2011). Som forsker står jeg ikke udenfor verden og betragter den på afstand. Forskeren kan ikke: 

”set out to find, collect and handle ’data’” (Mindy Blaise ph.d. kursus Stockholm 2014, slide nr. 15 

- fremover Blaise, 2014:15), (Banerjee & Blaise, 2013). For med Blaises ord er forskeren: ”always 

already there” (Blaise, 2014:15). Når jeg fulgte lederne rundt på skolen, var jeg med, både ved min 

fysiske tilstedeværelse, men indgik også i ledernes sansning af verden og sådan, som situationer 

blev til. I det affektive forskningsfelt benævnes det ’entanglement’, som på dansk måske bedst kan 

udtrykkes som, viklet sammen med (Lenz Taguchi, 2012; Harraway, 1988). Det betød, at en præmis 

for min metode var, at jeg ikke kunne oparbejde empiri, hvor jeg ikke selv indgik i den empiri, som 

blev oparbejdet – for jeg var en del af verden og måtte bruge mine egne sansninger til at gribe efter 

mulighed for at konstruere viden om mit forskningsobjekt med det, jeg oplevede, hørte og så. 

Forskerrollen bliver da, at vi må: ”open ourselves up to new and unknown possibilities” (Blaise, 

2014:15). Jeg måtte så at sige lytte, se og rette opmærksomheden efter, hvordan situationen 

”svingede”, og hvordan det skete med varierende styrke. Som en seismograf søgte jeg at lodde 

rystelser – altså at sanse stemninger (en seismograf er en kugle hængt op i en snor, som bevæger sig 

med jordens rystelser, Gyldendals store Danske). Jeg var så at sige tilstede som en slags påvirkeligt 

redskab, en seismograf, hvormed bevægelser blev registreret.  

Et konkret eksempel på sådan registrering, som vel at mærket skete på en uventet måde, var, at jeg 

en eftermiddag, da skoledagen var slut, hørte mig selv sige: ”Det her må være et dejligt sted at gå i 

skole”. Jeg var vist blevet ramt af stedets stemning af tryghed og omsorg. Samme dag havde 

skolelederen været oppe i tre klasser med en æske med en lille ting i til fødselsdagsbørnene, og jeg 

havde hørt lederen tale i telefon med forældre til elever på skolen. Min pointe er, at mit udbrud 

umiddelbart ikke havde meget med mit analysesobjekt, ledelse på læringsudbytte, at gøre. Men – og 

dog – for senere skulle det vise sig, at jeg var kommet til at slå takter an, i forhold til hvordan og 

hvad ledelse på læringsudbytte blev til som (som fokus på tryghed og trivsel). Her træder 

feltarbejdet: ”momentvis i karakter på uventede måder” (Hastrup, 2009: 68). Hastrup taler om, at 

man kommer til at fungere som sin egen informant.  
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Hvis jeg forlader metaforen ovenfor om seismografen og går hen til, hvordan affekt kunne hjælpe 

mig, når jeg oparbejdede empiri, kan læses: ”affekter er [...] virkelighedens aktualisering slik de 

kommer til uttrykk i våre (forsker)kropper” (Stewart i Andersen, 2015: 318) Videre kan læses: ”det 

er noe pre-perseptuelt som oppstår på terskelen mellom tenkning og ikke-tenkning, noe som skjer 

utenfor vår (subjketers) kontroll, men som vi samtidig allerede tar del i” (Andersen 2015: 318). Når 

der skabes empiri gennem affekt, sker det således ved at forskerne mærker og er opmærksomhed på 

affekter i rummet, som altså, jævnfør citatet, er en opmærksomhed, hvor forskerkroppen mærker 

virkeligheden. Ved at være opmærksom på stemninger, som at ’dette måtte være et dejligt sted at gå 

i skole’ var jeg med teoretiske termer altså opmærksom på affekt.  

 

En lille ting til eleven som har fødselsdag 

I en videre beskrivelse af forskerrollen henter jeg fortsat hjælp hos Blaise, som beskriver 

forskerrollen som knyttet til, at man er en sansende krop, en erindrende krop, og at man, medens 

man oparbejder empiri: ”consider more-than-human encounters and pay attention to interactions 

between people and things” (Blaise, 2014:16), (Clough, 2010). Altså en beskrivelse af forskeren 

som tilstede, sansende og med erindringer, når hun retter opmærksomheden efter interaktioner 

mellem mennesker og ting. Nedenfor vender jeg tilbage til det sansende og den erindrende krop, 

men her først omkring interaktion mellem mennesker og ting. 

Interaktion mellem mennesker og ting  

Blaise skriver, at der i situationer sker mere, end at mennesker mødes. Som forsker må man søge at 

tage højde for, at den materielle verden, som Blaise her benævner som ’ting’, også er del af det, som 

påvirker situationer og giver anledning til bevægelse (Bennet, 2010; Harraway; 1988; Juelskjær 
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2009, Lenz Taguchi 2012). Måske havde de små plastikdimser til fødselsdagsbørnene skubbet til 

min forskerkrops oplevelse og måske også til erindringer om at blive fejret og vist nærhed af de 

voksne. Mere gennemgående gjorde betydningen af materialitet, at jeg søgte at oparbejde empiri om 

ledelsesliv på læringsudbytte i forskellige situationer, forskellige steder. I det følgende har jeg til 

lejligheden konstrueret et lille sammendrag af eksempler fra feltnoterne, hvor den materielle verden 

indgår. Jeg har noteret følgende; det var kursusdage ude af skolebygningen i kursuslokaler med 

bordene opstillet til gruppesamtaler, frugt og efterårstræer udenfor de store vinduer, det var 

interviews, hvor interaktionen var mellem lederen og mig og foregik i et i lokale ude på gangen med 

lukket dør og lyden af elever ude på gangen, det var feltarbejde, hvor jeg fulgte lederne rundt på 

skolen på linoleumsgulv og med vægge af gule mursten, henover skolegårdens asfalt og forbi 

legeredskaber, ind på kontoret med Piet Hein-bord og Kaare Klint-sofa og til møder med 

plastikkrus, smagen af dårlig kaffe og åbne pakker med bløde kiks fra dagen før. Men det var også 

ude af skolebygningen til fods til møde med et fritidshjem, som lå i et vejkryds i en gammel 

muremestervilla med lugten af fugtigt overtøj, eller i bil på vej til forvaltningen med glemte 

børnesandaler på gulvet og ledernes fortælling om, hvad vi så ud af vinduerne, egnens kulturarv, 

som tronede på en bakke, og de nyligt udstykkede jordstykker, som der nu skulle bygges parcelhuse 

på. På den biltur transformerede lederne sig nærmest til turistguider (og glæden var igen markant - 

her glæden ved deres egn). Blaise kalder sådan sammentænkning for et kontakt-zone perspektiv, 

hvor opgaven er: ”consider the mutual coshapings and entangelments that happen in particular 

locations” (Blaise, 2014: 6). I analyserne i afhandlingens del 4 skal vi netop se ’mutual coshapings’. 

Altså en samskabelse af (aspekter af) ledelse på læringsudbytte, som sker i givne situationer. Men, 

som vi skal se, også en samskabelse, der indeholder repetitioner – altså et gentaget script for affekt 

og intensiteter, samt måden og rytmen, der performes på i situationerne. 

At tune ind – at blive stemt via erindringer  

Et aspekt af forskerrollen som seismograf angår overvejelser over, hvordan man da tuner ind i 

situationer. Hvordan kommer man i svingninger med situationen – så at sige. Med det mener jeg, at 

man både indgår og bevæger sig med situationen, men også selv er med i situationen og med til at 

sætte svingninger. Altså, bevægelser sættes i gang på specifikke måder. Her peger Blaise på 

erindringer og sansninger, og min tilføjelse bliver her bevægelse gennem sprogbrug. De tre næste 

afsnit handler således om at tune ind via erindring, sansning og sprogbrug. Vi begynder med 

erindring, hvor Blaise taler om ”tracing childhood memories” (2014:17).  
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Blaise forsker i tidlig barndom og køn (Coleman & Ringrose, 2013: 238). Og uden at tage stilling til 

sammenhænge mellem barndomserindringer og temaerne i hendes voksne forskerrolle er hermed 

hendes eksempel på en barndomserindring. En erindring, som væver sig sammen med den 

specifikke situation, hvor hun nu i en voksen forskerrolle er i færd med at oparbejde empiri om 

børneliv: 

 

Right there [...] that’s the place that makes me mad [...]. It is that spot, that open 

stairway that reminds me of growing up in Texas, and my mother always saying, 

“Close the door, you’re letting the cold air out!”. So, here I am, in Hong Kong, 

standing in this hallway, looking at that (pointing) wide-opened passageway to the 

covered stairs that leads outside. There is no door to keep the cold air in and the hot 

humid air out. [...] This just seems wasteful and wrong. (Blaise, 2014:19)  

Blaise husker en trappe fra sin barndom og erindring om følelser af vrede, og at noget er ’wasteful 

and wrong’ vikler sig med forskerrollen og har betydning for, hvad hun oplever, ser og hører. Som 

en pudsighed, og måske også en pointering af, hvordan sansninger har betydning for kognition, skal 

her bemærkes, at når man lever i Danmark, hvor der er koldt, en stor del af året, så virker sætningen 

’you’re letting the cold air out’ helt besynderlig og svær at få greb om.  

Jeg går ikke længere ind i dette eksempel (men minder om, hvordan særlige affekter blev aktiveret i 

min forskerkrop ved synet af en æske med små plastikdimser, jf. ovenfor). Pointen er, at Blaise her 

viser, hvordan erindringer kan have betydning for formen af den empiri, der skabes, fordi det 

influerer på den måde, man tuner ind på, når empirien produceres. For mit vedkommende er en del 

af forskerrollen således, at når jeg oparbejder empiri, bliver mine erindringer om skoleledelse og om 

elevers læringsudbytte vævet sammen med empirien – og vist også med mine erindringer om at gå i 

skole som barn. Konkret betyder det, at der i forskerrollen må indbygges en opmærksomhed på, at 

når jeg er i situationer og oparbejder empiri, er det jeg oplever, ser og hører præget af erindringer. 

Eksempelvis erindringer om engagerede ledere (jf. afhandlingens indledning) eller måske 

barndomserindringer fra en skoletid, som mest var præget af glæde og alvor. I kapitel 8 note 13 

nævner jeg et eksempel på sådan ’atunemen’. Det handler om, at medens jeg lyttede til et møde 

mellem ledelse og lærere/pædagog, hvor man var optaget af, at den samlede forældregruppe til et 

forældremøde ikke skulle invitere til en negativ stemning – ”dragen skulle ikke vækkes”, som det 

blev udtrykt, oplevede jeg et vist ubehag ved mindet om (lærings)rum, som blev fjendtligt. Og hvad 

betyder det, kunne man spørge: Jo det betyder, at ideen om den neutrale forsker (igen) forlades. 
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Specifikt betyder det en forskerrolle, hvor den involverede forsker tuner ind ved at genopleve via 

erindringer og mærke sig frem som seismograf. Blaise udtrykker det ved et citat af Law og med lidt 

andre ord, som forskeren, der er tilstede i: ”a combination of reality detector and reality amplifier” 

(Blaise, 2014:21). Altså, forskeren er i situationen som et slags apparat, der opfanger, men også 

forstærker specifikke bevægelser – ligesom pendulet i seismografen, der svinger kraftigere, når 

bevægelser forstærkes ved snorens udgangspunkt, kan jeg tilføje. Ved min (gen)oplevede erindring 

om læringsrum, som blev fjendtlige, forstærkede min forskerrolle måske angsten for dragen, der i 

nævnte situation ikke skulle vækkes. For forskeren ses som del af samskabelsen i situationen. Det 

betyder, at min første scanning af materialet ikke var første gang, jeg var i relation med empirien.  

At tune ind – at blive stemt via sansning  

Staunæs og Kofoed (2015) skriver, at siden 1970’erne har man i børneforskning, minoritets-

forskning og den socialpsykologiske organisationsforskning argumenteret for at producere empiri 

baseret på ’mere end ord’, som de skriver. Og videre: ”Vi finder ikke [...] afsøgninger med brug af 

andre sanser, fx af dufte, tekstur eller smag” (Staunæs og Kofoed, 2015: 339). Citatet er et eksempel 

på, at man i det affektive felt er optagede af at løfte flere sanser, altså ”noget mere”, frem som 

gyldigt for oparbejdelse af empiri. Dette for netop at skabe viden om ”noget mere”. Endvidere kan 

læses, at der endnu ikke findes mange konkrete eksempler på, at flere sanser end de sædvanlige (syn 

og hørelse) løftes helt frem til vidensopbygning. Og når andre sanser trækkes ind, har det desuden 

efter min vurdering karakter af, at være eksperimentelle. Og det er vel at mærke helt i tråd med 

feltets ambitioner om, at ville kunne tænke nyt og påny, (Andersen, 2015; Lenz-Taguchi, 2010). 

Men i det følgende demonstreres sådant et eksempel. Blaise skriver i en fortsættelse af citatet 

ovenfor om, hvordan hun som sansende forsker mærkede luft forskelligt: 

Air, what about air? I was just sitting in the classroom (pointing over my shoulder 

towards the door), feeling the cool air on my neck. I could not beleive how cold I felt. 

As I walked out of the room to this hallway, here (again points to the door and then 

points to where I am standing), I noticed that the air feels different. (Blaise, 2014: 18) 

Blaise mærker kold luft på halsen og rejser sig for at finde ud af, hvor den kommer fra. Når jeg 

læser citatet, tænker jeg, at det er måske ikke helt så ligetil, hvordan man skaber empiri om eller 

analyse af, hvordan forskerens oplevelse af luftens temperatur kan væve sig sammen med 

situationen, hvori der produceres empiri. Men det er måske heller ikke pointen. Pointen er snarere, 
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at det medgår. Men her synes mulige, spændende, undersøgelser at brede sig ud foran feltet, i fald 

sådanne aspekter skulle kunne få plads som mere, end at de indgår, eller hvordan de, som i citatet 

her, ser ud i isoleret form. Konkret betyder sådanne eksempler på eksperimenterende 

forskningspraksisser, som citatet her af Blaise, at jeg blev inspireret til at søge at være opmærksom 

på sansninger i min produktion af empiri ved eksempelvis at søge at mærke stemninger. Jeg 

oplevede således: ”how affect studies calls for experimentation in methodology and presertational 

style” (Cloug, 2010: 228). Med teoretiske termer lyder det, at jeg orienterede mig efter affekt, sådan 

som det fremstod som intensitet. I kapitlets indledning nævnte jeg en situation, hvor jeg 

eksperimenterede med at oparbejdede empiri om en lederkrop i rummet, som tiltrak sig min 

opmærksomhed. Det gjorde jeg henover tre timer. Jeg eksperimenterede da med at følge og blive i 

den opmærksomhed, samtidig med at jeg søgte at læse krop diffraktivt gennem affekt og informeret 

af de diskussioner, jeg havde læst omkring forståelser af krop (Juelskjær, 2009). Men det blev et 

eksperiment, som ikke kunne gøres færdigt som en analyse. Når sådan opmærksomhed skal bevæge 

sig videre fra teoretiske diskussioner eller eksperimenter i felten og hen til analyser af empiri, er det 

min vurdering, at det ikke synes helt så ligetil og må gøres med største varsomhed.  

Her afsluttes diskussionen af forskerrollen med et længere eksempel på, at jeg i arbejdet med 

empirien erindrede, genoplevede og sansede i mødet med bunker af papir med noter fra feltarbejde. 

Det er et eksempel på, at jeg tog den intensitet og rytme, jeg erindrede, når jeg genlæste feltnoterne, 

ind som gyldig metode for at tune ind i analytisk begrebssættelse gennem ledernes sprogbrug. Det 

nævnes også, fordi det skulle vise sig, at netop den opmærksomhed senere i afhandlingen kom til at 

understøttede et analytisk bidrag om lokalt ledelsesliv, som fik navnet statccato-ledelse. Et bidrag, 

som måske ellers ikke havde udkrystalliseret sig.  

Afsnittet her er om den sidste af de tre nævnte måder at tune ind på; erindring, sansning og hermed 

altså – sprogbrug. Derefter slutter kapitlet med et afsnit om etik.  

At tune ind i og med ledernes sprogbrug  

Dette afsnit handler om, hvad der skete, da jeg ved læsning af empirien genoplevede de sprogspil 

(Austin, 1962/2011; Wittgenstein, 2009), som var en del af de situationer, jeg havde taget noter fra. 

Det er et eksempel på, at min forskerrolle tunede ind og viklede sig sammen med empiri og analyse. 

Da jeg i forbindelse med skrivningen af indeværende og de næste kapitler gennemgik bunker af 

myldrende noter fra feltarbejde samlet i A5-blokke og bunker af A4-ark, var der nemlig noget, der 
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slog mig. Det voksede frem, efterhånden som jeg vendte ark efter ark, og gav en følelse af brud og 

tempo. Gennem læsning, og genlæsning ad flere omgange genoplevede jeg så at sige de situationer, 

hvori jeg havde oparbejdet empiri. Læsningen af noterne var anderledes, end når jeg læste de 

interviews, jeg havde foretaget, hvor der var en anden ro og sammenhæng. I interviews blev emner 

foldet ud i lange sætninger, hvor den ene sætning knyttede sig sammen med den næste sætning. Der 

var ro og dvælen ved det, som der blev talt om (som nævnt er interviews fravalgt, også selvom de 

fik en chance til, da jeg gennemgik mit empiriske materiale). I forhold til det slog det mig, hvor 

korte sætningerne var i mit materiale fra feltarbejdet.  

Noterne om temaforløbene var taget på temadagene fra plenumsnak og gruppesamtaler med en 

rytme og intensitet, som blev til på dagene (Juelskjær 2009; Kofoed, 2013; Lefebvre, 2004). Som 

jeg beskrev ovenfor i forbindelse med præsentationen af mit feltarbejde blev noter taget, medens jeg 

bevægede mig rundt med lederne. Når jeg læste noterne, blev det således tydeligt for mig, at der 

blev performet med en særlig rytme og intensitet (Kofoed, 2013; Pink, 2009). Med det mener jeg, at 

jeg ved de gentagne besøg i den oparbejdede empiri genoplevede og derved blev opmærksom på: 

”sound [...] and the felt gesture response of changes in the bodily rhytms that are feelings/emotions” 

(Stacey & Griffin, 2005: 15) – altså, at der i empirien og gennem den metode, jeg via mit 

forskerblik havde brugt til at oparbejde den med, var trådt en særlig rytme og således særlige 

(følelser) og intensiteter frem. Og det på en måde, som man måske ikke var opmærksom på i 

dagligdagen. Og en måde, som jeg først blev opmærksom på ved at besøge det empiriske materiale 

igen. Den rytme knytter sig med min læsning gennem affekt, fordi: ”affect is transmitted 

rhythmically” (Clough, 2010: 228). Det vil sige, at alle disse sætninger, i deres fragmenterede form, 

efterhånden som jeg arbejdede med dem i analyserne, løftede den pointe frem, at det, der blev sagt, 

blev sagt ind i de fælles blandede intensiteter, som var i gang i en abrupt, intens, rytme. Jeg blev 

således opmærksom på de forskellige situationer som produktionssteder med sin egen dynamik 

(Juelskjær, 2009). Der var i materialet et særligt staccato-agtigt sprogspil, hvor: ”every gesture [...] 

evokes responses in others” (Stacey & Griffin 2005: 15). Og det var staccato-rytmer, som 

aktiverede, at jeg genoplevede intensiteter og rytmer i de situationer, hvor jeg havde oparbejdet 

empiri. Hos Lenz Taguchi har jeg fundet en beskrivelse af netop det. Lenz Taguchis’ citat knytter 

sig til en undersøgelse af, hvordan hun gennem diffraktiv analyse kan konstituere og transformere 

forskerengagement og data sammen, når der skabes viden. Hun beskriver det således: 
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 ”Read with the data, understanding it as a constitutive force, working with and upon 

me in the event of reading it. I open up my bodymind faculties to experience the 

entanglement of discourse and matter in the event of reading the data”. (Lenz Taguchi, 

2012: 267)  

 

Lenz Taguchi beskriver, at forskeren kan åbne sig, når hun genlæser data. I tråd med det kan siges, 

at jeg lod materialets agens træde frem og vise mig aspekter af ledelse. Materialet viste mig 

performet sprog af fælles tilblivelse af brudte intensiteter og rytmer. Og det skal bemærkes, at det 

ikke var en kodning, jeg havde sat på forhånd. Ved at genopleve noter taget i felten voksede således 

en oplevelse frem om at:  

Udsagn og overvejelser, man hører i felten [...] peger mod en særlig situation, og kun 

ved at høre mange forskellige udsagn kan man begynde at generalisere om et større 

hele. Enkeltudsagn repræsenterer ikke kulturel viden, men en særlig måde at forholde 

sig til verden på”. (Hastrup, 2009: 66)  

Ved at læse ’mange forskellige udsagn’ kunne jeg begrebssætte en rytme som ledernes (affektive) 

’måde at forholde sig til verden på’. Jeg kunne gå efter en art gentaget, men alligevel varieret script 

– hvormed jeg kunne ’begynde at generalisere om et større hele’, når lederne talte om fænomenet 

læringsudbytte. Et staccato-sprogspil.  

Etik som en forholdemåde i situationen og reparativ læsning  

Når jeg var på feltarbejde søgte jeg, at være tilstede med, hvad der kan benævnes som, en ’etisk 

holdning’ i hver enkelt situation. I feltet ses det beskrevet som: ”Open up a moment-by-moment 

ethical questioning” (Davies et. al, 2013: 680). Konkret betød det, at når jeg søgte at være årvågen 

’moment-by-moment’, var der situationer, hvor jeg simpelthen fandt det upassende at tage noter. 

Det var eksempelvis tilfældet i den situation, som analyseres i kapitel 8, hvor en 9. klasses elev er til 

samtale på lederens kontor. Her tog jeg af og til noter. Mødet foregik som det sidste på den givne 

dag, og jeg gjorde noterne færdige, umiddelbart efter jeg var kommet hjem.  

Et andet etisk aspekt angik afstand. Medens jeg fulgte lederne, søgte jeg at forholde mig til 

”passendehed” (Kofoed, 2004) ved at være opmærksom på min afstand til situationen. En dag fulgte 

jeg en leder rundt på skolen. Han var i selskab med en ny elev på skolen, og de søgte efter hendes 
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jakke, som nogle andre elever måske havde gemt væk (sådan var narrativet, medens jeg fulgte dem 

rundt). Her fulgte jeg efter de to på et par meters afstand eller mere. I andre situationer var min 

krop, i tæt, næsten fysisk, kontakt med en leder – eksempelvis på vej over skolegården eller i kø i 

kantinen. Andre etiske aspekter forbundet med min forskerrolle var, at jeg som nævnt bad om 

tilladelse, når jeg tog foto og optog lyd. Desuden indhentede jeg løbende samtykke fra lederne, både 

til at følge dem og til at deltage i møder. På møder sikrede jeg mig desuden accept fra alle 

tilstedeværende ved nik eller bekræftende ord.  

Det, jeg løfter frem med dette, er desuden, at den måde at følge lederne rundt på er en følsom 

metode, idet den tæt følger personers virke og dermed let kan komme til at udstille dem. For at 

undgå det har jeg anonymiseret ledelser, kommuner og skoler samt udarbejdet en etik for 

formidling af min viden.  

Reparativ teori som etisk forholdemåde  

En anden etisk overvejelse skal forklares. Den knytter sig til teorivalg. Det angår, hvilken viden jeg 

havde ambitioner om at oparbejde. Ved mit valg af posthuman teori indskriver jeg min afhandling 

under betegnelsen reparative læsninger. Det betyder, at jeg i min forskerrolle søger en specifik 

stemthed for oparbejdelse af empiri. Med reparative læsninger menes, at man går til felten med en 

stemthed efter at brede viden ud og tilføje noget til den allerede etablerede viden om 

analyseobjektet. Det var således en stemthed, hvor jeg søgte, at oparbejde og begrebssætte empiri 

på måder, hvor jeg så efter, hvad der blev til og hvordan, og ikke hvad jeg kunne identificere af 

eksempelvis magt og undertrykkelse.  

For at forklare, hvordan det er en etisk tilgang, præsenteres nu pointer fra Sedgewicks legendariske 

artikel Paranoid reading and reparative reading, or, You’re so paranoid, you probably think this 

essay is about you (Sedegwick, 2003b; Kofoed & Staunæs, 2007; Nebeling, 2012). Her udpeger 

hun en diskussion, som hun identificerer som en forskningsdiskussion inden for social-human 

forskning mellem henholdsvis paranoide og reparative læsninger. Sedgewick transformerer således 

feltets videnskabsteoretiske diskussioner ind igennem begreberne paranoide og reparative læsninger 

og peger samtidig på, at kritik kan være affirmativ, altså kritisk opbyggende ved at tilføje fremfor at 

bryde ned. Og at der, når der foretages sådan affirmative, kritisk, reparative læsninger, samtidig 

performes en etik. Sedgewick taler om det som reparative læsninger – altså reparerende læsninger. 

Og hun skriver, at sådan læsning er forskellig fra en majoritet inden for forskning i det social-

humane felt, hvor det ifølge Sedgewick er blevet til, at forskning skal være paranoide læsninger 
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efter ydmygelse, magt og undertrykkelse for at være god forskning. Lad os se lidt nærmere på 

sådanne stemtheder for oparbejdelse af empiri og analyse, som Sedgewick plæderer for.  

Reparative og paranoide læsninger  

Hos Sedgewick betyder reparative læsninger at: ”læse efter modstemmer, der kan åbne for nye 

forståelser og modstande” (Nebeling 2012; 51). Altså at søge at skabe viden omkring 

genstandsfeltet, som er reparerende og hjælpsom for forståelser af feltet, snarere end 

diagnosticerende efter, hvordan magt er i spil, og at nogen undertrykkes. Med reparative læsninger 

læses tingene så vidt muligt som lokale, kontingente relationer. Og hos Sedgewick er reparative 

læsninger et overbegreb for analyser og teoretiske tilgange efter, hvad der kan blive til. Der tilsiges 

altså en tæt kontakt med lokalt levet liv. For mit vedkommende lokalt skoleledelsesliv på 

læringsudbytte. Tilgangen er således efter det skabende og overraskende. Sedgewick skriver:  

To a reparatively positioned reader, it can seem realistic and necessary to experience 

surprise. [...]Hope [...] is among the energies by which the reparatively positioned 

reader tries to organize the fragments and part-objects she encounters or creates [...] 

the future may be different from the present. (2003:146) 

Ved reparative læsninger træder min forskeretik således frem som et håb om, at den viden, jeg 

oparbejder, er brugbar, men også et håb for skolen, dens elever, lærere og pædagoger, som er 

intensiveret af den glæde og det håb, jeg oplevede hos lederne. Når jeg i afhandlingen søger at give 

plads og stemme til et levet liv og de friktioner, som er ledernes udfordring, når de befinder sig i 

praksisfelten, er ambitionen således at stille mig loyalt lige ved siden af lederen og begrebssætte den 

verden, som er ”hendes”, når hun leder på læringsudbytte, for med Sedgewicks ord at læse tingene 

så vidt muligt som lokale, kontingente relationer. Ved at oparbejde og analysere empiri på den 

måde, var min ambition således, at lederne indgik som:”værdige deltagere [...] i betydningen 

eksplicit [...] medtænkte” (Plauborg, 2015: 57). Sådan kan en etisk ambition om værdighed 

udtrykkes som en ambition om at medtænke lederne som værdige deltagere i den viden, som blev 

oparbejdet. Måske ligefrem til forskel fra den viden, der tilbyder analyser af, hvordan skoleledelser 

styres af policy-niveau eller er part i en organisatorisk optimeringsmaskine – uden at de selv får 

stemme/er tilstede/del af sådan vidensopbygning. For jo, skoleledelse ser forskellig ud alt efter 

position. Og jeg søgte at tale ledernes verden frem i samtidighed med et affektivt teoriapparat, altså  
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(så vidt muligt) uden foruddiskonteret teoriapparat og kategorisering, og som så siden i analyser kan 

forklare, og måske også forenkle, ledelsesopgaven, sådan lidt fra distance.  

Hermed afviser jeg ikke oparbejdelse af sådan viden. Men en kritik, som samtidig kan begrunde mit 

greb, er, at kategorisering kan forenkle på måder, så væsentlige aspekter af levet skoleledelsesliv 

glider ud af syne. Min måde at gå til ledelse på blev derfor at gå så tæt på der, hvor ledelsen 

fungerer, som muligt, og med begrebssættelse af ledelse på læringsudbytte gennem affekt. Og det 

netop for at kunne gribe efter mere end ledernes planlægning eller udtalte idealer for ledelse, eller 

policy-niveauets styring på skoleledelse. Jeg har således søgt reparative læsninger, fordi en 

ambition med afhandlingen er, at tilbyde analyser, som ”tilfører nuancer, præciseringer, 

eksemplificeringer og/eller detailrigdom til eksisterende viden” (Plauborg, 2015: 53), (Juelskjær, 

2009).  

Paranoide læsninger  

Jeg vil ikke opholde mig meget ved paranoide læsninger. Men Sedgewick skriver, at paranoide 

læsninger diagnosticerer efter uretfærdighed og undertrykkelse. Hun skriver videre:  

Of the two [paranoid og reparativ læsning] it is only paranoid knowledge that has so 

thorough a practice of disavowing its affective motive and force and masquerading as 

the very stuff of truth (Sedgewick, 2003:138)  

Ved paranoide læsninger, hvor forskerne ifølge Sedgewick ikke melder klart ud, at også de trækker 

på affekt, når de oparbejder viden, forledes man altså til at tro, at paranoide læsninger oparbejder 

den sande (gode) viden. Pointen er, at paranoide såvel som reparative læsninger trækker på affekt. 

Og det er ellers det, som reparative læsninger kritiseres for, forstår man hos Sedgewick. De 

kritiseres for, at de ikke analyserer rationelt, men trækker på og analyserer med og efter affekt og 

følelser. Men begge typer læsninger læses således med en stemthed. Sedgewicks pointer kan 

således styrke mig i at søge at aflyse paranoide læsninger efter undertrykkelse og magt – som 

Sedgewick udtrykker det. Altså til at undgå fordoblende mistænkelige tolkninger og lade en 

reparativ læsestrategi efter nye forståelser, og måske andre aspekter af modstand, glæde og 

overraskelse, få plads i vidensskabelse. Her gås således til mit analyseobjekt med ambitionen om en 

åbenhed overfor at tilføje og forandre. Det ses i feltet betegnet ved de to begreber, jeg allerede har 

nævnt, og som jeg læser som næsten, men ikke helt synonyme. Det drejer sig om ’reparativ’, altså 
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reparerende og ’affirmativ’, altså opbyggende. Ved at spørge, hvad ledelse på læringsudbytte bliver 

til som, bliver min tilgang således affirmativ og reparativ. Med affirmativ menes altså, at jeg gik til 

mit analyseobjekt og produktionen af empiri på en særlig måde; som en: ”affirmerende indstilling 

til verden i dens blivelse, og et engasjement for hvilke effekter affirmasjon kan ha for produksjon av 

virkelighet (Dolphijn & van der Tuin, 2012 i Andersen 2015: 313). Ved at åbne for affirmative 

læsninger og så at sige gå i mikro-tilgang var ambitionen at skabe kritisk, affirmativ, viden baseret 

på empiri, som var oparbejdet med en reparativ stemthed og tilgang. Det er sådanne ambitioner, der 

var med til at drive formen af denne afhandlings empiri og analyser. 

Afsluttende bemærkninger 

Med reparative læsninger til at stemme analyserne (Sedgewick, 2003b) har jeg ikke samtidig 

hævdet, at ledelse på læringsudbytte ikke også kan forklares og ordnes med tilgange efter magt, 

ydmygelse og undertrykkelse: “To practice other than paranoid forms of knowing does not, in itself, 

entail a denial of the reality of gravity of enmity or oppression “(Sedgewick, 2003: 128). Jeg 

fornægter ikke, at der findes undertrykkelse og fjendskab. Og sådanne paranoide læsninger, som jeg 

kort har nævnt ved Sedgewick ovenfor, kan friste med stor forklaringskraft, samt en skønhed i sine 

logiske sammenhænge. Og jeg kan tilføje, at pudsigt nok eller netop og selvfølgelig synes det, som 

”virkelig” ligger bag, når læsningerne er paranoide sjældent (hvis overhovedet) kærlighed, glæde og 

håb.  

Jeg slutter afsnittet her om etik med et sammensat citat, fra det sted i teksten hvor Sedgewick 

direkte knytter reparative læsninger til etik. Hun skriver: “The desire of a reparative impulse [...] is 

additive and acretive [...] a varity of reparative practices is to do better justice to many [...] a glue of 

surplus beauty” (2003; 149-150). Citatet taler ind i diskussioner af quer-teori, og jeg har undladt en 

hel del. Men – så smukt kan etik i reparative læsninger formuleres (frit oversat): ”Impulsen i det 

reparative begær er at tilføje og brede ud. At gøre det, er at yde retfærdighed til de mange – og det 

stråler med en ekstra skønhed”. På den måde løfter Sedgewick en etik frem knyttet med begær, hvor 

det at gå efter noget mere (altså tilføje og brede ud) knyttes med skønhed og retfærdighed. Skønhed 

og retfærdighed – to tunge klassisk filosofiske begreber, som vist kan findes i de fleste diskussioner 

af forskellige etikformer, og hvormed hun således adresserer et etisk felt.  

Hermed forlader jeg etikken og også fremstillingen af metode og empiri for at gå til næste kapitel. 

Det er et skift hen til Deleuzes filosofi brugt som tilgang til analytisk begrebsættelse af ledelse på 
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læringsudbytte. For med Deleuze gives netop mulighed for at møde felten og for at analysere med 

en filosofisk-teoretisk kreativ åbenhed overfor levet ledelsesliv, når der ledes på læringsudbytte.  
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Kapitel 5: Metodologikapitel - en vitalistisk læsning 
af ledelse på læringsudbytte gennem maskiner, 
begivenheder og begær  
 

One should not try to teach the truth of affect, nor rationalize it into a coherent or 

unified ‘affect theory’ but instead use it to develop theory that will help to sustain and 

modify one’s views with empirical evidence and the fluctuations that may be 

contained in this evidence. (Cole, 2009: 2) 

Cole skriver, at tænkning med affektbegrebet skal forstås som en metodologi fremfor en teori. Med 

afsæt i den pointe forklarer jeg i dette kapitel de begreber, som hjælper mig til diffraktive læsninger 

gennem affekt af, hvad ledelse på læringsudbytte bliver til som. Det drejer sig om Deleuzes 

begreber begivenhed og begær samt tre begreber, der udkrystalliserede sig gennem arbejdet med at 

oparbejde og analysere empirien. De to analytiske begreber er produktbegær og nekroledelse. Og 

desuden præsenteres tilgangen til læringsudbytte som performet læringsudbytte ved begrebet 

læringsprodukt. Med det som empirisk begreb går jeg til læringsudbytte på en anden måde end den 

måde, begrebet læringsudbytte er brugt på hidtil. Ambitionen med læsning gennem disse begreber 

er at foretage en vitalistisk læsning af ledelse på læringsudbytte. Det forklarer jeg nærmere, efter at 

ovennævnte begreber er udlagt. Men først fremstiller jeg Deleuzes maskinbegreb. Her præsenteres 

den kapitalistiske mega-maskine, den abstrakte maskine og konkrete maskiner. Skolemaskinen er et 

eksempel på en konkret maskine. Maskinbegrebet er mit onto-epistemologiske grundafsæt for 

tilgangen til ledelse på læringsudbytte. I den forbindelse berører jeg analytiske begreber, hvormed 

der analytisk kan gås efter epokale samfundsformers kendetegn. Altså tegn på, at 

disciplineringssamfundet og suverænitetens samfund agerer samtidig med kontrolsamfundet. Det 

skal i den forbindelse pointeres, at nævnte begreber ikke skal forstås som afgrænsede. Der kan 

således analytisk udpeges tegn på både suverænitets- disciplinerings- og kontrolsamfund i 

begrebssættelsen af, hvad ledelse på læringsudbytte bliver til som. Samtidig skal her understreges, 

at sådan analytisk udpegning vil blive nævnt, men det er ikke mit hovedærinde i afhandlingen. Jeg 

undersøger ikke mulighedsbetingelserne for ledelse på læringsudbytte. Mit hovedærinde er at 

begrebssætte, hvad ledelse på læringsudbytte bliver til som læst gennem affekt og begær tæt på 

levet ledelsesliv. Man kan sige, at jeg undersøger de performative effekter af 

mulighedsbetingelserne. Kapitlet rundes af med et efterord om mine teoretiske til- og fravalg.  
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Begreberne i dette kapitel trækkes ud og samles på den måde, vi skal se i kapitlet, fordi de skal 

hjælpe mig et sted hen. Det er således en måde at gå til Deleuzes filosofi på, hvor jeg ikke er fag-

filosofisk interesseret. Begreberne undersøges altså ikke i egen ret (Patton, 2006). De trækkes ud og 

operationaliseres for at kunne sætte analytisk retning gennem den måde, Deleuze forklarer verden 

på. Ambitionen er at bruge Deleuzes filosofi operationelt (Buchanan, 2000). Og inspireret af det 

posthumane felt trækker jeg sådanne begreber op, som feltet opererer med; tid, rum, affektivitet og 

stof samt forklaringer om en flydende, multifacetteret verden3 (Ahmed, 2004 a,b; Amhøj, 2007, 

2013; Barad, 2007; Bjerg & Staunæs, 2011; Blackman, 2011, 2012; Braidotti, 1994, 2002, 2006; 

Buchanan & Lambert, 2005; Butler 2010; Clough & Halley, 2007, 2010; Coleman & Ringrose, 

2013; Culp 2015; Frichot, 2005; Fuglsang & Sørensen, 2006; Gregg & Seigworth, 2010; Harraway, 

1988, 1991; Hjort, 2012; Illuiz, 2007; Jackson, 2013a; Juelskjær, 2009, 2010, 2013: Juelskjær et al., 

2011; Juelskjær & Staunæs, 2016; Kofoed, 2004, 2013; Kofoed og Staunæs, 2007; Krejsler, 2002, 

2004, 2016, 2017; Lather, 2004; Lazzarato, 2014; Law, 2004; Law & Mol, 2002; Lefebvre, 2004; 

Lenz Taguchi, 2010, 2012, 2016; Lenz Taguchi & Palmer, 2014; Manning, 2013; Massumi, 1992, 

1995, 2002, 2008; Mazzei, 2013; Mazzei & Jackson, 2011; Mbembe, 2001, 2003; Moisi 2009, Mol, 

2008; Pedersen, 2009; Sedgewick, 1995, 2003a; Semetsky & Masny, 2013; Staunæs, 2011, 2012;  

Staunæs, Juleskjær & Knudsen, 2009; Tuin & Dolphijn, 2010; Wetherel, 2012). Som vi så i 

metodekapitlet, har min vej ind været gennem det affektive felt, hvorefter jeg har søgt at skærpe 

min tilgang ved at gå videre til Deleuzes begærsbegreb. Ved at gå videre og trække på Deleuzes 

begærsbegreb kunne jeg tilføje en rettethed på begæret, som var hjælpsom for mig, når ambitionen 

var at begrebssætte, hvad levet ledelsesliv blev til som. Mit bekendtskab med Deleuzes filosofi 

begyndte altså i det affektive felt, hvor jeg stødte på henvisninger og citater i forbindelse med 

fremstillinger og analyser omkring affekt. Jeg så således et vist overlap mellem forskningsfelterne, 

som gik gennem affektbegrebet, og dem, som gik gennem Deleuzes filosofi. Derfor trækker jeg 

tråde fra det affektive felt ind i dette teorikapitel gennem referencer og citater – selvom kapitlets 

fokus er, hvordan begreber fra Deleuze kan hjælpe mig til at begrebssætte tæt på levet ledelseliv. 

Jeg afholder mig således her fra en yderligere udfoldning af forskelle i forståelser af affektbegrebet 

i forhold til Deleuzes begær samt de øvrige begreber, som trækkes frem i kapitlet. For som nævnt 

ovenfor undersøges begreberne ikke i deres egen ret, men trækkes ind til hjælp for analytisk 

operationalisering tæt på levet ledelsesliv (også jævnfør kapitlets indledende citat).  

                                                             
3 I forskningsfeltet inspireret af Barad er det ligefrem samlet til ét begreb ’spacetimemattering’ (dog uden affekt) for at 

demonstrere, at det ikke er adskilte entiteter (Juleskjær, 2013).  
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Maskinbegrebet som analytisk grundafsæt  

Mit grundafsæt er maskinbegrebet. Det begreb skal vi se nærmere på nu. Hvis man ser lederne – 

ikke som et subjekt, men som et krydspunkt, der hele tiden gennemkrydses af et hav af maskiner, 

får jeg i relationen til ledelse på læringsudbytte samtidig blik for, hvordan en anden form for 

ledelse, end den vi så i afhandlingens del 2, fastholder en vibrerende intensitet, som punkterer eller 

forstyrrer de plateauer for ledelse på læringsudbytte, som styring og ordreord har lagt ud (Krejsler, 

2017). Med det kan jeg således tale om en anden eller måske tykkere eller rigere form af ledelse på 

læringsudbytte. Den forståelse af verdens natur udlægger jeg i afsnittene nedenfor. 

Deleuzes maskinbegreb er altså mit grundafsæt for analyserne – eller måske rettere den tænkning 

om verden, jeg går ind igennem, når jeg går til analyserne hvori affektivitet operationaliseres som 

produktbegær og nekroledelse (Patton, 2006).  

Som vi skal se, kan jeg med maskinbegrebet forklare, hvordan noget fungerer. Det forklares: ”på 

hvilke måder tilblivelser og tilsynekomster er mulige” (Togsverd, 2015; 34), (Krejsler 2013; 

Pedersen, 2009). Jeg kan altså forklare, hvordan ledelse virker. Men jeg kan ikke forklare, hvad 

specifikke aspekter af ledelse, nemlig ledelse på læringsudbytte, bliver til som. Eller sagt på en 

anden måde; jeg kan forklare skolemaskinen, men ikke hvad den producerer, når det lige præcis 

angår ledelse på læringsudbytte.  

Maskinbegrebet 

For at sætte scenen skal her indledes med et lidt friskt citat af Deleuze & Guatarri, som oversat 

lyder; ’maskinen er i gang allevegne den lever ånder, varmer, skider, knepper, driver andre 

maskiner og drives af andre maskiner i nødvendige sammenkoblinger og forbindelser’: 

  

It is at work everywhere, functioning smoothly at times, at other times it fits and 

starts. It breathes, it heats, it eats. It shits and fucks [...] Everywhere it is manchines  

[...] machines driving other machines, machines being driven by other mashines, with 

all the necessary couplings and connections (Deleuze & Guatarri, 1984/2013: 11). 

 

Her ser vi, hvordan maskinen forklares som et vibrerende, flydende system, der bevæger og 

bevæges, stopper, går i gang, skurrer, friktionerer, glider, skabes og skaber sig selv og andre 
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maskiner. Maskinen arbejder, driver andre maskiner og drives af andre maskiner. Sådan fungerer 

maskinen. Det er en ontologi – det, der siges om maskinen her, er om en verden i bevægelse. 

Således kan det læses hos Lenz Taguchi at: 

 

A machine [...] is the event of life itself as it enables and produces the connections 

between organisms, matter and human beings that make life an ongoing movement of 

living.’The machine’ has no subjectivity of its own [...] and is nothing more than the 

connections it produces – it is what it does. (Lenz Taguchi, 2010: 67) 

 

I citatet understreges agens – maskinen er det, den gør. Maskinen er de forbindelser, den skaber og 

vedligeholder. Når vi taler om maskinen, kan det således gøres ved at tale om hvordan den fungerer: 

 

Det teoretiske begreb om maskine betegner i en deleuziansk forstand en flydende og 

fleksibel enhed, der i en meget konkret forstand defineres af de relationer, den på 

enhver givet tidspunkt er i stand til at skabe og vedligeholde. (Krejsler, 2014:38)  

 

Maskinen fungerer og har livgivende betydning for den måde og for de relationer, som skabes og 

vedligeholdes. Maskinen og maskiner fungerer alle vegne ved på denne måde at sætte strøm til 

vævninger og friktioner i maskineriet (Deleuze & Guatarri, 1984/2013; Krejsler, 2013, 2014; Lenz-

Taguchi, 2010, Massumi, 1992; Pedersen 2009). Men maskiner er også forskellige maskiner. Hos 

Deleuze og Guatarri opereres med mega-maskinen, abstrakte maskiner og konkrete maskiner. Lad 

os først se nærmere på mega-maskinen. 

Den kapitalistiske mega-maskine er immanent 

”Capitalism is essentially a series of machinisms” (Lazzarato, 2014: 34). I modsætning til 

eksempelvis suverænitetens regime er der noget særligt ved den kapitalistiske mega-maskine. Den 

refererer ikke til en transcendent hersker. Med det menes, at den ikke refererer til en hersker, som 

ligger ”udenfor” (Krejsler, 2017). Kapitalismen er immanent. Den er altså iboende og har en enorm 

formåen til vækst. Maskinen lever af en konstant deterritorialisering og kan ikke defineres qua et 

bestemt indhold. På den måde driver den kapitalistiske mega-maskine rovdrift på begæret ved at 

idealisere tilblivelser: ”The strength of capitalism lies in its ability to intergrate desire as an 

’ecconomy of possibilities’”(Lazzarato, 2014: 52), (se nærmere om begær nedenfor). Netop ved at 
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forstå verden som et vibrerende, flydende system, der bevæger og bevæges, stopper, går i gang, 

skurrer, friktionerer og glider sammen, ser vi, at maskinen arbejder, skaber og vedligeholder en 

flydende realitet uden klare grænser (Krejsler, 2014; Lazzarato 2014; Patton 2006). Maskinen 

transformerer via aksiomer (inden for logikken/matematikken er et axiom en påstand, der uden 

bevis antages som værende sand) i den forstand, at den er en formel uden indhold, som kan 

gennemtrænge og deterritorialisere/tranformere ethvert miljø og herigennem skabe vækst. Som et 

aksiom er det en formel uden indhold, som indhold formateres igennem (Krejsler, 2017).  

Abstrakte maskiner 

Hos Deleuze og Guatarri forstås verden som fyldt med maskiner, der kobler sig på kryds og tværs, 

som vi kan læse i dette citat: One machine is always coupled with another [...] a connection with 

another machine is always established” (Deleuze & Guatarri, 1984/2013: 16).  

Vi kan nu spørge, hvordan det da kommer sig, at maskiner kan koble sig med andre maskiner. Og 

her ser vi den abstrakte maskine på arbejde. Abstrakte maskiner er maskiner, som gennemtrænger 

alle de konkrete maskiner (på den måde er de også lidt mega-maskiner). Med det menes, at 

dominerende diskurser gennemtrænger kroppe, der videre, som en art god eller ond ånd, 

gennemtrænger de konkrete maskiner (de konkrete maskiner kommer vi til om lidt), (Krejsler, 

2017).  

Den måde koblinger og glidninger mellem maskiner forgår på, kan altså forklares ved, at det er det, 

den abstrakte maskine gør: ”The overall abstract machine brings the content [...] and the expression 

[...] of enunication into an asymptotic encounter” (Massumi, 1992: 27). Oversat lyder citatet, at det 

er den abstrakte maskine, som bringer indholdet og udtrykket sammen. Assymtotic er på dansk 

asymptote, og: “en ret linje, der nærmer sig, men aldrig falder sammen med en kurve” (Gyldendals 

fremmedordbog). Det, vi kan lægge mærke til her, er forskellen i typer linjer – en væsensforskel så 

at sige. En lige linje eller en kurvet linje. Massumi forklarer, at den abstrakte maskines funktion 

sålededes er, at med den mødes forskellige realiteter – hos Massumi er det ikke forklaret ved lige 

eller kurvede linjer – men ved indhold/udtryk eller stof/idealitet. De forskellige realiteter mødes i et 

punkt. Det er her den abstrakte maskines funktion ses: ”that point being the ‘break’ [...] marking the 

operation of the abstract machine” (1992: 153) Når jeg læser videre i Massumis tekst, der hvor disse 

citater er taget fra, forstår jeg det, Masumi skriver sådan, at i den abstrakte maskine mødes 

forskellige typer realitet (ex. indhold/udtryk eller stof /idealitet), støder sammen og bliver til i en 

dobbelt kausalitet. Med dobbelt kausalitet menes, at der påvirkes gensidigt (ibid: 154). Det betyder, 
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at i den abstrakte maskine holder realiteten sig så at sige åben og flydende, samtidig med at 

maskinens funktion er, at den forbinder og kobler.  

Eksempler på abstrakte maskiner er disciplineringsmaskinen, frihedsmaskinen og projetkmaskinen 

(Krejsler, 2017). Disciplineringsmaksinen ligger ikke i én konkret maskine, men har det 

altovervågende bliks funktion (en øjets epistemologi, som vi skal se i del 4). Det andet eksempel er 

frihedsmaskinen. Vi er et samfund, som har frihed, vi taler om ytringsfrihed og opdrager til 

selvstændighed. I de temaforløb, vi skal se på, gives frihed til, at lederne kan designe deres egne 

måder at observere undervisning på. Det tredje eksempel på en abstrakt maskine er 

projektmaskinen. Den kan heller ikke afgrænses til en konkret maskine, men gennemtrænger som 

abstrakt maskine de mest dominerende konkrete maskiner, som netop har succes, da de bekræfter 

og låner af den abstrakte maskines autoritet.  

Vi har nu set på mega-maskinen og de abstrakte maskiner. Lad os gå til de konkrete maskiner. 

Skolemaskinen, hvori ledelse på læringsudbytte bliver til, er et eksempel på en konkret maskine. 

Konkrete maskiner 

I sådan kobling mellem maskiner i verden ses skolen som kollektiv institution konstitueret af den 

kapitalistiske mega-maskine. Konkrete maskiner kan ikke få liv, hvis de ikke gennemtrænges af 

mega-maskinen og de abstrakte maskiner (Krejsler, 2017). Skolemaskinen kan således forklares 

ved, at den kapitalistiske mega-maskine (og forskellige abstrakte maskiner, som eksempelvis den 

pædagogiske maskine) arbejder og tilbyder særlige tilblivelser i skolemaskinen (Krejsler, 2013; 

Pedersen 2009). Og ydermere skal siges, at vi i skolemaskinen (og andre konkrete maskiner) 

produceres på en særlig måde, som i skolemaskinen har den effekt, at vi subjektiveres som 

arbejdskraft i den kapitalistiske mega-maskine. Sådanne tilblivelser og strukturer kan analytisk 

udpeges som koordinater for magtens agens i maskinen. Med maskinbegrebet kan man altså 

undersøge, hvordan skolemaskinen kan åbnes og forklares som en kapitalistisk teknologi, der 

arbejder (Krejsler, 2013; Pedersen 2009). Og ledelse på læringsudbytte bliver til i skolemaskinen og 

den kapitalistiske mega-maskine. I sådan kobling mellem maskiner i verden ses skolen således som 

kollektiv institution konstitueret af den kapitalistiske mega-maskine. I den forståelse fungerer 

skolen, dens retning, produkt og formål både som den enkelte elevs subjektiveringsprocesser som 

lærende elev vævet sammen med køn, race, osv. men også ved at eleven skal blive en del af 

samfundet i form af en kommende arbejdskraft til opretholdelsen og fornyelsen af 
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velfærdssamfundet. I de maskiner indgår ledelsespersoner også. Og de bliver i den forståelse 

ligeledes til på en særlig måde, som hjælper skolemaskinen med at opretholde skolen, og som er 

gennemtrængt af abstrakte dominerende maskiner og den kapitalistiske mega-maskine. Men det 

skal her bemærkes, at det ikke er sådan undersøgelse af, hvordan skolemaskinen fungerer, jeg er i 

færd med at lægge op til. Jeg er i færd med at forklarer mit onto-epistemologiske afsæt, som er 

maskinerne. Det vi konkret skal se på i afhandlingens del 4 er de performative effekter af 

ovennævnte på, hvordan og hvad levet ledelse på læringsudbytte bliver til som. 

Skolemaskinen og ordre-ord 

Jeg forstår mit analyseobjekt, ledelse på læringsudbytte, som indeholdt i skolemaskinen. Krejsler 

løfter særlige indholdskoordinater frem for skolemaskinen, herunder gennempløjende aktiviteter og 

ordre-ord (det skal samtidig pointeres, at der ikke er én men flere skolemaskiner). Om den måde 

skolemaskinen fungerer på kan læses: 

 

I en forstand konfigureres og formes vi af denne pulserende skolemaskines 

gennempløjende aktiviteter og ordre-ord. I en anden forstand får denne maskine liv og 

konkret form, når vores sind, tanker og kroppe kobler sig på og kanaliserer sine 

begær, drømme og aktiviteter. (Krejsler, 2014: 38)  

 

Skolen forklares som et maskineri, hvor alskens ting og sager; gennempløjende aktiviteter, ordre-

ord, begær og drømme bevæger sig, påvirker og påvirkes. Med det hjælpes jeg til at løfte tanken 

væk fra en verden befolket med individuelle, intentionelle (leder)subjekter. Skolemaskinen er en 

maskine med en særlig retning, et særligt produkt og et særligt formål.  

Om skolemaskinens magtstrukturer, som hos Deleuze er knyttet med begær, lyder det, at der er 

ordrer og aktiviteter, der påvirker, samtidig med at skolemaskinen får liv af de drømme og 

aktiviteter, som begæres i skolen. Ordre-ord fungerer som både implicitte forudsætninger og som 

krav, der udtrykkes direkte (Patton, 2006). Ordre-ord lægger sig sammen i et netværk af udtryk, 

som fungerer som et regime, altså en orden: ”der omfatter et sæt af sociale teknologier, særlige 

former for samspil og ideer om tilgange til miljøer og materialitet” (Krejsler, 2014: 38), (Cole, 

2013; Conley, 2010). Og ordre-ord fungere i socialitet: ”Language is social in the sense that all 

speech is [...] bound up with the transmission of the ‘order words’ current in a given society at a 

given time” (Patton, 2006: 27). 
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I skolemaskinen kan der gås efter sådanne ordre-ord, handlinger og drømme. For mit analyseobjekt 

kunne ordre-ord og gennempløjende aktiviteter være ordrer fra policy-niveau og forvaltning om at 

flytte lederaktiviteter væk fra tidligere praktiseret, gennempløjende NPM-ledelse og hen på, også, at 

lede på læringsudbytte. Altså ordrer om en anden måde at være skoleleder på end de styringer, der 

ellers er udgået fra policy-niveau gennem de seneste 20 år. Vi så i kapitel 2, hvordan et 

managementregime med idealer om, at ledelse skulle fungere som generel ledelse og fri af 

pædagogiske hensyn, fra 1980’erne og frem har været den dominerende styringstænkning for 

skolen og dens ledelse. Pædagogikken i skolen måtte læreren tage sig af. Det var ikke en del af 

NPM-ledelse. Men ledelse knyttet med pædagogisk tænkning installeres nu som ideal hjulpet af 

ordre-ord om internationale forskningsresultater. Nye drømme og aktiviteter i skolemaskinen kan da 

angå at styrke kerneopgaven for skolen på bedste vis gennem læringscentreret ledelse på fagligt 

læringsudbytte (kap. 2). En kerneopgave, der med ordlyden i reformen, gennem ordre-ord og 

drømme inspireret af the effective school research tales frem, som at eleverne skal blive så dygtige, 

som de kan (afhandlingens del 2). Vi så i aftaleteksten til reformen i kapitel 2, at ledelsen nu skulle 

holdes ansvarlig for elevernes læringsudbytte. Der er altså ordre-ord fra policy-niveau og 

forvaltning (Krejsler, 2017). Begær og drømme fra policy-niveau synes om at matche skolen 

internationalt. Heroverfor skal vi se i analyserne, at begær og drømme synes om elevers og læreres 

trivsel og velbefindende i skolelederens daglige ledelseliv (Gylling, 2014). Det er drømme om en 

trivsel hos alle på skolen og måske også om, at sådant velbefindende trækker fagligt læringsudbytte 

med sig (Plauborg, 2015). Der synes således, at blive performet forskelligt begær og forskellige 

drømme fra policy-niveau og hos skoleledelser. 

 

En lille tilføjelse, som lægger op til afsnittet om nekroledelse, skal desuden gøres her. For ordre-ord 

fungerer som metasprog, altså som regime. Men ordre-ord kan også fungere i forbindelse med: ”a 

little (or simulated) death” (Conley: 2010: 199). Begrebssat gennem nekroledelse skal vi i 

analyserne i afhandlingens del 4 se, hvordan sprog skaber sådan lille (og måske foreløbige) død for 

aspekter af ledelse på læringsudbytte (Thanen & Linstead, 2006). Aspekter, som tilsyneladende er 

båret af andre idealer og drømme end dem, som søges installeret fra policy-niveau. Og vi skal se, at 

det har betydelig performativ effekt på, hvad ledelse på læringsudbytte kan blive til som.  
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Systematisk at spørge efter en flydende og multifacetteret verden – skolen og 
skoleledelse i den kapitalistiske mega-maskine 

Skoleledelse fungerer i skolen. Skolen er en del af det danske velfærdssamfund. Skolen og 

skoleledelse, altså skolemaskinen, kan analytisk forklares som et aspekt i mega-maskinen og 

gennemtrængt af abstrakte maskiner. Hermed tilbydes en særlig systematik for analyser af skolen, 

som det kan læses i dette citat: ”Med et deleuziansk blik tilbydes vi en systematik, der ud fra sine 

særegne systematikker [...] placerer skolen i relation til den kapitalistiske mega-maskine” (Krejsler, 

2014: 37). Ved at læse gennem maskinbegrebet kan altså gås til verden med en særlig analytisk 

systematik. Og det er en systematik, som vel at mærke ikke opbygges ved strikt, lineær, kausal 

tækning. Det er en systematik, der går gennem sådan onto-epistemologi, som vi har set her i form af 

en flydende bevægelig verden. En verden, der skal forstås i konstante koblinger og frakoblinger af 

ikke afgrænsede fænomener og ting: ”In terms of this ontology, everything that exists incarnates a 

structure of some kind, and there will be as many kinds of structure as there are distinct kinds of 

matter and thought” (Patton, 2006: 32). Og netop fordi fænomenerne og tingene ikke er afgrænsede 

– ja, netop derfor er en del af denne særegne systematik systematisk at gå efter, hvordan fænomener 

og ting flyder sammen og påvirker og påvirkes. Og fordi det er begæret, der sætter strøm til ”det 

hele”, krydser jeg over til at trække affektbegrebet ind fra det affektive forskningsfelt, for at 

undersøge hvordan funktionen ledelse performes, når den læses gennem affektivitet (Bjerg & 

Staunæs, 2011; Blackman, 2011, 2012; Buchanan & Lambert, 2005; Clough & Halley, 2007, 2010; 

Coleman & Ringrose, 2013; Culp, 2015; Gregg & Seigworth, 2010; Harraway, 1988, 1991; Hjort, 

2012; Jackson, 2013a; Lenz Taguchi, 2010, 2012, 2016; Lenz Taguchi & Palmer, 2014; Manning, 

2013; Massumi, 1992, 1995, 2008; Mazzei & Jackson, 2011; Semetsky & Masny, 2013; Staunæs, 

2011; 2012; Staunæs, et al.; 2009; Tuin & Dolphijn, 2010; Wetherel, 2012). For i det affektive felt 

finder jeg, som nævnt flere gange, en nærhed til levet liv, som hjælper mig til analytisk at gå tæt på 

levet ledelse på læringsudbytte.  

 

I afhandlingen analyseres skolemaskinen gennem det begær, som udspiller sig i den socialitet, hvori 

ledelse på læringsudbytte bliver til. Det betyder, sagt på en lidt anden måde, at begær forstås indeni 

og er betinget af social kontekst. Følgende citat skal hjælpe mig med at kunne adressere det forhold. 

Citatet er taget fra en sammenhæng, hvor maskinbegrebet bruges til analytisk begrebssættelse af 

tilblivelsen af den selvledende, stress-udsatte medarbejdere (Pedersen, 2009). Jeg er ikke 

interesseret i at undersøge medarbejdersubjekters tilblivelse, men bruger i stedet citatet til at 
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begrunde nævnte relation mellem begær og socialitet. Dermed begrunder jeg også ledelse som en 

social funktion, som jeg så går helt tæt på ved at skære til i form af begivenheder, som vi skal se:  

  

Pre-individual machines are not only machines of the ‘psyche’ they are also social 

machines [...] It is in the very interweaving of the process of production [...] that the 

social machinery performs its dispositions of actions and passions [...] the social 

machine [...] taps into the very perceptual and affective relations that are not yet 

assigned to a subject. (Pedersen, 2009: 23, 24)  

 

Med citatet kan jeg få fat i to væsentlige aspekter for min analytiske færd rundt i begrebssættelsen 

af min empiri. Nemlig at ledelse sker som en funktion, der er før-individuel og altså bliver til i 

socialitet, og at ’the proces of production’, sker når den sociale maskine væves sammen med 

begæret: ”Desire [...] has irreducibly social dimensions (Patton, 2006: 27). På den måde producerer 

passioner ledelse på læringsudbytte. Det er således de løbende perceptuelle relationer, som i denne 

optik kan forklare funktionen ledelse. Det betyder, at ved at går efter passioner i sociale maskiner – 

altså ved at gå efter begær og affektivitet kan jeg analytisk begrebssætte ledelse som en social, altså 

tidslig og rummelig, affektiv funktion. For i den sociale maskine performes og produceres sådanne 

handlinger og passioner, som endnu ikke er knyttet til subjektet.  

I forbindelse med forståelsen af det sociale skal her bemærkes, at selvom Deleuze og Guatarri 

beskriver det sociale som formationer og relationer, så kan samtidig læses: ”There [...] [is] no 

concept of the social as such” (Patton, 2006: 26). Det sociale skrives således frem via den måde, det 

fungerer på i ”machinic assemblages of desire” (ibid, 27). 

 

Som vi nu har set forstås maskiner som sammenhængende og ikke hierarkiske ad hoc-grupperinger 

og arrangementer af ting uden et egentligt grundlag eller fast struktur – og karakteriseret under 

navnene mega-maskinen, abstrakte maskiner og konkrete maskiner. Det betyder, at min 

undersøgelse bevæger sig i et landskab, hvor et væld af maskiner kan konstitueres med et navn, som 

retter opmærksomheden et bestemt sted hen. Jeg har skrevet fungerer adskillige gange igennem 

disse afsnit, når maskinbegrebet forklares. Med maskinbegrebet kan man forklare ’de mekanikker’, 

som kan synliggøre, hvordan mulighedsbetingelser for ledelse på læringsudbytte kan skabes. Det, 

maskinbegrebet kan og gør, er således, at man med det kan analysere, hvordan noget fungerer – 

altså: ”Hvad der driver bevægelserne i en sådan immanent ontologi” (Deleuze, 2006 i Krejsler 
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2017: 16). Man kan således forklare mulighedsbetingelserne for ledelse på læringsudbytte. Men de 

performative effekter af sådanne mulighedsbetingelser – effekter, som jeg oplevede, så og hørte på 

mit feltarbejde – måtte jeg gå efter ved at fintune analyserne yderligere. Det gjorde jeg med hjælp 

fra det begær, jeg oplevede blev performet, og som syntes performet med en vis rettethed i 

specifikke situationer. På den måde kan jeg begrebssætte analytisk, hvad skolemaskinen producerer, 

når det lige præcis angår ledelse på læringsudbytte. Med hjælp fra et begreb af Barad – at ’cutte 

together appart’ skærer jeg specifikke begivenheder ud af maskinerne. Ordet skærer er således ikke 

fra Deleuze, men hentet hos Barad (2007), hvor vendingen ’to cut’ her er oversat til det danske at 

skære. Det er udtryk for, at forskeren foretager en udvælgelse, eller at agenter i begivenheden 

udvælger fra en ”ellers” sammenhængende verden. I Deleuzes tænkning kan strengt taget ikke 

foretages sådanne snit i tilblivelser, idet verden og livet er udelt. Men det gøres metodisk her for, at 

kunne undersøge dele af virkeligheden nærmere. Det gøres for at komme tættere på konkret levet 

ledelse på læringsudbytte. Ved sådant greb – tilkoblet Deleuzes pointer om kaotisk multiplicitet, 

muligheder balancerende på tærsklen i øjeblikket og tilblivelsen af ’denne enhed’ (se næste afsnit 

om begivenhed) – og en analytisk operationalisering med hjælp af særligt udvalgte og konstruerede 

begreber kan jeg begrebssætte tæt på levet ledelsesliv. Jeg måtte altså hente et begreb fra det 

affektive felt. Det er således med hjælp fra ’to cut together apart’ fra Barad, at jeg får tingene til at 

hænge sammen, forstået som at jeg tillader mig at klippe begivenheder ud af sådanne maskiner, som 

vi her har set forklaret. Maskiner som er mit onto-epistemologiske afsæt for de skæringer, jeg 

foretager.  

Her er det på sin plads at påpege, at operationaliseringen af Deleuzes begreber er en bevægelse fra 

repræsentationstænkning til forskelstænkning (Krejsler, 2017). Med det mener jeg, at jeg går fra en 

forståelse af verden, hvor der ude i verden ligger en potentialitet for ideelt ledelse på 

læringsudbytte, som man kan stræbe efter, og til en forståelse af verden, hvor forskelle (i verden) 

bliver til gennem begær, immanens og virtualitet. Og en forståelse, hvor det er mig som forsker, der 

skærer begivenhederne til – og dernæst analyserer dem gennem begær. Jeg går således ikke efter: 

”the objective of things in themselves but for an objective of actualization and realization” (Van der 

Tuin, 2010: 169). Og når jeg skærer til med begivenhed, kan jeg komme ned i situationen. Lad os 

derfor se på begivenhed.  
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Begivenhed 

På latin hedder begivenhed eventus, og på engelsk event, som betyder at komme. Det kan her være 

nærliggende at knytte an til det danske ord eventualitet, altså mulige fremkomster. Når begrebets 

betydningshistorie forfølges betyder begivenhed: ”en proces, der er forvandlet til et faktum” 

(Kirkeby, 2013: 73). Kirkeby skriver ikke om Deleuze, men om begivenhedsfilosofi, dens indhold 

og konsekvenser. Han ser altså på begivenhed som filosofisk begreb. Det jeg bruger hans citat til er, 

at vi skal lægge mærke til ordet forvandlet. For hos Deleuze handler begivenhed ikke om kausale 

følger af noget forudgående. Nej, der sker en forvandling: ”Actualisation are a geneunine creation” 

(Thanen & Linstead, 2006: 54). Netop sådan forståelse af begivenhedens natur hjælper mig til, at 

jeg kan gå til levet ledelsesliv på den måde, som jeg er interesseret i, for jeg går til mit 

analyseobjekt som en bevægelig størrelse og ikke som et fikseret objekt, der så at sige kan 

forudkonteres gennem planlægning og styring. Jeg kan da undersøge ledelse på læringsudbytte som 

aktualitet og virtualitet (Semetsky & Masny, 2013). I den forståelse bliver begivenhed ikke til som 

noget, der realiseres i en direkte følge af noget forudgående – det er langt mere uforudsigeligt og 

rodet og åbent: ”Given that the actual springs out of the virtual, it is never pre-formed” (Thanen & 

Linstead, 2006: 53). Og videre:”Actualisation is a matter of creation, which means that the virtual 

must create its own terms of actualisation” (Hardt i Thanen & Linstead, 2006: 54). Altså, 

begivenhed aktualiseres i virtualitet (Thanen & Linstead, 2006). 

Med begivenhed kan jeg således forklare verden som aktuelle tilblivelser, fremfor noget som er – 

en væren. Det er i denne forståelse altså ikke sådan, at der er et ideelt ledelse på læringsudbytte, 

som jeg kunne gå ud og se efter (sådan som vi så i the effective school research i kapitel 3). 

Begivenheder af ledelse på læringsudbytte tilgås som dynamikker, der interagerer i øjeblikket og 

bliver til som enheden – dette ledelse på læringsudbytte.  

 

Begivenhed forstås som produktionen af det, som er muligt, når dynamikker interagerer i øjeblikket 

(Dyke, 2013; Frichot, 2005). Man kan sige, at begivenhed er et kast ind i verden, hvor der er en 

mængde, men ikke uendeligt mulige udfald. Vi kan således læse om Deleuzes inspiration fra 

Nietzsche om: ”affirmativt at tage terningkastets kontingens på sig” (Krejsler, 2017: 18). Det, der 

kastes ud, bliver i realiteten til begivenhed. Det er altså en tænkning, hvor der ikke er noget udover 

det, der er. Der er immanent potentialitet. Men når ambitionen er analytisk, at gå tæt på lokalt levet 

ledelse på læringsudbytte, har jeg brug for at folde yderligere ud på begrebet begivenhed. Det er 

det, jeg gør i de kommende afsnit.  
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Begivenheden er ikke noget i sig selv, men bliver til gennem vævninger og friktioner i tid rum og 

materialitet (Stagoll, 2010). Når ambitionen er at begrebssætte, hvad ledelse på læringsudbytte kan 

blive og bliver til som, ses der efter min vurdering i citatet her en markant pointe til, at begrunde 

mit valg af begivenhed: ”I alle mine bøger har jeg søgt begivenhedens natur; der er tale om det 

eneste filosofiske begreb, som er i stand til at afsætte verbet ‘at være’” (Deleuze i Raffnsøe, 1996: 

275). Med begrebet begivenhed kan jeg da læse mit materiale som en gøren og en bliven fremfor en 

væren (Hjort, 2012). En begivenhed skal altså ikke forstås som et statisk fænomen.  

Nu kommer to citater af Deleuze om begivenhedens natur. Sammen med en nærmere præsentation 

af begivenheden trækkes den forståelse af begivenhed, som jeg her har introduceret, ud af de to 

citater. Første citat er om, hvordan begivenheden bliver til, og i andet citat karakteriseres 

begivenhed lidt nærmere. Derefter er en kort diskussion af ‘øjeblikket’ og hvad det betyder for at 

kunne begrebssætte ledelse på læringsudbytte som begivenhed. Lad os se nærmere på det.  

To citater om begivenheden 

Events are produced in [...] a chaotic multiplicity, but only under the condition that a 

sort of screen intervenes. [...] something rather than nothing – emerge from it. 

(Deleuze, 1993/2011: 86)  

Screen kan læses som hjernesubjektet, vanesubjektet, som organisationsplanet med mere (Krejsler, 

2017). Screen er således en slags sigte for relationer, som skabes. I min læsning af citatet handler 

citatet om, at selvom en begivenhed bliver til i kaos, så interveneres i processerne sådan, at 

begivenheden bliver til som ‘noget’. Det er således en filosofisk pointe om, at selvom verden er 

multipel og kaotisk, så kan der ikke opstå hvad som helst i begivenheder (eller ingenting). ’A sort of 

screen intervenes’. Der er et sigte for relationer, som skabes. Der er ikke ingenting. Begivenhed er 

på den måde knyttet både til bevægelse og til realitet (udlægning af citatet fortsætter nedenfor).  

Begivenheden bliver til som ‘dette’ – og i multiplicitet 

Den pointe skal jeg bruge operativt til at få lidt fast grund under fødderne. For det betyder, at i 

begivenheder, hvor ledelse på læringsudbytte finder sted, interveneres i processerne sådan, at netop 

begivenheden ledelse på læringsudbytte ikke kan blive til som hvad som helst – eller ingenting. For 

’a sort of screen intervenes’. Eller sagt på en anden måde: ”Om end verden ses som sin egen 
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selvskabende instans [er der] [...] vane, tradition og sociale konventioner [som giver] en vis 

stabilitet i handlinger, hændelser og de mønstre, de udviser” (Krejlser, 2017: 14). 

 

Som nævnt flere gange nu kunne jeg ikke finde ledelse på læringsudbytte i den form, jeg havde 

forventet. Jeg måtte da spørge, hvad det da var, lederne ledede på, når de mente at lede på 

læringsudbytte. Her kan pointen om, at der i begivenheder ikke kan opstå ingenting, hjælpe mig til 

at begrunde, at jeg da måtte gå efter noget andet (også jf. s. 109). For med denne forståelse kunne 

ikke være ingenting. Jeg måtte derfor gå efter andre tilblivelser af ledelse på læringsudbytte. For 

selvom en begivenhed bliver til i kaos, så interveneres i processerne sådan, at begivenheden bliver 

til. Begivenheden er en aktualisering af det virtuelle (jf. ovnfor), altså af begivenhedens 

immanente/iboende muligheder: ”Deleuze speaks of the actualisation of the virtual (not) in terms of 

the thing but in terms of the event. Every actualization of the virtual is an event” (Thanen og 

Linstead, 2006: 52). Begivenheder er realiteten. Deleuze taler således om aktualiseringen af det 

virtuelle ved begrebet ‘event’, begivenhed. Og det er ikke hvad som helst, der kan blive til, selvom 

vi i citatet af Deleuze kan læse om ’chaotic multiplicity’. Når jeg går ned i Deleuzes tekst derfra, 

hvor citatet er taget, spørger han til, hvordan begivenheden er mulig, og understreger samme sted i 

teksten, at en enhed – dette bliver til. Pointen hos ham er, at det ikke er en på forhånd given enhed, 

som er et resultat af en lineær kausal kæde. Det er en enhed, som opstår i multiplicitet og kaos (her 

ses Deleuzes opgør med repræsentationstænkning), (Masny, 2013; Massumi, 1992, 2002; Otterstad 

& Reinertsen, 2015; Patton, 2000). Og med til forklaringen hører desuden, at på trods af at 

begivenheden bliver til i multiplicitet og kaos, så eksisterer kaos ikke i sig selv. Hos Deleuze kan 

læses, at kaos er en abstraktion, som ikke kan adskilles fra det, som skabes i begivenheden, og 

bliver til som, dette. Thanen og Linstead henviser således til at Deleuze skriver, at kaos hos 

Deleuze: 

 

[is] not be confused with the concept of disorganisation [...] instead it referes to that 

which is not organized but nevertheless caught up with organisation in a complex and 

intricate relationship [...]. It is part of [...] desire. (2006: 54-55)  

 

På den måde møder begrebet begivenhed mit krav om analytisk at kunne begrebssætte ikke blot 

mulige tilblivelser, men også konkrete tilblivelser gennem affektivitet, ’it is part of [...] desire’. Og 

her kan jeg i en sidebemærkning desuden pege på, at også derfor kan netop affektbegrebet hjælpe 
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mig i begrebssættelse af sådanne begivenheder af kaotisk multiplicitet: ”Affect is a kind of chaotic 

excess” (Wetherel, 2013: 354). Jeg kan således i begivenhed og gennem affekt begrebssætte, hvad 

ledelse på læringsudbytte bliver til som i begivenheder og (som vi tager fat på nedenfor) gennem 

begærets rettethed. Vi skal eksempelvis se i analyserne, at fælles ledelseserfaringer om, at 

forvaltningen løbende sætter nye projekter og temadage i gang for skolelederne, synes at påvirke 

det engagement (som empirisk begreb), der kan skabes på temadagene omkring ledelsesobservation 

af undervisning. Dermed påvirkes og afgrænses hvad ledelse på læringsudbytte i temaforløb kan 

blive til som i ’chaotic multiplicity’, hvorfra jeg her har nævnt et’ element. Fælles erfaringer 

påvirkede, at temaforløbene ikke kunne blive til som hvad som helst. De kunne blive til som dette, 

påvirket af tidligere styringer på skoleledelse fra forvaltningen, hvor det som del af kaotisk 

multiplicitet kan siges: ”Fragments of the past [...] are active in the present” (Patton, 2006: 36).  

Elementer i begivenheden 

Når det angår en analyse af sådan ’chaotic multiplicity’ af ledelse på læringsudbytte kan vi nu 

spørge, hvordan begivenhed yderligere kan karateriseres. Det kan vi læse om i følgende citat, hvori 

Deleuze udpeger forskellige karakteristiske elementer. Grunden til, at jeg spørger, hvad der 

nærmere indgår, er, at jeg har brug for ‘ord’, hvormed jeg kan komme tættere på at begrebssætte 

lokalt levet ledelsesliv på læringsudbytte (Wetherel, 2013). Deleuze indleder med rum og tid, som 

deles op i intervaller af minutter, sekunder og tiendedele sekunder, og fortsætter derefter til andre 

serier, eller intervaller som højde, værdier og farver. I begivenhed er: 

Space and time [...] the minute, the second, the tenth of a second... Then we can 

consider a second component of the event: extensive series have intrinsic properties 

(for example, height, intensity, timbre of a sound, a tint, a value, a saturation of 

colour), [...]. It is something rather than nothing. But alto this rather than that: no 

longer the indefinite article, but the demonstrative pronoun. (Deleuze, 1993/2011: 87)  

I citatet er en art oplistning af, hvad der influerer i begivenheder, og hvad de bliver til som. Deleuze 

beskriver i citatet elementer i en begivenhed som rum og tid i sekunder og tiendedele af sekunder, 

intensitet, klangfarve af en lyd, en nuance, en værdi, en gennemmættet farvning.  

Nu tager jeg de elementer, som Deleuze lister op, oversætter og samler dem til tre analytisk 

operative elementer: tid, rum, og gensidige affektive påvirkninger, som jeg oversætter til affekt og 

intensitet. Det kan jeg gøre, fordi begreber hos Deleuze ikke forstås som fikserede sprogtegn, men 
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levende agenter, der skal ”have lov til” at interagere med de kontekster, hvori de bruges4 (Lenz 

Taguchi, 2010). Rum og tid kan jeg umiddelbart forholde mig konkret operativt til. Der performes 

ledelse i specifikke rum henover tid. Her skal bemærkes, at Deleuze (inspireret af Bergson) skelner 

mellem forskellige måder at forstå tid på: chronos og aion. Chronos kan forstås som kronologisk 

tid. Tid som et eksternt måleinstrument. Aion kan forstås som en tidsopfattelse af tid som dureé 

(varighed), altså som en dybt integreret del af de begivenheder, som duree på den måde 

medkonstituerer (Krejsler, 2017). I analyserne skal vi se begge tidsbegreber i spil. Kronologisk tid 

forstås som den måde, lederne gennem et halvt år bevæger sig til og fra temadage og skole på. Og 

tid som varighed/dureé skal vi se ved den måde, hvorpå både fortid og fremtid indvirker på 

begærets rettethed og intensitet på temadage og i skolen.  

Deleuzes oplistning af klangfarve af en lyd, en nuance, en værdi, en gennemmættet farvning 

oversætter jeg til, at der i begivenheder af ledelse på læringsudbytte er agens. Altså påvirkninger fra 

sådanne mere ”sfæriske” aspekter i begivenheden i en form, som vi sædvanligvis kalder stemninger 

(Wetherel, 2013). På den måde kan jeg teoretisk tale om affektiv stemthed og intensitet. Stemthed 

som stemninger i rummet, der kan opleves som eksempelvis glæde, engagement, forlegenhed eller 

ubehag, og som styrkes (eller svækkes) ved styrken af affektivitet og intensitet i rummet. 

I begivenheder er således tid, rum, affektive stemtheder og intensitet. Deleuze skriver om serier af 

iboende egenskaber og nævner højde, intensitet, klangfarve af en lyd, en nuance, en værdi, en 

gennemmættet farvning. Han sætter her ord på fænomener, som i hans tænkning eksisterer og har 

agens, altså påvirker, medens begivenheder udspiller sig og bliver til (Sandvik, 2015). Selvom 

Deleuzes filosofi er om en flydende verden, så er det således ikke en verden uden substans. Der er 

noget, fremfor ingenting, som han skriver (og som vi også så i citatet af ham ovenfor; der er 

’something rather than nothing’). Der er en ontologi. En ontologi som ved den måde, Deleuze 

forklarer verden på, ofte ses benævnt som onto-epistemologi.  

 

Desuden skubber Deleuze ’the indefinite article’, altså det ubestemte, lidt til side i denne 

beskrivelse af begivenhed og fremhæver det demonstrative pronomen. Det læser jeg, som at han 

opfordrer til ikke alene at tale om mulige tilblivelser, men også om, at forskelligt materiale bliver til 

som, dette (altså et demonstrativt pronomen – dette ledelse på læringsudbytte). Således er Deleuzes 

                                                             
4
 I forordet til A Thousand Plateaus, kån læses om Deleuzes brug åf begreber åt: ”Once ågåin there is å slippåge in their usåge” 

(Massumi, 2014/xvi). Med det peger Massummi på at begreberne bruges og forklares forskelligt, forskellige steder i Deleuzes 
forfatterskab. Og det er vel at mærke helt som det skal være netop fordi Deleuzes pointe er, at begreber ikke er fikserede 
sprogtegn. Han demonstrerer således sin filosofi ved, at bruge begreberne sådan.   
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filosofi om mere end multiplicitet og potentialitet – det er også om, at noget konkret bliver til: 

”Deleuze never claimed to abandon or overthrow the concepts of identity, sameness, the One” 

(Patton, 2000: 29). Patton pointere således, at Deleuze ikke forlod tænkning omkring identitet, og at 

noget blev til som en enhed, selvom Deleuzes filosofi måske fra tid til anden kan ses skrevet frem 

som lutter multiplicitet, bevægelse og potentielle tilblivelser (Krejsler, 2017). 

 

Citatet af Deleuze hjælper mig til at begrebssætte ledelse på læringsudbytte som en konkret realitet. 

En begivenhed inde i skolemaskinen. Jeg kan analytisk udpege begivenheden ledelse på 

læringsudbytte i realiteter af rum, tid og affektiv stemthed og intensitet, som skaber dette ledelse på 

læringsudbytte fremfor det der ledelse på læringsudbytte. Med den systematik kan jeg nu gå efter 

begivenheder af ledelse på læringsudbytte. Og det skal pointeres, at tid, rum, affektiv stemthed og 

intensitet ikke forstås som afgrænsede entiteter, der grænser op til hinanden, men som koordinater, 

der væver sig sammen til begivenheder, der særligt produceres som ledelse på læringsudbytte. Dog 

skal for god ordens skyld pointeres, at jeg først og fremmest læser mit empiriske materiale gennem 

stemthed (glad/håbefuld/trist/trykket/forlegen/begejstret stemning eksempelvis) og intensitet 

(styrken af begæret) – altså med en affektiv linse.  

Men, jeg har stadig ikke helt løst mit mysterium, med hvordan jeg analytisk kan begrebssætte tæt på 

levet ledelsesliv (jf. metodekapitlet). For hvordan er muligheden for at forstå ledelse på 

læringsudbytte analytisk som på tærsklen til at blive til, og som at noget bliver til, og andet ikke 

gør? Eller sagt på en anden måde. Hvordan bliver det muligt, at tale om virtualitet i analyser tæt på 

levet ledelsesliv? Det skal vi se på nu. 

Ledelse på læringsudbytte – læst analytisk som på tærsklen til, at blive til 

Frichot, som vi skal se et citat af nu, skriver om arkitektur og bruger Deleuzes tænkning om 

begivenhed i den forbindelse. Med Frichot får jeg hjælp til at kunne forklare mit behov for at 

fintune, hvad og hvordan begær producerer ledelse på læringsudbytte balancerende på kanten af 

andre mulige tilblivelser af ledelse på læringsudbytte i begivenheden (Grinberg, 2013). For jeg 

havde brug for både at kunne begrebssætte analytisk, hvad ledelse på læringsudbytte blev til som, 

og hvad det da ikke blev til som. Som nævnt så jeg meget lidt ledelse på et fagligt læringsudbytte 

(Sandvik, 2015). Frichot giver mig anledning til en teoretisk fremstilling af problematikken. 

Afsnittet er samtidig et oplæg til de tre begreber produktbegær, nekroledelse og læringsprodukt, 
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som forklares i afsnittet efter afsnittet om begær. De tre er mit praktisk-operative svar på den 

teoretiske udfordring.  

De forklaringer, vi nu skal se på, kan forekomme noget langhårede. Men de skal bruges til at 

begrunde, at det er muligt at bevæge sig fra deleuzianske abstrakte, teoretiske forklaringer af verden 

og helt hen til det levede ledelsesliv på læringsudbytte. For som jeg har demonstreret ved mit 

mysterium (se eventuelt metodekapitlet) er det ikke uden hovedbrud, at operationalisere Deleuzes 

filosofi, når ambitionerne er at gå helt tæt på konkret, lokalt levet ledelsesliv, som det bliver til i 

begivenheder af ledelse på læringsudbytte. Nærmere forklaring følger, men først følgende citat af 

Frichot om, hvordan begivenhed bliver til:  

On the one side it becomes actualised in a definitive present by a material state of 

affairs, for example, a built form that comes to be inhabited by bodies that assemble 

themselves in shifting arrangements. On the other immaterial side [...], the ‘mobile 

instant’ of the event continues to escape us by resisting the present and dividing 

perpetually into a past and a future. This is the slippery aspect of the event that 

Deleuze has borrowed from Stoics and called a counter-actualization. (Frichot 2005: 

67) 

 

Altså – begivenheden aktualiseres i et bestemt nu som tingenes tilstand i rum med kroppe, som 

arrangerer sig på forskellige måder, kan vi læse hos Frichot. På den måde beskriver hun, at der i 

begivenheder er noget, som så at sige størkner som konkret aktualitet (det bliver til som, dette – jf. 

ovenfor). For mit vedkommende aktualiseredes konkrete begivenheder i bestemte og forskellige 

rum i skolelandskabet, hvori ledere, elever, lærere, pædagoger, forvaltningsfolk og konsulenter 

arrangerede sig på forskellig måde. Sådan kunne det lyde, når jeg her følger Frichots opstilling i 

’built form’, som bebos af kroppe, der arrangerer sig i skiftende arrangementer, som det hedder hos 

hende. Min ambition var således:”research on embodied social action [...] constituting social life 

moment to moment” (Wetherel, 2013: 351). Men samtidig med at begivenheden bliver til, altså 

”størkner” som dette, bevæger og undslipper begivenhedens øjeblikke sig ved endeløse opdelinger 

af øjeblikket i fortid og fremtid. Frichot henviser til stoikerne og herved til et klassisk filosofisk 

tema, hvori der påpeges, at tid – altså begivenhedens øjeblik, alene eksisterer imellem fortid og 

fremtid. Sådant mellemrum kan i det affektive teorifelt, som nævnt, ses betegnet på engelsk som på 

tærsklen – ’threshold’ (Kofoed 2004, Lenz-Taguchi 2010). Og når det angår mit analyseobjekt 
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bliver ledelse på læringsudbytte til på tærsklen til andre måder, hvorpå der begærligt kunne have 

været produceret ledelse på læringsudbytte. Pointen med det er, at det øjeblik ikke kan (be)gribes.  

 

For mit vedkommende betød det, at jeg kunne søge at (be)gribe ledelse på læringsudbytte i 

øjeblikket – i ’the mobile instant of the event’ (Massumi, 2002, Thrift, 2000). Men det var først i 

aktualiseringen, jeg kunne gå til det. Da ”boede” det ikke længere i ’the event’, men det var på det 

tidspunkt, jeg kunne spørge, hvad det var blevet til som (Wetherel, 2013). Det kunne jeg gøre ved at 

begrebssætte gennem affekt. Begivenhed som analytisk begreb skulle altså hjælpe mig med at 

undersøge de småbitte dynamikker i det affektive rum, som foregår på tærsklen mellem tilblivelse 

og aktualitet. En tærskel, som kan forklares teoretisk og ikke helt kan fanges eller begribes empirisk 

på andre måder end som – det, det bagefter viste sig at blive til som. Skismaet er da, at 

begrebssættelsen bliver til på tærsklen mellem forskerens oplevelse af intensitet, hendes erindring 

og viden og en form for tilbageskuen på, hvad det var der hændte (Blaise, 2014). Med Frichot kan 

vi her tale om ’the slippery aspect of the event’. Det var det jeg var interesseret i at undersøge. Jeg 

var interesseret i det, der intensiverer ledelse, hvor noget var mere klistret og hang ved, og noget 

blev glat og gled ud på denne tærskel. Som vi skal se nedenfor i forbindelse med, at begær er 

produktivt, kan det også udtrykkes, som at ambitionen var at komme tættere på, hvordan stigninger 

og fald i begær:”crowd the really affective movements of the change process” (Lohmann & 

Steyaert, 2006: 77) – altså hvad samlede sig i disse processer i begivenheden, når der blev 

performet ledelse på læringsudbytte? Derfor blev der brug for, at kunne fintune den måde, hvorpå 

jeg gik til affektivitet i begivenhederne på. Hvordan kunne jeg begrebssætte ’the slippery aspect of 

the event’? Hvad var det for småbitte deltaljer af affektive økonomier, som intensiveredes i 

begivenheden (Thrift, 2000)? 

 

Det blev således et vilkår for undersøgelsen at leve med denne ’counter- actualization’, som Frichot 

med Deleuze benævner skismaet (Cole, 2013; Jackson, 2013a). Altså at noget bliver til, og noget 

andet ikke bliver aktualiseret. Jeg måtte søge at begrebssætte på trods af den udfordring5. For ved at 

sætte min undersøgelse som affirmativ (se metodekapitlet) havde jeg netop bundet den op på ikke 

                                                             
5
 Med dette omkring øjeblikket berører jeg diskussioner af tid, som i det posthumane felt, eksempelvis ved Barad diskuteres 

under begrebet temporalitet. Pointen er her, at tiden ikke er lineær men, at fortid, nutid og fremtidig sker samtidig (Barad, 
2010). Ovenfor skrev jeg desuden om Deleuzes skelnen mellem to forståelser af tid; chronos og aion. For mit formål er det 
imidlertid tilstrækkeligt her, at tale om øjeblikket som noget der ikke kan begribes og ”kun” opleves i levet liv, men som dog 
kan forklares analytisk.  
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alene at konstatere på ”bagkant” af øjeblikke, som jeg satte på begreb analytisk, men også at søge at 

gå efter og opleve, hvad der havde været i spil samtidig med andre mulige tilblivelser – så at sige.  

Det første begreb, som udkrystalliserede sig i forbindelse med denne udfordring, var et af de tre 

begreber, jeg har nævnt tidligere (og som vi ser nærmere på nedenfor): produktbegær. Jeg havde 

nemlig brug for at kunne begrebssætte, hvordan der begærligt blev ledet på aspekter af 

læringsudbytte. Men det var også i denne forbindelse det analytiske begreb nekroledelse 

udkrystalliserede sig lidt efter lidt. Det udkrystalliserede sig som en mulig måde for sådan 

begrebssættelse efter noget, som kunne have været, men ikke var blevet til. Med nekroledelse kunne 

jeg gå efter det, som ikke blev til (noget). For med Frichots ord skete der ikke blot en produktion af 

ledelse på læringsudbytte, men også en ’counter-actualization’ af ledelse på læringsudbytte, som 

kunne være blevet, men ikke blev aktiveret. Det skal vi eksempelvis se i kapitel 6, hvor en leder 

taler om at blive inspireret af USA’s måde at arbejde med læringsudbytte på. Efter den opfordring 

var der nogle øjeblikke med stilhed, hvorefter en anden leder spurgte, om ikke man i stedet kunne 

veksle faglige læringsmål til mål om sociale kompetencer. Hvad var det, som stod og balancerede 

på kanten her?  

Begrebssat teoretisk kunne ledelse på læringsudbytte her læses, som at det kunne blive til på to 

måder, eller flere, i dette øjeblik. I det levede liv blev det vist til som ledelse på et socialt 

læringsudbytte. I hvertfald hørtes ikke henvisninger til USA’s måde at arbejde med læringsudbytte 

på i resten af forløbet. Ligeledes hørte jeg eksempelvis ledelser sige: ”Nu skal alle jo ikke have 

højniveau i fransk” – altså at lederen så at sige performede ’counter-actualization’ ved at bruge 

negation. Ved at gå efter ledernes formulerede negationer eller lav intensitet kunne jeg da komme 

tætter på det, som ikke blev aktualiseret på tærskler inde i begivenheden. Sådan kan jeg begrunde en 

teoretisk opmærksomhed på mulige tilblivelser, når der blev ledet på læringsudbytte.  

Begivenhed optræder forskelligt og forskellige steder i Deleuzes filosofi 

Afslutningsvis skal nævnes, at citaterne ovenfor af Deleuze om begivenhed er hentet i kapitlet What 

is an event i The fold. I kapitlet diskuterer Deleuze, hvordan en begivenhed kan forstås. I den del af 

Deleuzes filosofi, som jeg har læst, er jeg ellers ikke stødt på sådan sammenhængende forklaring af 

begivenhed. Det forekommer også som, at Deleuze her i The Fold studerer tilblivelsesprocesser 

tættere på end i for eksempel Difference and Repetition, hvor han også skriver om event (Negri, 

1990). I The fold undersøger Deleuze begivenhed i dialog med Leibniz’ filosofi. Det har betydning 

for, at jeg med god grund kan bruge netop de citater, jeg brugte ovenfor, til operationalisering. For i 



119 
 

forordet til The fold kan læses, at ”Leibniz has always been a powerful force in all of Deleuzes 

writing“ (Deleuze 1993/2011: xiii). Det er således en af Deleuzes væsentlige filosofiske 

inspirationskilder, han her er i dialog med, og hvorom det erklæres, at ”Leibniz stands as the first 

philosopher able to deal with the experience of events” (Deleuze 1993/2011: xiii).  

 

Men begivenhed som begreb indgår også i Deleuzes filosofi i andre sammenhænge. I Logique du 

sens understreger Deleuze [...] at begivenheden ikke lader sig forstå som en endelig eksisterende 

størrelse [...] begivenheden er den samlende virkning af agens og patiens” (Raffnsøe, 1996: 275). 

Patiens betyder det modsatte af agens. I handlinger er patiens objektet for handlingerne – det, som 

de er rettet mod (Gyldendals fremmedordbog). Det er en måde at tale om begivenhed på, hvor det er 

relationerne mellem handling og hvile/passivitet, der er begivenhedens natur. Det kunne måske 

læses som stigninger og fald i affektivitet og intensitet, hvoraf begivenheden produceres.  

I et andet af Deleuzes filosofiske værker, Difference and repetition (Deleuze 1968/2013), diskuteres 

begivenhed op imod ideernes verden, altså som et opgør med repræsentation (Krejsler, 2017) og 

desuden diskuteres ’the childhood event’ og Freuds begreb om fantasi. 

 

Hermed afsluttes fremstillingen af begivenhed. Jeg har her til sidst nævnt forskellige steder, hvor 

Deleuze skriver om begivenhed, fordi det har betydning for den måde, begrebet forstås på. Jeg har 

som nævnt hentet citaterne om begivenhed i The Fold, fordi jeg her fandt en sammenhængende 

beskrivelse af begrebet, og fordi Deleuze her skriver det frem tættere på levet liv end de andre 

steder, jeg har nævnt.  

Vi skal nu se nærmere på begær. For begivenhed bliver til gennem begær og knyttet med rum, tid 

og materialitet. Derefter præsenteres mine tre oparbejdede begreber. Så er der et overgangsafsnit 

om ambitionerne om en vitalistisk læsning af mit materiale. Men nu først til et citat af Deleuze om 

begær. 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Begær – verdens natur 

If desire produces, its product is real. If desire is productive, it can be productive only 

in the real world and can produce only reality [...]. Desire does not lack anything [...]. 

Desire and its object are one and the same thing: the machine, as a machine of a 

machine. Desire is a machine, and the object of desire is another machine connected to 

it. [...] The objective being of desire is the Real in and of itself (Deleuze & Guatarri, 

1984/2013: 39). 

 

Citatet er hentet fra det sted i Anti-Ødipus, hvor Deleuze og Guattari hævder verden som en verden, 

hvor det humane subjekt ikke forstås som en autonom entitet eller som afsæt for, hvad som kan 

blive til (eksempelvis når ledelse på læringsudbytte bliver til). Deleuze og Guattari udlægger begær 

som verdens natur (Butler, 1999; Lohmann & Steyart, 2006), der som en førindividuel intensitet 

agerer som en flydende og fleksibel enhed. Begæret knyttes med maskiner, fordi det så at sige 

sætter strøm til hele maskineriet og producerer realitet og rettethed (Krejsler, 2017). Eller sagt på en 

lidt anden måde, med maskiner kommer der rettethed på begæret. For at se nærmere på begær 

skærer jeg nu citatet ud i mindre bidder og udlægger dem. Vi begynder med, at begær producerer 

realitet:  

 

If desire produces, its product is real. If desire is productive, it can be productive only 

in the real world and can produce only reality [...]. Desire does not lack anything [...]. 

(Deleuze & Guatarri, 1984/2013: 39) 

 

Begær producerer realitet. For når begær ikke er en mangel eller tager form af fantasi – altså noget, 

som ikke er, ja så kan det, som begær producerer, kun være realitet, altså noget, som er. Sådan 

læser jeg ræsonnementet. Begær er altså ikke en mangel eller tager form af fantasi (se nedenfor om 

opgør med Freud), (Braidotte, 2002). Deleuze og Guatarri skriver, at begæret er i sig selv. Det 

udspringer i denne forståelse altså ikke fra det enkelte subjekt:  

 

The objective being of desire is the Real in and of itself. (Deleuze & Guatarri, 

1984/2013: 39) 
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Ved at forklare, hvordan begær fungerer, kan jeg således begrebssætte, at der produceres realitet, 

når der ledes. Det kan jeg, fordi, som vi så i citatet ovenfor, og som det her udtrykkes ved Holland: 

”Desiring-production actually produces what we take to be reality” (Holland, 2010: 68), (Lohmann 

& Steyart, 2006). Altså, begæret producerer det, som vi regner for realitet – intet mindre. Når det 

angår mit analyseobjekt, da producerer begæret med den forståelse realiteten ledelse på 

læringsudbytte. En vis tyngde indfinder sig i forhold til, hvilket stof vi således har med at gøre, når 

der analyseres gennem begær, som producerer. Der tales om verdens realitet. Og videre ud af det 

spor: “Desire is [...] the psychical and corporal production of what we want” (Holland, 2010: 68). 

Således kan jeg med begær analytisk adressere en rettethed – der er ’production of what we want’, 

og med det produceres ’what we take to be reality’. Med den forståelse, og når det angår mit 

analyseobjekt, da producerer begæret realitet i form af ønsket/begæret ledelse på læringsudbytte 

(der, som vi skal se drejer sig om social læring og lærernes velbefindende). Jeg kan altså på den 

måde analysere nærmere, hvad der produceres og ønskes, når der ledes på læringsudbytte, ved at gå 

analytisk efter stigninger og fald i intensivering af begær. Videre i citatet fra afsnittets indledning, 

som jeg har delt op, kan læses: 

 

Desire and its object are one and the same thing: the machine, as a machine of a 

machine. Desire is a machine, and the object of desire is another machine connected to 

it. (Deleuze & Guatarri, 1984/2013: 39) 

 

Her kobles maskine og begær sammen (Lohmann & Steyaert, 2006; Patton, 2006). Begær og 

begærets objekt er en og samme ting, kan vi læse. Der er altså ingen forskelle i verdens natur. 

Menneske og natur er det samme. Og der er ingen forskel mellem det humane, funktioner og 

fænomener. På den måde er alt en del af det samme – for alt er maskiner, alt er begær, alt er en 

enhed, alt er produktionsprocesser (Lohmann & Steyaert, 2006; Patton, 2006). Maskinen er, hvad 

den gør, og det, som producerer, er begær. Begærsmaskiner producerer og fungerer som maskine i 

egen ret, samtidig med at den forbinder sig via sin gøren – sin produktion, til andre maskiner 

(Krejsler, 2014; Pedersen, 2009; Lenz-Taguchi, 2010). Begær er ikke intentionelt. Begær driver og 

drives i sig selv og ikke af noget udefra (et intentionelt subjekt). Begær er verdens natur.  

Begæret er altså i sig selv, men begærets objekt (eksempelvis skolemaskinen) er en anden maskine, 

som forbindes med begæret, der: ”kalder selve maskinen til live” (Krejsler, 2014). Som det vist 

fremgår af min forklaring, er den bid af citatet, vi her ser på en demonstration af Deleuze og 
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Guatarris måde at skrive verdens og begærets realitet frem på, et både/og. Begær er både iboende og 

noget, som kan påvirke (noget andet). I forordet til Anti-Ødipus kan læses, at Deleuze og Guatarri 

skriver begæret frem for, at: ”introduce desire into thought, into discourse, into action” (1984/2013: 

xii). Verden er gennemfarvet og gennemmættet af begær – sådan kan jeg måske udtrykke det. 

Begær gennemtrænger tanke, tale og handling.  

Den forståelse af begær skrives angiveligt frem i et opgør med Freuds forståelse af begær (Deleuze 

& Guatarri, 1984/2013, 1987/2014; Krejsler, 2014, 2017). Hos Freud ses begær som drift og udløst 

i det enkelte individ som følge af en mangel eller i form af en fantasi (Deleuze & Guatarri, 

1984/2013). Deleuze & Guatarri gør således op med Freuds tænkning ved at sætte en helt anden 

forståelse af begær. Det, vi ser, er, at begær i begærsmaskinen producerer. Punktum. Der er ikke 

først et individuelt subjekt, som handler af drift (eller intentionelt), og så produceres noget. Med 

sådan forståelse gives jeg mulighed for at gå efter ledelse på andre måder end som initieret af den 

enkelte leders drifter og følelser, når der ledes på læringsudbytte. Sådan som det eksempelvis ellers 

ville blive til, hvis jeg læste empirien gennem en psykoanalytisk linse.  

Hermed sluttes udlægningen af afsnittets indledende citat af Deleuze om begær. Med sådan 

forståelse af begær, som vi nu har set, hjælpes jeg til at begrebssætte ledelse på læringsudbytte 

gennem før-individuel affektivitet og intensitet.  

Om affektivitet og intensitet 

Brian Massumi har oversat og kommenteret en række af Deleuzes bøger, og vi skal nu se lidt 

nærmere på affektbegrebet. I forordet til Deleuze & Guattaris A thousand Plateaus (1987/2014) 

skriver han: 

  

Affect/affection. Neither word denotes a personal feeling [...]. L’affect (Spinoza’s 

affectus) is an ability to affect and be affected. It is a prepersonal intensity 

corresponding to the passage from one experiential state of the body to another and 

implying an augmentation or diminution in that body’s capacity to act. (Massumi, 

1987/2014 xvi) 

 

Massumi forklarer affekt som en før-personlig intensitet, der så at sige indeholder potentialitet og 

begrænsning for kroppes kapacitet til at handle. Med det menes, at affekt er et øjeblikkets oplevelse 

af ustruktureret intensitet (vi husker ’affect is a kind of chaotic excess’). Og netop fordi øjeblikket 
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endnu ikke har taget form, kan der påvirkes og blive påvirket og potentielt ”landes” på mangfoldige 

måder (vi husker ’chaotic multiplicity’). Massumi taler om det på den måde, at der går et halvt 

sekund, førend affekter og intensitet kan genkendes i enkeltkroppe. Affekt bliver: ”picked up by the 

speaking, thinking, conscious, cognizing and representing subject” (Wetherel, 2013: 354) og 

affekter oversættes da i det enkelte individ til en følelse med et navn – eksempelvis angst, glæde, 

håb eller skam (Massumi, 1995, 2002;Wetherel 2013, Clough & Halley, 2007). Det interessante her 

er, at i kroppes tanker og handlinger skabes virkeligheder: ”Tankens omgang med materien 

producerer og omformer [...] kontinuerligt de iagttagelsesperspektiver, der producerer den 

omgivende materialitet som netop de aktuelle fremtrædende aktualiseringsmåder og vice versa” 

(Krejsler, 2017: 11). 

  

I det levede ledelsesliv kan gås efter affekt i form af intensitet: ”Affekt [...] framstår [...] som en 

intensitet” (Andersen, 2015: 317). Ja, det kan ligefrem læses at: ”affekters betydning ligger i 

intensitetene de skaper, og i hvilke følelser de muliggjør” (Stewart, 2007 i Andersen, 2015: 318). 

Med den tænkning kan jeg således fintune min analytiske tilgang gennem affektivitet og begær. 

Med affektivitet kommer intensiteten, og med begæret kommer en rettethed. For ikke alene medgår 

begæret som affektiv stemthed, nej, begæret knyttes også med en gensidighed i den affektive 

bevægelse, som da producerer ’what we want’. Citatet af Andersen er desuden med, fordi der her 

sættes en skelnen mellem affekt og intensitet, som jeg benytter i de kommende kapitler. Affekt 

bruges således som et teoretisk begreb om tilblivelser på tærsklen eller – lige før det bliver til 

følelser i enkeltsubjekter, medens intensitet er effekten af affekten, så at sige – ’affekt fremstår som 

en intensitet’, kan vi læse.  

‘To affect and be affected’ 

Vendingen ’der påvirkes og blive påvirket’ som vi så her hos Massumi – ’to affect and be affected’ 

er en pointe, der ofte ses citeret i det affektive felt (se eksempelvis Clough & Halley, 2007: 2; 

Coleman & Ringrose, 2013: 126). Formuleringen kan findes i A Thousand Plateaus (1987/2014). I 

kapitel 10 diskuterer Deleuze og Guatarri på essayistisk vis og i mindre afsnit temaer og forskellige  
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indfaldsvinkler omkring dyr og andet.6  

I en diskussion af kroppe, og hvordan de kan defineres, kan læses om kroppe: ”They consist entirely 

of relations of movement and rest between molecules or particles, capacities to affect and be 

affected (Deleuze and Guatarri, 1987/2014: 304) (min kursivering). Vi kan altså læse, at kroppe 

består af bevægelser og pauser af de allermindste byggesten i verden, som påvirker og påvirkes. At 

netop denne vending ’to affect and be affected’ trækkes frem i det affektive felt, skyldes måske, at 

det er med denne understregning af gensidige påvirkninger af kroppe, at det affektive kan løftes 

frem som et analysegreb. Med det kan gås efter mere end human ageren og mere end intentionalitet. 

Kroppe påvirker og påvirkes. De er ikke afgrænsede entiteter: ”Above all, affect researchers 

emphasize assemblage, relationality, articulation and entangelement ” (Wetherel, 2013: 353). Der 

kan således gås efter, hvordan affektivitet i situationer sætter strøm til og slukker for andet på langt 

mere uordentlige måder end alene gennem et intentionelt subjekt (Clough & Halley, 2007; Lenz-

Taguchi, 2010; Coleman & Ringrose, 2013; Hjort, 2012). Med begreberne begær og affekt kan jeg 

således gå efter ledelse på læringsudbytte i begivenheder på en måde, hvor mit analyseobjekt 

forstås i og som multipel og i flydende tilblivelser. Og jeg minder her om, at jeg netop i 

afhandlingens indledning beskrev en ambition om at kunne begrebssætte ledelse som en multipel 

funktion.  

Men spørgsmålet er nu, hvordan jeg kan gå efter det, når jeg netop ikke anskuer det som en 

afgrænset entitet, men som noget, der blev til i begivenheden gennem stigninger og fald i begær 

efter ’what we want’? Og hvordan kan jeg komme tættere på, hvad og hvordan begæret både 

producerede realitet og performede ’counter- actualization’, når det angår ledelse på læringsudbytte, 

og når jeg læser funktionen ledelse diffraktivt gennem affekt og begær? Med de spørgsmål ser vi 

noget af det mysterium (jf. metodekapitlet), som jeg er i færd med at finde svar på. 

Vi indleder med et citat om, at man i sådan situation kan producere nye begreber.  

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Hvis det virker noget uklart, hvad sammenhængen hvorfra jeg citerer her er, skal henvises til Massumi som i forordet til A 

Thousand Plateaus skriver: ”This is å book thåt speåks of måny things [...]. What do you do with a book that dedicates an 
entire chapter to music and animal behavior – and then claim that it isn’t a chapter? [...] That deploys a complex technical 
vocabulary drawn from a wide range of disciplines in the sciences [...] but whose authors recommend that you read it as you 
would listen to å record?” (1987/2014: vii).  
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Produktbegær, nekroledelse og læringsprodukt 

Hvis vi ønsker at kunne se noget nyt, som vi ikke allerede ved om skolen, lærerne, 

eleverne og deres praksis [...] bliver vi på den baggrund nødt til fundamentalt at 

mærke efter og overveje, om de begreber vi ser verden igennem nu også er passende i 

forhold til det vi har behov for at se. Vi bliver nødt til at overveje, om vi må skabe nye 

begreber (Krejsler 2014: 36 henviser til Deleuze og Guatarri). 

Som nævnt kunne jeg ikke finde ledelse på læringsudbytte i den form, jeg havde forventet. Det var 

en del af mit mysterium. Jeg havde forventet at se ledelser, der adresserede læringsudbytte i form af 

faglighed. En del af løsningen blev at fintune begrebssættelse af mit empiriske materiale gennem de 

begreber, vi nu skal se nærmere på. For jeg måtte spørge med begreber, som sendte mig i den 

rigtige retning, og som kunne åbne mit analyseobjekt på nye måder.  

Vi skal nu se på de tre begreber, som har udkrystalliseret sig i arbejdet med mit analyseobjekt, for 

jeg havde brug for at kunne begrebssætte, hvordan der intenst, begærligt, blev ledet på aspekter af 

læringsudbytte, men også for at kunne begrebssætte, at ’counter-actualisation’ fandt sted samtidig 

(jf. Frichot s. 114). Produktbegær blev det begreb, hvormed begær og intensitet kunne fintunes 

henefter fænomenet læringsudbytte. Men det var også i arbejdet med mit analyseobjekt, at det 

analytiske begreb nekroledelse lidt efter lidt udkrystalliserede sig som en mulig måde for 

begrebssættelse efter noget, som kunne have været, men ikke var var blevet til. De to fungerer som 

operationelle analysebegreber. Men de er samtidig også et resultat af en første analyse af felten – 

for de udkrystalliserede sig, samtidig med at jeg skabte empirien. Empirien påvirkede teorien og for 

mit vedkommende altså på en måde, så nye begreber udkrystalliserede sig. Jackson og Mazzei 

beskriver det som en åbenhed overfor at bruge: ”data to push theory to its limits” (Jackson & 

Mazzei, 2012:6). Jeg kan sige, at data udfordrede mig sådan, at jeg måtte møde det, jeg oplevede 

med begreber, hvormed jeg analytisk kunne forklare nuancer i den måde, som der blev ledet på 

læringsudbytte på. Det sidste begreb er det empiriske begreb læringsprodukt, der fungerer som et 

brækjern (Krejsler, 2017). Det giver mulighed for at gå til læringsudbytte på en anden måde end 

sådan, som det er forstået hidtil i afhandlingen. Det bruges således som et heuritisk begreb, der 

udviklede sig som del af min søgeprocedure (se nærmere nedenfor). 

Den måde, jeg som forskersubjekt således var medskaber af det, der analyseres, og måden det 

analyseres på, var altså ikke blot analytisk at begrebssætte empirien med teorien, men også at tænke 



126 
 

og forstå teori med det, som blinkede og pressede på fra empirien – fordi teori og empiri bliver til i 

gensidighed. På den måde kan de begreber, vi nu skal se på, måske ligefrem ses som et resultat af 

den kompleksitetssensitivitet, som jeg havde søgt (jf. metodekapitlet). Det var en sensitivitet, som 

angik spørgsmål om, hvordan jeg i begivenheder læst diffraktivt gennem begær og affekt kunne gå 

efter ledelse på læringsudbytte. 

Lad os se nærmere på de tre begreber; produktbegær, nekroledelse og læringsprodukt. 

Produktbegær  

Produktbegær er begær med rettethed efter et specifikt objekt. I denne afhandling er objektet den 

arbejdsopgave, lederen har og skaber sig, når der ledes på læringsudbytte. Med det kan jeg netop 

tale om, hvordan (og at) ledelsesperformativitet bliver virksomt i begivenheder, vitaliseret, farvet og 

tynget med begær efter et produkt. Begrebet produktbegær er blevet til på en workshop med 

Massumi i Köln (2015). Efter denne wokshop søgte jeg efter begrebet. Men det har ikke været 

muligt at finde begrebet under affektiv teori. Jeg fandt det til gengæld knyttet til den merkantile 

verden. Her drejer produktbegær sig om at skabe behov for de produkter, som en virksomhed 

producerer. Men ”mit” produktbegær er forskelligt fra den forståelse, ved at det ikke angår et 

afgrænset produkt som for eksempel et køleskab eller en kanalrundfart. Det er et produktbegær efter 

et diffust, rodet og ikke-materielt produkt, som i sidste ende skal lande i elevkroppe som 

læringsudbytte.  

Vi så ovenfor på begær. Når det angik mit analyseobjekt var udfordringen i forhold til sådan 

forståelse, at der med funktionen ledelse så at sige kom noget mere til. Jo, i det levede ledelsesliv 

var gensidige påvirkninger, som ved affekt og begær knyttedes med og producerede subjekter og 

også ledersubjektet. Men jeg undersøgte noget andet, nemlig funktionen ledelse – altså at der blev 

ledet, fordi ledelse var et arbejde. Der er en opgave, som skal udføres. Og det var netop det at 

undersøge ledelse som en funktion, jeg har skullet finde ud af, hvordan jeg kunne gå til 

metodologisk. Det var en del af mit mysterium. Jeg søgte således en måde, hvorpå jeg kunne 

analysere funktionen ledelse, som involverer ambitioner om et produkt – fænomenet 

læringsudbytte. For når der ledes, så er der allerede snittet. Så er der bestræbelser, som er blevet 

konkrete i begivenheden (Massumi, 2015). Handlingen eller processen er allerede rettet ind, så 

noget ikke er frit flydende, når der ledes på læringsudbytte. Begæret har rettet sig, der performes 

bestræbelser – begæret er efter et produkt. Når begivenheder performes i skolemaskinen gennem 
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begæret og i socialitetsmaskineriet under temaet ledelse på læringsudbytte, performes rettethed efter 

et produkt. Det er det, som er, og som udgør den sigte – ’sort of screen’ (jf. s. 109) der intervenerer 

sådan, at situationen ikke kan blive til som hvad som helst. En anden måde, at udtrykke det på 

lyder:”Institutions fix forces and their relations into precise forms by according them a reproductive 

function” (Lazzarato, 2006: 173). Der er et produkt, som er om mere eller andet end subjektets 

tilblivelse. Det er en tilføjelse af noget mere – et produktbegær. Jeg kan da med produktbegær 

metodologisk og analytisk spørge til en rettethed, hvormed funktionen ledelse på læringsudbytte 

performes. 

Produktbegær ses altså som begær med rettethed efter et specifikt objekt. Ikke på en ”freudmåde”, 

hvor det er en mangel. Men tværtimod på en måde, hvor begær producerer det, som ønskes, når 

ledelse bliver til i skolemaskinen, og når det specifikt angår læringsudbytte. For begær påvirker og 

op påvirkes, når det vi ønsker, produceres, som vi har set ovenfor.  

Nu til det andet af de tre oparbejdede begreber – nekroledelse.  

Nekroledelse  

 

Death is many things; [...] the experience of zero ‘intensity’ [...] a ‘model’ of 

immobility and of energy that is not organized and put to work (Baugh, 2010: 63).  

Citatet er om Deleuzes måde at gå til begrebet død på. I tråd med det citat har jeg sat navnet 

nekroledelse. Der performes nekroledelse, når der er fravær af begær eller lavt begær – for da 

performes ”i stedet” på, at der er noget som glider ud, falder hen eller visner. Der er noget, som ikke 

organiseres og sættes på arbejde. Med nekroledelse analyseres og begrebssættes således, at der ikke 

ledes begærligt på alt, på samme tid, hele tiden, når der ledes på læringsudbytte. Der kan være nul 

intensitet eller lav intensitet.  

En anden måde at forklare dette på kunne lyde, at velvidende at alle tilblivelser/dureés (jf. s. 112) 

har deres forløb og på den måde minder om termodynamikken ved at tabet af energi gradvist 

udlever intensiteterne (Krejsler, 2017), da aflives med denne forståelse potentialer for måder, 

hvorpå ledelse på læringsudbytte kan blive til på en mere abrupt vis i de konkrete begivenheder. 

Det er den levede praksis, jeg skal have fat i analytisk. Med abrupt vis menes således, at noget 

visner hen i konkrete, lokale, tilblivelser af ledelse på læringsudbytte – fremfor gennem sådanne 
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mere generelle tilblivelsers/dureés aftagende intensitet, som også er en del af Deleuzes måde at 

forklare verden på.  

Begrebet er blevet til for at kunne belyse, hvordan aspekter af ledelse på læringsudbytte, som i min 

empiri ikke syntes at få megen opmærksomhed eller ligefrem syntes fraværende samtidig er en del 

af ledelse på læringsudbytte. Det er et operationelt begreb til at forklare den aktivitet, vi tidligere 

har berørt i bredere termer som ’counter-actualisation’ (Cole, 2013; Frichot, 2005; Jackson, 2013a). 

Det skal bruges til at kunne begrebssætte på tærsklen i begivenheder tæt på levet ledelsesliv. Altså 

til at begrebssætte, at der ikke alene ledes på, at der er noget, som bliver til, men også på, at der 

samtidig er noget, der ikke bliver til. Og i denne læsning knyttes det med lavt eller fraværende 

begær. Der var nemlig analytisk brug for at vise, hvordan noget kunne sygne hen, og noget blev 

forstærket i konkrete, lokale, begivenheder i levet ledelsesliv. For jeg hørte eksempelvis ledere tale 

faglighed ned ved, at sige: ”Nu skal de jo ikke allesammen have højniveau i fransk”. Begivenheder 

kan således være affektivt mærket på forskellig vis. Og min ambition var at kunne begrebssætte 

sådan ledelse i levet liv, i begivenheder af samtidige og forskellige stigninger og fald i intensitet – 

altså at der performes affektiv tonalitet i begivenhederne.  

Sammen med Deleuzes tilgang til død, som vi så i citatet ovenfor ved Baugh, trækker nekroledelse 

på en mere foucaultdiansk tænkning. Det er muligt, fordi Deleuze i sin lille bog om Foucault i det 

sidste kapitel skriver, at han ikke tænker liv og død som to adskilte størrelser (Deleuze, 2004). For 

at konstruere begrebet har jeg således, og med hjælp fra Nebeling (2012) og Mbembe (2003), 

trukket på Foucaults begreb biopolitik, som betegner retten til, at lade leve eller lade dø. Dø veksler 

jeg til ordet nekro, som på en og samme tid betyder død og korpus. Korpus kan forstås som andet 

end blot menneskekroppen. I min begrebssættelse bliver det korpus af læringsudbytte. Knyttet til 

ledelse får vi nekroledelse, som således bliver til et begreb for magt til at sende aspekter af 

læringsudbytte i døden. På den måde har jeg konstrueret et operationelt analysebegreb, der sigter 

efter ledelsers produktion på læringsudbytte gennem begær og mikromagt.  

Jeg kan bruge Foucaults mikromagt, fordi de magtstrukturer, som Foucault taler om, ikke 

nødvendigvis skal rette sig efter analyser af eksempelvis homoseksualitet eller sygdomsmønstre. 

Foucault skriver nemlig, at: ”mikromagten i dens forskellige former [...] per definition ikke er 

begrænset til et bestemt domæne” (2009: 216). Derfor kan jeg uden videre analysere mikromagt, 

når der ledes på læringsudbytte. Og mikromagt udøves: ”i små portioner overalt i samfundet” 
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(2009: 216), (sociologiskforum, 2016)
7
. Mikromagt er således en magtforståelse, der nuancerer 

magt som fænomen. Det er specifikke, subtile mikropraksisser i det levede liv, kan jeg tilføje. 

Dermed kan jeg begrebssætte, at der ledes på aspekter af læringsudbytte ’i små portioner’ – overalt i 

skolen. Jeg kan således bruge mikromagtens: ”ret til at sende i døden, [en ret], som udøves overalt i 

samfundet” (2009: 216) til at lokalisere aspekter af ledelse på læringsudbytte, som holdes nede.  

Begær og magt 

Hos Deleuze kommer begær før magt. Det forklares nu nærmere i dette korte afsnit. For forskellen i 

perspektivet på magt hos Foucault og Deleuze har betydning for, hvordan nekroledelse forstås som 

analytisk/operativt begreb. Forskellen ses ved: ”the primacy that Deleuze, unlike Foucault, accords 

to [...] desire [...] over [...] power” (Lazzarato, 2006: 190). I min læsning betyder det, at 

undertrykkelse og magt ikke er konstituerende, men medgår – hvilket er en helt anden snak. 

Tidligere så vi, at begær producerer (og altid er rammesat i socialitet). Således performes produktivt 

begær, hvori magt med Deleuze medgår som del af, men ikke som dét, der konstituerer 

begivenheden. Når vi taler nekroledelse, sker det da som performative effekter af lav intensitet, som 

så bliver til som undertrykkelse (af eksempelvis aspekter af fænomenet læringsudbytte) – og vel at 

mærke som en produktion, hvor den forskel, der gør en forskel, sker i forskellig styrke af begær – 

ikke som modsætninger eller ved totalt fravær af begær (altså forskelstænkning og ikke 

repræsentationstænkning). For at kunne operere med svag styrke/intensitet i analyserne har jeg da 

benævnt det analytisk som nekroledelse, hvis performative effekt er ’a race to the grave’ (se 

nedenfor).  

Sådan kobles nekroledelse til Deleuzes begær. Vi så i citatet ovenfor, at ’the experience of zero 

intensity’ betyder, at der er noget, som ikke sættes på arbejde. Skarpt formuleret kan det med et 

andet citat lyde: ”The absence of intensity [...] would lead to a ‘thermodynamic’ race to the grave” 

(Thanen & Linstead, 2006: 53). Og begær producerer det, vi ønsker, læste vi desuden ovenfor 

(begær producerer ’what we want’). Blikket på begæret kan da fintunes ved at gå efter stigninger og 

fald i intensiteten af, hvad det der begæres, kan blive til. Det, jeg sætter ind her, er således, at noget 

kan begæres mere eller mindre. Ikke alt begæres med samme begærsintensitet så at sige. Der kan 

                                                             
7 Foucault oparbejder begrebet biopolitik gennem en række forelæsninger på College de France 1978-1979. Der er mængder 

af dansk og international forskningslitteratur, hvori biopolitik udlægges og forklares (Mbembe, 2003; Nebeling, 2012). I 
litteraturen ses begreberne biopolitik, biomagt og også nekropolitik med en fællesmængde og et bredt grænseområde. Der er 
pointer omkring Foucaults brug af de tre begreber, som jeg ikke her kaster mig ud i, at redegøre for.   
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være nul intensitet. Det betyder, at det, som der ikke er begær efter – det visner hen. Med andre ord 

performes der nekroledelse. 

Hermed afsluttes min præsentation af og begrundelse for oparbejdelse af begrebet nekroledelse.  

Overgang til præsentation af begrebet læringsprodukt 

Nu til det sidste oparbejdede begreb, læringsprodukt, som er et forsøg på en analytisk tænkning af 

læringsudbytte, der er vokset ud af empirien. Begrebet er blevet til på mit feltarbejde, for at jeg 

overhovedet kunne gå efter levet ledelse på læringsudbytte. For jeg kunne som nævnt (næsten) ikke 

finde ledelse på læringsudbytte i den form, jeg havde forventet – som ledelse på et fagligt 

læringsudbytte. Jeg måtte da spørge, hvad det da var, lederne ledte på, når de mente at lede på 

læringsudbytte. Eller sagt på en anden måde – når jeg, inspireret af reformen og the effective school 

research, gik efter ledelse på fagligt læringsudbytte, kunne jeg næsten ikke finde noget. Hvis jeg 

strammer det, fandt jeg ingenting (jeg skal nemlig bruge begrebet ingenting, til min argumentation 

nedenfor), for lederne ledede på socialitet og med en adultocentrisk tilgang. Men med tilgangen 

gennem Deleuze så vi netop ovenfor, at der i begivenheder af kaotisk multiplicitet ikke kan opstå 

ingenting. I de begivenheder, som af praksisfelten var tematiseret under ledelse på læringsudbytte 

måtte jeg så se efter, hvad lederne da ledede på, når de mente at lede på læringsudbytte. Hvad var 

det, som så blev produceret? Jeg måtte altså gå til det levede ledelsesliv på læringsudbytte på en 

anden måde for, at finde ud af hvad det mon var, der foregik. Og det er en pointe. For man kunne 

spørge: Var det virkelig, hvad der var af ledelse på fagligt læringsudbytte hos skolelederne i et så 

omfattende datamateriale? Da er svaret ja. Hvis det drejede sig om en sådan direkte ledelse på 

fagligt læringsudbytte, som kan ses beskrevet i the effective school research, hvor ledelserne 

eksempelvis forholdt sig til konkret faglig elevlæring og i didaktiske samtaler med lærerne 

adresserede faglige ambitioner og mulige tiltag – eller når de mødtes direkte med eleverne, så er 

svaret; at, ja, det var så lidt, som denne forsker fik øje på (Otterstad 2015). Det blev performet i 

formerne, som ses i de 13 begrebssatte begivenheder i afhandlingens del 4. Det var jo netop derfor, 

jeg i det indledende arbejde kom i tanke om, at det kunne være jeg måtte spørge på en anden måde 

(Otterstad & Reinertsen, 2015). Det var en del af mit mysterium. Det plot, som afhandlingen 

således bevæger sig omkring, er lige præcis blevet til, fordi jeg måtte være tro mod mit materiale og 

møde den udfordring, som voksede frem af mine data. Og som voksende frem med større og større 

kraft henover de tidsrum, jeg oparbejdede data i. Det var altså ikke muligt for denne forsker at 

skrive ledelse på læringsudbytte frem som faglig ledelse i – lad os sige – 13 begivenheder, der 
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kunne balancere eller udfordre de 13 begivenheder, som er klippet ud og analyseret i afhandlingen. 

Det var jo netop det, som overraskede og forstyrrede mig og satte mig på en ikke ønsket opgave, 

som jeg måtte finde ud af, hvad jeg kunne gøre ved.  

Det er muligt, at jeg eller andre forskere til andre tider kunne have fået øje på ledelse på faglighed. 

Men på feltarbejde i forbindelse med denne afhandling lykkedes det altså ikke.  

Læringsprodukt 

Læringsprodukt betyder, at læringsudbytte bliver til på én gang som både potentialitet og som 

produceret læringsudbytte. Jeg er således gået til min empiri med blik efter læringsprodukt i stedet 

for læringsudbytte, fordi læring med min optik gennem Deleuze produceres gennem perfomative 

effekter af begær og intensitet. Ved at åbne begrebet fik jeg desuden hjælp til at gå efter noget andet 

end en sædvanlig forståelse af læringsudbytte fordi: ”de (hverdags)-begreber vi har vænnet os til at 

anvende i en meget bestemmende forstand forud-formaterer det vi kan se” (Krejsler, 2017: 10). 

Med læringsprodukt kunne jeg derfor søge at gå efter, hvad der da blev ledet på, når lederne mente 

at lede på læringsudbytte (Sandvik, 2015) i en mindre forud-formateret forståelse.  

Den måde at forstå på knytter an til Deleuzes onto-epistemologi, hvor verden ikke forstås i 

kategorier, men som et hele (Deleuze, 1986/2006; viii). Det betyder, at jeg systematisk kan gå efter 

sammenhænge af funktioner og fænomener, som flyder sammen og påvirker og påvirkes – her 

hvordan funktionen ledelse og fænomenet læringsudbytte flyder sammen og bliver til (Bennett, 

2010; Krejsler, 2014; Juelskjær, 2009, 2010, 2013; Lenz Taguchi, 2010, 2012, 2016; Pedersen, 

2009). Altså, at når der performes processer gennem produktbegær på eksempelvis trivsel, så er der 

i denne forståelse samtidig et læringsprodukt om trivsel. Begrebet læringsprodukt hjælper mig 

således til at kunne foretage en heuritisk søgning. Med heuritisk søgning forstås, at begrebet 

udvikledes sig som del af en: ”søgeprocedure, hvor man gennem forløbet justerer sin 

fremgangsmåde i overensstemmelse med de resultater, man har opnået undervejs i søgningen” 

(Informationsvidenskablige akademi: 1991). Og jeg justerede undervejs, fordi jeg ikke kunne finde 

læringsudbytte i den form, jeg havde forventet – jeg kunne jo netop ikke få øje på ledelse på et 

fagligt læringsubytte (jf. sådanne ordre-ord og drømme fra policy-niveau om styrkelse af faglighed, 

som vi så i kap. 2).  

I forbindelse med begrebet læringsprodukt, altså at proces og produkt ikke forstås som to adskilte 

entiteter, er jeg blevet bekendt med, at Helle Plauborg i sin ph.d.-afhandling (2015) har dette tema 
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som omdrejningspunkt for overvejelser over pædagogik og didaktik hos lærere. Denne åbning af 

begrebet læringsudbytte knytter således an til Plauborgs pointer. Plauborg peger på en praksis hos 

lærere, hvor hun refererer en ofte hørt sætning om, at først skal eleverne trives, og så kan de lære 

noget (Plauborg, 2015). Det jeg lægger til med min afhandling er, at også skoleledelsen ser ud til at 

have mest fokus på det sociale fremfor på det faglige. Det skal vi se i analyserne. Omkring den 

teoretiske optik skal dog bemærkes, at Plauborg: ”trækker primært på teorien agential realisme 

udviklet af den amerikanske fysiker og feminist Karen Barad” (Plauborg, 2015: 8). Barad trækker 

ikke på Deleuzes filosofi. Efter min vurdering indgår affekt og begær ikke med samme (hvis nogen) 

vægt hos Barad. På den måde er min argumentation og læsning funderet anderledes, fordi jeg går 

gennem Deleuzes filosofi. 

Jeg har nu fremstillet, forklaret og begrundet, de begreber, hvormed jeg analytisk begrebsætter mit 

analyseobjekt, ledelse på læringsudbytte, i afhandlingens del 4. Ved at tilskære begivenheder og 

læse diffraktivt gennem begær og fintune ved analytisk begrebssættelse gennem produktbegær og 

nekroledelse og ved en åbning af begrebet læringsudbytte til læringsprodukt analyserer jeg ledelse 

på læringsudbytte i levet ledelsesliv. Efter de forklaringer præciserer jeg nu pointer omkring, 

hvordan sådan mirko-optisk affektiv tilgang til at begrebssætte analytisk på også medfører, at andre 

begreber træder mere markant frem end dem, som knytter sig til maskinbegrebet – der som nævnt er 

mit grundafsæt.  

Begivenhed, maskinbegreb og vitalistisk læsning af Deleuze 

Som nævnt mange gange nu var jeg optaget af at undersøge funktionen ledelse og fænomenet 

læringsudbytte i levet liv. Måske fordi jeg i min tid som underviser og lektor kom fra samarbejde 

med skoleledelser om deres daglige praksis. Et levet liv, som det lå mig på sinde at give plads og 

stemme. Det lå mig på sinde at undgå at producere viden, som fra distance pegede på og måske 

ligefrem diagnosticerede ledernes praksis. Jeg ville undgå at skrive den forandring, som policy-

niveauet havde annonceret om, at lederen nu skulle lede på læringsudbytte som en forandring, der 

blev: ”identified with a permanent lack in the pursuit of an unreachable ’ideal’organisation” 

(Lohmann & Steyaert, 2006: 82), (jeg minder om mine uønskede udfordringer med ikke at skrive 

frem, at der var ingenting, også jf. ovenfor; altså ingen ledelse på læringsudbytte).  

Endviderer stødte jeg på beskrivelser af begivenhed som: ”something that lived inside it (i 

maskinen, red), feeds it like a parasite, but constantly fights and rebelse against it” (Kornberger et. 
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al, 2006: 68). Altså beskrivelser, hvor snylteri og kamp kom i fokus. Men jeg så, hørte og oplevede 

andre intensiteter, som jeg vurderede ikke kunne begrebssættes med sådan optik omkring mangel, 

kamp eller snylteri inde i maskinerne. Mine oplevelser af, at lederne performede ledelse med glæde 

skulle med. For med glæde bliver andet muligt end med tristhed og undertrykkelse:  

Glædesytringer [...] øger rækkeviden for hvad en krop er i stand til, hvorimod 

tristhedsytringer ikke blot formindsker, hvad en krop er i stand til, men desuden 

forsætter mennesket i den situation kontinuerligt at skulle reparere på og kompensere 

for det tabte spillerum. (Krejsler, 2017: 20)  

Med glæde kan således performes i et større mulighedsrum, end hvis jeg havde mødt triste ledere. 

Jeg medtager således glæde i det levede ledelsesliv i analyserne. Det gør mig ikke blind for, at 

glæde kan ses som tegn på kontrolsamfundet i form af: ”et regime, der søger at lede og stimulere 

dets subjekters begær ved at tænde deres passioner og lidenskaber” (Krejsler, 2017: 61). Det er blot 

ikke den vej, jeg går. Ambitionen er at begrebssætte ledelse på læringsudbytte på måder, hvor 

verdens natur forstås, som at begær producerer, og at den rettethed, hvormed der produceres, sker i 

socialitet. Sagt på en anden måde er ambitionen: ”reaching an affirmative analysis of change 

processes in organisations” (Lohmann & Steyaert, 2006: 81). Derfor var det ikke tilstrækkeligt for 

mit formål at kunne forklare, at og hvordan ledelse på læringsudbytte er en del af den måde, 

skolemaskinen fungerer på. Ligesom man gør i dele af pædagogik og uddannelsesforskning, var 

ambitionen at begrebssætte helt tæt på det analyseobjekt, som undersøges – og at gøre det gennem 

affekt (Amhøj, 2013; Bjerg & Staunæs, 2011; Blackman, 2011, 2012; Buchanan & Lambert, 2005; 

Coleman & Ringrose, 2013; Hjort, 2012; Juelskjær, 2009, 2010, 2013: Juelskjær et al., 2011; 

Juelskjær & Staunæs, 2016; Kofoed, 2004, 2013; Kofoed og Staunæs, 2007; Lenz Taguchi, 2010, 

2012, 2014, 2016; Lenz Taguchi & Palmer, 2014; Staunæs, 2011; 2012; Staunæs et al., 2009).  

 

Jeg vendte mig derfor mod affektive analysegreb og blev samtidig med sådan ambition løbende 

mere og mere opmærksom på: 

  

The distinction [...] between macropolitical and micropolitical levels of social analysis 

[...] is not simply a difference in scale but a difference in kind. It [...] correspond to 

differend kinds of constituents of our everyday world involving different modes of 

individuation. (Patton, 2006: 30) 
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En del af svaret på mit mysterium blev således, at med en mikro-optik måtte jeg konstituere mine 

analyser anderledes. For i sådan optik konstitueres hverdagen på andre måder, end i en makro-

politisk optik. Sådan læser jeg citatet ovenfor. Jeg forstår her ’individuation’ som måden, hvorpå og 

som det, ledelse på læringsudbytte i en mikro-optisk forklaring kan siges at udskille sig fra 

helheden på som, dette. Altså den måde mit analysobjekt så at sige bliver til som individuel enhed 

når jeg begrebsætter det analytisk. Og her bliver:”the real question [...] not whether or not there is 

unity but what forms this take” (Patton, 2006: 29). Altså hvilken form tager ledelse på 

læringsudbytte i levet liv – i hvilken form produceres det i skolemaskinen? At gå efter, hvad levet 

ledelse på læringsudbytte tog form som, fik da den betydning, at analyserne foretages som en 

vitalistisk læsning og gennem operationalisering af Deleuzes filosofi. Med vitalistisk læsning mener 

jeg således, at jeg, når jeg læser mit materiale diffraktivt gennem affekt, går efter, hvad der bliver til 

(og ikke bliver til), når der ledes på læringsudbytte. Det jeg får med ved sådan affirmativ læsning 

gennem affekt, er desuden, at funktioner og fænomener kommer med agens – altså handler, der 

både påvirkes og bliver påvirket (jf. Massumi ovenfor).  

Det skal vi se i analyserne. Jeg skriver ledelse frem som mere end som tilpassede (leder)subjekter 

for den kapitalistiske optimeringsmaskine. Vi skal se, at ledelser, når jeg begrebssætter tæt på levet 

ledelsesliv, og når der ledes på læringsudbytte, agerer på flere eller andre måder, end de har fået 

besked på. Eller mere præcist – den måde, der performes på, synes tonet gennem et rodet affektivt 

manus, som jeg folder ud i analyserne.  

Maskinernes rolle 

Den måde, maskinerne er med i analyserne på, knytter sig til, hvordan begær producerer i socialitet: 

”Desire [...] do not occur independently of the implications of [...] public life, institutions and 

organisations” (Patton, 2006: 35). Begær er ikke frit svævende, men bliver til i konkrete sociale 

kontekster (Pedersen, 2009). Desuden får jeg hjælp til mit projekt med at komme analytisk tæt på 

levet ledelsesliv af sådanne indholdskoordinater, vi så i skolemaskinen omkring ordre-ord og 

gennempløjende aktiviteter. Dog skal pointeres, som jeg har gjort nogle gange gennem kapitlet, at 

min analytiske fokus ikke er at udpege og analysere den måde, skolemaskinen styrer og tematiserer 

det pædagogiske område på gennem evalueringsorganer, kvalitetsregimer, reformer (Krejsler, 2013) 

og kontrol (Lazzarato, 2014). Altså hvordan den pædagogiske maskine fungerer. Eller analytisk at 

begrebsætte, hvordan maskiner: ”retter sig mod at skabe subjekter, der kan styre sig selv på 

passende måder” (Togsverd, 2015; 34), (Pedersen, 2009).  
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Afslutningsvis kan således siges, at Deleuzes begreber bruges som: ”operator of analysis” 

(Buchanan & Lambert, 2005: 11), og at det, som undersøges i denne afhandling er de performative 

effekter for ledelse på læringsudbytte af skole- og kapitalismemaskinens begær og socialitet, hvori 

begær og socialitet opdeler, multiplicerer og vitaliserer (Krejsler, 2002, 2004, 2016; Lenz Taguchi, 

2010, 2012, 2016; Pedersen 2009). Med en affektiv tilgang tilbydes således viden om performative 

effekter for ledelse på læringsudbytte sammenvævet med dagligdagens rod og mangfoldige 

hændelser (Amhøj, 2007; Bjerg, 2011; Brøgger 2015; Cawood, 2007; Juelskjær, 2009; Kofoed, 

2004; Staunæs, 2011, 2012; Søndergaard, 1996, 2002, 2005) – og vel at mærke med afsæt i, men 

ikke med vægt på, at det sker i den kapitalistiske skolemaskine.  

 

Jeg skrev, at min analytiske fokus ikke er analytisk at begrebsætte, hvordan maskiner ’retter sig 

mod at skabe subjekter, der kan styre sig selv på passende måder’. Og dog, for elevsubjektets 

tilblivelse berøres noget i kap. 7 om læring på strømpefødder og i kap. 8, hvor en leder holder møde 

med en elev og hans mor. I den analyse demonstreres en mere ligetil måde at sætte Deleuzes 

univers omkring intensitet, kroppe og begær på, som samtidig kan antyde min udfordring med at 

begrebssætte gennem affekt og begær på andet end som analyse af subjektiveringsprocesser. For i 

analysen i kapitel 8 bliver elevens subjektiverinsgsproces markant og tydelig – samtidig med at 

analysen jo altså angår ledelse på læringsudbytte. Ja, min oplevelse i situationen var (som jeg også 

nævner i analysen), at elevens subjektiveringsproces masede sig sådan på, at jeg blev grebet af en 

stor lyst til at følge denne elev.  

Inden kapitlet sluttes er et efterord om mine teoretiske til og fravalg.  

Efterord – begrundelser for teoretiske til- og fravalg  

Trods grundige læsninger i det affektive felt og omkring operationalisering af Deleuzes filosofi 

kunne jeg som nævnt ikke finde eksempler på analyser af ledelse tæt på levet ledelsesliv, sådan som 

det blev performet lokalt, når funktionen ledelse agerede. Og ovenikøbet agerede i en helt bestemt 

relation til et fænomen – læringsudbytte.  

Efterhånden som jeg læste litteratur og arbejdede med empirien, blev det som nævnt tydeligt for 

mig, at jeg var kommet på en uønsket opgave. Som jeg skrev i metodekapitlet fandt jeg yderst 

fintunede analyser af subjekttilblivelser, som for mig gjorde, at de analyser, jeg kunne oparbejde, 

kom til at have for meget vægt på, hvordan ledersubjekterne blev til, og for lidt vægt på ledelse på 
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læringsudbytte. Jeg oplevede, at blive sendt i en anden retning. Eller at det kom til at handle om 

nuanceringer af, hvad subjekter blev til som. Jeg oplevede således, at analysegreb, som feltet skrev 

analyser og pointer frem med, ikke var greb, der kunne appliceres uanset analyseobjekt (som vi har 

set måtte jeg have hjælp af begivenhed). Måske oplevede jeg i praksis, at ikke alle begreber går til 

alle analyser, netop fordi begreber har agens – de påvirker (Clough & Halley, 2007; Mazzei & 

Jackson, 2011; Coleman & Ringrose, 2013).  

I den forbindelse må det indrømmes her, at jeg måske ikke var fortsat, hvis jeg havde kendt det 

fulde omfang af min udfordring. For jeg kunne have oparbejdet viden på andre måder end om levet 

ledelsesliv. Og jeg kunne have benyttet andre greb end affektive læsninger og begreber fra Deleuzes 

filosofi brugt operativt. Jeg kunne i stedet have analyseret dokumenter (Pedersen, 2009; Togsverd, 

2015) eller bygget afhandlingens analyser op over interviews (Lenz-Taguchi & Palmer 2014; 

Lohmann og Steyart, 2006). Eller jeg kunne have brugt andre teoretiske tilgange; ANT, Grounded 

Theory eller Critical management studies.  

 

Men læsningen af den eksisterende forskningslitteratur fik imidlertid en anden rolle end som et 

tilbud om at skrive den affektive tilgang ud af arbejdet. For medens jeg søgte, tænkte jeg samtidig 

med og gennem den teori, jeg læste. Jeg læste diffraktivt, for min undersøgelse var i fuld gang og 

jeg arbejdede med at skabe empiri og også med indledende skitseringer af analyser. Derfor skete der 

det, at jeg på en og samme tid i mødet med forskningslitteraturen orienterede mig bredt efter hjælp 

og inspiration til analyserne og samtidig hermed blev mere og mere klar på, hvad jeg yderligere 

havde brug for til at kunne udfolde og analysere netop mit analyseobjekt. Det er det, afsnittet 

nedenfor handler om. 

Tilstødende eller delvist overlappende teorifelter, som er fravalgt 

I dette afsnit nævnes tilstødende eller delvist overlappende teorifelter, som er fravalgt. Teorifelter 

om ledelse, som har sådan bred tilgang, som jeg gik efter. Desuden opholder jeg mig kort ved 

analyser af ledelse som ‘psy-ledelse’ (Staunæs et al., 2009; Rose, 1996).  

I forbindelse med min søgen efter analysepraksisser til at importerer på mit analyseobjekt, ledelse 

på læringsudbytte, kunne jeg i tilstødende eller delvist overlappende teorifelter læse om ledelse 

analyseret gennem aktørnetværksteori, ANT, (Latour, 2005), Grounded theory (Corbin & Strauss, 

1990) og critical management studies, CMS (Alvesson & Kärremann, 2011). I ANT opereres med 
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et udvidet aktørbegreb – aktanter. I et netværk bliver noget til ud af samspillet mellem relationer, 

personer, ting og sociale systemer. Her inddrages således både mindre og større enheder i 

forståelsen af felten. Grounded theory går metodisk til felten med ambition om stor åbenhed og så 

vidt jeg har orienteret mig med ambitioner om at deducere viden fra felten uden styring fra et 

teoriapparat. Og i CMS forstås ‘critical’/kritisk som en ambition om udvidede refleksioner, som 

skal opmuntre til frigørelse fra etablerede ideer, ideologier og institutioner. CMS kan ses forbundet 

til Foucaults tænkning, til poststrukturalisme samt til grene af feminisme (Pullen et al., 2017). 

Med disse teorier om ledelse kunne ledelse altså blive analyseret med en sådan bredere 

begrebssættelse af ledelse, som jeg søgte. Men jeg fandt alligevel ikke, at det helt præcist kunne 

bruges i forhold til min søgen, som specifikt angik, hvordan begrebssættelse af ledelse på 

læringsudbytte kunne gøres ved stigninger og fald i intensitet. Jeg fandt, at ANT gav arte-fakter lidt 

for megen agens i forhold til human-agens, at grounded theory blev for upræcis, når jeg ville 

undersøge, hvad noget blev til som, og hvad angår critical theory, søgte jeg som allerede nævnt væk 

fra fremskrivning med et kritisk blik på skolederens ageren og hen til en affirmativ kritik 

(Sedgewick, 2003b).  

Udover de korte beskrivelser og begrundelser jeg har sat ind her, vil det bringe mig for vidt, at 

udlægge yderligere om ovennævnte ledelsesteorier og tilgange. I stedet vender jeg mig mod et citat 

af Juelskjær & Staunæs, hvor det kan læses at: 

Igennem en årrække har der i ledelsesforskningen været fokus på Foucault inspirerede 

studier af “ledelse af selvledelse”. Det vil sige ledelse, der sigter på at få medarbejdere 

og elever til at lede sig selv ved at reflektere over og skabe sig selv [...]. Man kan, som 

mange ANT og governmentality-inspirerede studier også gør, sige, at der foregår en 

produktion af identiteter. (Juelskjær & Staunæs, 2010: 449) 

Juelskjær og Staunæs-citat knytter an til undersøgelse af intensitet og kreativitet. Men jeg tager 

citatet med her for at understrege, at ikke alene i pædagogisk uddannelsesforskning, men også i de 

dele af ledelsesforskning, som jeg kunne være inspireret af, synes der at kunne ses en optagethed af 

subjekttilblivelser. Og det er som nævnt ikke det, min undersøgelse angår. Også af den grund måtte 

jeg således glide lidt på min tilgang og se efter, hvordan jeg kunne begrebssætte analytisk på lidt 

andre måder (men altså stadig med afsæt i det posthumane felt og den onto-epistemologi, som 

skrives frem med Deleuze). Når det angik ledelseslitteratur blev det således til, at jeg fravalgte 

nævnte teorifelter. For med dem fik jeg ikke hjælp til det, som jeg gik efter, som var en præcis 
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adressering af betydninger af affekt og intensitet for ledelse på læringsudbytte, og hvad det blev til. 

Og det var dét, der var min analytiske interesse.  

Her skal desuden nævnes, at der i forbindelse med ledelsesforskning forefindes artikler, som har en 

affektiv tilgang, og som begrebssætter ledelse som psy-ledelse (Staunæs et al., 2009; Rose, 1996). 

Artiklerne har en affektiv tilgang og analytisk forklaring af ledelse som en ledelse, der ofte er 

informeret af psykologi og skaber psykologiske forhold. Men på trods af det udfoldes det i disse 

analyser ikke nærmere, hvad der (med et empirisk begreb) er engagement i, og hvad der ikke er 

engagement i, når der ledes. For mit vedkommende engagement, når der ledes på læringsudbytte.  

Afrunding på kapitlet – hvad kunne det affektive felt da tilbyde? 

Jeg havde en ambition, som var mere end teoretisk. Jeg havde en ambition om at komme tættere på 

at sige noget om praksisfelten, som det felt måske også kunne have glæde af blev foldet ud. Noget, 

som vist ikke blev talt frem i analyser af styring og definitioner af effektive ledelsesformer. Som vi 

så i afhandlingens del 2 er ledelse på læringsudbytte kommet på den politiske dagsorden. Det er 

også betegnelsen for det, jeg undersøger, ledelse på læringsudbytte. Min antagelse var, at ved at gå 

efter et forandringstema, som i de år var særligt aktualiseret, ville der blive presset intensitet frem 

og op, så jeg som forsker kunne ”fange” sådanne intensiteter i levet ledelseliv. På den måde kunne 

mine analyser bidrage med mere end om ledelse på læringsudbytte. De kunne måske sige noget om 

måder og temaer, som engagerede ledere, og hvad der kølnede deres engagement under den kontrol 

og styring, de var en del af som offentligt ansatte. På den måde kunne jeg ved at undersøge ledelse 

på læringsudbytte sige noget om, hvordan ledere leder, og hvordan policy-niveau og 

forvaltningspraksis blev transformeret i dagligt skoleliv. 

Jeg oplevede således, at de posthumane, affektive, teorifelter bedst kunne hjælpe mig til at 

begrebssætte tæt på levet ledelsesliv. Og desuden kunne jeg både i det eduactional, posthumane, 

affektive teorifelt og i felterne omkring Deleuze læse opfordringer til at være kreativ (Braidotti, 

2002; Otterstad & Reinertsen, 2015), begrebssætte inde i det pædagogiske ledelsesfelt på nye måder 

og vove at gå andre veje. Det kunne ses formuleret således: ”Under the umbrella of ‘nomadic 

education’ we can place several [...] authors and pedagogical concepts inspirede by Deleuze” 

(Bonta, 2013;60), (Culp, 2015). Mine gode grunde til at begrebssætte analytisk gennem Deleuze og 

hjulpet af begreber fra det posthumane affektive felt (på trods af de udfordringer, jeg har nævnt) er 

således, at jeg ved at bruge Deleuzes begreber operationelt tilslutter mig det felt, som under en 
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fælles paraply kan afsøge, udvide og afprøve. Det gøres for at kunne tænke på ny i ’læringsmiljøer, 

der allerede er stærkt gennemskåret af tvingende ordremaskiner’ (Krejsler, 2014, 2017; Lenz- 

Taguchi, 2010).  

Jeg blev således i det affektive posthumane teorifelt. En væsentlig grund til, at jeg fortsatte og ikke 

hoppede over på et andet spor, angår den affirmative viden, jeg havde set omridset af at kunne 

oparbejde (Sedgewick, 2003b). Ved at åbne for affirmative læsninger ved begrebssættelse af lokalt 

levet ledelsesliv var ambitionen at skabe kritisk, affirmativ viden baseret på empiri oparbejdet med 

en stemthed efter, hvad som blev til – altså hvad der blev begæret, når der blev ledet. Jeg var 

således optaget af at kunne drive affirmative analyser frem som på kritisk vis kunne tilføje noget om 

lokalt levet ledelsesliv. Med den tilgang kunne gives plads til, hvordan såvel begær som 

ledelsesvilkår i de mange overlappende maskiner havde markant og konkret betydning for, hvordan 

dagligdagen som ledelse udspillede sig i begivenheder af ledelse på læringsudbytte. Diffraktive 

analyser og læsninger af levet ledelsesliv stod på spring. Lad os gå til analyserne.  
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DEL 4: Analyser 
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Kapitel 6: Policy-initierede temaforløb om ledelse på 
læringsudbytte 

Der ses et krav til skoleledelsen om at lede på en ny måde, som er med fokus på læringsudbytte. I 

den forbindelse skal vi nu se nærmere på temaforløb. Temaforløbene er forvaltningens design af, 

hvordan nye standarder for ledelse på læringsudbytte skal etableres som en ny skoleledelsespraksis. 

Vi skal se på, hvordan sådanne nye standarder for ledelse tager form i levet ledelsesliv – altså 

hvordan praksisfeltet oversætter dem (Brøgger, 2015; Coban, 2010). Herved ser jeg nærmere på 

overgange mellem forvaltningens og konsulenternes ambitioner, ordre-ord og drømme og den 

måde, praksisfeltet performer på i sådan overgang hvor de nye standarder skal oversættes til levet 

ledelsesliv. Hvordan tager skolelederne det ind? Vi skal således se på, hvad ledelse på 

læringsudbytte bliver til som, når forvaltningen på denne måde specifikt løfter temaet frem som en 

særlig fokus for skoleledelsen. Og når det i temaforløbene løftes frem som en indsats, hvortil 

lederne skal afsætte tid og opmærksomhed samtidig med daglig levet ledelsespraksis. 

Fire analytiske omdrejningspunkter 

Dette kapitel udgør ét langt analytisk forløb, hvor flere analyser af begivenheder tilsammen skal 

hjælpe mig med analytisk at svare på, hvad temaforløb af ledelse på læringsudbytte bliver til som, 

og hvordan de bliver til. Jeg har fire analytiske omdrejningspunkter: 

 En analyse af forvaltningens design af temaforløb knyttet til drømme, ordre-ord og nutidens 

samfund  

 Første temadag: en analyse af, at ledelse på læringsudbytte performes med produktbegær på 

potentialitet, og at forvaltning og konsulent performer nekroledelse på erfaringer fra 

tidligere forløb 

 Temadag midt i forløbet: en analyse af produktbegær og nekroledelse på aspekter af ledelse 

på læringsudbytte  

 Afsluttende temadag: en analyse af, hvordan dagligt ledelsesliv har skubbet til engagementet 

(som empirisk begreb) for den nye måde at lede på, samt angst hos lederen for at tale om 

faglighed og didaktik knyttet med affektiv økonomi 

 

 



143 
 

Analyserne i kapitlerne 6, 7 og 8 

Med dette kapitel påbegynder jeg en indflyvning fra et overordnet niveau, som begynder i analyser 

af laboratoriedesigns fra forvaltningen, der kan ses som grundrationale for den overordnede 

styrings- og skolemaskine. Derefter fortsætter en nedflyvning, hvor strukturen gennem kapitlerne 6, 

7 og 8 er, at vi her i kapitel 6 går fra analyse af forvaltningens design og videre til temadage med 

lederne og via deres fortællinger også er ude på skolen, når der skal observeres på undervisning. 

Derefter opholder vi os i kapitel 7 først lidt i vindfanget til skolen og træder derefter ind i skolen på 

strømpefødder gennem analyser af, hvordan der ledes på læringsudbytte i skofri skole. I kapitel 8 er 

vi indenfor i skolen til et møde mellem leder og lærere/pædagoger, og til sidst i kapitlet lander vi på 

lederens kontor. Vi kommer ikke helt ud i klasseværelset. Man kan sige, at det er en pointe i sig 

selv, at når ledelse på læringsudbytte begrebssættes, kan det ikke ske med empiri fra undervisnings-

lokalet. For derude var lederne ikke.  

Fra 2013 og frem er en mængde udviklingsforløb blevet sat i gang og gennemført netop med temaet 

omkring ledelse og elevers læringsudbytte i de danske kommuner. De forløb, vi skal se på i dette 

kapitel, er udviklingsforløb, som er sat i gang på initiativ fra kommuner.
8
 Det er ofte sket i 

samarbejde med lokale professionshøjskoler. Eller forløb er tilbudt af uddannelsessteder, hvor 

ledelser fra forskellige kommuner deltager.
9
 Flere af forløbene er blevet yderligere økonomisk 

understøttet af nogle af den én milliard kroner, som A.P. Møller Fonden har uddelt henover 

perioden 2014-2016, midler øremærket til udvikling af folkeskolen. Der er altså stor fokus hele 

vejen rundt på den udvikling, som man ønsker, henimod skoleledelsers direkte involvering i skolens 

output – elevernes læringsudbytte. I de kommuner, jeg har samlet empiri, synes observation at være 

den form, som forvaltningen forventer praktiseres hos skolelederne. Lederne skal arbejde med at 

samtale om og observere på lærerens undervisning. Det iværksættes eksempelvis ikke, så vidt vides, 

at ledere skal deltage i valg af fagbøger, for blot at nævne en anden mulighed. Men som vi skal se, 

så er: ”standards not implemented directly in everyday life. They are translated, and these 

translations may come in many shapes, sounds and appearances” (Juelskjær & Staunæs, 2015: 5). 

                                                             
8 Københavns Kommune, Ballerup Kommune, Greve Kommune, Roskilde Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, 

Guldborgsund Kommune.    
9 Her kan nævnes et forløb med deltagelse af 250 skoleledelser fra forskellige kommuner i et samarbejde mellem Ålborg 

Universitet og COK med opstart april 2015. 
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Den måde, dette kapitel bidrager til afhandlingens helhed på, er ved at se nærmere på, hvordan mit 

analyseobjekt bliver til, og hvad det kan blive til som, når det er løftet frem som et særligt fokus og 

en særlig arbejdsmåde. I dette kapitel ser jeg således særligt på: 

 Hvordan ledelse på læringsudbytte bliver til, og hvad ledelse på læringsudbytte bliver til 

som i overgange mellem forvaltnings og skoleledelsesniveau, når det særligt løftes frem som 

et krav om en ny måde at lede på. 

De analytiske begreber, som sættes i spil i denne analyse – hvorfor det er netop disse begreber, som er 

centrale, og hvordan vil vi møde dem gennem kapitlet 

De analytiske begreber, som særligt sættes i spil i kapitlet, er affektivitet, rytme og intensitet læst 

som en særlig affektiv økonomi, der performes som produktbegær og nekroledelse. Mit 

analyseobjekt begrebssættes således gennem stemninger samt stigninger og fald i intensitet, særlige 

rytmer og stemtheder. Som jeg beskrev i afhandlingens del 3, blev de to begreber produktbegær og 

nekroledelse centrale for mine analyser, fordi jeg ikke fandt ledelse på læringsudbytte i den form, 

jeg havde forventet – som ledelse på fagligt læringsudbytte. Begreberne hjælper mig således til at 

begrebssætte analytisk på en måde, hvor jeg, jf. mit forskningsspørgsmål, kan arbejde med 

begrebssætning, der giver mig mulighed for at belyse, hvordan der ledes i skolen på en måde, som 

åbner for andre typer fortællinger end dem, der fremhæves i the effective school research.  

Vi skal se produktbegær og nekroledelse omkring ledelse på læringsudbytte, og vi skal med de 

begreber også tæt på forvaltningens måde at lede på ledernes erfaringer fra tidligere temaforløb på 

samt i forbindelse med affektiv økonomi og ledernes undgåelse af særlige affektive stemtheder hos 

lærerne. Det, jeg desuden trækker frem med sådanne analyser, er en opmærksom på staccato-agtige 

sprogspil som en løbende uafsluttet, abrupt, kommunikation. Staccato-rytmen udvider jeg i kapitlets 

konklusion til en analytisk pointe om måden, skoleledelser leder på, som jeg giver navnet Staccato-

ledelse. Ambitionen med det er at angive en særlig, kort, afskåret, intens rytme for måden, der ledes 

på. Gennem kapitlet skal vi således se, hvordan noget af alt det, som der ikke lige var tænkt over, 

eller som ikke var planlagt, har performativ effekt, i forhold til hvad temaet for temaforløbene 

bliver til som. Vi møder også tegn på skolemaskinen, drømme og ordre-ord igennem kapitlet – men 

min fokus er på at begrebssætte begivenhederne under en affektiv linse.  

Den konklusion, jeg trækker ud af ovennævnte, er, at gennemgående synes lederen mest optaget af 

positive relationer til læreren og mindre optaget af eleverne og deres læring. Dog – social læring 
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løftes frem af og til. Men gennemgående må man spørge, hvor eleverne blev af. Endelig skal vi, 

som jeg nævnte ovenfor, se, at der stor set ikke bliver observeret på undervisningen imellem 

temaforløbene – et aspekt, som ellers var et omdrejningspunkt i designet af forløbene. Når man ser 

på, hvordan skolemaskinen har performet med produktbegær her på temaforløbene, synes det 

således, som at forvaltningens drømme og ordre-ord har haft mindre performativ effekt end sådanne 

affektive stemtheder, som lederne performer gennem forløbene omkring gode relationer til lærerne 

og elevens sociale læring.  

Forløbet gennem kapitlet 

Jeg indleder som nævnt med at analysere selve designet for temaforløbene. Herved skal vi se et 

design, som kan sammenlignes med naturvidenskabelige laboratorier ved den måde, der skal 

eksperimenteres med at indsamle erfaringer på, den åbenhed for eksperimentering, som er lagt i 

designet, og en tillid til, at viden skal indsamles via synet – som observation og ikke ved at bruge 

andre sanser. Her påpeger jeg kort, med hjælp fra Foucault, at det knytter an til en tillid til øjets 

epistemologi i en vestligt videnstradition. Og desuden påpeger jeg, at sådan frihed til at 

eksperimentere med egen ledelse, som ligger i designet, kan ses som tegn på nutidens 

kontrolsamfund, hvor frihedsregimet indgår som en dyd. Der er et kort afsnit om det. Min analyse 

af designet bruges til at foreslå drømme om potentialitet, frihed og uafsluttethed, som sammen med 

ordre-ord udgår fra forvaltningen, når skoleledere skal lede på læringsudbytte. Og altså som del af 

den måde, temaforløbene bliver til på. Der ledes med designet således på potentialitet. Produkterne 

kan optimeres i uendelighed, kunne vi læse tidligere. Den kapitalistiske mega-maskine driver 

rovdrift på begæret ved at idealisere tilblivelser, og ved at den vedligeholder en flydende realitet 

uden klare grænser (Krejsler, 2017, Lazzarato, 2014, Patton, 2006). Ambitioner knyttes på den 

måde til et løbende behov for optimering af ‘the human capital’ (s. 31).  

Efter analyse af designet, drømme og ordre-ord som tegn på den kapitalistiske mega-maskine og 

kontrolsamfundet sætter jeg dernæst mit eget posthumane laboratorium. Felten har selv sat et fokus, 

som svarer til mit analyseobjekt, ledelse på læringsudbytte. Man har udpeget ledelse på 

læringsudbytte som temaet for temaforløbene. Det betyder, at jeg kan undersøge hvordan, og på 

hvad, der performes produktbegær og nekroledelse, når netop ledelse på læringsudbytte bliver til i 

temaforløb. Ved at felten præcist har udpeget for mig, at ”dette kan forstås som ledelse på 

læringsudbytte”, har jeg således fået hjælp til at få øje på et eget lille posthumant 

forskningslaboratorium.  

 



146 
 

Efter således at have talt om laboratorier i dobbelt forstand tager vi fat på den levede praksis i 

temaforløbene. Der kommer analyser af tre temadage. Jeg analyserer en indledende dag, en dag 

midt i forløbet og en dag, efter at forløbet er afsluttet.  

Lad os se først på, hvad temaforløbene konkret skal gå ud på, og hvorfor man afholder dem – sådan 

som det fremgår hos forvaltning og konsulenter.  

Temaforløbene – en analyse af forvaltningens design af temaforløb knyttet 
til drømme, ordre-ord og nutidens samfund  

I de papirer, som følger med gennemførelsen af temaforløbene, kan læses, at forløbenes mål og 

formål er informeret af forskningsviden. Forløbene begrundes således:  

Internationale undersøgelser viser, at det har stor effekt på elevernes læring, hvis 

lærerne modtager supervision og feedback på deres praksis, og skoleledelsen 

forventes i forbindelse med folkeskolereformen at komme tættere på elevernes læring 

og skolens undervisning. (Temaforløb A, s. 1)  

Her knyttes således an til en særlig ”brille” omkring forskning, som jeg læser som en markering af 

en særlig tyngde for designet af temaforløbets indhold og form. Her kan sammenlignes med, at man 

i laboratorier medtager øvrig forskning om det emne, man undersøger. Det gøres for at informere og 

sætte retning på ens undersøgelse. Når lederne skal eksperimentere med, hvordan de leder på 

læringsudbytte, medtages her forskning om, hvordan det kan gøres, ved at henvise til forskning fra 

OECD. I samme papirer fra temaforløbenes design kan læses, at der i OECD-rapporter peges på, at 

danske ledere bør være tættere involveret i elevernes læringsudbytte og lærernes undervisning: 

”OECD anbefalede i maj 2011, at Danmark indførte systematiske vurderinger af lærernes 

undervisning” (ibid.:1). Det er måske ikke overraskende, at der i designet af temaforløbene henvises 

til international forskning. Anbefalinger fra OECD har siden de første PISA- og TALIS-rapporter 

været en del af de input og udfordringer, som den danske folkeskole er blevet præsenteret for og er 

blevet holdt op imod (Pors & Staunæs, 2011; PISA, 2012; TALIS, 2013). Desuden kan i designet 

læses, at der stilles nye krav til ledelsen, og at undervisningen skal gøres til genstand for refleksion:  

Folkeskolereformen stiller nye krav til skolernes ledelse og åbner samtidigt nye 

muligheder for læringsledelse med et målrettet sigte på at styrke elevernes 

læringsudbytte. Det bliver centralt, at undervisningen i højere grad gøres til genstand 
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for refleksion, og at lærere og ledere forholder sig til sammenhængen mellem mål, 

metoder og resultater. OECD peger på, at danske skoleledere er mindre involveret i 

understøttende ledelse af læring end den gennemsnitlige skoleleder i OECD. 

(Temaforløb A, s. 2) 

Her, i konsulentens oversættelse af OECD’s tekst, kan læses, at formålet med forløbene er, at 

ledelser nu skal involvere sig mere direkte i at styrke elevernes læringsudbytte. Skift i standarder 

formuleres ved at det nye understreges. Der er nye krav til ledelsen og nye muligheder for 

læringsledelse. Det kan videre læses, at formålet med temaforløbene, er:  

 At gennemføre og indarbejde systematiske observationer af lærernes 

undervisning 

 At skabe debat om, hvad der er god undervisning på den enkelte skole 

 At etablere et refleksionsrum på skolen, hvor kvaliteten af undervisningen er 

genstand for analyse og fremadrettede handlinger og udvikling 

Vi ser her, at formålet med de observationer, som gøres, er, at skabe debat og refleksion. 

Kommunikation og refleksion skal altså følge efter de resultater, som hentes ud af temaforløbene. 

Som vi skal se i empirien til de kommende analyser, er de metoder eller procesværtøjer, om man 

vil, som konsulenterne benytter, også metoder, som inviterer til medskabelse, kommunikation og 

refleksion hos lederne.  

Temaforløb læst som forvaltningens ”naturvidenskabelige” laboratorier for udvikling 
af ledelse på læringsudbytte 

Sådanne designs for temaforløb udpeger jeg nu analytisk som laboratorier. Udpegningen af 

forløbene som laboratorier er inspireret af Raffnsøe og Staunæs, kapitel 9, i Læringslaboratorier 

(2014). Ved analytisk at sætte temaforløbene som forvaltningens design af laboratorier hjælpes jeg 

til at gå efter sådanne stemtheder, som temaforløbene kommer med. Forløben er designet med 

særlige drømme og ordre-ord. Jeg skrev i kapitel 5, at skolen kan forklares som et maskineri, hvor 

gennempløjende aktiviteter, ordre-ord, begær og drømme bevæger sig, påvirker og påvirkes 

(Krejsler, 2017). Ordre-ord fungerer som både implicitte forudsætninger og som krav, der udtrykkes 

direkte (Patton, 2006). Ordre-ord lægger sig sammen i et netværk af udtryk, som fungerer som et 

regime, altså en orden: ”der omfatter et sæt af sociale teknologier, særlige former for samspil og 
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ideer om tilgange til miljøer og materialitet” (Krejsler, 2014: 38). Jeg ser således forvaltningens 

design af, hvad der kan sammenlignes med en art laboratorium, sat med rømme og ordre-ord om 

’særlige former for samspil og ideer om tilgange’.  

Forvaltning og konsulenter kalder det ikke selv for laboratorier. Men jeg ser et sammenfald mellem 

forvaltningens krav om en ny standard for ledelse og så deres fokus på, at lederne skal 

eksperimentere og også trække sig tilbage fra dagligdagens rusch som en mulighed for at udpege et 

design for eksperimenter med observation i laboratorium. For lederne sættes på arbejde på en særlig 

måde, og som vi så ovenfor med afsæt i, at forskning viser, at skal elevernes læringsudbytte styrkes, 

da skal lederne være tæt på elevernes læring. Ligesom i et ”rigtigt” laboratorium går man altså ind i 

et laboratorium, hvor man står på skuldrene af øvrig forskning. Målet er sat af forvaltningen. Der 

sættes rammer for forskningsprojektet, hvorunder man frit kan forske – sådan kunne det lyde, når 

jeg sammenligner med forskning i et laboratorium. Skoleledelsen skal altså eksperimentere med 

formen for den nye ledelsespraksis. 

Når jeg ser temadagene som et laboratorium, kan jeg desuden gå til dem som en tendens i tiden, 

hvor forvaltningen trækker på antagelser om: ”laboratoriets potentiale som populære 

udviklingsmotorer i organisationer” (Staunæs et al., 2014: 11). Man vil øjensynligt skabe forandring 

ved import af begrebet laboratorie og de konnotationer, der knytter sig med det begreb. Desuden 

kan formen ses som udtryk for en tendens i tiden, hvor frihed, potentialitet og uafsluttethed regerer 

(Deleuze, 1990/1995; Krejsler, 2017; Pedersen 2009; Juelskjær & Staunæs 2016). Der indgår 

således en standard for åbenhed og medskabelse i designet (og også i den måde, forløbene 

gennemføres på). Åbenhed indgår således som en subtil form for kontrol (Deleuze, 1990/1995; 

Krejsler, 2017) og er i spil på en måde, som netop kan refereres til takter i frihedsmaskinen i 

nutidens kontrolsamfund. Frihedsmaskinen i nutidens kontrolsamfund, der som vi så i kapitel 5, er 

en del af den kapitalistiske mega-maskine, hvori skolemaskinen også producerer. Det, jeg her har 

nævnt, kommer vi til længere nede i analysen. Her skal fokus først rettes mod, at jeg nu ser 

nærmere på laboratorium som et særligt slags laboratorium – et naturvidenskabeligt laboratorium – 

og nogle elementer, som indgår i sådant laboratorium. De elementer, jeg ser nærmere på er 

observation og eksperiment. Det gør jeg som nævnt, fordi det kan pege på sådanne drømme og 

ordre-ord som forvaltning og konsulenter performer forløbene med, og som medgår som 

performative effekter i den måde, temaforløbene bliver til på. Sagt på en anden måde, når der 

sammenlignes med et naturvidenskabeligt laboratorium, da kan vi samtidig få øje på et særligt 

begærsmaskineri, som kan skabe rettethed på en særlig måde. En rettethed med en særlig stemthed. 
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En stemthed af ledernes oplevelser af friheden til at afprøve og oplevelsen af over et halvt år at 

arbejde med en balancering af nærvær og distance ved at gå til og fra, når den nye måde at lede på 

skal praktiseres. Frihed forstået som muligheder for afprøvning og for at samskabe den kommende, 

nye, måde at lede på.  

Laboratorium 

Etymologisk stammer ordet laboratorium fra middelalderlatin og kommer af det latinske verbum 

laborare, som betyder at arbejde. Og det er arbejde, som udføres tilbagetrukket fra dagligdagens 

rush. Altså kan laboratorier for skoleledelser ses som en forvaltningens ambition om en 

tilbagetrækning fra den daglige ledelse og drift på skolen til et særligt rum, hvor lederne arbejder 

med at udvikle deres ledelsespraksis ved at observere undervisning. Man kan sige, at de skal gå ind 

i et læringslaboratorium for egen ledelse (Raffnsøe og Staunæs, 2014).  

I et: ”laboratorium arbejdes ikke på en hvilken som helst måde, og laboratorier er ikke et hvilket 

som helst sted” (Staunæs et al., 2014: 7). Og i disse laboratorier for lederes observation af 

undervisning arbejdes heller ikke på en hvilken som helst måde. Skolelederne skal se på 

undervisningen efter nærmere aftale med læreren om, hvad der skal observeres, og de skal så 

bagefter sammen tale om, hvad lederen så. Det foregår heller ikke et hvilket som helst sted. Selve 

observationen forgår i skolen og klasserummet, hvor lederen observerer og taler med lærerne. 

Viderebearbejdning gøres så i ”studerkammeret” både før og efter.  

Det er på den baggrund, at jeg læser en mulighed for at sammenligne med et klassisk 

naturvidenskabeligt laboratorium inde i dette design af temaforløbene – i mikroskopet observerer 

man et udvalgt udsnit af verden og bearbejder dernæst sine fund i studerekammeret. Lederen 

observerer en udvalgt del af skolelivet, nemlig undervisning, og bearbejder dernæst sin viden på 

temadagene. Lederne er ikke tilstede på skolen, de opholder sig på et kursussted, eller, når de er på 

skolen, er ambitionen, at de er trukket på afstand af daglige opgaver for at lære sig om kommende 

opgaver – at observere på lærernes undervisning ude i klasserne. Altså seriøst arbejde genereret 

gennem distance, tid og observation.  

Observation – øjets epistemologi  

Vi kan læse i citatet fra forvaltningens design ovenfor, at et formål er, at der skal indarbejdes 

’systematisk observation’. Observation er således omdrejningspunkt for designet. På temadagene 

skal tales om, hvordan man kan observere, og imellem temadagen skal der observeres undervisning, 
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som skal drøftes på en efterfølgende temadag. Lad os gå tættere på, hvordan observation kan 

forstås, og hvordan det kan påvirke temaforløbene, at observation er så markant en spiller.  

Den etymologiske betydning af observation har sin oprindelse i latin og er knyttet til ”performance 

of a religious rite” og ”a watching over” (Nudansk Ordbog med etymologi). Begrebet udvikler sig 

op igennem det 15. århundrede til at betegne opmærksomhed på faktuelle handlinger eller 

sansninger i betydningen ”a remark in reference to something observed” (Nudansk Ordbog med 

etymologi). Der er to relevante opmærksomhedspunkter her. Det første er, at begrebet observation 

allerede indeholder en ledelsesdimension. Lederen monitorerer lærerens undervisning ’watching 

over’. Kontrol performes altså ved at se og overvåge gennem observation. Desuden kan lederen 

kommentere, ’remark’, det, hun har monitoreret. Det andet er, at handlingerne bliver gennemført, 

som ritualer til ’glæde for noget større’- i den etymologiske betydning er det et religiøst ritual til 

glæde for guden. Altså en stemhed, som intensiveres, ved at observation sker til glæde for noget 

større. Når det angår ledelsesobservation kunne det være handlinger til glæde for elevernes 

læringsudbytte, som var dette større.  

Forvaltningens formål var, som nævnt, at der skal indarbejdes systematisk observation. Observation 

kan således ses som forvaltningens gennempløjende aktivitet via designets ordre-ord om, at lederne 

skal observere. Ordre-ord lægger sig sammen i et netværk af udtryk, som fungerer som et regime, 

der omfatter et sæt af sociale teknologier og former for samspil (Krejsler ovenfor); her vist knyttet 

til drømme og ambitioner for et skift i standarder henimod øget fokus på output. Observation er det 

redskab, hvormed sådan fokus kan skabes. Vi ser her altså en præmis om synlighed – der skal 

observeres. Og som et ”ægte” naturvidenskabeligt eksperiment skal der være systematik – måske 

forstået som en særlig måde at notere på, når der eksperimenteres, f.eks. i skemaer eller som 

gentagne tidsintervaller for observationerne. Her ses implicitte forudsætninger om systematik, og at 

”det skal kunne ses” som del af skolemaskinen – en præmis, som egentlig tages for givet og ikke 

diskuteres. Den præmis kan altså ses som en del af et fungerende regime i skolemaskinen. Jeg 

folder således ud på disse begreber, fordi jeg læser dem, som at de konnotationer, de kommer med, 

har performativ effekt på den måde, temaforløbene kan blive til som. Her har vi set, at laboratorium 

således kommer med konnotationer om rationel viden. En måde at sætte temaforløbene på, som 

underststøttes af, at der skal observeres. Lad os se på det begreb, observation.  
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Observation – en særlig måde at skabe viden på som en øjets epistemologi 

En læsning kan altså være, at der med vendingen ’systematisk observation’ formuleres drømme og 

ordre-ord efter en særlig måde at skabe viden på. Det er en antagelse om øjets epistemologi, som jeg 

her knytter nogle bemærkninger til som en antagelse om at skabe rationel viden ved at se. Derfor 

kan det, som har relevans, observeres i undervisningsrummet. Sådan synes rationalet at være både i 

formålspapirerne og ved den måde, forløbene blev afholdt på. På temadage gjorde konsulenterne 

meget ud af hvad det var, man kunne/skulle se efter. Der var eksempelvis oplæg af en af tidens 

markante inspirationskilder, John Hattie, om hans tegn på læring (Hattie, 2009, 2013; Knudsen, 

2015) og om, hvordan man kunne lade sig inspirere af Marte Meo metoden. En metode, hvor man 

filmer og dernæst sammen analyserer, det man ser på filmen (Roug, 2004).  

Med dette omkring det værdifulde i observation kan henvises til en klassisk diskussion af øjets 

epistemologi, som har sin oprindelse i renæssancen og tager fart derfra. I Ordene og tingene skiver 

Foucault om, hvordan observation fik forrang, blandt andet gennem opfindelsen af mikroskopet, og 

endvidere:  

I streng forstand kan man sige, at den klassiske tidsalder har anstrengt sig for, om ikke 

at se så lidt som muligt, så i det mindste frivilligt at begrænse sit erfaringsfelt. Siden 

det 17. århundrede er observationen en sanselig erkendelse forsynet med nogle 

betingelser, der systematisk er negative [...] udelukkelsen af smagssansen [...] 

begrænsning af følesansen; en næsten udelukkende forrang til synet [...] at observere 

er da at stille sig tilfreds med at se. (Foucault, 2006: 138-139)  

I forhold til observation peger Foucault altså på, at en sådan forrang til synssansen, som opfattes 

positivt, samtidig betyder, at andre sanser skubbes ud og konstitueres som negative. Vi lærer så at 

sige at nøjes med synet. Vi stiller os ’tilfredse med at se’. Jeg har dette med for at pege på, at 

designet for temaforløbene er bundet op på, at lederne ser. Man har tiltro til synssansen som 

lederens adgang til at vide noget om undervisningens produktion af læringsudbytte. Vi skal se i 

analyserne nedenfor, at det påvirker på en måde, hvor lederne taler om, hvordan der kan opstå angst 

hos lærerne. Sådan affektiv effekt havde man måske ikke regnet med, da man designede forløbet. 

Og en bemærkning mere er, at andre sansninger, som eksempelvis en stemning i rummet, eller 

hvordan det mon opleves at lære på strømpefødder (se kap. 7), ikke får samme status af valid viden 

om undervisningens læringsudbytte i dette design af temaforløb. Men heroverfor skal nævnes, at 
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lederne synes at orientere sig bredere. I forhold til sådan forrang til øjets epistemologi, som ligger i 

designet, fortalte lederne, om at de gjorde noget mere end alene at se. Man kan måske sige, at deres 

praksis informeres af mere end det design for temaforløb, som skal rette ledernes begær henefter 

observation – og måske synlig læring (Hattie, 2009, 2013). Således fortalte en leder på en temadag, 

at hun til læreren havde bemærket følgende: ”Det er simpelthen bare så dejligt at komme i din 

klasse”. Hun havde altså brugt andre sanser end synssansen til at dømme god stemning. Hun talte 

om en sanselig erkendelse i form af en oplevelse. Lederen taler altså om andet og mere end viden 

gennem øjets epistemologi. Hun taler om stemthed. Der er således en forskel på den måde, forløbet 

er designet på, og så den måde, lederen performer på (Juelskjær & Staunæs 2016). Temaforløbene 

er designet med tillid til øjets epistemologi. Men lederen performer med tillid til at kunne opleve en 

stemning i klassen som en måde at vide noget på. Pointen med afsnittet her er således at pege på, at 

noget kan blive skåret fra i sådant design, hvor der skal observeres. Og det kan der, netop fordi man, 

jævnfør Foucault ovenfor, frivilligt begrænser sit erfaringsfelt til observation som en specifik 

sanselig erkendelse. En sanselig erkendelse der samtidig er ’forsynet med nogle betingelser, der 

systematisk er negative [...] udelukkelsen af smagssansen [...] begrænsning af følesansen’(jf. citatet 

af Foucault oevnfor) (ibid.). Det jeg foreslår her, er, at ved at bruge klassiske, traditionelle, metoder 

giver man den måde, man beder lederen om at arbejde på et, måske eftertragtet, skær af neutralitet – 

de skal blot observere. Men det er måske netop sådant rod og snavs, som lederne observerer, og 

som har betydning for, hvad ledelse på læringsudbytte kan blive til som (Lather, 2004). Således 

hørtes på temadagene bekymringer, som lød; ”hvad nu hvis vi ser noget, vi ikke så gerne ville se?”. 

Eller sagt på en anden måde – lederne var tilsyneladende så udmærket klare på, at idealet om alene 

at observere på få, afskårne ting ikke kunne praktiseres i levet ledelsesliv. Desuden kan man spørge 

– hvad nu hvis det, som der skal fås øje på, læringsudbytte og læring, ikke alt sammen ”bare” kan 

ses?  

Med henvisning til mine pointer fra Frichot i kapitel 5 kan siges, at der på den måde sker en 

’counter-actualisation’ af andre måder at skabe viden på.  

Diskussionen omkring observation efter synlig læring går jeg ikke længere ind i her. Det vil føre 

mig for vidt omkring. Formålet med afsnittet her omkring observation, konnotationer af neutralitet, 

tillid til evidens og synlig læring har været at gøre opmærksom på selvfølgelighederne – altså på, at 

gennemkrydsende ordre-ord om observation påvirker og påvirkes på særlige måder gennem 

temaforløbene, når lederne performer på læringsudbytte. Måder, hvor noget kan blive til, og andet 

glider ud.  
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Desuden nævnte jeg ovenfor, at vi i analyserne skal se, at angst (eller måske snarere ubehag og 

forlegenhed) synes at blive en utilsigtet performativ effekt af krav om observation på undervisning. 

Måske kan netop observation, og de selvfølgeligheder, som begrebet kommer med, have påvirket, 

at der næsten ikke bliver observeret. Netop fordi det kommer med nævnte konnotationer. Ihvertfald 

hører vi lederne være bekymret for, hvad det ”greb” sætter i gang. Det hørte vi ovenfor, og det skal 

vi høre om i de kommende analyser.  

Vi skal nu kort se nærmere på eksperiment som begreb. Jeg minder her om, at det, jeg er i færd 

med, er at folde sådanne begreber ud, som kan siges at indgå i skolemaskinen i form af 

forvaltningens drømme og gennemkrydsende ordre-ord, som knytter sig til designet og afholdelsen 

af temaforløbene. Jeg skrev i kapitel 4, at ’maskinen [...] kan ikke defineres qua et bestemt indhold’. 

Samtidig kan mindes om, at ordre-ord fungerer som et regime – en orden, der ’omfatter et sæt af 

sociale teknologier, [og] særlige former for samspil’ (Krejsler, s. 103). Ordre-ord medgår således 

som mulighedsbetingelser for, hvad ledelse på læringsudbytte kan blive til som. Derfor definerer 

jeg ikke nærmere, hvad sådanne aktiviteter og ordreord er – men ser efter dem, som de optræder i 

form af performative effekter og affektivitet, som vi nedenfor i analyserne fra temaforløbene skal se 

nærmere på som stemtheder – affekt og begær i levet ledelsesliv.  

Eksperiment – en risikabel affære for lederne 

Eksperiment betyder forsøg: ”som har til formål at undersøge, understøtte eller modbevise en tese 

eller en teori” (Staunæs et al., 2014: 7). Man har altså en formodning om et fænomen, en tilstand 

eller en genstand i verden, som undersøges med det formål at få styrket eller afkræftet ens 

formodning. Af særlig interesse her kan vi sige om et eksperiment, at det kan: ”referere til 

handlinger, som skal igangsætte og undersøge noget nyt for at samle erfaringer, evt. af en risikabel 

art” (ibid.: 7). Det er det, der er på spil her. Lederne skal handle på skolen for at samle erfaringer 

omkring en ny praksis på skolen, nemlig lederes observation af undervisning. Der skal undersøges 

formodninger om lærerens undervisning – sammen med lærerne. Med tanke på, hvad jeg skrev i 

kapitel 2 om, at et sådant fokus på elevernes læringsudbytte er et skift i standarder fra input til 

output, skal der nu samles erfaringer om at lede på output ved at observere. Det er måske af 

risikabel art. Jeg nævnte ovenfor, at en leder spurgte: ”Hvad nu hvis vi ser noget, vi ikke vil se?” – 

måske fordi det ville forstyrre sådan samskabende måde, at udvikle fokus på læringsudbytte på, som 

designet ellers inviterer til. Det, som jeg trækker frem fra eksperiment, er altså, at det, der 

eksperimenteres med, kan indebære en risiko. I et naturvidenskabeligt eksperiment – som jeg 
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ovenfor påpegede, at forvaltningens design kan sammenlignes med – kan det hele måske springe i 

luften. Ledelser kan måske også blive rystet eller ændret på måder, så det ikke lige er til at reparere 

igen, for de nye standarder kan forstås som en (ny) opskrift på virkeligheden (Brøgger, 2015; 

Coban, 2010), og med nye standarder meldes således om en ny virkelighed med fokus på output – 

for ledere, for lærere og for elever. Vi skal i analyserne nedenfor se, at lederne både performer en 

opmærksomhed på lærerenes trivsel (Gylling, 2014) og på, at angst kan opstå som negativ effekt 

under sådanne tiltag, og at spændinger omkring forstyrrelser af dagligdagens ledelsespraksis skabes 

og hvirvles op. Man plejer ikke at tale fag og didatik med lærerene, høres det (også jævnfør 

afhandlingens indledende citat). Det tolker jeg som et udtryk for skoleledernes opmærksomhed på, 

at eksperimentets performative effekt også kan være effekter, som man ikke ønsker sig.  

Laboratoriedesignet som del af nutidens samfund  

Jeg bevæger mig nu hen til maskiner og samfundsregimer. Som nævnt læser jeg måden, 

temaforløbene er designet på, som en performativ effekt af den kapitalistiske maskines friheds- og 

potentialitetsregime. Det er et åbent design, med plads til eksperimenter og samskabelse med 

drømme og begær efter, at skolelederne skal eksperimentere med en ny måde at lede på. 

Forvaltningen leder på potentialitet; hvad kan ledelse på læringsudbytte blive til som, og hvordan 

kan det blive til på nye måder?  

Med analytisk retning efter tematikken, frihed og potentialitet som et tegn på nutidens 

kontrolsamfund rammesætter jeg nu designet af temaforløbene yderligere. Herved knytter jeg 

således designet af temaforløbenes og deres gennemførelse op på, at Deleuze udpeger åbenhed, 

konstante bevægelser og løbende kommunikation som et tegn på nutidens samfund (og den løbende 

kommunikation skal vi siden høre om i form af det, jeg i metodekapitlet gav navnet staccato-

sprogspil). Lad os se lidt nærmere på det.  

Deleuzes omtale af kontrolsamfund 

I et legendarisk efterord: Postscript on Control Societies skriver Deleuze om vores tid: “Control 

societies are taking over from disciplinary societies” (1990/1995: 178). Sådan samfundsform er 

kendetegnet ved: ”ultrarapid forms of apparently free-floating control” (ibid.: 178). Når jeg nu 

analytisk knytter designet af temaforløbene op på kontrolsamfundet, er det vigtigt at pointere, at 

tidligere samfundsregimer stadig har agens – de er ikke forsvundet. Men det, jeg får øje på her, er 
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altså tegn på kontrolsamfundet.
10

 Her oplever jeg resonans til temaforløbenes design. I en samtale 

med Antonio Negri i1990 siger Deleuze: 

We’re definitely moving towards control-societies that are no longer exactly 

disciplinary. Foucalt [...] was actually one of the first to say that we’re moving away 

from disciplinary societies, we’ve already left them behind. We’re moving towards 

control societies that no longer operate by confining people but through continuos 

control and instant communication [...]. One can envisage education [...] giving way to 

frightful continual training [...]. In a control-based system nothing’s left alone for 

long. (Deleuze, 1990: 3-4)  

 

Deleuze taler videre om: “Forms of ceasless control in open sites” (ibid: 3-4). Det er således måder 

at leve på i nutidens samfund, hvor Deleuze udpeger åbenhed, konstante bevægelser og øjeblikkelig 

kommunikation fremfor disciplinering, begrænsning og afslutning. Han gør det ikke i et opgør med 

Foucault, men i takt med Foucault i dette citat (der som bekendt ved sine genalogiske undersøgelser 

udpeger disciplineringssamfundets funktion i slutningen af det 19. århundrede). Intet får lov at blive 

til uden kontrol. Det hele lægges ind under et kontrolregime. Vi kan ud af citatet læse en dobbelthed 

om, at uddannelse på en og samme tid bliver til i form af gentagelser, gentagne træninger, samtidig 

med en konstant åbenhed, som gør, at træningen aldrig hører op – måske fordi det som gentages 

samtidig også forandres, så det er alligevel ikke helt det samme. “Deleuze shows that in the 

societies of control one is never done with anything”. (Lazzarato, 2006: 178), (Deleuze, 

1990/1995).  

Sådan træning, som ikke hører op, kan jeg få øje på, når jeg betragter temaforløbenes design. 

Designet er om gentagne træninger, som skal udvikles sammen med lærerne – og det netop samtidig 

med en konstant åbenhed, som måske gør, at træningen aldrig hører op. For temaforløbene er blot ét 

forløb i rækken af, hvad der kan forekomme som uendelige rækker af temaforløb og 

ledelsestræning sat i værk af forvaltningen. Og vi skal netop se i analyserne, at et nyt temaforløb, 

hvor lærerne skal ud sammen og observere på hinandens undervisning, allerede er sat i værk inden 

det temaforløb, som vi ser nærmere på, er afsluttet. Der performes altså en konstant åbenhed for nye 

muligheder, og intet hører op. Forvaltningen performer løbende nye tiltag, der lapper ind over 

                                                             
10

 Vi kan således læse om epoker af suverænitets- og disciplineringsregimer (Krejsler, 2017). Men sådanne analytisk epokale 
begreber skål åltså: ”Ikke forstås i for streng forstand [...] konkrete skolesammenhæng vil altid indeholde elementer, der giver 
resonans til disciplinære såvel som post-disciplinære måskiner og regimer” (Krejsler 2017: 28). Deleuze taler om at, der sker 
en glidende transformering: ”Discipline would [...] begin to break down as new forces move(s) slowly into place” (ibid.: 28). 
Der tales således om glidninger hvor gamle former stadig har agens, men langsomt glider i baggrunden.  
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hinanden (Lenz-Taguchi, 2010). Det er aldrig færdigt. På den måde er det aldrig godt nok, så man 

kan afslutte en given opgave (Pedersen, 2009). Sådan tager kontrollen en subtil form i nutidens 

samfund – som en evig åbenhed og stræben efter potentialitet. Man – og ledelse – er altid på vej til 

at bliver noget andet (det skal vi også se et eksempel på i kap. 8, hvor lederen tilbyder en dreng, at 

blive til en anden elev end den, der har været hidtil), (Juelskjær & Staunæs, 2015; Staunæs, et al. 

2009).  

Jeg skrev ovenfor, at sådanne tegn på samfundsformer ikke skal forstås for adskilt. Tidligere 

samfundsformers suverænitets- og disciplineringsregimer har således agens i nutidens samfund. På 

temadagene kan således ses sådanne tegn på andre regimers agens. Reformens ordre-ord kan forstås 

som tegn på et suverænitetsregime. Med lov og aftalestof styres på skolen og dens ledelse fra en 

ekstern agent. Tegn på disciplinering ses ved, at der performes en overvågning fra forvaltningen på 

den indledende temadag – de deltager og er næsten helt tavse. Kontrol performes ved at se og 

overvåge gennem observation (Foucault, 2006). Lader lederne sig disciplinere? Lader lederne sig 

styre af suverænitetsregimets lovstof? Måske. Men vi skal se i analyserne, at den måde, ledelse på 

læringsudbytte bliver til på, forekommer langt mere rodet og uforudsigelig, end at det alene kan 

forklares på den måde. Vi skal se, at der performes andet begær end det begær, der gennem 

temaforløbenes design blinker som ordre-ord fra forvaltningen om at observere undervisningen med 

henblik på at styrke fagligheden. Vi skal se, at den pædagogisk-psykologiske maskines ordre-ord og 

gennempløjende aktiviteter, sammen med dagligdagens tvingende her og nu opgaver, performer 

med stærkere intensitet og således har langt mere agens. Jeg forstår her den pædagogisk-

psykologiske maskine som en abstrakt maskine, der som dominerende diskurser gennemtrænger 

kroppe, og som en art god eller ond ånd gennemtrænger de konkrete maskiner (her skolemaskinen) 

(jf. s. 101), (Krejsler, 2017). Og når jeg, med link til det affektive felt går tættere på, kan jeg her 

pege på, at den gode eller onde ånd kunne studeres ved det analytiske begreb psy-ledelse. Der ledes 

gennem psykologiske, pædagogiske aspekter (Staunæs, et al., 2009; Rose, 1996). Men her, hvor jeg 

er gået hen til maskiner og regimer, forstår jeg det som den pædagogisk-psykologiske maskine der 

gennemkrydser verden og andre maskiner – her skolemaskinen. Senere skal vi se performative 

effekter af den pædagogisk-psykologiske skolemaskine. Altså hvordan påvirkninger ses helt tæt på 

lokalt levet skoleledelsesliv. 

Kontrolsamfundets sammenhæng til frihed, potentialitet og uafsluttethed ses med designet af 

temaforløbene, i form af at der med det åbnes for en mulig stemthed, som kan knytte an til ledernes 
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oplevelser af frihed og produktbegær efter potentialitet for temaforløbet. Og vi skal da netop også se 

i analyserne, at lederne på den første temadag performer produktbegær på, hvad ledelse på 

læringsudbytte kan blive til som. Men friheden til at afprøve er rammesat efter de nye standarder for 

ledelse, som er, at ledelse på læringsudbytte skal blive til som en ny måde at lede på, hvor fokus er 

på output for elevernes læring og med videnskabsidealer klistret på om at skabe neutral viden. Altså 

en særlig måde, hvorpå frihed og kontrol danner par, og hvori lederne agerer, når de performer 

begærligt med en specifik rettethed. Vi skal således se, hvad der da produceres omkring ledelse på 

læringsudbytte i temaforløbenes socialitet med sådan stemhed af frihed og drømme om observation.  

Ekskurs om fravalgte analysemuligheder  

Her foretager jeg en lille ekskurs omkring ambitionen med denne afhandling. For man kunne sige, 

at med ovenstående gives jeg muligheden for at sætte et plot for min undersøgelse af reformens 

krav om ledelse på læringsudbytte, hvor jeg går analytisk efter, hvad maskinerne producerer under 

vilkår hvor: ”We have left the epoch of discipline to enter that of control” (Lazzarato, 2006: 171). 

Jeg ville ud ad den vej kunne vise tegn på, hvordan det åbne kontrol-samfund opererer med åbenhed 

og forandringsparathed som en dyd og som et krav, der kan forstås som subtile former for 

undertrykkelse. Men det er som nævnt flere gange ikke den vej, jeg går. Hos Deleuze ses begær 

med en forrang overfor magt (som vi så i kap. 5) – og det er her, ved vitalisme og begærets 

produktivitet, jeg sætter min undersøgelse ind (også jf. kap. 5). 

At blikke temaforløb som laboratorier i dobbelt forstand – om forskerens posthumane 
laboratorium 

Jeg har ovenfor opholdt mig ved udpegningen af designet for temaforløbene som en opfordring til 

at eksperimentere i laboratorier. En udpegning, som jeg desuden knytter til stemtheder og 

produktion af og i frihed, potentialitet og uafsluttethed i nutidens samfund. Ved netop at designe 

forløbene sådan ser vi således den kapitalistiske mega-maskine arbejde på en måde, hvor policy- og 

forvaltningsniveau agerer som det, der sætter strøm til specifikke drømme og ordre-ord om den nye 

måde at lede på. Men laboratorium kommer i spil i dobbelt forstand i dette kapitel, nemlig som: 

 Et laboratorium, der fremkommer ved en analyse af designet for temaforløb, og som vi så 

ovenfor som rammesat i relation til et naturvidenskabeligt laboratorium.  
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 Et laboratorium, der er mit posthumane forskerlaboratorium, hvori jeg går rundt inde i felten 

og ser efter, hvad ledelse på læringsudbytte bliver til som ved diffraktiv læsning gennem 

affekt og begær.  

For, med et forskerblik ser jeg et laboratorium om, hvordan ledelse på læringsudbytte bliver til, 

udspille sig i kondenseret form lige for næsen af mig. Det gør jeg fordi, felten har sat fokus på mit 

analyseobjekt, ledelse på læringsudbytte, i temaforløbene. Og det laboratorium, har jeg adgang til 

gennem feltarbejde. Ved således at gå til disse temaforløb, som felten selv har defineret som 

værende om ledelse på læringsudbytte, kan jeg sige noget om stigninger og fald i intensitet, når der 

bliver ledet på læringsudbytte. Altså hvordan funktionen ledelse og fænomenet læringsudbytte 

bliver til læst gennem affektivitet. Jeg kan således analytisk spørge til de performative effekter af 

eksperimenterende ”naturvidenskabeligt” læringslaboratorium for ledelse på læringsudbytte – hvad 

skabes af praksisser hos lederne? Jeg har allerede peget på, at idealer om evidens og synlighed, som 

kan forbindes med laboratoriedesignet (sammen med, at der skal eksperimenteres), kan have 

performative effekter på, hvad temaforløbene bliver til som – alene ved de konnotationer, som 

sådanne begreber kommer med. Mit posthumane laboratorium, hvori der eksperimenteres med mit 

analyseobjekt, ledelse på læringsudbytte, kan således hjælpe mig til at oparbejde viden om, hvordan 

sådanne nye standarder for praksisudvikling finder fodfæste i levet ledelsesliv gennem 

forvaltningens design skruet sammen på netop denne måde. 

Nu til analyser af temaforløbene. Altså den analytiske begrebssættelse af, hvad forskeren så i sit 

posthumane laboratorium. Her analyseres de begivenheder, jeg har skåret ud til analytisk 

begrebssættelse gennem affekt og begær (jf. kap. 4 og 5). Det betyder, at forklaringer gennem 

maskinbegrebet glider noget i baggrunden. Det gør de, for at jeg kan holde fokus tæt på levet 

ledelsesliv i de specifikke begivenheder, som begrebssættes gennem affekt og begær.  

Nu bliver det lidt mere uldent og rodet. Men det er med velberådet hu. Jeg pegede med Lather  

(s. 55) på, at netop rod og snavs forstås som lederaktiviteter og ikke som forstyrrende elementer, 

som spærrer for ledelse (Pors & Staunæs, 2011; Ratner, 2011). Med den optik, jeg begrebssætter 

gennem, tilbydes altså analyser af performative effekter for ledelse på læringsudbytte sammenvævet 

med dagligdagens rod og mangfoldige hændelser (Amhøj, 2007; Bjerg, 2011; Brøgger 2015; 

Cawood, 2007; Juelskjær, 2009; Kofoed, 2004; Staunæs, 2011, 2012; Søndergaard, 1996, 2002, 

2005). Og de bliver til i begivenheder, der forstås som produktionen af det, som er muligt, når 

dynamikker interagerer i øjeblikket (Dyke, 2013; Frichot, 2005). Og gennem fortåelse af verdens 
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natur, som at begær producerer, samt at den rettethed, hvormed der produceres, sker i socialitet 

(Pedersen, 2009, Krejsler 2016, 2017, Lenz-Taguchi, 2010). Som agenter i begivenheder, hvori 

ledelse på læringsudbytte bliver til, performes således et miskmask af forskelligt produktbegær og 

nekroledelse gennem drømme, ordre-ord og rytmer i en systematik, som blikker efter rod og 

multiple tilblivelser. I dette kapitel er dette specifikt læst og skrevet analytisk frem gennem 

stigninger og fald i intensitet, stemthed, tavshed, erindringer, staccato-rytmer samt performative 

effekter af den pædagogiske skolemaskine og kropslige erfaringer af kulde og varme, afstand og 

nærhed knyttet til godt og ondt. Ambitionen med analyserne er: ”reach[ing] an affirmative analysis 

of change processes in organisations” (Lohmann & Steyaert, 2006: 81). Og den måde, sådanne 

processer foregår på, skrives altså frem som langt mere uordentlige end sådan, som det ses, hvis jeg 

alene analyserede gennem ordre-ord fra policy-niveau. 

Først analyseres den indledende temadag. Her skal vi se nærmere på tre begivenheder. Den første er 

en analyse af, hvordan lederne performer produktbegær på den nye form for ledelse, ledelse på 

læringsudbytte. I den næste ser vi nærmere på sådanne affektive økonomier, som kan være i spil i 

forbindelse med ledernes observation på undervisningen, og den sidste begivenhed udgør en 

analyse af, hvordan en affektiv stemhed, som synes at få styrke af forvaltningens tidligere måder at 

svigte sådanne temaforløb på, hvordan sådanne affektive øjeblikke intensiveres, og hvordan 

forvaltning og konsulent performer nekroledelse ved at tie og ved at skifte emne. 

Første temadag; hvordan og på hvad performes produktbegær og 
nekroledelse?  

På temadage er der en del gruppesamtaler. Gruppestørrelser på sådanne temadage kan gå fra små 

grupper af 3 og til omkring 12-14 deltagere. Gruppesamtaler er en måde at tale sammen på, som har 

en særlig form og karakter, der adskiller sig fra eksempelvis monolog eller dialog. I det følgende ser 

jeg gruppesamtalerne som: ”et produktionssted, som en materiel-diskursiv praksis, med sin egen 

dynamik” (Juelskjær, 2009: 93) – en særlig måde, som temadagene og ledelse på læringsudbytte 

produceres på. I sådanne samtaler er der altså ’dynamikker’ og måske ligefrem uskrevne regler om 

måder at gøre og sige noget på (ibid.: 93), og hvad der siges noget om. Jævnfør min bemærkning 

ovenfor om at lade maskinerne glide i baggrunden; for at holde fokus tæt på levet praksis tager jeg 

ikke her vejen ud af forklaringer omkring ordre-ord, men bliver ved dynamikker. Eller sagt på en 

anden måde: ved begær og intensitet, som det produceres i socialitet i den begivenhed, vi ser på. Jeg 
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ser, jf. Juelskjær, altså samtalerne som ’et produktionssted’, hvor der performes produktbegær 

gennem gruppesamtalerne som måder at gøre og sige noget på. Til analysen af den indledende 

temadag trækker jeg nu begivenheden ud og begrebssætter analytisk begær og intensiteter 

(dynamikker) performet i rummet. Denne begivenhed og de kommende begivenheder er nøje skåret 

ud, fordi jeg har vurderet, at der her særligt performes intensiteter af produktbegær og nekroledelse 

på ledelse på læringsudbytte. Med det mener jeg, som jeg skrev i metodekapitlet, at et parameter for 

analytisk frugtbarhed var, at der i mig opstod en affektiv opmærksomhed (Otterstad & Reinertsen, 

2015; Sandvik, 2015; Staunæs & Kofoed, 2016). Jeg har således skåret begivenheder ud til analyse 

ved at gå efter stigninger og fald i intensitet, som jeg kunne spore i materialet, og sådan som jeg ved 

gennemgangen genoplevede empirien, og desuden koblet med min viden om ledelse og om 

pædagogik.  

Lederne performer produktbegær på den nye form for ledelse, ledelse på 
læringsudbytte  

 

Vi er et stykke inde i afholdelsen af den første temadag. På en flipover noteres i en plenumsamtale, 

hvad man kan se af muligheder for ledelsesobservation af undervisning. Her kan læses:  

 Det kan skabe mere fokus på kerneydelsen 

 Det er en ny praksis 

 Det er muligheder for at få det iboende potentiale i den enkelte underviser i spil 

 Det kan blive meget givende for alle parter og spændende at være med i  

 Vi kan måske få fjernet fokus fra de svage elever og så fokusere på didaktik og indhold i 

undervisningen 

 Det giver mulighed for udvikling, både personligt og undervisningsmæssigt  

 Det er fokus på den gode undervisning, det gode læringsmiljø og et fælles sprog  

 

Med de udsagn ses og høres et produktbegær, som synes, at hente rettethed og intensitet gennem 

potentialitet. ”Tænk alt det gode, som det kan blive til med den nye ledelsespraksis med mere fokus 

på didaktik, den gode undervisning og dens indhold” – sådan kunne en overskrift på det affektive 

rum måske lyde.  
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Nu tager jeg nærmere fat på, hvordan der performes intensitet på temaet gennem det, som er listet 

op. Lidt udenfor orden skal et begejstret, spontant udsagn nævnes her: ”Det er et paradigmeskift”, 

hørte man en leder udbryde midt ud i rummet. Med det udsagn udtrykkes bare begejstring som 

sådan. Yes, nu sker der et skift – noget nyt bliver født. Sådant produktbegær på et paradigmeskift 

medgår til, hvad ledelse på læringsudbytte kan blive til som i kursusrummet. 

 

Der arbejdes med, hvordan man kan forestille sig samtaler og observation på undervisning. 

Fokus på didaktik og undervisning  

Om dette nye tema siger lederne, at der nu kan: ”Fokusere(s) på didaktik og indhold i 

undervisningen.” De potentielle muligheder udtrykkes i overordnede termer, ”didaktik” og 

”indhold”, som ikke gøres mere specifikke. Måske handler det om, at det styrker samarbejdet og 

oplevelsen af, at alle har samme retning. En sådan fælles retning kunne styrke glæden ved arbejdet. 

Eller, at lederen nu helt legalt kan komme tættere på planlægning, gennemførelse, didaktik og 

pædagogik, når lærere på skolen underviser, og at der gives en anledning til at være ude omkring i 

skolen i stedet for inde på kontoret. En sådan ny måde at lede på kunne styrke engagementet på en 

ny måske alvorlig, men også tillidsfuld måde. Man kan som skole opleve sig ”endnu mere” 

kompetent, rolig og glad ved dagens arbejde. Engagementet kunne også angå, at læreren kan styrke 

sin faglige udvikling gennem en styrket relation mellem leder og lærer, hvor man kan opleve 

anerkendelse mellem leder og lærere. Eller måske angår det, at aspekter af ens tidligere lærerliv 

med praktisering af konkret pædagogik, didaktik og undervisning genoplives og kan give ny glæde 

og energi til lederskabet (mange ledere er tidligere lærere).  
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Med de oplistede sætninger, og når jeg som forsker genbesøger rummet gennem erindringer og 

noter fra dagen, performes en åbenhed og positivitet overfor denne nye måde at lede på. Jeg læser 

det analytisk, som at der performes håb for det, som kan komme. Det kan læses på flip-overen at: 

”Det kan blive meget givende for alle parter og spændende at være med i”. Et håb og herved et 

produktbegær efter de muligheder, man ser. Det ”givende” er måske, at de nye standarder kan være 

anledninger til et engagement og en ildhu, som ledelse fremover vil kunne performes med, når der 

ledes med de nye standarder. Og når noget er spændende, kan det forbindes med en lidt kildrende 

åbenhed for det ukendte, en ny ledelse, som skal være ledelse på læringsudbytte. Men retningen 

synes ikke at være en ren import af de nye standarder (Brøgger, 2015; Coban, 2010). For her tales 

om indhold i undervisningen. Der tales om ”fokus på den gode undervisning”. I de nye standarder, 

som er kommet med reformen, er fokus på en ny ledelsesmåde. Nu angår det output – 

læringsudbytte, ledelse på læringsudbytte er således her vekslet til ledelse på læringsinput, hvis vi 

lytter til disse ledere. Det, som dog skal bemærkes her, er, at lederne på denne første temadag 

performer et engagement på denne nye måde at lede på, ledelse på læringsudbytte. Denne forskel 

mellem fokus på input overfor reformens fokus på output synes således ikke at forstyrre 

nævneværdigt her. Produktbegæret er på potentialitet forbundet med – ja, et pædagogisk 

læringsfokus – kunne man måske sige. Og sådant engagement på pædagogik og undervisning har 

været skubbet tilside i den tid, de har haft funktion af skoleledelse (jf. styring på skoleledelse som 

generel ledelse, kap. 2). Måske har man siden, man blev ledere, ikke beskæftiget sig så direkte med 

elevernes læring, som der lægges op til med de nye standarder og med disse temaforløb. Et 

”gammelt” engagement i form af produktbegær på elevernes læring kan således revitaliseres i dette 

fælles rum – og måske fremad i den kommende ledelse på skolen. Mon sådant skift i engagement 

”bærer igennem” kunne man spørge her. Og allerede her kan siges, at det gør det ikke. Som vi skal 

se, glider temaet over til, at der performes produktbegær på trivsel hos elever og gode relationer til 

lærerne.  

Opmærksomhed på muligheder for den enkelte lærers udvikling 

Det bliver ”givende for alle parter”, og det giver mulighed for: ”udvikling, både personligt og 

undervisningsmæssigt”, hører vi en leder sige. Endvidere: Med de nye standarder: ”er muligheder 

for at få det iboende potentiale i den enkelte underviser i spil”. Og måske kommer der både ”fokus 

på undervisningens indhold og lærernes mulighed for både personlig og undervisningsmæssig 

udvikling”- kan det videre læses på flip-overen. Jeg foreslår her, at der performes produktbegær på, 

hvad læreren potentielt kan blive til som, og at det knyttes med håb. Et håb, som adresserer nævnte 
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tidstypiske blik (kap. 2) på medarbejderen som en medarbejder, der løbende skal udvikle sig og 

hente stadig nye kompetencer frem til glæde for organisationen (Pedersen, 2009). Det er således 

ikke overraskende, at vi finder sådant engagement i udviklingen af medarbejderens ”iboende 

potentiale”, som vi så det formuleret på ledernes flipover ovenfor: ”Humane ressourcer har stået 

som centralt omdrejningspunkt for de sidste 30 års udvikling af ledelsesteori” (Gylling, 2014: 180). 

Håbet om og troen på medarbejderen som den, der til stadighed skal udvikle sig og hente nye 

ubrugte ressourcer frem til brug i organisationen, kan altså ses som ledernes imødekommelse af 

sådanne ledelsesmåder, som knyttes til fremherskende ledelsesteorier. På den måde fungerer håb 

som en motor – de nye standarder og deres performative effekt får forhåbentlig lærerne til at 

udvikle sig. Her ses således en tænkning om, at lærerne i sig har egenskaber, som under en sådan 

nyorientering i forbindelse med observation af deres undervisning vil kunne hente endnu ubrugte 

potentialer frem. Der performes produktbegær på, at den enkelte lærer boostes gennem oplevelser af 

”relevans for mig”.  

Et adultocentrisk perspektiv, når den nye måde at lede på skal ”ud at gå” 

Samlet ser vi altså i de udsagn, som var noteret på flipoveren, et håb om, at noget kan ske – 

drømmen om lærernes uforløste potentiale og drømmen om fokus på læringsmiljø og på 

undervisning, som kan revitalisere ledelsesopgaven. Med den nye ledelse, ledelse på 

læringsudbytte, kan både ledelse og lærere bevæge sig fremad mod nye praksisser og mod et 

arbejdsliv, som er givende og spændende. En enkelt sætning handler om noget, man gerne vil væk 

fra. Man ønsker sig mindre fokus på svage elever: ”Vi kan måske få fjernet fokus fra de svage 

elever.” Det er bemærkelsesværdigt, at kun ét udsagn direkte nævner elever. De nye standarder 

angår, at elevernes faglige læring (og trivsel) skal styrkes. Som nævnt er det et skift i fokus fra input 

til output. Lederne synes optagede af input – af undervisningen, og hvordan lærerne kan blive bedre 

undervisere. Fokus når ikke helt ud til eleverne og det læringsudbytte, som lederen med den nye 

reform skal kunne accounte for. Måden at tale om det på kan genkendes som en ’materiel-diskursiv 

praksis, med sin egen dynamik’ (Juelskjær, 2009 ovenfor). En dynamik, som jeg foreslår knytter an 

til veletablerede pædagogiske selvfølgelige sætninger i en velkendt skolemaskine. Undervisning, 

det gode, iboende potentiale, læringsmiljø og fælles sprog – men også en ny praksis og 

kerneydelsen. Den måde, den nye ledelse, ledelse på læringsudbytte, således performes på her, er 

gennem intensitet på sådanne langsigtede muligheder og ideelle pædagogiske praksisser, som vi har 

set formuleret ovenfor. Men pointen er, at det altså er en italesættelse af en praksisform, som vist er 
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ganske velkendt (Gylling, 2014; Krejsler, 2016, 2017). Med et link til den tranformative 

ledelsesform (kap. 3) kan siges, at den affektive spænding som sættes i spil, er den spænding, som 

opstår, når mennesker oplever at være medskaber af noget, som er større end dem selv. Lederne 

oplever, at de kan være med til at skabe den gode skole. Sådan kan det læses med den optik. Der 

opstår engagement fordi det moralske formål med skolen aktiveres. Med min analytiske linse lyder 

det, at der performes produkbegær på skolens opgave. En opgave som formuleres i brede termer. 

Der tales således motivationsfaktorer frem i form af muligheder for skolen, for lærerne og for fælles 

samtaler i skolen. Man kan sige, at det er en ledelseskompetence for sig, som demonstreres her – at 

formulere visioner. Ja, måske ligefrem en ledelseskompetence, som særligt knytter sig med sådanne 

temadage, hvor man har flyttet sig væk fra skolen – og både fysisk og mentalt skal se det hele lidt 

udefra: skolen, ledelsen, lærerne, eleverne, læring og læringsudbytte. Med visioner kan skabes 

engagement. Med visioner skal man placere et tilpas bredt sigtepunkt ude i horisonten, som ledelser 

og lærere så kan lade sig trække henimod og få energi af. Læst gennem begær ser vi her et 

produktbegær på, at et adultocentrisk perspektiv skal trække styrkelse af elevens læringsudbytte 

med sig – selvom eleverne næsten ikke nævnes. Men måske er de her formulerede visioner så 

brede, at de vanskeligt aktiverer mere præcise måder for handling. Under alle omstændigheder kan 

man undre sig over, hvor eleverne blev af. 

Oversættelse af temaet til dagligt ledelsesliv – og affektive stemtheder, som skal undgås  

Samtidig med dette adultocentriske produktbegær på det potentielle for ledelse på læringsudbytte, 

høres der på temadagene også en optagethed af oversættelse af temaet til daglig levet ledelsesliv. 

Ved gruppesamtaler omkring de enkelte borde taler man om, hvordan lærerne mon vil reagere på, at 

deres undervisning skal observeres (jeg minder om mine pointer ovenfor om, at observation kan 

komme med nogle særlige konnotationer omkring rationalitet, evidens og neutral viden). Jeg har 

noteret, at en leder siger: ”Det bliver interessant, hvordan vi opfattes – vi skal ud og kloge os på 

undervisning”. Man ser lidt på hinanden, lederen fortsætter: ”Det kan være, vi bliver mødt med ’har 

du fulgt ordentligt med de sidste 10 år’”. Der var da lidt tavshed omkring bordet. Så siger en anden 

leder: ”Jeg har ikke et klap forstand på eventyrgenren – det er læreren, som har de kompetencer.” 

Hvorpå en anden leder udbryder: ”Men der er ikke nogen angst for, at vi kommer. Der er åbne 

døre.” Så melder en leder sig, som lige har været ude og telefonere og netop har sat sig ved bordet 

igen, på banen: ”Vi kan ikke komme i januar eller februar, for der skal vi afskedige folk.” Samtalen 

fortsætter.  
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Lad os plukke følgende tre udsagn ud: 

 Det bliver interessant, hvordan vi opfattes – vi skal ud og kloge os på undervisningen. Det 

kan være vi bliver mødt med: Har du fulgt ordentligt med de sidste 10 år. 

 Men der er ikke nogen angst for, at vi kommer. Der er åbne døre. 

 Vi kan ikke komme i januar eller februar, for der skal vi afskedige folk. 

 

Vi kan lægge mærke til de fire ord eller vendinger, som jeg har kursiveret; kloge os, fulgt ordentligt 

med, angst og afskedige folk. En særlig affektiv stemthed synes at være i spil her. En stemthed af 

bekymring, som måske intensiveres med ord om angst og afskedigelse. Og som måske også 

intensiveres af, at fortællinger om observation som et neutralt – ja upartisk, rationelt 

ledelsesværktøj. Den ledelsesfunktion, man nu skal udvikle, knyttes op på bekymringer om, at man 

ville kunne blive udfordret, at relationer kan opleves voldsomt negative, og at de kan intensiveres 

yderligere af afskedigelser. Her tales således om performative effekter i form af negativ stemning 

og intensitet, som man vil søge at undgå. Negativ stemning og intensitet, som kan hvirvles op, når 

den nye ledelse – ledelse på læringsudbytte – skal blive til i praksis. Der er mere i gang end en 

simpel observation – sådan kunne jeg tolke bekymringerne og erfaringer hos lederen. Men samtidig 

høres også en vis heroisk optimisme; ”det bliver interessant” og ”der er åbne døre”. Hvordan mon 

produktbegæret får retning her i denne socialitet? Lad os se nærmere på det.  

Ledelseslegitimitet på spil  

Ordvalget tyder på, at lederne oplever, at deres ledelseslegitimitet er på spil. Deres rolle som 

observant på undervisningen kan blive udfordret af lærerne. At ”kloge os”, er en vending, som med 

distance til ledelsesopgaven, at observere, på lidt selvironiske vis peger på den velkendte forståelse 

af, at man ikke skal gøre sig klog på noget, man ikke ved noget om. Ledelseslegitimitet er knyttet 

op på, at lærerne accepterer lederens funktion som at lede. Og også at observation er et gyldigt 

værktøj til at sige noget om undervisning med. Og man har måske ikke ”fulgt ordentligt med” på 

det pædagogiske område i de sidste 10 år. Sådan taler lederne om, hvad læreren måske vil sige, når 

observationerne er i gang. Her gives udtryk for usikkerhed om, hvorvidt man er i stand til at 

observere lærernes undervisning. Det er muligt, at set-uppet er et naturvidenskabeligt laboratorium, 

men i levet skoleliv har man måske erfaringer om, at sådant ideal eller fremgangsmåde ikke er så 
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ligetil, som det kan forekomme. Noget tyder således på, at lederen ikke finder, at den autoritative 

kraft ved observation rækker til det, forvaltningen beder om, at lederne begiver sig ud i. Måske er 

man bekymret for, hvad det kan betyde for for accepten af ens ledelsesret og det fælles 

samarbejdsrum – også i andre situationer, at man entrerer rummet som observatør. Det er ikke 

formuleret direkte, men måske performes her stemninger af forlegenhed og ubehag over, at lederne 

nu skal bevæge sig tættere på lærernes praksis. Der hvirvles ved denne nye ledelsesopgave affekter 

op initieret af den nye nærhed tæt på lærernes undervisning. Den hidtidige måde at balancere 

mellem nærhed og afstand, temamæssigt, kropsligt og tidsligt, flytter sig. Nu skal lederen se på det 

samme tema som læreren – undervisning og læringsudbytte, i samme rum som læreren. Men med 

en asymmetrisk positionering: Den ene observerer, den anden agerer. Og det legaliseres ovenikøbet 

gennem den vestlige verdens tillid til øjets epistemologi – altså tillid til vidensopbygning gennem 

synet (jf. Foucault, 2006 ovenfor). Man kan i det lys høre, at produktbegæret først og fremmest er 

rettet mod, at relationer mellem ledelse og lærere ikke må tage skade af dette tiltag. Det er det, 

lederne synes optaget af. 

Metodefrihed, relationer og angst 

Ordet angst, som ses i anden sætning, er et voldsomt ord. Hvordan får brug af et sådant ord effekt? 

Og hvilke effekter? Når jeg læser ledernes udsagn igennem dette ord, angst, kan jeg sige, at der i 

deres refleksioner gives udtryk for psykologiske aspekter, som knyttes med ledelsesopgaven. Her 

sættes en voldsom psykologisk term i spil i forbindelse med den nye praksis. Det, lederne siger her, 

kan placeres under den analytiske kategori psy-ledelse (Staunæs, et al., 2009; Rose, 1996). Der 

ledes gennem psykologiske, pædagogiske aspekter. Og her hos disse ledere høres om intensiteter, 

som man forsøger at undgå (jeg minder om, at intensiteter er effekten af affekt jf. s. 121). Samtidig 

søges andre energier boostet; ”det bliver interessant ” og ”der er åbne døre” kan ses som udtryk for, 

at lederen er i færd med at skabe en tykkere historie, som kan vise vejen ind gennem ”de åbne 

døre”. En tykkere historie med begæret rettet mod at bevare gode relationer til lærerne gennem 

fælles spændende undersøgelse af det nye og under konditioner af åbenhed, det kan være vejen 

frem. Og der tales om ”åbne døre” i mere end en forstand. Således tales vist, udover konkrete åbne 

døre, ind i traditioner for metodefrihed. Metodefrihed kan forstås som en: ”Etableret kultur, der er 

kendetegnet ved, at se gensidig loyalitet og anerkendelse af den enkeltes ret til at gøre tingene på sin 

måde som noget meget værdifuldt” (Harriet i Møller 2011:15). Frihed er et begreb, som vi ovenfor 

så er fejret i nutidens samfund, og som derfor kan performes med stort engagement som en 

værdifuld affektiv opmærksomhed i et fælles lærerkorps. Her hos lederne kredses således bekymret 
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omkring sådanne velerhvervede lærerpraksisser i skolemaskinen omkring (metode)frihed. Når 

lederen observerer i klasselokalet på en måde, hvor hun som i et laboratorium observerer 

”genstanden” – læreren og hendes undervisning – kan lærerne måske opleve, at der rykkes for 

meget på (metode)friheden. Men lederen som siger sætningen understreger dog, at den fortælling 

om, at der derfor ikke er adgang til lærerens undervisningsrum, ikke passer: ”Der er åbne døre hos 

hende. Det bliver til en tungtvejende pointe i fortællingen, for den er spændt op imod fortællingen 

om angste lærere. Hvordan kan det gøres på den gode måde? Det er det, lederne er optaget af at 

fortælle frem. Man er søgende i gang med at trykprøve, hvordan produktbegæret på den nye 

ledelsesform kan rettes, og hvor grænsen kunne gå, og hvordan det performes. For når jeg lytter til 

det, lederen her siger, så ville angst, som åbenbart forstås som et muligt aspekt i et dagligt arbejdsliv 

på skolen, sætte potentielle muligheder delvist i stå. Konklusionen bliver derfor ifølge disse ledere 

(og begrebssat analytisk af mig), at lederne performer nekroledese på negative, farlige, intensiteter. 

De skal blive væk gennem sådanne opmærksomheder efter mulige faldgruber, som lederen er i færd 

med at udveksle omkring (man skal undgå at observere i de måneder, hvor der er fyringer, samt en 

opmærksomhed på metodefrihed). Angst kan kvæle relationerne til lærerene. Der performes psy-

ledelse (Staunæs, et al., 2009; Rose, 1996) – og altså mere specifikt nekroledelse på negative, 

snavsede affekter og intensiteter. Der høres bekymringer om negative affektiviteter, som måske kan 

spærre for det engagement, der skal drive lærernes mægtiggørelse (Pedersen, 2009). Og 

nekroledelsen angår vist ikke alene lærerens angst, men også ledernes angst, forlegenhed og 

ubehag.  

I forbindelse med sådan nekroledelse, skal desuden bemærkes, at der ved disse måder, 

opmærksomhedspunkter og bekymringer samtidig skabes en fortælling om, at lærerne er skrøbelige. 

Men hvad nu, hvis lærerne egentlig er ret robuste, kunne man indskyde her. Var det da muligt også 

at lede på mere ”farlige” psykologisk-pædagogiske aspekter? Ja, hvad hvis fortællingen om 

skrøbelighed udfordres sådan, at det nok ikke er angst, der gennemgående opstår, fordi en leder er i 

en lærers klasselokale – men måske snarere et vist ubehag – ligesom hos lederne? Hvad ville det 

betyde for den måde, der ledes på?  

Performative effekter af krav om ledelsesobservation – hos lederne og i relationer  

Der kan altså spores et vist ubehag i denne samtale. Et ubehag, som angår, hvordan observation 

påvirker og påvirkes i levet ledelsesliv – hvordan observation vil ’affect and be affected’, som det 

lyder med analytiske termer fra Deleuze (Deleuze and Guatarri, 1987/2014: 304). Når jeg da går et 
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skridt på afstand af lederens egen bekymring, kan desuden siges, at sådanne affekter og intensiteter 

i den konkrete begivenhed omkring observation og ledelseslegitimitet påvirker, hvad temaforløbet 

kan bliver til som. For affekt som før-individuel intensitet har betydning for, hvordan begivenheden 

bliver til som, dette (jf. kap. 5). Affekt fungerer som:  

A prepersonal intensity corresponding to the passage from one experiential state of the 

body to another and implying an augmentation or diminution in that body’s capacity 

to act. (Massumi, 1987/2014 xvi) 

 

Altså en før-personlig intensitet, som så at sige indeholder potentialitet og begrænsning for kroppes 

kapacitet til at handle. Sådan affektivitet i rummet, som lederne her benævner som angst, kan 

analytisk forstås som særlige tonede intensiteter af tilblivelser på tærsklen eller lige før, det bliver til 

følelser i enkeltsubjekter. Netop her hvor angst gives agens, påvirkes og påvirker sådanne 

intenisteter og kan altså - og det er pointen - potentielt lande på mangfoldige måder (Clough, 2007; 

Massumi, 1995, 2002; Coleman & Ringrose, 2013; Wetherel 2013). Og med sådan affektiv 

opmærksomhed og intensitet hos lederne, ja, så afholder de sig måske nogle gange fra at gøre noget 

bestemt, netop fordi de har erfaringer for, at det kan fremkalde affektive stemtheder, som kan være 

svære at håndtere. Sådanne psykologiske aspekter og niveauer for affektivitet og intensitet omkring 

angst har således effekt på ledelse på flere måder. For ikke at producere negativ affektivitet, altså 

stemninger og intensiteter, som er svært håndterbare, kan skolens ledelse således blive til en ledelse 

med et produktbegær på skolen som et feel-good-sted uden for voldsomme friktioner. Ja, måske 

forstås de åbne døre ligefrem som betinget af, at ledelsen håndterer stemninger, sådan at de 

performative effekter af ledelsens observation ikke igangsætter en negativ stemning. For så lukker 

dørene måske. Det farlige, beskidte eller uklare, som kunne forstyrre de entydigt gode relationer, 

gives ikke plads. Sådan bliver relationer, og ikke organisatoriske magtforskelle, til en forståelse af 

ledelse. Produktbegæret er på de positive affekter og intensiteter, der skal fremmes og gives plads. 

Det, som undgås, er det, som, lidt enkelt sagt, kan forstyrre den gode stemning. Den gode, 

tillidsfulde stemning bliver måske ligefrem til ledelsens adelsmærke – også fordi der skal passes på 

de skrøbelige lærere. Ja, det forhold, at lederen er den, som afskediger lærere, kan måske næsten 

glide helt i baggrunden, hvis relationerne er gode, og hvis man undgår, at hierarkier er alt for 

tydelige. Også ”derfor kan [lederne] ikke komme i januar eller februar, for der skal vi afskedige 

folk”, som vi hører ovenfor. Sådan glider tydelige hierarkiske forskelle via positive stemninger i 

baggrunden og bliver måske næsten glemt – af lederne. Spørgsmålet er, om det glemmes af lærerne. 
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Det gør det nok ikke. Hierarki opleves nok mere hos den underlegne end den overlegne 

(Hvenegaard-Lassen & Staunæs, 2015).  

Nedenfor folder jeg lidt mere ud omkring magt og positive relationer. Og længere nede i analyserne 

vender jeg tilbage til, hvordan magt optræder på subtil vis som en del af produktbegær på positive 

relationer til lærerne.  

Snavsede relationer undgås  

Det positive, relationelle, tillidsfulde skal altså have liv, mens relationer, som er farlige, uklare eller 

snavset til med nervøsitet, ubehag eller tydelig magt, undgås. Jeg kalder nu sådanne relationer, hvor 

magt tydeligere træder frem – som eksempelvis ved afskedigelser, men også som det kan opleves i 

forbindelse med lederes observation af undervisning – for snavsede relationer. Snavsede relationer 

tager jeg hermed videre som betegnelse for blandede relationer, som ikke alene består af 

tilsyneladende rene, positive stemninger (herved knyttes samtidig en tråd til kapitel 7, hvor vi skal 

se, at snavsede aspekter af læring søges ladt uden for skolen gennem skoaftagningsritualet i skofri 

skole). Ledelsesopgaven bliver således at skabe relationer til lærerne gennem affekt og intensitet, 

der sætter sig som positive følelser i den enkelte lærer. Måske forstår ledelserne ligefrem positive 

stemninger som magtfri, som jeg antydede ovenfor. På den måde kan en (tilsyneladende) ikke-

hierarkisk samskabelse blive tilgængelig gennem positive følelser og ukomplicerede rene relationer. 

Jeg foreslår altså, at lederne performer som, at når relationer performes via tillid og omsorg, 

afmonteres magten i ledelsesrollen, medens snavsede relationer måske tydeligere fremkalder 

magthierarkier. Derfor performes nekroledelse på snavsede relationer. De skal visne hen, for de 

forstyrrer den positive stemning og dermed ledernes mulighed for at lede.  

Adultocentrisk tilgang og læringsudbytte som glider ud 

Også her i forbindelse med snavsede eller rene relationers oversættelse til ledelsespraksis ses, 

ligesom ovenfor i forbindelse med ledernes produktbegær på potentialiteten for ledelse på 

læringsudbytte, en adultocentrisk tilgang. Eleverne nævnes ikke. Hvad kan det betyde for 

observationer for ledelse af læring og i sidste ende for eleverne? Vi så i kapitel 5, at ’desire 

produces what we want’. Sagt på en anden måde, så er antagelsen med den valgte optik gennem 

affektivitet og Deleuze, at det, man fokuserer på og giver intensitet, det vokser, og det sker på 

bekostning af andet, som ikke gives intensitet, og som så glider i baggrunden. Når der fokuseres på 

positive stemninger og relationer mellem ledelse og lærere, må man således spørge, hvordan 
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elevfokus og læringsudbytte kan få liv og plads under sådanne forhold. Noget tyder på, at 

antagelsen hos ledere og lærere er, at gode relationer imellem de voksne, og positive følelser, som 

ikke trues af snavsede relationer, smitter af på relationen til eleverne og deres læring. Det er lærerne 

som ved selv at trives, da videre skal sørge for, at eleverne trives (vi kan genkende denne måde at 

tænke effekt på som indirekte effekt, sådan som vi så det i the effective school research i kap. 3). I 

del 2 nævnte jeg, at folkeskolens overfokusering på social fremfor faglig læring kan siges at være et 

velkendt tema i pædagogisk uddannelsesforskning hos lærere i praksisfelten og i den offentlige 

debat (Plauborg 2015).
 
Man kan sige, at der praktiseres ud fra en forståelse af, at først skabes 

konditioner hos eleven for overhovedet at lære noget fagligt, og dernæst kommer så faglighed 

måske nærmest til som en selvfølgelighed, man ikke behøver at give særlig opmærksomhed. Den 

pointe løfter Plauborg frem. Hun refererer en ofte hørt sætning om, at først skal eleverne trives, og 

så kan de lære noget (Plauborg, 2015). Det jeg tilføjer her er, at det med nævnte adultocentriske 

tilgang, i en skarpt optrukken form, kan siges, at det performes at, først skal lærerne trives og så kan 

eleverne trives (fordi trivsel smitter) og dernæst kan de (eleverne) lære noget. Jeg tilføjer altså så at 

sige et voksenled i den kausale kæde for elevernes faglige læringsudbytte, som jeg refererer 

Plauborg for ovenfor.  

Vi fortsætter med en begivenhed, som jeg analyserer med blik efter, hvordan tidligere erfaringer 

med temaforløb får liv eller ej (Blaise, 2014). Vi skal høre om affektiv stemhed og øjeblikke, som 

intensiveres, og at forvaltning og konsulent performer nekroledelse ved at tie og ved at skifte emne. 

Vi kommer ind lige der, hvor nogle ledere har spurgt til, hvad forvaltningen mener om dette 

temaforløb. Der er to ledere fra forvaltningen til stede på dagen.  

Affektiv stemhed og øjeblikke, som intensiveres og dør hen – sammen med en elefant i 
glasbutikken 

”Hvad mener I om dette forløb?”. Rummet fyldes med en afventende stemning. Nu peger 

konsulenten på en leder, som med løftet hoved nu retter sig yderligere op i stolen, og spørger: 

”Hvordan skal det organiseres rent praktisk? Bliver der tid nok, så det ikke blot bliver endnu et 

halvhjertet projekt uden retning?” Jeg har noteret på min blok, at de andre omkring bordet ser på 

hende. Det virker som en fælles besked fra gruppesamtalen, som hun sætter ord på her. Rummet 

fyldes som med en sitren. Sådan oplever jeg det i øjeblikket (jf. noter fra feltarbejde). Lederne 

forekommer spændte og lydhøre, og en mumler ned i bordet: ”Projektet er sat for sent i gang”. I 
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næsten samme hug udpeger konsulenten derpå en anden leder, som spørger: ”Hvordan bliver 

projektet prioriteret?”. Lederne fra forvaltningen svarer ikke. Jeg har noteret på min blok, at der er 

det, som vi i daglig tale kalder larmende tavshed. Det er, som om der ventes. Her performes måske: 

“A kind of continuity of [...] affective aspects of local historical geographies [...] it’s there as an 

elephant in a china shop – it’s there, but nobody talks about it” (Bright, 2015). Man kan forestille 

sig, at som en elefant i en glasbutik, medvirker tidligere erfaringer og de affekter som klæber til 

dem, i det, som disse temaforløb om ledelse på læringsudbytte, kan blive til som, altså at: 

“Fragments of the past [...] are active in the present” (Patton, s. 111). Måske erfaringer om den 

måde, forvaltningens engagement tidligere har flyttet sig til nye forløb, når forløbene var sat i gang 

ude hos lederne.  

Lederne peger imidlertid her på elefanten og sætter navn på den. Men dem, der er tilstede fra 

forvaltningen, reagerer ikke. Det opleves, som om luften er tyk af en intens, sitrende, tavshed. 

Noget er på spil her. Og det er med et analytisk blik ikke rene, men snavsede relationer og affekter, 

som mærkes i rummet. Måske er det om oplevelsen af svigt eller et krav om respekt for, hvad man 

sætter os (altså lederne) til, eller måske er det udfordring til duel. Jeg kan mærke, hvordan jeg selv 

bliver anspændt i kroppen. Hvordan kommer dette øjeblik til at lande? (Frichot, 2005).  

Det lander som en fuser. Energien forsvinder, kroppe falder lidt sammen, og der ses ned i bordet. 

For efter lang tavshed bevæger konsulenten sig væk fra det bord, hvor de personer, som stillede 

spørgsmålene, sad, og går hen til næste bord og spørger, hvad de har talt om der. Lederne svarer 

lydigt og vist også lidt overraskede over det markante greb fra konsulenten. Konsulenten afmonterer 

således den stemning, som er ved at bygge sig op, ved at gå hen til næste bord og spørge, hvad de 

har talt om der. Analytisk begrebsætter jeg det, som at både forvaltning og konsulent performer 

nekroledelse. Jeg udviklede begrebet nekroledelse for at kunne få øje på nuancer i måden at lede på 

læringsudbytte på. Og i disse øjeblikke performer forvaltning og konsulent mikromagt ’i små 

portioner’ i form af subtile affektive mikropraksisser (jf. min beskrivelse af nekroledelse s. 126), og 

det gøres på erfaringer, som vist kunne snavse relationerne mellem forvaltning og skoleledelsen til. 

Forvaltningen bruger i disse øjeblikke mikromagtens ’ret til at sende i døden’ (s. 127) til sammen 

med konsulenten at demontere ”elefanten” og sætte andre affekter i gang. Temaet skal holdes i live 

og må ikke miste højde gennem erfaringer fra tidliger forløb – måske er det sådan nekroledelse, 

forvaltningen performer – en nekroledelse, som samtidig skal holde liv i det nye tema. Det kunne 

være blevet til som noget andet. Eksempelvis som en samtale om vilkår for ledelse, gensidigt 

samarbejde e.l. Men via tavshed og skoleledernes nye svar svandt stemningen ind og gled vist ud og 
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væk. Ingen svarede – sådan performedes nekroledelse på erfaringer fra tidligere forløb, som lederen 

her adresserede. Men måske lever de erfaringer alligevel et slags liv igennem forløbet: ”A ghosted 

transmission of affects [...] as an affective aspect of local historical geographies” (Bright, 2015). 

Måske spøger erfaringer med, at det ene tema kontinuerligt, og måske lidt rapt, skiftes ud med det 

næste, som et spøgelse eller en elefant, der ikke er til at overse – der lever, men på en mærkelig 

måde. For vi har set med Deleuze, at alt er en enhed, altså at verdens natur indeholder det hele. 

Således også erfaringer om tidligere forløb. Selvom de altså søges tiet ihjel. Tænkningen med det, 

jeg skriver her, er således, at selvom der performes nekroledelse på tidligere erfaringer med 

forvaltningens ”halvhjertede projekter”, så betyder det ikke, at de ikke kan vitaliseres igen. Hos 

Deleuze knyttes forståelsen af vitalisering til levet (ledelse)liv som noget, der hele tiden er i 

bevægelse – det intensiveres, falder hen, intensiveres og bliver måske til igen osv.: ”Deleuzes 

thinking practices a philosophy seen from the perspective of vitalism: what does it mean to be alive, 

to experience movement, change, becoming” (Thomsen, 2014). Måske er det en sådan vitalisering 

af temaforløb, som lederne forsøger på dagen – men den bliver ikke til noget. Erfaringerne må på 

trods af deres enorme størrelse igen leve deres skjulte liv hendøende af mangel på intensitet.  

Videre, kunne man forestille sig, at det får den performative effekt, at man ved denne trykprøve på 

forvaltningens engagement tuner sit eget engagement ind i tilsvarende doser. Jeg foreslår, at affekt 

bliver: ”picked up by the speaking, thinking, conscious, cognizing and representing subject” 

(Wetherel, 2013: 354) – og nu er det måske tid til at justerer på intensiteten. Måske skabes en 

stemning af, at temaet ikke skal have for meget intensitet – for erfaringen om, at det engagement, 

forvaltningen forventer, at lederen performer – ja, det forventes måske snart at skulle angå et nyt 

tema. Vi kommer da også til at se i den sidste analyse i dette kapitel, at dette temaforløb allerede et 

halvt år efter selv synes at være blevet til et forløb, der spøger fra fortiden (Gordon, 2008). Et nyt 

tema om lærerens besøg i hinandens klasser er kommet til og har skubbet det, nu gamle, tema om 

ledelsesobservation ud.  

Med ovennævnte kan foreslås, at der kan opleves et mærkeligt miskmask af affektivitet og intensitet 

på disse dage. Med miskmask mener jeg, at lederne på temadagene performede produktbegær på 

temaet – som vi så i den første analyse, hvor lederne talte om potentielle muligheder for at forløse 

lærernes ”uforløste potentiale” samt et kommende arbejdsliv, som kunne blive ”givende og 

spændende”. Måske væves det sammen til et underligt miskmask gennem tidligere erfaringer med 

ledelse af temaer på temaforløb. Der hjemsøges og påvirkes i det affektive rum (Gordon, 2008).  
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Temadag midt i forløbet; en analyse af produktbegær og nekroledelse på 
aspekter af ledelse på læringsudbytte 

Også her, på denne temadag midt i forløbet, er der samtaler i plenum og i grupper, og der indledes 

med samtaler performet som produktbegær efter det nye. Konsulenterne har igen et oplæg, denne 

gang om etik for den gode samtale før og efter observationen. Og nu er det så igen tid til fælles snak 

omkring bordene med ”afrapportering” i plenum bagefter. 

 

 

Der tales – måske om temaet for temaforløbene, måske om enkelte elever eller kontakt til forvaltningen. 

 

Da samtalerne ved bordene er i gang, går jeg hen og sætter mig ved forskellige borde og noterer ned 

fra samtalerne. Vi skal se på fire begivenheder. Vi husker jeg analytisk skar situationer ud og 

benævner dem analytisk som begivenheder (jf. kap. 5). De begivenheder, jeg har sat, har 

overskrifterne: 

 Produktbegær på oversættelse til levet praksis  

 Produktbegær og nekroledelse i friktion 

 Nekroledelse på ledelse på læringsudbytte – i form af nogle lederes indirekte svar på tidens 

trend om øget fokus på læringsudbytte  

 Produktbegær på relationen mellem leder og lærer  
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Grunden til, at vi skal se på nogle flere begivenheder  

Behøver vi flere analyser af sådanne små begivenheder, kunne man måske spørge her. Mit svar er 

ja. For det viser, at materialet på en og samme tid kan fremstå som rod og uorden, når der ledes på 

læringsudbytte i specifikke situationer, og at der analytisk kan trækkes nogle gennemgående 

tendenser ud. Der ses nemlig et gennemgående script performet på nuancerede måder. Men 

alligevel med gennemgående tendenser efter adultocentrisme, positivitet og det, som jeg i det 

kommende løfter frem – staccato-rytmer. Der er også et script om undgåelse af negative, snavsede, 

farlige stemninger. På den måde demonstreres med materialet, at affektiv stemthed og intensitet 

ikke forstås som afgrænsede entiteter, men som koordinater, der væver sig sammen – og påvirker 

og påvirkes i flydende overgange mellem begivenheder i skolen (Amhøj, 2007; Bjerg, 2011; Bjerg 

og Staunæs, 2011; Cawood, 2007; Juelskjær, 2009; Juelskjær et al., 2011; Kofoed, 2004; Lather, 

2004; Raffnsøe og Staunæs, 2014; Ratner, 2009; Staunæs, 2011, 2012, 2014; Søndergaard, 1996, 

2002, 2005). Begivenheder, som jo altså begrebssættes analytisk gennem en optik, hvor begær 

forstås som verdens natur (Deleuze, 1984/2013, 2001; Butler, 1999, Lohmann & Steyart, 2006) og 

som en førindividuel intensitet, der agerer som en flydende og fleksibel enhed. Og, som vi så, 

knyttet med gennempløjende maskiner, som så at sige sætter strøm til hele maskineriet og 

producerer realitet og rettethed i socialiteten (Krejsler, 2014; Pedersen, 2009; Lenz-Taguchi, 2010). 

Der sker øjeblikkelig uafsluttet kommunikation – tegn på nutidens kontrolsamfund (Deleuze 

ovenfor s. 153). Det er det, vi skal se på nu. 

Produktbegær på oversættelse til levet praksis  

En leder, som har lænet sig ind over bordet, siger: ”At få sat læring i fokus, hm – vi har snakket 

rigtigt meget om det, men jeg tror ikke, vi har fået det konkretiseret. Hvad er det lige præcis?”. Der 

er stille lidt. Så tager en anden leder ordet. Et særligt sprogspil, hvor særlige affekter klæber til, er 

sat i gang. Ved at spørge til en konkret oversættelse af temaet for temaforløbene inviteres til en 

drøftelse af, hvad det egentlig vil sige at sætte læring i fokus. Samtidig høres måske et engagement i 

den pædagogiske opgave – at eleverne skal lære, og det skal lederen nu gå ind i på en ny måde. Der 

høres her et engagement i daglig ledelsespraksis. 

Hvordan mon det spørgsmål har performativ effekt? Jo, måske kan der komme en spændende 

samtale ud af spørgsmålet. En samtale baseret på pædagogiske og didaktiske, sociale overvejelser, 

som så at sige går med på dette nye, og også på reformen, som kommer. Men der kunne også forme 
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sig et velkendt, trygt sprogspil, hvori pædagogiske antagelser blandes med praksiserfaringer til åbne 

markeringer – og på en måde, så et egentligt svar fortaber sig i tågerne. Måske er her ligefrem en 

problematisering, som kan udsætte den endelige praktisering i levet ledelsesliv. Ja, måske er det et 

udsagn som dette, der aktiverer affekter, som medvirker til, at temaforløbene dør ud i skolen. Det er 

ikke til at sige, om denne invitation lander på den ene eller den anden eller måske en tredje måde i 

rummet. Men uagtet det, så vibrerer spørgsmålet i sig selv i rummet. Uden at blive besvaret. 

Spørgsmålet får sit eget liv som et åbent spørgsmål om, hvad fokus på læring egentlig er. Det 

performer som en del af rytmen i de staccato-sprogspil, jeg har nævnt som en erfaring fra 

empiriindsamling i felten (metodekapitlet). Vi så ovenfor, at Deleuze udpeger åbenhed, konstante 

bevægelser og øjeblikkelig kommunikation som et tegn på nutidens samfund. Og spørgsmålet lever 

inde i skolemaskinen og den pædagogiske maskine. En løbende uafsluttet kommunikation om, hvad 

læring er, synes aktiveret og i gang. Måske er det også affekter af frihed, ja måske ligefrem 

metodefrihed, i forhold til hvordan læring forstås, som sættes i gang her. Er det sådan frihedsdyd, 

lederne her knytter sammen med spørgsmål om, hvad læring er? 

Ingen forfølger, besvarer eller lukker temaet – heller ikke konsulenterne. Det får lov at stå hen i 

rummet i uafsluttet form (vi husker, at uafsluttethed er et af tegnene på nutidens kontrolsamfund). 

Og samtidig skal bemærkes, at ingen refererer eller knytter an til reformens ordlyd. Reformens 

ordre-ord har vist ikke sådanne konnotationer, at den trækkes ind som et sted for et muligt svar. 

Havde man gjort det – ja, så havde man haft et ståsted for en videre samtale. Men også mindre 

frihed til en udvidende samtale om pædagogik og læring måske.  

Men det er slet ikke sikkert, at der skal gives et svar. Måske er det blot markeringer af den position, 

man har som leder af en pædagogisk institution. Eller måske er det blot en markering af det 

fællesskab, man har omkring en pædagogisk faglighed. Det, som blev sagt, blev sagt ind i de fælles 

blandede intensiteter, som var i gang i en abrupt rytme. Her er med den forståelse således en 

’materiel-diskursiv praksis, med sin egen dynamik’ (Juelskjær, s.157). Eller måske en markering i 

forhold til forvaltningens planer om at sætte læring i fokus, uden at det adresseres, hvor komplekst 

det tema er. Eller måske er det en længsel efter og et håb om at kunne tale om det, der var grunden 

til et oprindeligt professionsvalg som lærer – og nu leder. Der er her opsat flere mulige tolkninger af 

udsagnet ”At få sat læring i fokus [...]. Hvad er det lige præcis?” Det er nemlig en pointe, når jeg 

analyserer, hvordan ledelse performer og performes. For de performative effekter af udsagnet er 

netop, at det performer flertydigt i et sådant fælles rum, som temadagene udgør. Eller sagt på en 

anden måde, vi er meget langt fra et fælles sprog, som sætter fælles retning. Sådan pointe om, at 
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udsagn performer flertydigt kan ses forklaret hos Gylling, som en pointe om at man ikke kan styre 

og forudsige hvordan fænomener, og således også sprog, bliver til i social praksis:  

Der er [...] flere måder, fænomener [udsagn] bliver til på [...] en performativitetsteori 

fokuserer således på social handling, og hvordan social handling praktiseres i 

forskellige sammenhænge, uden at vi på forhånd [...] kan bestemme karakteren af de 

sociale handlinger [...] fænomener [...] performes flertydigt (Gylling, 2014: 119).  

Det er altså en del af min metodisk-analytiske tilgang, at et og samme udsagn performer flertydigt, 

og at rummets stemning da kan opleves på mange måder – af lederne i rummet og af forskeren. Det 

spørgsmål lederen stiller:”at få sat læring i fokus [...] hvad er det lige præcis?” performer således 

med flertydige stemheder og intensiteter på denne temadag. Og det performer inde i maskiner, som 

gennemkrydser og gennemkrydses af gennempløjende drømme og ordre-ord omkring frihed, skole 

og pædagogik. 

Produktbegær og nekroledelse i friktion 

Nu markeres fra et af de andre borde, og her udtrykkes simpelthen begejstring for styrken af temaet 

i forhold til ledelsesopgaven: ”Jeg tror, det er enormt kraftfuldt til at flytte praksis”. En anden leder 

fra et andet sted i lokalet sammenligner med, hvordan man i USA fokuserer på, hvordan man lærer. 

Hun taler med rolig, lidt lav og samtidig energisk, stemme: ”I Danmark har vi plancher med 

adfærdsregler. I USA er der plancher med, hvad ’learners do’”. Jeg har noteret, at en leder nu 

spørger: ”Kunne vi så overføre det [ledernes nye tættere fokus] til at spørge til og adressere de 

socialt dygtige?” I det følgende folder jeg ud på, hvordan man her kan forestille sig, at mulige 

landinger er åbne i øjeblikket og så lukker sig til en begivenhed, som kan genkendes som sædvanlig 

praksis, fremfor som en ny måde at lede på.  

Der høres hos den ene leder her en appel til, at den danske skole kan lære af internationale måder at 

drive skole på. Produktbegæret synes at være på at styrke temaet for temaforløbene ved at henvise 

til en praksis i USA med fokus på, hvordan elever bliver gode til at lære (sig). Der sammenlignes 

med det fokus, danske skoler har på adfærdsregler/det sociale (se foto nedenfor). Med ”hvad 

learners do”, performes intensiteter af produktbegær på elevernes læring fremfor på adfærdsregler. 

Fokus på adfærd og socialitet er en velkendt pædagogisk praksis i Danmark (Hermann, 2007) – og 

kan altså også bemærkes ved de artefakter, som skoler hænger op på væggene. Med udsagnet 

inviterer lederen de øvrige ledere i rummet til, at tale om andre eller nye måder, at lede på 
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læringsudbytte på. Måske kan man engagere sig i, at eleverne skal lære – ikke alene social adfærd, 

men faglig læring. Ved at fortælle om praksis med sådanne artefakter i USA omkring læring overfor 

artefakter, som i Danmark altså angår social adfærd, inviteres til en åbenhed overfor at udvikle nye 

muligheder inspireret af andet end dansk skolepraksis. Eksperimentet i laboratoriet kan begynde – 

intensiveret af et produktbegær på ambitioner for folkeskolen, hvor adfærdsplancher udskiftes med 

plancher om, hvordan man lærer sig.  

 

Foto af samværsregler (adfærdsregler), som hænger i et indgangsparti på en skole. Det er fire meter højt og 

fylder næsten hele væggen. Fotoet demonstrerer ovennævnte leders henvisning til plancher med adfærdsregler 

og analyseres ikke yderligere, udover at der kan rejses en opmærksomhed på betydningen af – som det første, 

når man træder ind i skolen – at blive mødt af en vægstor planche med regler for, hvordan man skal agere socialt.  

 

I en videre tolkning af udsagnet kan foreslås, at der også er produktbegær efter at kunne lære af 

eller måske ligefrem matche skoler internationalt, når det angår faglighed. Altså produktbegær efter 
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mere fokus på faglighed og ikke kun på adfærd og socialitet. I så fald knyttes her direkte an til 

forvaltningens ambitioner og formål med temaforløbene – lederes fokus på læringsudbytte.  

Men i næsten samme moment spørger en anden leder altså: ”Kunne vi så overføre dette til at spørge 

til og adressere de socialt dygtige?”. Fokus på læring skal altså tage form, som at eleverne lærer sig 

at være socialt dygtige. Her skal ikke eksperimenteres med noget. Her skal sædvanlig praksis 

styrkes. Spørgsmålet følges ikke op, hverken af lederen selv eller af andre. Det er en del af det 

fælles staccato-sprogspil, som performes. Men det er alligevel bemærkelsesværdigt, at der i rummet 

vist ikke opstår nævneværdige intensiteter omkring elevernes faglige læring. Også det udsagn står 

alene i rummet – ligesom udsagnet om, hvordan der arbejdes med læring via plancher i USA. 

Temaet for temadagene skal hellere blive til som observationer efter social og ikke faglig læring, 

høres det. Som nævnt er sådan fokus på sociale-emotionelle aspekter en praksis, som i forvejen er 

udbredt i folkeskolen. I Hermanns magtanalytiske gennemgang af folkeskolen 1950-2006 

(Hermann, 2007) kan læses, at der allerede tilbage i 1990’erne blev:  

[S]pændt en didaktik ud over børnenes personlighedsfelt, som uafvendeligt bliver 

psykologisk og pædagogisk orienteret [...] understregning af bløde værdier og 

egenskaber bliver helt afgørende [...] personlig udvikling er blevet et af skolens 

fremmeste opdrag, og personlig udvikling er et kvalifikationskrav, [som er om] dybe, 

inderlige, bløde og personlige træk. (2007: 103)  

Med invitationen til at veksle blik efter faglig læring til et blik efter socialitet, performer lederen 

således et didaktisk blik henefter psykologisk-pædagogiske aspekter, som vist da kan blive målet i 

sig selv. Vi kan med citatet ovenfor sige, at der performes produktbegær på elevens ’personlige 

udvikling som et kvalifikationskrav’, og som måske er om at understøtte elevens udvikling af ’dybe, 

inderlige, bløde og personlige træk’ (se også næste kapitel, hvor jeg knytter skofri skole sammen 

med udvikling af sådanne dybe, inderlige, bløde og personlige træk). Dygtighed skal ifølge denne 

leder altså vurderes på sociale kompetencer, ikke på faglige kompetencer.  

Hvordan kan sådant produktbegær efter ledelse på sociale-emotionelle aspekter som parametre for 

dygtighed tolkes i forhold til mit spørgsmål om, hvad ledelse på læringsudbytte bliver til som i 

temaforløbene? Jeg foreslår tre læsninger:  

a) Social-emotionel læring er et mål i sig selv, som skal prioriteres over faglig læring 
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b) Det er om lederens grundlæggende pædagogiske antagelser for læring: Det er en 

forudsætning for faglig læring, at eleverne kan være socialt dygtige sammen. Human-

centreret læring er altså vigtigere end skolefag.  

c) Lederen er optaget af relationen til lærerne. Derfor oversættes det nye tema til en 

allerede velkendt fortælling om fokus på det sociale hos eleverne. På den måde risikeres 

ikke, at relationerne bliver forstyrret på negative, svært håndterbare måder.  

 

Uanset om svaret er a, b eller c, eller alle tre samtidig, så indeholder spørgsmålet en opfordring til at 

tæmme det nye omkring læring og læringsudbytte, så det gøres til noget velkendt. Det gøres til 

noget mindre vildt og farligt. Det gøres til noget, som man kan styre – noget, som man ikke 

risikerer at blive ”smidt af” på, som var det et vildt, ustyrligt fænomen. Samtidig med produktbegær 

på at udskifte temaet for temaforløbene til noget om socialitet performes her altså nekroledelse på et 

muligt fokus på faglig læring. Produktbegær friktionerer inden for kort tid i rummet. Med det første 

om, hvad learners do performes produktbegær på faglig læring. Med det andet performes 

produktbegær på social læring og nekroledelse på faglig læring, for der spørges, om det da ikke kan 

udskiftes, så fokus er på sociale-emotionelle ”dygtigheder”. Intensiteter af produktbegær og 

nekroledelse er i spil og skurrer mod hinanden – temaet kan blive til som øget fokus på faglig 

læring eller som en velkendt praksis med fokus på sociale kompetencer. Noget tyder på, at det 

tæmmes og bliver til som en velkendt praksis, for der hørtes ikke henvisninger til ”hvad learners 

do” på temadagene herefter. Og med min optik kan sådan fokus på elevernes faglige læring, når 

lederne leder, ikke blive til af sig selv. Uden produktbegær på faglig læringsfokus kan det ikke blive 

til noget. 

Nekroledelse på ledelse på læringsudbytte – i form af nogle lederes indirekte svar på 
tidens trend om øget fokus på læringsudbytte  

Der performes, påvirkes og bliver påvirket i det sociale rum på denne temadag. Hos andre ledere 

kunne således høres og opleves en legende, men også udfordrende stemning. Øjnene vidtåbne, 

adresserende hinanden ved bordet, og hænder og arme med store bevægelser rundt eller i en 

afvisende gestus. To af sætningerne siges ud i rummet. En leder siger: ”Kerneopgaven er ikke 

undervisning. Undervisning er ydelsen. De [eleverne] lærer noget på mange måder. De lærer af 

kammerater og i frikvarteret.” Og den anden sætning siges af en leder, som indtil nu ikke har sagt 

meget i plenumdrøftelserne: ”Når vi snakker om mål – drop det med pensum. Drop det, det er ikke 
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alle, der skal have 12. Og det ved de også godt.” Samtalerne vender nu tilbage til de enkelte borde 

og fortsætter her. Nu rejser man sig ved nævnte bord, henter en kop kaffe og går stille og roligt ind i 

det tilstødende lokale og taler videre. Det er ikke helt usædvanligt, men alligevel ikke meget brugt, 

at nogle grupper undervejs i dagsforløbet flytter sig til andre lokaler på kursusstedet. Da jeg 

ankommer til rummet, tales om praksiserfaringer fra dagligdagen og ikke om etik, som det var 

meningen, at man skulle tale om ifølge konsulenterne. 

Hvordan kan vi gå til det, lederne siger her om, at kerneopgaven ikke er undervisning, pensum skal 

droppes, og ikke alle skal have 12? Måske performes også her produktbegær på frihed, ligesom 

lederen, der spurgte, hvad man egentlig mente med, at få sat læring i fokus, frihed, som vi kan 

genkende som en del af kontrolsamfundets dyder. Måske hører vi igen her, hvordan den 

pædagogiske maskine ved gennempløjende ordre-ord fejrer friheden til at forstå læring og 

læringsudbytte på andre måder end som noget, der skal rammesættes af policy-niveauet. Vi kan 

således lægge mærke til, at der inviteres til friktioner i forhold til temaet for forløbene – også 

selvom konsulenterne faktisk ikke har haft sådanne statements, om at alle skal have 12, eller har talt 

om kerneopgaven som isoleret til undervisning. De to udsagn er altså om noget andet end det, som 

åbenlyst adresseres på temadagen. De kastes ind i rummet i en lidt mere løssluppen, legende, men 

også udfordrende, stemning, som er taget med ind fra frokosten. Stemningen synes at være, at nu er 

det måske tid til at vise andre af ens holdninger frem. Hvad synes man (disse ledere) om dette 

forløb – jo, man synes måske nok, at det er en del af tidens tendens med at fokusere (for) meget på 

undervisning, karakterer og pensum. Børnene lærer af hinanden, når de leger i frikvartererne, høres 

det. I rummet mærkes måske positive intensiteter forbundet med leg, kammeratskab og frihed.
11

 Så 

”[...] drop det med pensum”. Når lederne siger det samtidig med leg, kammerater og frikvarter og 

sammen med de lidt oprørske kropsattituder hos lederne, kan jeg som forsker næsten mærke, 

hvordan pensum strammer sind og krop ind (jf. mine feltnoter). Lederne taler her ind i en kakofoni 

af pædagogiske erfaringer, krav fra forvaltningen, antagelser om, hvad der er vigtigt, holdninger til 

konsulenter, dagligdags veletablerede rutiner, værdien af frihed og leg, desillusion – ja, man kunne 

fortsætte rækken. For udsagnene kommer fragmenteret i et staccato-sprogspil ind i det fælles rum. 

De er ikke en del af en længere samtale. Derfor bliver usikkerheden, i forhold til hvordan de skal 

tolkes, ret stor, dels her hos mig i analysen, men sandsynligvis også hos deltagerne på selve 

temadagen. Der performes en flertydighed, som har agens i rummet. Det er jo nogle udsagn, som 

                                                             
11

 Her går jeg ikke ind i den standende diskussion om inddragelse af frikvarteret til læring. Se evt. Bjerg og Staunæs (2015) 
omkring mellemrumspotentialisering. 
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skaber friktioner i forhold til temaet for temaforløbene, og udsagn med en ret voldsom intensitet – 

både via ordlyden og den spændte, opmærksomme, provokerende attitude, som disse ledere 

performede dem med. Det har effekt ved bordet og i rummet – og dernæst ved deres fravær, da 

lederne går ud af rummet. Måske netop fordi, at vi ikke helt kan få fat i, hvad der menes med dem. 

Så her aktualiseres igen den metodisk-analytiske pointe om, at fænomener performes flertydigt.  

Uagtet den pointe vil jeg søge at forfølge – ikke hvordan udsagnet performede i rummet – men hvad 

det mon er, disse to ledere har på hjerte, så at sige. Måske høres her erfaringer fra levet ledelsesliv, 

som det ellers kan være vanskeligt at få adgang til for en, som kommer udefra (forskeren). For dette 

er intenst. Ud fra ordlyden i den snak og stemning, som jeg oplevede den i rummet omkring denne 

ledergruppe (de var de uartige piger og drenge i klassen, så at sige), som tilmed gik ind i det 

tilstødende lokale og talte videre om noget andet end dagens tema, tolker jeg udsagnene som det 

sidstnævnte: at lederne med de intensive udsagn afviser den måde, som policy- og 

forvaltningsniveau taler om læring, læringsudbytte og pensum på. Jeg forstår det altså som ledernes 

indirekte svar på tidens trend med øget fokus på læring og læringsudbytte. Men andre tolkninger 

kan lægges til som muligheder:  

a) Det kan være et forsøg på at booste de sociale-emotionelle aspekter af læringsudbytte. 

Børnenes personlighedsfelt, deres egenskaber og personlige udvikling (jf. ovenfor) kan 

bedre kan træde frem, hvis pensum ”glemmes”.  

b) Det kan være et forsøg på at tænke i output fremfor input. Undervisning og pensum 

(som jo er input) skal ”glemmes” til fordel for output – og et erfaringsbaseret indspark 

knyttet hertil er, at ikke alle skal have 12. Hvis udsagnene tolkes sådan, er de helt i tråd 

med øget fokus på ledelse på læringsudbytte, og erfaringer om elevers forskellighed 

knytter til reformens appel om, at ”alle skal blive så dygtige, som de kan” – men de skal 

jo altså ikke alle have 12.  

c) Det kan være et udtryk for, at lederne gør deres indflydelse gældende ved meget markant 

at afvise den måde, som policy- og forvaltningsniveau taler om læring og pensum på. 

Det svarer måske ikke til erfaringerne hos lederen på gulvet i den lokale skole.   

 

Jeg skrev ovenfor i sidste punkt, at den måde, der tales om læring og pensum på, måske ikke svarer 

til erfaringerne hos lederen på gulvet. For vi hører netop henvisninger til erfaringer fra praksis: ”Og 

det ved de også godt” – siger lederen i en adressering af kravet om eleveres karakterer fra policy-
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niveau. På den måde er udsagnene om tidens trend. Men produktbegæret er vist ikke den positive 

gåen med, som foreslået i punkt b, hvor lederne flyttede fokus til output ved at sige, at man skulle 

glemme pensum. Tværtimod høres en indstilling til output formet af praksiserfaringer om, at både 

ledere og eleverne må anerkende begrænsninger fremfor at gå efter potentialiteter, når det angår at 

få høje karakterer.  

Jeg foreslår, at der med udsagnene performes produktbegær knyttet sammen med, at erfaringer om 

eleverne og deres mulige eller begrænsede læringsudbytte skal fylde, når ledelse på læringsudbytte 

skal oversættes til levet ledelsesliv. Her performes altså ikke produktbegær på at møde et 

overordnet policy-krav om fokus på at styrke alle elevers faglige læringsudbytte. Men hvordan kan 

det mon være, at det siges så voldsomt – ja nærmest karikkeret? Et bud kan være, at i stedet for at 

tilpasse sig den ramme, som er sat for dagene, og som er formuleret fra policy- og 

forvaltningsniveau, håndteres spændet imellem fortællingen fra policy-niveau og levede erfaringer 

ved, at disse ledere simpelthen starter et andet sted. Her glider den ellers gennemgående 

adultocentriske tilgang til side. I stedet høres produktbegær på elevernes læring, hvor elever ikke 

skal præstere til topkarakterer. Så lederne går ikke direkte i rette med det eksplicitte formål med 

forløbene – lederes observation af undervisning. Der startes simpelthen et andet sted – et andet 

produktbegær intensiveres. Produktbegæret er måske også efter at indtage levede praksiserfaringer 

på en måde, som skal udfordre de overordnede, generaliserende policy-statements. Der performes 

således en afvisning, både direkte (”glem det”, siger lederen) og indirekte. Der performes 

nekroledelse på reformens ånd. Man udøver mikro-magt baseret på den autoritative kraft, som kan 

udgå fra erfaringer i levet ledelsesliv. Det gøres ved at opsætte en stråmand, i form af at hævde at 

kravet er, at alle skal have 12, afvise det og dernæst forlade lokalet – og ikke tale mere om temaet 

for dagen. Friktioner af intensitet er sat i spil – og hos forskeren opleves, at en lidt forfjamsket 

forvirring kan spores i lokalet.  

Den sidste begivenhed, jeg har sat fra temadag midt i forløbet, kommer her.  

Produktbegær på relationen mellem leder og lærer  

Vi er nået til sidst på temadagen midt i forløbet. Også her tyder noget på, at temaet for 

temaforløbene tager form som en velkendt ledelsespraksis. En ledelsespraksis, hvor det er lærere, 

som har/gives ansvaret for elevernes læringsudbytte. Selvom man indledningsvis taler om ledelse i 

forhold til kerneopgaven, synes produktbegæret at påvirke sådan, at affekt og intensitet hurtigt 
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glider hen på lærerne med håb om, hvad de kan udrette. Man forskyder så at sige frontlinjen. Vi 

kommer ind midt i samtalen, som virker alvorlig og eftertænksom. Det er et lidt langt empiristykke. 

Men det er med i den form, fordi det til forskel fra staccato-sprogspillene er en sammenhængende 

samtale. Noget er på færde og skal gives plads her. Det viser sig (igen) at dreje sig om ledernes 

relation til lærerne. Lad os gå hen og lytte med:  

Ansigterne er drejet mod hinanden. Der sidder fem ledere omkring bordet. En leder siger: ”Det med 

ledelse i forhold til kerneopgaven. Det er noget, vi skal have mere fokus på (pause). Vi har brugt 

walk through, kodex for god undervisning (pause), men vi har ikke været systematiske. [...] og så 

vil vi bruge vejlederne. Og vi vil være åbne i forhold til lærerne, men også have en forventning om, 

at de går med. Vi vil sige, at der er faktisk evidens for god undervisning. Vi har erfaring for, at når 

vi har gjort det her, så har folk været glade for det”. En anden leder fortsætter: ”Når vi har 

netværksmøder, sætter vi barnet i centrum, nu skal vi sætte læring i centrum”. Lederen, som før 

talte om forventninger, siger: ”Nu bruger vi jo også den anerkendende tilgang for at åbne for at 

motivere medarbejderne til forandring.” Potentialitet skal boostes gennem anerkendelse. Og der 

følges op: ”Jamen, vi skal jo sørge for, at lærerene har det godt, når vi taler med dem.” Og fra en af 

de andre suppleres: ”Vi får folk med gennem positiv kommunikation. Det gør man ikke ved at 

holde brandtaler”. Man ser på hinanden ved bordet. En leder fortæller nu om en træner, han havde, 

da han gik til fodbold som barn, som sagde til ham, at ’nu spiller du godt og tager dig sammen, for 

du har spillet så dårligt indtil nu’. Og lederen fortæller, at så spillede han derefter en rigtig dårlig 

kamp.  

Det nytter ikke noget at ville motivere med sådan negative ting; man skal opmuntres – sådan forstår 

man vist den moralske pointe med fortællingen rundt om bordet. For her udspiller sig lidt snak, 

hvor forskellige markeringer præsenteres i forhold til moralen om, at det negative virker 

forstærkende på en måde, så man bliver dårlig til det, man gør. Nej, det som skal til, har vi hørt om 

tidligere i samtalen; lærerne skal være glade, og de skal have det godt.  

At hente styrke til sin ledelse via evidens 

Den oversættelse, som foregår her, kan genkendes som oversættelse til velkendte praksisser med 

uddelegering og med produktbegær på relationen mellem leder og lærer. Det nye, som kunne blive 

ubehageligt, ordnes i det først udsagn per stedfortræder, idet lederen lader evidens tage rollen, som 

det, der kan bære ansvaret for brud med sædvanlig praksis: ”Vi vil sige, at der er faktisk evidens for 

god undervisning”. Gylling taler om skoleledelse per stedfortræder gennem: ”affekter, spil og 
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arkitektur” (Gylling, 2014: 74). Jeg taler her om evidens og sådanne affekter, som klæber til det 

begreb på samme måde. De affekter og intensiteter, der sættes i spil, gives tyngde og dermed 

performativ effekt gennem den autoritative, som følges med, at: ”der er faktisk evidens”. På den 

måde er det ikke affektive økonomier omkring egen ledelse, som sættes i spil, men affekter omkring 

evidensforskning, som trækkes ind, og som i rollen af lederens stedfortræder skal give tyngde, 

autoritet og måske alvor til arbejdet med den nye måde at lede på. Tidligere hørte vi om et ubehag 

og en bekymring forbundet med sådan evidens og tillid til øjets epistemologi fra forvaltntingens 

side. Men her stiver lederne sig af med de konnotationer omkring rationel viden og evidens omkring 

tegn på læring, som skal adresseres gennem observation. Sådan styrker lederen sig selv og sin 

ledelse. Hun gør sig usårlig ved at benytte stedfortræderen evidens til at tage sig af det svære, som 

kunne skabe snavsede relationer til lærerene. Samtidig performer lederne her helt i tråd med 

designet af forløbene, som jo netop fik tyngde med henvisninger til, hvad forskning angiveligt viser 

om, hvordan elevernes læringsudbytte styrkes. ”Der er evidens for god undervisning”, høres det. En 

evidens, som altså skal overbevise lærerne om at gå med på eksperimentet med lederes observation 

af undervisning. ’Evidens’ skal styrke og overbevise og hjælpe lederen til at lede. 

Forlegenhed og uddelegering og relationer til lærerne 

Det høres, at det i fremtiden nok bliver vejlederne, der skal observere: ”Så vil vi bruge vejlederne.” 

En uddelegering af opgaven, som man plejer, høres her som den naturlige måde at lede det nye på. 

Forløbet var designet sådan, at lederne skulle eksperimentere med observation og måden at samtale 

med læreren om det på. Men her synes eksperimentet aflyst. Her sker en oversættelse til sædvanlig 

daglig praksis. Måske oplever man en vis forlegenhed: ”Hvad er det lige præcis at få sat læring i 

fokus?”, hørte vi tidligere en leder spørge. Men midtvejs i forløbet er frontlinjen nu forskudt. 

Vejlederne må tage sig af det, som lederne oplever forlegenhed omkring – at sætte læring i fokus.  

Engagementet angår, hvordan anerkendelse så at sige er løsenet for, at lærerne nu skal forandre. 

Med analytiske termer angår produktbegæret positive affekter og intensiteter. Om det angår 

undervisningen eller lærerne er uklart lige her. Men begivenheden lander som samtaler om lærernes 

forandring. Her performes omsorg og opmærksomhed på de måske skrøbelige lærere – som 

samtidig er dem, som skal performe via evidens. Jeg har noteret på min blok fra dagen, at 

stemningen synes rar og rolig under denne samtale, der som nævnt ikke har karakter af staccato-

sprogspil. Måske hænger det sammen med, at det er en velkendt og rar praksis at tale ledelse på 

denne måde, som overvejelser over, hvordan man har gode relationer til lærerne. Og at læreren 
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tager sig af de ændirnger, som må komme i undervisningen. Her performes produktbegæret på 

lærernes velbefindende (Gylling, 2014). Her performes affekt og intensitet på et adultocentrisk 

perspektiv. Man er tilsyneladende rimeligt enige rundt om bordet. Man vil bruge: ”den 

anerkendende tilgang for at åbne for at motivere medarbejderne til forandring”. Og man formulerer 

også en forpligtelse i forhold til lærernes velbefindende: ”Jamen, vi skal jo sørge for, at lærerene har 

det godt”. Man synes enige om, at negative intensiteter og affekter ikke skal bruges: ”Vi får folk 

med gennem positiv kommunikation. Det gør man ikke ved at holde brandtaler”. Der performes 

nekroledelse på snavsede relationer. Man er således i gang med at give liv til ledelsespraksis, hvor 

det gennem overvejende positive intensiteter og stemninger skal lykkes, at lærerne forandrer sig. Og 

som vi så ovenfor, skal ‘evidens’ sørge for det ubehagelige – så også med det søger lederne at 

undgå at snavse relationerne til. Eleven nævnes én gang. Det sker i drøftelserne af ”fokus på 

læring”, hvor det nævnes, at dette er det nye fokus fremfor ”barnet i centrum”. Men der er 

tilsyneladende ikke tilstrækkeligt produktbegær på det tema, for intensiteterne glider hurtigt hen på 

noget andet – lærerne, der skal forandres. Selv lederens fortælling om en træner og en fodboldkamp, 

da han var barn, fortælles som en pædagogisk pointe ind i, hvordan de voksne, lærerne, skal 

behandles. I hyggelig og rar stemning performes således fælles intensiteter på positive relationer, 

tillid til at lærerne klarer sagerne, når man får dem med gennem anerkendende relationer. De 

snavsede relationer tager en anden agent, nemlig ‘evidens’ sig af.  

Afsluttende temadag: Produktbegæret stiger, falder, glider rundt og sovses 
til 

Vi skal nu høre om en afsluttende temadag, hvor det viser sig, at der næsten ikke er blevet 

observeret på undervisning. Det var meningen, at ledernes erfaringer med observation skulle 

drøftes. Udover den manglende observation tales om dagligdagen, erfaringer med forvaltningens 

skiftende styringsinitiativer og – igen – om angst. Der er kun kommet 12 ledere, selvom der var 

tilmeldt 30. Mere end halvdelen af de tilmeldte er således udeblevet. Allerede ved antallet af 

fremmødet kan således spores, at noget ikke er som planlagt. Måske har engagementet flyttet sig i 

den mellemliggende periode, så andre ledelsesopgaver end denne er prioriteret.  
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Observation er ikke blevet til noget 

Dagen er i gang. Jeg går hen til et bord og sætter mig på en stol bagved den tæt sluttede kreds og 

lytter med fra den afstand. Jeg nævnte i metodekapitlet, at jeg i min forskerrolle søgte at være i 

rummet som en art seismograf. I den forbindelse skal nævnes, at jeg her fornemmer en helt anden 

stemning ved bordene end den rare stemning jeg netop beskrev på temadagen midt i forløbet, hvor 

lederne talte om, hvordan lærerne skulle anerkendes og forandre. Her skulle noget vist holdes 

indenbords, skuldrene var trukket op, man talte lavt. Min etik blev aktiveret (jf. metodekapitlet) og 

jeg satte mig forsigtigt på afstand, men alligevel tæt nok til, at jeg kunne høre, hvad man talte om. 

Jeg har noteret på min blok fra dagens oparbejdede empiri, at jeg oplevede anspændthed og ubehag.  

En leder siger: ”Jeg har ikke været så meget ude at observere.” En anden leder siger: ”Jeg har ikke 

fået sat det i gang. Jeg har haft de bedste intentioner, og jeg ved, hvordan jeg skal gøre det – men 

jeg har bare udskudt det. Da jeg meldte mig til dagen i dag, tænkte jeg, at det var det, der skulle til 

for at komme i gang – hm.” En tredje leder fortæller: ”Jeg er kommet på det der fagdidaktiske 

kursus. Nu skal lærerne have tre-fire af deres kolleger med ud i undervisningen. Det er mange. Men 

det er ikke lykkedes for mig at komme i gang med at observere. For nu bliver vi optaget af det her 

andet kursus.” En fjerde leder siger: ”Man bliver lynhurtigt sovset ind i hverdagen. Den ene dag 

tager lynhurtigt den anden.” Og en leder mere tilslutter sig udvekslingen: ”Jeg har droppet at 

deltage i alle MUS-samtalerne på skolen, som jeg ellers plejer. Det har jeg gjort for at få plads til at 

observere. Men det er alligevel ikke sket. Så sker der så mange andre ting, og så blev det ikke til 

noget.” Andre supplerer: ”Ja, jeg har samme story. Vi skal blive bedre til at prioritere, ligesom vi jo 

beder læreren om at gøre,” høres det nu. Og der henvises til, at ledelsesopgaven ser ud til at blive 

styrket omkring det fokus fremover: ”Hele reformen lægger op til, at vi skal være tættere på.”  

”At få plads til at observere. Men det er alligevel ikke sket. Så sker der så mange andre ting, og så 

blev det ikke til noget”, hørte vi ovenfor. Med analytiske briller er det vi hører, at dagligdagen har 

taget over i skolemaskinens krydsende aktiviteter og dens ordre-ord (vi husker, der er mange 

skolemaskiner – her altså hverdagens skolemaskine). Her fortælles om, at produktbegær på den 

daglige ledelsespraksis har taget over. Produktbegær har produceret det velkendte. Dagligdagens 

mængder af her og nu-opgaver har skubbet til et spirende (eller revitaliseret) produktbegær efter 

elevernes læring. For der var intensiteter på den nye måde at lede på – ledelse på læringsudbytte 

gennem observation. På første temadag så vi det oplistet på flipoveren. ”Det kan blive meget 

givende”, kunne vi læse. Og vi hørte det som et begejstret udbrud; ”det er et paradigmeskift”. På 
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temadag midt i forløbet hørtes engagement i at få det til at lykkes ved anerkendelse og positive 

relationer til lærerne, og her på en afsluttende temadag hører vi også engagement; ”jeg har haft de 

bedste intentioner” og man har droppet alle MUS-samtaler for at få plads til at observere. Men der 

er alligevel ikke blevet observeret. Samtidig kan høres frustration over, at det er gledet ud. Man kan 

måske sige, at lederne taler om, hvordan det produktbegær, som var tændt, slukkes igen. 

Dagligdagens skolemaskine har krævet sin ret. Produktbegæret rettes andre steder hen. Eller sagt på 

en anden måde; produktbegæret splittes ud i de mange forskellige opgaver, hvorved opgaverne 

bliver begæret og vitaliseret lige meget – eller lidt. En leder taler således om, at: ”man bliver 

lynhurtigt sovset ind i hverdagen”. Man ser her for sig, hvordan hverdagens mangfoldige opgaver 

som en brun, tyktflydende, klæbende væske lægger sig henover dagligdagen og gør det hele til en 

ubestemmelig masse af klæbrig brunhed, som lederen bevæger sig rundt i (brun er den farve, man 

får, når mange farver blandes sammen). En klæbende masse, hvorfra der ikke er noget, som kan 

skille sig ud og performes med intensitet og markant produktbegær – der opstår ikke sprækker i 

sovsen, hvorfra et nyt eller genvitaliseret produktbegær på fokus på elevernes læringsudbytte kan 

spire og intensiveres igen og igen. Det, som altså for ikke så længe siden gav rettethed og intensitet, 

er lige så stille gledet ud: ”Jeg har droppet at deltage i alle MUS-samtalerne på skolen, som jeg 

ellers plejer. Det har jeg gjort for at få plads til at observere [...] og så blev det ikke til noget”, siger 

en leder. Også hun er måske blevet sovset ind i hverdagen.  

Hos en anden leder høres et håb om, at det fælles ledelsesrum på temadagene og sådanne 

intensiteter, som knyttede sig til det rum, kunne intensivere hendes eget produktbegær på 

observation: ”Da jeg meldte mig til dagen i dag, tænkte jeg, at det var det, der skulle til for at 

komme i gang”. Men heller ikke her er det blevet til noget. Den brune sovs har måske også her lagt 

sig udover og dæmpet produktbegæret. Men nu kan det altså ikke intensiveres af et ”skud energi” 

fra ledelseskolleger – for her performes andre slags affektiviteter og intensiteter – de har nemlig 

heller ikke observeret.  
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Stemningsbillede fra en temadag. 

 

Der tales således om, hvordan det mon kan være, at det ikke er blevet til noget. Måske gøres forsøg 

på, at (gen)rejse intensiteter omkring observation ved at tale om det. Man bekræfter endog hinanden 

i, at det er det, reformen handler om. Så der er en særdeles god grund til at prioritere den 

ledelsesopgave: ”Hele reformen lægger op til, at vi skal være tættere på”, høres det. Man forstår 

måske heller ikke helt selv hvorfor det så ikke blev til noget. Man ville jo gerne. Med mine 

analytiske briller er svaret, at det er da klart at det ikke er blevet til noget, når der ikke har været 

produktbegær på dét, men på alt muligt andet.  

Og, så ser det ovenikøbet ud til, at det, at produktbegæret på temaet er faldet hen, understøttes af, at 

forvaltningen ”igen” har iværksat noget nyt og andet, som lederne skal performe produktbegær på, 

hvis det skal ud at gå i det levde ledelsesliv. Forvaltningen synes således at have skubbet til det 

produktbegær på en ny måde at lede på, som ellers piblede frem imellem sprækkerne af sædvanlig 

praksis. En leder fortæller således, at man nu er blevet optaget af et nyt udviklingsprojekt, som er 

kommet til. Nu skal lærerne deltage i hinandens undervisning, de skal: ”have tre-fire af deres 

kolleger med ud i undervisningen”, høres det. Leder og lærere er nu på fagdidaktisk kursus. Der er 

altså ikke længere en prioritering af, at det er lederen, som skal deltage og observere, kan man 

forstå. Noget nyt er kommet til: ”Nu er vi blevet optagede af det her andet kursus”, fortælles det 

nærmest lakonisk. Analytisk kan dette forstås, som at lederen fortæller om et produktbegær, som 
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har flyttet sig, nu oven i købet hjulpet af forvaltningens gennemkrydsende aktiviteter og ordre-ord. 

Engagementet, altså affekt og intensitet er nu på det fagdidaktiske kursus.  

Elefanten optræder igen 

Inspireret af Geoff Bright (2015) brugte jeg tidligere i kapitlet elefanten i glasbutikken som en 

metafor for skoleledelsers erfaringer med forvaltningens styringsinitiativer. Den blev brugt til at 

forklare, hvordan noget kan være tilstede og fylde, uden at det bliver adresseret – eller det bliver 

forsøgt tiet ihjel, men spøger alligevel. I tråd med det høres hos denne leder, at forvaltningen nu har 

sat et nyt kursus i søen. Her har vi så elefanten igen – tilstede som ledernes erfaringer med 

forvaltningens hurtigt skiftende styringsinitiativer for skolen og dens ledelse, og hvad det betyder 

for, hvad ledelse kan blive til som i dagligt ledelsesliv. Men lederen synes ikke særligt påvirket af 

det. Han konstaterer blot, at noget nyt er kommet til, og det har flyttet på engagementet. Det virker 

ikke, som at der er knyttet intensiteter op på det – man er måske nærmest helt ”lam” – 

engagementet har blot flyttet sig, hører vi. Måske er det de performative effekter af erfaringer med 

et ledelsesvilkår, som man ikke får noget ud af at opponere imod (som vi netop så forsøgt på den 

første på temadag). Når metaforen om elefanten bruges her, kan man forestille sig, hvordan 

elefanten har drejet sig en omgang og revet ting ned fra hylderne i bevægelsen. Man ser for sig, 

hvordan smadrede aspekter af det engagement, som blev sat i gang på temaforløbet om 

ledelsesobservation, ligger i småstykker på gulvet. I min tolkning hører vi her, at produktbegæret på 

ledelsesobservation nu er delvist smadret – eller lakonisk skubbet til side af denne nye plan fra 

forvaltningens side. Samtidig høres måske en tvivl om, hvorvidt fire lærere, som observerer 

sammen, er en form, som kan styrke undervisning og læringsudbytte. En tvivl, som kan moderere 

det produktbegær, som det nye tema omkring fagdidaktik performes med. Mon styring på 

bevægelse, for bevægelsens egen skyld, er blevet et mål hos forvaltningen? Man kan få den tanke, 

at måske sættes så mange retninger, at det kører uproduktivt i ring, uden at noget får tid nok til at 

blive styrket som en praksis, der er del af skolehverdagen i skolemaskinen.  

Undtagelsen – én leder har observeret  

Jeg nævnte ovenfor, at jeg har noteret oplevelse af anspændthed og ubehag ved bordene i rummet. 

Men der er ét bord ud af fem, hvor man taler anderledes. Samtalen og måden, man sidder på rundt 

om bordet, fanger min opmærksomhed. Jeg går hen til bordet, hvor intensiteter synes anderledes, og 

jeg forstår, at det var en glædesfyldt stemning og høj intensitet, som havde fanget min 

opmærksomhed. Her ved dette bord er kredsen åben. Der er fri adgang. Jeg kan nemt høre og se. 
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Det viser det sig, at det er en leder ved bordet, som har haft besøg af en af konsulenterne. Lederen 

har observeret på undervisning og deler ud af sine erfaringer. Hun fortæller med høj og sikker 

stemme om, hvordan hun har observeret og har haft sparring og opmuntring fra konsulenten. Hun 

siger: ”Det er den aktivitet på skolen, som giver mig mest energi.” Og videre: ”For at komme i gang 

må det prioriteres. Jeg bruger tre timer på en lærer. For eksempel. sagde en lærer til mig; ’jeg kan 

simpelthen ikke få ro, hvad skal jeg gøre?’”. I mine noter fra dagen har jeg skrevet, at lederens 

konkrete fortælling tilsyneladende har den performative effekt, at der ved dette bord tales om, 

hvordan observation kan være godt, og hvordan man tror, at det vil blive taget imod med kyshånd, 

som det udtrykkes. Lederen har på egen krop erfaret sig viden om ledelsesobservation. Hun ved nu, 

at det er det, som giver hende mest energi. Den viden har hun taget med hen til dette 

opfølgningsmøde. En lille sprække synes at bryde igennem her. Og det kan rejse en nysgerrighed 

efter, hvad det var der gjorde, at denne undtagelse blev til (læg i øvrigt mærke til, at hendes 

observation angår ikke at kunne få ro – altså klasseledelse og ikke læringsudbytte – men det er dog 

observation).  

”Det er den aktivitet på skolen, som giver mig mest energi”, siger lederen. Her skal foreslås, at 

sådan erfaring i levet ledelsesliv har intensiveret markant på hendes ledelsesressourcer, også for 

fremtidige observationer. Eller sagt med analytiske begreber, de konkrete erfaringer har intensiveret 

produktbegæret. Noget tyder altså på, at med erfaringer fra observation skabes ressourcer. Sikkert 

også styrket af, at en konsulent har været med undervejs – på den måde har produktbegæret på den 

nye måde at lede på kunnet styrkes i en fælles socialitet. Produktbegæret intensiverer begæret efter 

at observere, når det opleves ”at observere”. Med Deleuze i hånden kan siges, at begæret får styrke 

af realiteten. Begrebssat analytisk gennem produktbegær kan jeg således sige, at produktbegær på 

observation af undervisning får mere liv i konkret levet liv end i samtaler og planlægning på 

temadagene. I forhold til problematikken om, at lederne ikke rigtigt at få gjort noget ved det, fristes 

man her til lidt smart at bemærke at, hvis observation skal blive til noget, så ”just do it”. For lederen 

taler om affektive forhold: ”Det [...] giver mig mest energi”, siger hun. Analytisk væves denne 

følelse af energi altså sammen med specifikke situationer: 

Emotion is not action per se, but it is the inner energy that propels us towards an act. 

Emotion can thus be defined as the ”energy laden” side of action [...] understood to 

[...] implicate cognition, affect, evaluation, motivation and the body. [...] it is the inner 

energy that propels us towards an act. (Illouz, 2007: 3) 
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Affekt (og emotioner) giver energi til at handle. Og som vi så hos Deleuze, bliver de til gennem 

begærets rettethed og i specifikke begivenheder i socialitet. Det, vi hører her, demonstrerer således 

en teoretisk pointe fra Kapitel 4 og 5, om at energi ikke skal forstås som (kun) kommende inde fra 

kroppen. Nej, lederens observation får forstærket agens, når det gøres. For affekter lever i rummet, 

inden de sætter sig som følelser i enkeltindivider (Massumi, 1995). Man kan således forestille sig, 

at lederens observation og samtaler med lærerne om deres undervisningsrum har skabt et affektivt 

rum, hvor eksperimentering og – ja, den pædagogiske maskines gode ånd sætter en rettethed, 

stemthed og intensitet, hvis performative effekt er en styrkelse af produktbegæret efter observation.  

”Vi taler ikke om det” 

Ved dette bord, hvor engagementet angår muligheder for den nye måde at lede på, kan desuden 

høres: “Ja, det er jo typisk – at vi går ind og taler klasseledelse og relationer. Vi taler ikke om fag og 

didaktik. Og jeg ved ikke, om det er en angst, eller hvad det er – men vi taler bare ikke om fag og 

didaktik” (citatet vil kunne genkendes som afhandlingens indledende citat).  

Lederen taler om, at der er noget, som der ikke tales om. Et tema er fraværende. Det er måske den 

eneste gang, jeg i min empiriindsamling har hørt en leder adressere det fraværende fokus på 

faglighed som en mangel. Med min analytiske begrebssættelse lyder det, at hun giver en generel 

beskrivelse af, at der performes nekroledelse på at tale om fag og didaktik, når skoleledere leder på 

læringsudbytte. Med min optik betyder det, at disse fænomener da glider væk eller sygner hen. For 

det, som ikke gives intensitet i form af produktbegær, dør ud. Der performes således nekroledelse 

på faglighed.  

Ovenfor ved en anden begivenhed hørte vi lederne bruge ordet angst i forbindelse med en 

bekymring om, at deres ledelseslegitimitet kunne være i spil, hvis lærerne blev angste, når deres 

undervisning skulle observeres. Og her er det så igen: ordet angst. Denne gang er det bare om 

ledernes egen angst.  

Lederen taler om (u)mulige samtaler med lærerne ved at adressere affektive stemninger, som kunne 

forbindes med den nye måde at lede på, hvor lederne skal tættere på elevernes læringsudbytte. Her 

kan vi altså høre om negative effekter af affektivitet – intensiteter og stemninger, som lederne selv 

undgår.  

Man kan undre sig over, at der bruges ordet angst. Jeg foreslog ordet forlegenhed ovenfor, i 

forbindelse med at der skal tales om og ses på undervisning og elevernes læring. Angst kan være en 
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psykisk lidelse. Men her er det min vurdering, at skolelederne bruger det som et mere alment begreb 

– at de er nervøse, usikre eller ængstelige. Jeg skrev tidligere at, i laboratorier foretages 

eksperimenter, som måske er af risikabel art. Lederne er usikre over for det nye. Det gør dem 

nervøse og ængstelige, og om det bruger de ordet angst. Måske er forlegenhed et for snavset og 

uprætentiøst begreb. Derfor er skruen strammet til det langt mere potente angst. Og her skal 

foreslås, at med sådan opmærksomhed på psykiske termer, performes sådant vokabular 

tilsyneladende som en del af hverdagssproget. Der går så at sige psykologisering i den. Så ved at vi 

altså igen hører om angst, understreges det, hvordan ledelse performes med sanserne åbne for 

intensiteter og stemninger hos sig selv og i relationen til lærerne. Angst synes altså at klistre til 

ledelser og lærere på skolen. For vi har hørt det brugt flere gange nu. Måske ikke som en lidelse, 

men som udtryk for intensiteter af nervøsitet, som performes i relationen mellem ledelse og lærere. 

Jeg forslår det mere uprætentiøse ord forlegenhed, måske knyttet med et vist ubehag, som en måde 

at forstå, hvad der er på spil for disse ledere gennem disse temaforløb. Der opstår en forlegenhed 

mellem lederne, i forhold til hvordan de skal gøre – for det er en ny måde at lede på. De undgår 

snavsede relationer.  

Hvordan mon det har performativ effekt for det, som ledelse på læringsudbytte kan blive til som, 

når sådanne sociale kategorier afspilles af ledelsen? Mit forslag er, at ledelse med en adultocentrisk 

tilgang, som vi har set i kapitlet her, måske ligefrem opleves som nødvendig. En særlig sensitivitet 

performes, og rum med positive stemninger skal produceres. Et intenst produktbegær på lærernes 

velbefindende produceres. 

Den pointe om fokus på lærerens velbefindende påpeges også hos Gylling (2014). Det, som mine 

analyser tilføjer til det, er, at selv når fokus fra policy-niveau og forvaltning er sat til at være om 

noget andet – ledelse på læringsudbytte – selv i sådanne begivenheder, performes produktbegær på 

lærerens velbefindende. Og det gøres ikke alene ved at performe på positivitet, men også ved at 

performe nekroledelse på snavsede relationer.  

Man må i forbindelse med sådanne intensiteter på positivitet og velbefindende hos lærerne spørge, 

hvor eleverne blev af. 
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Der skal udveksles erfaringer med, hvordan det gik med observationerne på skolen. 

Undgåelse af snavsede relationer som del af en affektiv økonomi 

Vi bliver lidt endnu ved dette omkring angst og fravær af samtaler om elever, faglighed og didaktik. 

Ledelse involverer magt. Hvordan kan sådan undgåelse af det lederne taler om som angst, eller 

andre snavsede relationer, trods disse omsorgsfulde tilgange til lærerne, alligevel have med magt at 

gøre? Det skal vi se på nu.  

Angst stammer etymologisk fra tysk, angest, anxt, med betydningen snæver, og forklares desuden 

som en stærk, negativ følelse forårsaget af en udefineret trussel (den danske ordbog, 2014). Med 

inddragelse af ordets etymologiske betydning og indholdsforklaring kan det tolkes således, at når 

angst optræder, kan der ske en indsnævring af ens ledelsesmuligheder. En indsnævring, som sker på 

negative måder, og som ikke er forudsigelige. Den tale om faglighed og didaktik, som lederen 

ovenfor konstaterer ikke finder sted, udgør på den måde en udefineret trussel, hvis vi skal følge den 

etymologiske betydning af angst ovenfor. En trussel som indsnævrer muligheder for ledelse. De 

positive relationer svinder måske ind, hvis lederne taler med lærerne om faglighed og didaktik. Ved 

alene at booste det positive kan man måske næsten tro, at man kan undslippe magtstrukturer. Der 

performes på intensiteter og emotioner, som var de en naturlig adgang til relationer uafhængigt af 

social status i skolen (Bissenbakker i Friktion, 2014). Fremfor åbenbare ledelsesprivilegier, som 

eksempelvis retten til at træffe beslutninger, kan det ovenikøbet fremstå som mere demokratisk, 
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fordi ledelse performes, som om: ”Good leadership depends on [...] the capacity to understand 

others” (Illouz, 2007: 17). Ved da i stedet, at performe ledelse med produktbegær på positive 

relationer kunne man da måske tro, at magt er gledet væk. 

 

Men hvordan kan man forestille sig de performative effekter af sådant produktbegær på positive 

relation og nekroledelse på snavsede relationer væver sig med magt alligevel?  

Det skal vi se på nu. Jeg foreslår, at begrebet angst, som lederne bruger, optræder som en del af en 

affektiv økonomi (Ahmed 2004 a, 2004 b). Måske undgår lederne angst – og altså, at tale om 

faglighed og didaktik med lærerne, fordi det kan ’disqualify them’ (se citatet nedenfor). De kan 

miste legitimitet. Her undgås, at tale om faglighed og didaktik, fordi sådanne snavsede relationer, 

som det tema måske kommer med, kan udelukke og diskvalificerer dem. Angst lukker ude og 

indsnævrer, så vi ovenfor. Nekroledelse på særlige temaer og stemtheder får således funktion som 

en ledelseskompetence inde i den affektive økonomi på skolen i sådan forståelse. For når ledelse 

performes som affektiv økonomi, påvirker affekt og intensitet den udveksling, som skal gøre ledelse 

mulig: “Emotional fields are structured by cultural competence” (Illouz, 2007: 63). Det emotionelle 

landskab struktureres af kulturelle kompetencer, lyder citatet oversat. De kulturelle kompetencer, 

her ledelseskompetencer inde i skolekulturen, er således en del af en affektiv økonomi, hvor 

snavsede relationer undgås. Side 100 citerede jeg Lazzarato for, at ‘the strength of capitalism lies in 

its ability to intergrate desire as an ecconomy of possibilities’. Det, som således performes, 

struktureres af kulturelle kompetencer i den kapitalistiske maskine, hvor ledelse bliver til gennem 

styrken og stemninger af positiv affekt og intensitet. Ledelse i en affektiv økonomi i den 

kapitalistiske skolemaskine undgår angst, fordi angst så at sige udgør et negativt træk på kontoen. I 

stedet kapitaliseres intensiteter af anerkendelses og positivitet (Krejsler, 2017). Illouz skriver 

videre: 

Emotional competence is translatable into a social benefit, as professional 

advancement or social capital [...] to become capital, it must be convertible into 

economic and social benefits; it must be convertible into something that agents can 

play with in a field, that will give them a right of entry, or will disqualify them, or will 

help them seize what is at stake in the field. (Illouz, 2007: 63)  

Helt konkret så vi i den første begivenhed ovenfor, at lederne talte om, at de havde ’a right to entry’. 

Der var åbne døre, altså adgang til undervisningslokalet. Knytter vi an til Illuiz, kan det siges, at der 
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åbenbart er blevet ledet på måder, som giver adgang – og det på en måde, som også kan forstås 

sådan, at de kan blande sig i lærernes undervisning gennem observation af den. For der var ikke 

angst for, at de kom, hørte vi. 

I udsagnet om faglighed, angst og didaktik performes nekroledelse på, ja, faglighed og didaktik og 

snavsede relationer. Man vil ikke miste adgang til at lede lærerne. Angst knyttes til fag og didaktik. 

Derfor undgås de temaer. Ledelse performes gennem undgåelser og reguleringer af intensiteter og 

emotioner i relationer til lærerne. Adgang bliver kun mulig igennem positiv stemning – det er det, 

som performes, og som former produktbegæret. Ledelse bliver til ledelse af affektive rum (Illuiz, 

2007; Staunæs et al., 2009; Rose, 1996).  

Magt i positiv, rar, forklædning 

Når der på den måde ledes gennem affektiv økonomi, kan man som leder måske tro, at gennem den 

gode stemning undgås magtudøvelse. Men her er pointen, at ledelse, hvor farlige temaer og 

snavsede relationer undgås, og der alene performes produktbegær på positive relationer, ikke er 

magtfri ledelse. Sådan ledelse leder subtilt gennem forventninger – ja, gennem skolemaskinens 

drømme og ordre-ord om positivitet. Det er ledelse med måske endnu mere magt. For i sådan 

affektiv økonomi, som vi her eksempelvis har set omkring angst, er det gennem kravet om 

performet positivitet, at man bliver den gode medarbejder. Det indebærer, at man også forstår at 

performe, at der er affekter og intensiteter, som undgås. Vi så, hvordan kritiske spørgsmål til 

forvaltningen om prioriteringen af temaforløb blev tiet ihjel. De spørgsmål, knyttede ikke an til en 

affektiv økonomi om positivitet. Et negativt affektivt rum er i den forstand ikke gode investeringer 

– det skal undgås. Ved at vedligeholde en positiv affektiv økonomi og ikke foretage risikable 

investeringer (f.eks. ved at tale om faglighed og didaktik), kan der måske ligefrem samle sig renter i 

form af den performative effekt, at lederen har adgang til lærernes undervisning. Der performes 

således produktbegær på stabil kapital i form af positive affektive rum, samtidig med nekroledelse 

på snavsede relationer og farlige temaer. 

 

Varme, kulde, afstand og nærhed i affektive rum når der ledes på læringsudbytte 

Jeg forlader nu blikket efter magt og tager et skridt længere ind i det affektive analytiske 

teoriapparat ved at gå tættere på sådanne stemninger, som knytter an til kroppens sansninger af 

varme og kulde, nærhed og afstand (Blaise, 2014). Afsnittet skal læses som et analytisk forslag til, 

hvordan man kunne tænke videre gennem affektivitet og sansning – og altså ikke som nagelfaste 

påstande. Ambitionen er at føje mere til om, hvad man kan forestille sig påvirker og påvirkes, når 
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der ledes på læringsudbytte (Clough, 2007; Massumi, 1995, 2002; Ringrose & Coleman, 2013; 

Wetherel 2013). I dette afsnit foreslår jeg således, at kroppens sansede erfaringer af varme, kulde, 

nærhed og distance medvirker til at intensivere produktbegær og nekroledelse på særlige måder, når 

ledelser performer på aspekter af læringsudbytte. 

I det følgende knytter jeg således an til kroppens sansninger, og hvordan man kan forestille sig, at 

temperatur og afstand væver sig sammen og intensiverer produktbegær og nekroledelse i 

begivenheder (eller ej). Her angår det altså flere, eller andre, sanser end alene synssansen. Et citat af 

Deleuze hjælper mig på vej:  

 

Something in the world forces us to think. This something is not an object of 

recognition but of fundamental encounter [...] It may be grasped in a range of affective 

tones [...] In whichever tone, its primary characteristic is that it can only be sensed. 

(Deleuze i Buser, 2013: 232) 

Jeg læser citatet som, at Deleuze ikke forstår krop og sind som to adskilte størrelser. Kroppens 

sansninger giver affektive toninger, kan det læses i citatet. Det forstår jeg som, at affektivitet tones 

forskelligt gennem sansning – og pointen er da, at det påvirker det vi tænker. Altså sansninger 

’forces us to think’, og er knyttet med affektive toninger, som således påvirker det vi tænker. Og 

eftersom sansninger betyder noget for kroppens kapacitet, kan der knyttes an til kropslige oplevelser 

af temperatur og afstand, når ledere performer på læringsudbytte. Den analytiske pointe, jeg folder 

ud nedenfor, er da, at ledelse på læringsudbytte knyttes til sansninger af varme og kulde. Lederne 

performer elevens socialt-emotionelle læringsudbytte som det varme og nære (Plauborg, 2015) 

sammen med, at nære, varme relationer til lærerne prioriteres. Omvendt performer lederne det 

faglige læringsudbytte som det kolde og distancerede (se nærmere om dette i næste kapitel om 

skofri skole). Et citat fra Staunæs og Juelskjær hjælper mig yderligere på vej med den pointe. De 

skriver: “New forms of leadership and governance are often critiqued in terms of cold, 

depersonalized” (2015: 1). Ledelsesformer kritiseres for at være kolde og upersonlige. Kulde og det 

upersonlige knyttes sammen. Staunæs og Juelskjær undersøger ledelse som en affektiv økonomi. 

Men jeg bruger citatet her om ‘kold ledelse’ til at koble ledelse til kroppens sansninger og kroppens 

erindringer af sansninger gennem temperatur og afstand, og byder ind med, hvad det kan betyde for 

det produktbegær, som ledelse performes med. Jeg foreslår således, at lederne performer temaet for 

temaforløbene knyttet til kolde, distancerede og upersonlige aspekter af både ledelse og 
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læringsudbytte, i modsætning til det varme, nære sociale: Det varme, nære, der performes som en 

centrering omkring det humane – personlige.  

På den baggrund foreslår jeg, at forvaltningens design og drømme om at lede på med fokus på 

læringsudbytte til en vis grad falder ud som det kolde upersonlige hos lederne, dog samtidig med at 

lederne særligt i begyndelsen af forløbene performede produktbegær på det. Men sådan kan verden 

sagtens være hos Deleuze – altså at noget, vi ville se som modsætninger med et hverdagsblik, 

performes samtidig. Produktbegæret lever som om en ny måde at lede på – samtidig med at det 

alligevel dør ud og ikke bliver til noget. Det synes, som at der blev performet stærkere nekroledelse 

end produktbegær på den nye ledelsespraksis – måske kølet ned af, at temaet om observation 

opfattes som distancerende og koldt. Desuden beskrev jeg, hvordan observation kunne forstås som 

at være på distance og overvåge (s. 148).  

Jeg foreslår således muligheden af, at det, som temaet kan blive til som, også afgrænses gennem 

kropslige erfaringer af varme og kulde, nærhed og distance. Der performes produktbegær på det 

varme humancentrerede i form af positive relationer og et socialt-emotionelt læringsudbytte. Der 

performes nekroledelse på det kolde – elevernes faglige læringsudbytte og på snavsede relationer, 

som så glider yderligere væk og på afstand. Observation, og måske også faglighed, som jo netop 

ikke drejer sig omkring positivitet, relationer og nærhed, performes som noget, der er derude, på 

afstand af det varme, anerkendende og humane. Jeg kan måske endda sige, at der gennem 

temaforløbene intensiveres en humancentreret ideologi (Braidotti, 2013). Hvis jeg skærper 

retorikken kan jeg foreslå, at der performes en dualistisk verdensforståelse. Observation og 

faglighed som det kolde, fordi det er derude, overfor det varme, nære, humane. Men her skal 

bemærkes, at med Deleuze udfordres sådan forståelse. For i en deleuziansk optik forstås verden og 

det humane jo ikke dualistisk, men som blivende til i og sammen med verden. 

Godt og ondt – den gode og onde ånd gennemtrænger skolemaskinen 

I disse sidste linjer tages analysen yderligere et nyk ud af sporet med, hvordan kroppens sansninger 

kan have betydning for, hvordan ledelse på læringsudbytte performes. Jeg knytter her til sidst varme 

og nærhed overfor kulde og distance til oplevelser af godt og ondt. Måske ses den abstrakte, 

pædagogiske maskines gode og onde ånd i funktion (s. 101). Her skal således foreslås performative 

effekter af den abstrakte maskine, som at der i den konkrete skolemaskine performes en opdeling af 

aspekter af ledelse og læringsudbytte, som intensiveres af klassiske, humanorienterede værdier om 
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nærhed og distance som henholdsvis godt og ondt (Sellar & Zepin, 2015). Begrebssat på den måde 

bliver den gode skole et sted for lærernes og elevernes velbefindende i varme, nære, positive 

relationer. Og med produktbegær på elevernes velbefindende styrkes det gode humancentrerede 

læringsudbytte. Den abstrakte, pædagogiske skolemaskines gode ånd spøger (jf. Krejsler ovenfor), 

når det gode ledelse på læringsudbytte performes. Måske er det også en skole, hvor eleverne lærer 

på strømpefødder. Det skal vi se på i næste kapitel. 

Konklusion på kapitlet – ledelse på læringsudbytte væves med alskens 
affefektiv intensitet og observation bliver næsten ikke til noget 

Jeg spurgte i kapitlets indledning, hvordan skolelederne tog temaforløbene ind, altså hvordan og 

hvad ledelse på læringsudbytte bliver til som i overgangen mellem forvaltnings og 

skoleledelsesniveau, når det særligt løftes frem som et krav om en ny måde at lede på. Som et 

laboratorium i dobbelt forstand så jeg på, hvad ledelse på læringsudbytte blev til som. Hvad blev 

det da til som i forskerens posthumane laboratorium? Jo, ledelse på læringsudbytte blev til som 

noget andet end de drømme og ordre-ord, som kunne læses ud af designet af dem. Observation blev 

ikke rigtigt til noget, og vi så, at frontlinjen forskydes til, at lærere skal forandre, og at vejlederne og 

ikke lederne skal observere på undervisning; ”så vil vi bruge vejlederne”, hørte vi. Desuden syntes 

opgaven om, at lederen skulle eksperimentere med at observere på undervisning, forbundet med 

ubehag og forlegenhed. Lederen talte om det under overskriften angst. 

Begivenhederne blev til med en adultocentrisk tilgang efter lærerenes trivsel og velbefindende; 

”lærerne skal have det godt”, hørte vi. Det læringsudbytte, som blev performet med engagement, 

var det, som vi genkender som socialt-emotionelle kompetencer. Det læringsudbytte. som blev 

performet med lav eller negativ intensitet, var det, man kalder faglighed. Det vil sige temaer, som 

traditionelt er ordnet som skolens fag. Der ledes altså på, at det vigtigste er humant og socialt, 

medens faglighed er det distancerede, måske kolde, som måske mere synes med som en slags 

selvfølgelighed, der så at sige må klare sig selv. Eller som blot bliver andet trin, når det sociale og 

emotionelle er på plads. Lærerens trivsel skal vist smitte af på eleverne og deres læring. Eleverne 

forekommer mest at være ude i kanten af billedet. 

 

Desuden har jeg for ledelseserfaringer med temaforløb løftet en metafor frem i form af en elefant i 

rummet.  
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Elefanten i rummet optrådte, ved at der ikke blev talt om erfaringer med forvaltningens hastigt 

skiftende ordrer om nye temaforløb. Sådanne erfaringer måtte ikke forstyrre den gode stemning.  

Forandringstiltag, som kan synes enkle og umiddelbart implementerbare på papir og på distance, 

men som må performes med en anderledes kompleksitet i den konkrete skolemaskine i levet 

ledelsesliv. Jeg foreslår, at sådanne erfaringer alligevel medgik til, hvad temaet kunne blive til som, 

og hvordan intensiteter blev tunet op eller ned i forhold til de erfaringer, som metaforen for det var; 

en elefant i en glasbutik, som alligevel levede videre, selvom der blev performet nekroledelse på de 

erfaringer.  

Staccato-rytmer blev performet som sprogspil med en særlig kort, intens, afskåret rytme – staccato-

sprogspil. Og udsagn kom gennemgående fragmenteret i det fælles rum. De var sjældent en del af 

en længere samtale. Jeg har allerede annonceret, at sådanne rytmer ville blive udvidet til en pointe 

om måden at lede på her i kapitlets konklusion. Hermed således om Staccato-ledelse som analytisk 

resultat. 

Staccato-ledelse: et analytisk resultat 

Staccato-ledelse er en udvidelse eller tilføjelse til de staccato-sprogspil vi hørte om i dette kapitel. 

Jeg fik øje på ’staccato’ som en måde at performe på gennem rytmebegrebet, som flere forskere 

folder ud i det posthumane teorifelt (Juelskjær, 2009; Lefebvre, 2004). Og det er mere end rytme. 

Vi husker, at ’affect is transmitted rhythmically’ (Clough, s.91). Gennem rytme mærkes affekter. 

’Når ’staccato’ er angivet i et nodeblad, betyder det, at der skal spilles med en særlig kort, afskåret, 

intens rytme. Med Staccato-ledelse angiver jeg dermed en særlig kort, afskåret, intens rytme for 

måden, der ledes på. Som analytiske resultat, er Staccato-ledelse en accentuering af det, vi har set 

indtil nu omkring de abrupte staccato-sprogspil, men også de hurtige skift, den manglende 

observation på skolen og ledernes bevægelser rundt i og uden for skolen.  

Jamen hvor kommer det navn fra, kunne man spørge. Mit svar er, at jeg antager, at Staccato-ledelse 

har murret og modnet sig og lige så stille fået agens, sådan at det til sidst udkrystalliserede sig som 

navn og som analytisk pointe. Jeg fik hjælp gennem det affektive felt og Deleuze. Ovenfor citerede 

jeg Deleuze for, at et kendetegn ved nutidens samfund er: ”ultrarapid forms of apparently free-

floating control”. Man kan således ikke opholde sig ret længe ad gangen ved hver enkelt opgave – 

hurtige skift gøres – måske med håb om at holde kontrol med sagerne. Ledelsesopgaver løses 

gennem ’ultrahurtige skift og flydende kontrol’ (jf. citatet). Men også rytmen i forskerkroppen fra 
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feltarbejdet og mine genbesøg via empirien, analyserne af staccato-sprogspil og af rytmer på 

strømpefødder (se næste kapitel) har bidraget til at få øje på/finde på det navn. Uden det var 

Staccato-ledelse nok ikke dukket op. Jeg fik således også hjælp til, at begrebet kunne vokse frem 

som analytisk pointe, fordi jeg på feltarbejde ikke alene bevægede mig i samme felt, men også i 

samme rytme, som de lokale. Så måske havde jeg fået rytmen i kroppen, fordi jeg netop søgte, at 

blende ind, når jeg var i felten – og den rytme påvirkede mine analyser, når jeg genbesøgte empirien 

(jf. kap. 4).  

Når der begrebssættes tæt på levet ledelsesliv blinker således en ledelsesmåde, hvor lederne fra 

temadagene hurtigt iler videre til noget andet. Der ledes i dagligdagen på skolen, i 

personalerummet, til møder med andre ledere i kommunen, der ledes som økonomistyring i forhold 

til forvaltningens, på eget kontor besvares mails, og der udføres administrativt arbejde (jf. kap. 4). I 

den forståelse har vi i dette kapitel set, at forvaltningens drømme om, at lederne observerer i de 

mellemliggende perioder, afbrydes gennem Staccato-ledelse med intensiteter på, hvad der sker her 

og nu. Når lederen ikke er i en kontekst, der hedder observation på undervisning, så er det altså 

noget andet, der får plads.  

Man kan spørge, hvilken affektiv økonomi sådanne korte, afskårne, intense rytmer lægger sig til – 

hvilke performative effekter har det på, hvordan produktbegær og nekroledelse kan blive til? Hvad 

produceres, og måske ikke mindst, hvad kan holdes ude og væk, når man ikke helt kan tage sig tid? 

Jo, her kan siges, at når jeg forstår funktionen ledelse som noget, der performes som en tidslig og 

rummelig affektiv funktion (jf. afhandlingens del 3), da skal det foreslås, at rytmen performer en 

måde at holde forlegenhed og ubehag på distance. Måske er det dét, som Staccato-ledelse gør. Lidt 

kækt kan jeg udtrykke det sådan; ”hvis vi beholder det her tempo, er der noget, vi ikke behøver at 

røre ved”. Hvis vi bliver i musikkens verden, kan siges, at der ikke bliver tid og rum til at spille en 

fuga. Mere seje, drævende, rytmer og gennemgående træk for ledelse får ikke megen plads. Pointen 

med det er, at sådanne korte, afskårne, intense rytmer sætter sig i kroppen. Og det er mere end 

rytmer. Det er også affekter (Clough, 2010) – affekter, som knyttes med sådan ledelse med en 

særlig kort, intens, afskåret rytme, med den performative effekt, at ”der er noget, vi ikke behøver at 

røre ved”. Med hurtige skift kan man måske holde produktbegæret på glæden, håbet og 

engagementet, men må samtidig være klar til at flytte det hurtigt hen på noget andet. Og glæde kan 

noget, som tristhed ikke kan, skal det tilføjes. Ovenfor citerede jeg Krejsler for, at ’glædesytringer 

[...] øger rækkeviden for hvad en krop er i stand til’ (s. 131). Med glæde kan således performes i et 



201 
 

større mulighedsrum. Det er Staccato-ledelse med hurtige, abrupte, nedslag. Der performes i 

begivenheden med intensitet på det positive og med nekroledelse på det svære, farlige, snavsede 

eller tidskrævende. Og så må man videre til det næste tema og næste arbejdsopgave. I den 

forbindelse skal nævnes, at Ratner (2011) taler om ledelse på en måde, som kunne minde om 

Staccato-ledelse ved at beskrive ledelse som brandslukning. Måske en slags rytme mellem ild og 

vand. Dog vurderer jeg, at forskellen er, at ved at udpege ledelse som brandslukning er der noget, 

som skal dø ud: ”Når branden opstår, må ledelsen være til stede midt i begivenheden og forsøge at 

stoppe den” (Ratner, 2011: 37) – og det, jeg går efter analytisk, er, hvordan noget bliver til i særlige 

rytmer, affekter og intensiteter.  

Jeg vender tilbage til, hvordan og hvad Staccato-ledelse performer, i kapitel 8.  

Jeg skrev ovenfor, at eleverne forekommer at være ude i kanten af billedet. Men i næste kapitel skal 

vi se, at de går rundt på strømpefødder inde i skolen. Og her fortsætter jeg med det blik, jeg kort har 

åbnet for ovenfor i kapitlet omkring betydningen af kulde og varme, nærhed og distance, på, 

hvordan ledelse på læringsudbytte bliver til. Vi går nu ind i skolen. Hermed fortsætter jeg således 

den indflyvning, som jeg nævnte i afhandlingens og dette kapitels indledning. Et træk fra policy-

niveau over forvaltningens temaforløb og ud til skolen, hvor vi til sidst i kapitel 8 ender på lederens 

kontor. Lad os se på skofri skole, hvor eleverne skal lære i varme, nære omgivelser. 
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Kapitel 7: Ledelse på læringsudbytte, når elever er 
skofri 
 

I dette kapitel begrebssætter jeg ledelse på læringsudbytte i skofri skole
12

. Skofri skole er den 

betegnelse, en del skoler benytter, når de indfører en praksis, hvor man tager skoene af, inden man 

skal ind i skolens bygninger. Vi skal se på, hvordan der ledes på læringsudbytte ved særlige måder 

at sanse på i skofri skole, hvor eleverne skal tage deres sko af i vindfanget, inden de går ind i skolen 

på strømpefødder. I kapitlet ser jeg således på overgange udefra og ind i skolen, og overgange 

mellem strømpernes tynde garn og det underlag som sanses, når eleverne går rundt derinde. Bjerg 

og Staunæs skriver om overgange mellem skoletid og tiden uden for skolen når eleven har fri fra 

skole, at overgangene: ”organiseres ved at blive fyldt med aktiviteter, som for eksempel forskellige 

former for bevægelse, der menes at kunne skabe de optimale betingelser for læring ved at producere 

motivation og læringsparathed” (Bjerg & Staunæs, 2015: 233). Sådanne aktiviteter og bevægelser 

ind og ud af skolen ser jeg netop nærmere på i dette kapitel, sammen med hvordan sansninger kan 

knyttes til læring på strømpefødder – en praksis, som angiveligt skal skabe trivsel og hygge, men 

som måske samtidig lader andre aspekter af læring blive uden for skolen. Jeg foreslår således, at der 

er nogle typer af læring, som lettere lader sig lede via strømpefødder end andre. Pointen er, at der 

skabes læringsmuligheder, som knytter sig med intimitet, nærhed og skrøbelig frihed, mens de 

ubehagelige, snavsede, friktionelle og smertefulde aspekter af læring nedtones, glider i baggrunden 

og undertiden helt forsvinder. Når der ledes på føddernes bevægelsesfrihed og kontaktflade, 

vitaliseres læring nemlig på en helt særlig måde. Og andre aspekter af læring glider væk eller kan 

ikke rigtigt komme i gang, når eleverne hygger sig med at lære på strømpefødder. Det er derfor, jeg 

finder det interessant at se nærmere på skofri skole. Jeg spørger desuden, om det ligefrem kan ses 

som en intimidering af eleverne, at de skal være på strømpefødder. Min pointe, som vil blive foldet 

ud over de næste sider, er, at den skofri skole ikke kun er et spørgsmål om på- eller afklædning, ej 

heller om et hvilket som helst beklædningsstykke. Skofri skole er et ledelsestiltag, der trækker på 

psykologiske og pædagogiske aspekter (Staunæs, et al.; 2009; Rose, 1996). Det er et tiltag, der 

arbejder på såvel frisættelse som intimidering af den lærende elevs krop, og det gøres gennem 

etableringen af fysiske rum og afklædninger, der konnoterer hjemmelighed, blødhed, friktionsfrihed 

og sansning.  

                                                             
12

 Kapitlet er en forkortet og redigeret udgave af kapitel 9 i antologien At lede efter læring, Bjerg, H., og Vaaben, N., (red.)    
(2015). 
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Forskningsspørgsmålene og de analytiske begreber som bruges i kapitlet 

Jeg spørger således: 

 Hvad kan ledelse på læringsudbytte blive til som, når eleverne er på strømpefødder?  

 Hvordan kan jeg analytisk sætte skofri skole som begivenheder i den pædagogiske 

skolemaskines ledelse på læringsudbytte – begivenheder, hvor kroppes sansninger i skolens 

materialitet har betydning for, hvad eleven kan gøre og lære? 

Når jeg skal svare på det, ser jeg skofri skole som performative effekter af et særligt produktbegær 

og nekroledelse, og hvordan sansninger som affektiv intensitet producerer og produceres i skolens 

materialitet, når der ledes på skofri skole i den pædagogiske skolemaskine (Lenz Taguchi & Palmer, 

2014; Raffnsøe & Staunæs, 2014) Analyserne knyttes op på, at: "the subject is one performative 

agent among other performative agents and thereby interwoven with the rest of the world” (Palmer, 

2011:7). Elevsubjektets læring væves af krop, strømper som bogstaveligt talt er ”interwoven” til at 

passe til fødder, af skolens underlag og materialitet. Derudover bliver centrale begreber, som jeg 

bruger til at sætte retning med henefter noget, der har med affektivitet at gøre; rum, rytme, 

bevægelse, kulde, varme, nærhed, distance og kontrolsamfundets frihedsdyd. Netop de begreber 

kommer således i spil, fordi de kan hjælpe mig til at pege på affekters, sansningers og 

materialitetens performative effekter, når elever lærer på strømpefødder. I afslutningen af kapitel 6 

foreslog jeg desuden, at den pædagogiske maskine producerede forståelser af kulde og varme, som 

knyttes med nærhed og distance – og måske ligefrem også til opfattelser af godt og ondt. Sådan 

sammenknytninger mellem eksempelvis varme, nærhed og det gode i form af kulturelle 

medbetydninger medgår som performative effekter i analyserne i dette kapitel.  

Med begivenheden skofri skole er andre begreber end produktbegær og nekroledelse kommet i 

forgrunden, begreber, som jeg havde brug for, når jeg var helt tæt på konkrete begivenheder, som vi 

så det i kapitel 6. Den dominerende analytiske tilgang i dette kapitel er, hvordan sansninger som 

affektiv intensitet producerer og produceres i skolens materialitet, når der ledes på skofri skole. Her 

har jeg således kunnet gå til elevsubjektet på en måde, hvor det var ligetil at trække begreber ind fra 

det affektive felt (og med grundafsæt i maskinerne). Hvordan kan det da lade sig gøre her, når jeg 

har bakset så meget med den udfordring ellers – kunne man spørge. Jo, skofri skole er en teknologi, 

som angår elevsubjektet (Bjerg og Staunæs, 2015; Harraway 1988). Jeg analyserer således mulige 

performative effekter for elevsubjektets læring. På den måde kan jeg nu bruge affektive begreber, 
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fordi disse analyser bevæger sig ind omkring tilblivelser af det lærende elevsubjekt (jf. kap. 3). Men 

det er samtidig ikke om konkrete elevers tilblivelser i konkrete begivenheder, det er subjektet som 

bredt fænomen. Og det er en pointe. I analysen af temaforløb var det netop konkrete begivenheder, 

jeg analyserede. Der er altså noget omkring, hvor tæt på og langt fra, de forskellige begreber kan 

agere analytisk. Her i dette kapitel er jeg analytisk lidt mere på afstand af konkret praksis – men 

samtidig helt tæt på subjektet gennem de affektive begreber.  

Den analytiske udfoldning er om, hvordan man kan forestille sig sådan blød og hyggelig teknologi 

sætter sig og bliver til en del af den måde, der ledes på læringsudbytte på. Og vi skal se, at man 

bliver til som elev tunet ind på indendørs læring med sansninger i kroppen af nærhed, lethed og 

frihed performet indendørs. Læst gennem en særlig teknologi, strømpefødder, kan jeg gennem 

sådan analytisk begrebssættelse nærme mig elevsubjektet og dets tilblivelse som elev – og lade 

sådanne tilblivelser kaste lys tilbage på hvad ledelse på læringsudbytte bliver til som.  

Sammenhængen mellem kapitlerne 

Jeg skrev, at jeg foretager et træk, en indflyvning fra policy-niveau og ud i skolen. I kapitel 6 var 

der fokus på overgangen fra forvaltningens drømme og ordre-ord til levet ledelsespraksis. I dette 

kapitel er det overgange udefra og ind i skolen, og overgange mellem strømpernes tynde garn og det 

underlag, som sanses af elever, når de går rundt inde i skolen. I kapitel 6 så vi på betydningen af 

produktbegær og nekroledelse for, hvad ledelse på læringsudbytte blev til som, når det var løftet 

frem som et særligt opmærksomhedspunkt i temaforløb. I dette kapitel går vi et andet sted hen. Vi 

skal nemlig se på, hvordan der også ledes på læringsudbytte på mere upåagtede måder. Det, som 

binder kapitlerne sammen, er, at de handler om mit analyseobjekt, ledelse på læringsudbytte. Min 

teoretiske tilgang gennem Deleuze og affektiv teori og den måde at forstå verden på som multipel 

og sammenvævet betyder nemlig, at mere end det, som ligger ligefor og er udpeget som ledelse på 

læringsudbytte, har betydning for, hvad ledelse på læringsudbytte bliver til som. Så selvom 

ledelsen, som vi skal se, ikke forbinder skofri skole med ledelse på læringsudbytte, bliver det 

alligevel relevant at se på det – netop fordi andet end det humane har en art agens – det påvirker.  

Om upåagtet ledelse og overgange som analytisk opmærksomhed  

I kapitlet begrebsætter jeg således upåagtet ledelse af ledelse på læringsudbytte på strømpefødder. 

Med upåagtet ledelse knytter jeg an til en analyse af, hvordan skoleledelser gennem forskellige 

ledelsesteknologier potentialiserer sådanne mellemrum, som jeg i kapitlets indledning refererede 
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Bjerg og Staunæs for. De peger på, at man indoptager dele af skolelivet, som tidligere var upåagtet. 

Bjerg og Staunæs analyserer mellemrum som ledelsesteknologi, hvor man:  

[G]ør mellemrum til sin ledelsesgenstand, og hvor ’liminalitet’ forstås som 

overgangsritualer [som] de momenter i overgange, hvor noget eller nogen befinder sig 

i [...] en ”mellemfase”, hvor det hverken er det ene eller andet, hverken barn eller 

voksen; ugift eller gift; levenede eller død (Bjerg og Staunæs, 2015; 237, 238) 

Jeg knytter an til Bjerg og Staunæs, omkring sådanne mellemrum eller overgange. For jeg spørger, 

hvad ledelse på læringsudbytte kan blive til som, når eleverne gennem overgangsritualet skal tage 

skoene af i vindfanget, og hvad det betyder for læring, at elever balancerer på overgangen mellem 

fodsåler, strømpers tyndt vævede garn og skolens underlag. Hvad kan blive til i sådanne overgange? 

Og med henvisning til overgange mellem ’levende eller død’, som de skriver, spørger jeg i tråd med 

det: Hvad performers med produktbegær, og hvad performes der nekroledelse på? Bjerg og Staunæs 

undersøger omkring tidsaspektet. Nærmere bestemt hvordan frikvarter og pauser inddrages i en 

organisering af læring. Til forskel herfra er min tilgang at gå efter, hvordan det, som eleverne har på 

fødderne, medgår som særlige overgange og potentialiseringer for læring. Jeg spørger med Bjerg og 

Staunæs til de momenter i overgange, hvor noget eller nogen befinder sig i [...] en ”mellemfase”, 

hvor det ’ hverken er det ene eller andet’. Jeg spørger til, hvad ledelse på læring bliver til som i 

overgangen, hvor det hverken er det ene eller andet. Jeg spørger til overgangen mellem udefra og 

ind i skolen og i overgangen mellem strømpefødder krop og underlag. Det er sådanne overgange, 

jeg foreslår indeholder et upåagtet aspekt. Som vi skal se længere nede i kapitlet, høres det fra 

skoleledelsen, at skofri skole indføres som en praksis, der angiveligt skal skabe trivsel og hygge. 

Man vil altså gøre eleverne læringsparate på en særlig måde. Men samtidig antager jeg som nævnt 

ovenfor, og det er en pointe i kapitlet, at de performative effekter for den læring, som kan blive til 

under sådanne hyggelige, rare, bløde, varme, skrøbelige læringskonditioner, betyder at: ”nye 

problemer og sårbarheder dukker op” (Bjerg og Staunæs, 2015: 233). Dog ikke påagtet, men 

upåagtet som noget, der ikke alene angår trivsel og læringsparathed, men også kan forstås som 

performative effekter af en særlig måde at lede, hvad læringsudbytte kan blive til som. Noget lukkes 

så at sige ude, samtidig med at skoene tages af i vindfanget, inden man går ind i skolen. På den 

måde tilføjer jeg pointer omkring performative effekter af, at eleverne er på strømpefødder, til Bjerg 

og Staunæs’ pointer om indoptaget tid som en ledelsesteknologi.  
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Et link til Deleuze 

Man kan spørge, hvordan og hvorfor jeg dog knytter noget så praktisk som elever på strømpefødder 

sammen med deres læring. Svaret er, at det gør jeg, fordi tænkning gennem Deleuzes onto-

epistemologi hjalp mig til at få øje på, at elever på strømpefødder kan begrebssættes som ledelse på 

læringsudbytte gennem kroppens sansninger på strømpefødder. Et citat af Deleuze kan hjælpe her: 

The smallest detail [...] exists on the level of the body, as well as outside the body [...] 

it topologizes the body as materiality [...] the gesturing of hands and fingers provides 

us with a metaphysic (Deleuze, 1986/2006; viii).  

Deleuze skriver i citatet, at det er sansningen af verdens mindste detaljer og vores bevægelser i 

verden, der giver os en metafysik. Hænder og fingres tegn tilbyder en forståelse af verden (dette er 

om Deleuzes opgør med repræsentationstænkning, jf. del 3). En lille detalje, elever på 

strømpefødder, skofri skole sat i verden for at skabe en rar og hyggelig stemning tilbyder i denne 

forståelse eleverne en måde at forstå verden på. Det er det, som dette kapitel handler om. For – 

jævnfør Deleuze, som taler om håndens og fingrenes bevægelser – så skal vi her se på føddernes 

bevægelser som ’provides us with a metaphysic’ – altså giver eleverne mulighed for at forstå verden 

i en særlig form. Lærende elevkroppe på strømpefødder bliver på en særlig måde: “affected through 

vibrations, rhythms and movements that continuously activate the senses and intuition.” (Raffnsøe 

& Staunæs, 2014: 11). Citatet er fra en artikel, hvor Raffnsøe og Staunæs skriver om en 

ledelsespilgrimsvandring. Men jeg låner denne præcise beskrivelse til mit formål. Altså: Viden 

bliver til som situeret viden og formes af rytmer, intensiteter, sansninger og stemninger under 

særlige konditioner (Harraway, 1988).  

Med Deleuze tilbyder sanserne en måde at forstå verden på. Det er således ikke lige meget, hvad vi 

er iklædt eller ikke iklædt. Det mærkes forskelligt at have støvler på eller være på strømpefødder. 

Jeg skrev tidligere i forbindelse med et citat af Deleuze, hvordan sansninger har betydning for 

kroppens kapacitet. Fra det citat trækker jeg følgende frem igen: ’Something [...] forces us to think. 

It may be grasped in a range of affective tones [...] its primary characteristic is that it can only be 

sensed” (s. 194). Vores tanker knyttes med toninger af, det vi sanser. Det som får os til at tænke 

’may be grasped in a range of affective tones’. Det betyder, at jeg kan udvikle en forståelse af 

sammenhængen mellem ledelse og læringsudbytte som et mikro-optisk studie, hvori jeg 

begrebssætter, hvad ledelse på læringsudbytte bliver til som, når læringen sker sammenvævet med 
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sådanne toninger af sansning, som sker på strømpefødder (Lenz Taguchi & Palmer, 2014). For det, 

som ‘forces us to think [...] its primary characteristic [...] that it can only be sensed’. Jeg undersøger 

således skofri skole med afsæt i, at det, som får os til at tænke, er affektive toninger af det, vi 

sanser. Harraway kan citeres her: “Technologies are skilled practices. How to see? Where to see 

from? What limits to vision? What to see for? Whom to see with?” (1988: 587). Derfor tager skofri 

skole form af meget mere end et praktisk tiltag; det tager også form som en teknologi for læring 

(Bjerg & Staunæs, 2015).  

Forløbet gennem kapitlet  

Vi skal altså se, hvordan overgangsritualer, som arbejder på grænsen mellem krop og skole, kan 

læses som, at lede på læring. Og det gør jeg som nævnt ved at koble analyserne op på det 

deleuzianske og affekteoretiske univers. Konkret ser jeg nærmere på to fotos af børn på vej ind i 

skolen – et nutidigt og et fra for ca. 100 år siden. Jeg læser dem under systematikken omkring mine 

affektive analyser i afhandlingen – og ekspliciteret med de specifikke, analytiske, begreber for dette 

kapitel. I første del af kapitlet undersøger jeg således, hvad der skabes på tærsklen mellem 

omgivelserne og skolen (Bjerg & Staunæs, 2015; Kofoed, 2004; Pink 2011), og hvad der bliver 

efterladt uden for skolen ved skoaftagningsritualet. Bagefter, i kapitlets anden del, undersøger jeg, 

igen under systematikken omkring mine affektive analyser i afhandlingen – og ekspliciteret med de 

specifikke, analytiske, begreber for dette kapitel, hvad ledelse for læring bliver til som inde i den 

skofri skole. Igennem kapitlets to dele foreslår jeg således, hvordan ledelse på læringsudbytte på 

strømpefødder etablerer en særlig kropslig modtagelighed, der formodes at gøre eleverne 

læringsparate – men som vist også kan performe på læringsudbytte på en måde, man ikke lige 

havde tænkt. Vi begynder med overgangen ’ind i skolen’, hvor eleverne skal tage skoene af i 

vindfanget, inden de fortsætter ind i skolen.  

Skoaftagningsritualet på tærsklen til skolen 

Vi ser nu nærmere på det ritual, hvor eleverne går fra at have sko på til ikke at have sko på – et 

ritual, der foregår flere gange om dagen i den skofri skole. Eleverne bevæger sig henover tærsklen 

mellem skolen og verden udenfor. Børnene skal blive til elever i den pædagogiske skolemaskine 

med dens drømme og ordre-ord om trivsel og læring (Hermann, 2007; Plauborg, 2015). Ritualet for 

skoaftagning performes som: “embodied elements of people’s everyday lives” (Pink, 2011: 24: 5). I 

vindfanget er man hverken det ene eller det andet (Bjerg og Staunæs, 2015) – men man skal blive til 
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elev. Man bliver til som elev på strømpefødder, hvormed der skabes en situerethed og en situeret 

viden med tæt kontakt til underlaget (Harraway, 1988). Når eleven er indenfor i skolen, sanses, at 

”jeg er her” tilstede her i disse rum, på dette underlag, og der faciliteres denne, form for læring, når 

jeg bevæger mig på strømpefødder.  

Overgangsritualet indikerer altså, at børnene, når de tager skoene af, bliver til noget andet. Skoene 

skal af og på, hver eneste gang de går ind eller ud af skolen. Børnene skal her gøre noget i en 

bestemt rækkefølge og følge en bestemt procedure. Gennem dette ritual skal de med andre ord 

‘blive til’ som elever; de hører nu til inde i skolen sammen med de andre elever på strømpefødder 

(Kofoed, 2004, Bjerg og Staunæs, 2015). Alle bliver dermed ritualiseret ind i at skulle bevæge sig 

og sanse på særlige måder. Hvis eleverne springer ritualet over, sendes de tilbage til start. Skoene 

skal af for at få adgang til skolen.  

 

Overgangsritual i 2010. I vindfanget tjekkes ind eller ud igennem et skoaftagningsritual. Foto: Malou Juelskjær. 

Det kan forekomme helt normalt på en dansk skole i dag, at sådan ankommer man til skolen, og 

sådan går man ind i den. Fotoet ovenfor er fra 2010. Men tidligere tog det sig anderledes ud, når 

eleverne gjorde sig klar til læring. Fotoet nedenfor er fra perioden 1905-1910. Jeg sætter et gammelt 

foto ind her, fordi det kan hjælpe mig til at etablere en: ”fremmedhed og afselvfølgeliggørelse 

gennem ikke-samtidighed” (Bjerg og Knudsen, 2007: 87). Det, jeg således får hjælp til, er, at: 

”etablere en position, hvorfra man kan få øje på [...] den kulturelle indforståelse (Søndergaard, 1996 
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i Bjerg og Knudsen, 2007: 87). Med de to fotos foran mig kan jeg få øje på den invitation til lethed, 

skrøbelighed og frihed som kommer med nutidens indtjekningsritual i skolens vindfang (mere om 

det nedenfor). Yderligere kan jeg spørge ind til, hvordan man kan forestille sig, at 

overgangsritualerne dengang og nu kobler sig sammen med børnenes sansninger, når de skal ind i 

skolen og transformeres til elever. Med henblik på at komme tættere på det, der sker, når man enten 

står på række i skolegården, eller når man som elev på strømpefødder gør sig klar til læring sammen 

med andre elever, som også er på strømpefødder, skal vi se, hvordan vi kan forstå indtjekning til 

læring ved at gå til det som intensivering af affekt og intensitet. Ledelsen vil noget med børnene. 

Der skal opstå særlige sansninger og bevægelser, som skal sætte gang i en særlig læring (Bjerg, 

2011; Hermann, 2007). Stemning intensiveret af, hvordan det føles at stå helt tæt sammen i sit 

fineste tøj eller sidde på gulvet i den glasklare mellemgang og løsne de stramme sko.  

 

 

Overgangsritual i 1910. På den trange plads gør børnene sig klar til at passere igennem døren til skolen. Foto 

tilhører Københavns Museum 

Tegn på henholdsvis et disciplinerings- og et kontrolregime 

Ved et umiddelbart blik på de to fotos kan vi se en forskel, som i overskrifter kunne hedde det 

disciplinerende overfor det frie og flydende. Med det grundafsæt ses tegn på, at forskellige 
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samfundsformers pædagogiske skolemaskiners fungerer. Opstillingen i rækker på fotoet fra 1910 

læser jeg som en disciplinering og rangordning af børnene, som skal disciplinere til selvdisciplin 

(Foucault 2004,a; Krejsler, 2014; Nielsen, 2010). Fotoet af elevernes indtjekning i vindfanget læser 

jeg som en hyldest af friheden og det flydende, uafsluttede. Sidsnævnte altså som tegn på 

kontrolsamfundets kapitalistiske mega-maskine, der, som vi så i kapitel 5, kendes på idealer om 

frihed og uafsluttethed (Deleuze, 1990/1995, b). Jeg læser altså de to fotos inde fra det deleuzianske 

maskineri (Deleuze & Guatarri, 1984/2013; Krejsler, 2013, 2014; Lenz Taguchi, 2010; Massumi, 

1992; Pedersen, 2009) Denæst ser jeg nu i seks overskrifter nærmere på, hvordan børn i 1910, altså 

for cirka 100 år siden, med den optik blev transformeret til elever gennem indgangsritualet til 

skolen. Bagefter skal vi på samme vis se, hvordan det sker i dag.  

Fra barn til elev i den pædagogiske skolemaskine 

Ved at betragte de to fotos nærmere ser jeg nu på et indgangsritual, som jeg altså læser på en måde, 

hvor jeg får øje på samfundsformerne disciplineringssamfundet (foto fra 1910) og 

kontrolsamfundets (foto fra ’i dag’) pædagogiske skolemaskiners markering af, hvilke elever man 

drømmer om skal træde ind i skolen. Mere specifikt gøres det gennem affektive begreber. Hvordan 

mon sådanne affektiviteter og intensiteter performer og sætter sig i elever? Men min analytiske 

tolkning af, hvordan skolemaskinerne fungerer, knytter også an til mine/forskerens egne sansninger 

og erindringer. Sansninger og erindringer, som sætter i gang, når jeg læser de to fotos. 

Overskrifterne nedenfor er Lyd og rytme, Bevægelse og rum, Stemning, Nærhed og Frihed. 

Desuden er sat en fællesbetegnelse; Kulturelle medbetydninger. Med det skal favnes oplevelsen af 

kulde varme, nærhed, distance, godt, ondt samt ikke nærmere ekspliciterede kulturelle 

medbetydninger som eksempelvis opfattelsen af køn, identitet eller magt. 

Omkring 1910 

1. Lyd og rytme. I 1910 var fravær af høj lyd noget af det, som gav adgang til skolerummet. 

Stemmer skulle ikke høres. Og når børnene stod i rækken, skulle deres uens rytme, måske 

fra slagsmål eller leg på vej til skolen, dæmpes og tunes ind i en fælles rytme. 

2. Bevægelse og rum. Elever skulle ikke bevæge sig, medens de ventede i skolegården på at 

komme ind. De skulle stå stille og dernæst forme én samlet bevægelse: bevægelsen ind i 

skolen. Med opstilling i to rækker blev den fælles elevkrop formet sådan, at de to rækker 
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passede i bredden til at kunne passere gennem døren ind til skolerummet. Og inden for i 

skolen passede bredden til den videre bevægelse op af trapperne. 

3. Stemning. I 1910 tilstræbte man en stemning af lav intensitet. Afdæmpet skulle børnene 

entrere skolens læringsrum. De måtte indordne sig og dæmpe deres energier og tæmme 

deres krop og stemme til en fælles elevkrop.  

4. Nærhed. På trods af skolegårdens størrelse skulle elever stå helt tæt på hinanden, så de 

nærmest rørte ved hinanden. Måske gjorde den begrænsede bevægelsesradius deres 

bevægelser mindre. Og måske blev de forberedt på den trange plads, der også var, når de 

kom indenfor i klasselokalerne.  

5. Frihed. Eleverne havde fri til at lære. Med det menes, at når de var i skolen, så havde de fri 

fra det arbejde, som var en del af mange børns liv i 1910.  

6. Kulturelle medbetydninger. Eleverne blev gjort ”ens” ved at blive samlet sammen i 

rækker, gjort tavse og stillestående. Barnet skulle med andre ord ”ses, men ikke høres”. De 

to rækker er også et kulturelt tegn for, ”hvordan man står i række”. Og i den kontekst var det 

ikke attråværdigt at være enkeltindivid. Hvis barnet ikke havde en at stå sammen med, så 

måtte det ned bagerst i rækken.  

Dagens skole 

1. Lyd og rytme. Snakkende med familie eller venner entrerer børnene vindfanget. De 

ankommer til vindfanget på forskellige tidspunkter. Skoaftagningsritualet sker samtidig 

med andre aktiviteter – der laves aftaler for i eftermiddag, der vinkes, synges en lille 

sang eller bandes over snørebåndene. Taskespænder klinger, når madpakken hentes op 

af tasken til køleskabet længere inde i skolen. Dørene udefra og ind i vindfanget og 

videre fra vindfanget og ind i skolen svinger uens op og i.  

2. Bevægelse og rum. Gennem skoaftagningsritualet bevæger børnene sig videre ind i 

skolerummet, og hermed bliver de til elever. Vindfanget har store glasvinduer. Man kan 

udefra se ind i skolen, og indefra kan man se ud. Der er en let bevægelse på tærsklen 

mellem skolerum og omgivelser. Nogle børn bevæger sig hurtigt, mens andre dvæler 

ved vinduet eller har sat sig ned. Sko sættes eller smides midt i rummet eller samlet ude i 
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siden. Og så tjekker eleverne ind. Jord, græs, mudder og snavs er ikke kommet længere 

ind end i vindfanget.  

3. Stemning. Børnene tjekkes altså ind som elever, når de tager skoene af. På 

strømpefødder skal eleverne og deres bevægelser nu spille sammen med andre elever, 

der også bevæger sig rundt og lærer uden sko på.  

4. Nærhed. Skoene skal tages af. Det er reglen. Kroppen skal blive blød og modtagelig. 

Læring kobles dermed med bevægelse og sansning fra fodsålernes møde med skolens 

underlag gennem de tynde strømper.  

5. Frihed. Børnene ankommer og entrerer selv eller sammen med familie eller 

kammerater. Der er en fri bevægelse på tærsklen mellem skolerum og omgivelser. Og 

uden trapper eller andre niveauforskelle kan børnene uhindret gå eller løbe videre ind til 

læring.  

6. Kulturelle medbetydninger. Strømpefødder er uprætentiøse. De har ingen lyd, og de 

konnoterer hjemlighed og blødhed. De fungerer ikke, ligesom sko kan gøre, som 

identitetsmarkører. Med inkludering af hele elevkroppen praktiseres fortællingen om 

skofri skole som markør for den danske skole og det frigjorte barn i rolig læring. 

Der er forskel på overgangsritualerne. I 1910 tjekkede børn ind til læring som fælles elevkrop 

gennem ens bevægelser og stilhed. I dag transformeres børn ind til fælles oplevelser af, hvad man 

som elev kan lære, når man bevæger sig frit og let rundt inde i skolen på strømpefødder. Børn bliver 

til elever på tærsklen til skolen. Det er nogle særlige begivenheder hvor gentagne rytmer er mere 

end vaner eller praktiske tiltag. Det kan læses, som at selvet flyder sammen med omgivelserne uden 

klare grænser mellem indre og ydre: 

This rhythmic repetition is not simply a fixity of habitual thought, but rather forms of 

dialogue and reflection that displace the very idea of a clear and distinct separation of 

boundary of self from other and inside from outside (Blackmann, 2012: 100).  

For 100 år siden blev begivenhederne sammenvævet med skolemaskinens drømme og ordre-ord om 

elevens disciplinering og karakterdannelse. Noget med at stramme og stoppe uønsket adfærd, så en 

tålelig og dannet karakter kunne komme ud af at gå i skole (Foucault, 2009; Krejsler, 2013, 2014, 
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2017). Nu er det noget med at frigøre og ligestille og sikre den frie selvudfoldelse af det hele barn. 

Frihed er dyden, når barnet skal blive til elev (Deleuze, 1990/1995, b; Krejsler, 2013, 2014, 2017; 

Hermann, 2007). Før blev børn altså mødt med adgangskrav om stilhed og stilstand, og nu mødes 

de af adgangskrav om frit og let at tjekke ind til fælles elevhed som fri, intim-hjemliggjort elev 

(Kofoed, 2004). Noget lades dermed uden for skolen. Men hvad er det, der lades udenfor – udover 

jord, græs, mudder og snavs – når børnene gennem skoaftagningsritualet træder ind i skolen? Det 

giver jeg et bud på afslutningsvis i kapitlet. I det følgende ser jeg først på, hvad skoleledelser selv 

siger om den skofri skole.  

Skolers procedurer og begrundelser for skofri skole  

I forældrebreve, på skolers intranet og i aviser kan man læse om indførelsen af den skofri skole og 

praktisering af regler og retningslinjer. På den måde synes ledelserne sig tydeligt bevidste om, at 

eleverne i højere grad gøres klar til læring, når de ikke har sko på. Men der er noget, der også sker 

samtidig hermed, og som de ikke er så opmærksomme på. Det er den upåagtede ledelse på 

læringsudbytte, og den vender jeg tilbage til.  

Når jeg ser på min empiri, kan der læses om, at ledelse på skofri skole bliver administreret og 

koordineret gennem udstukne retningslinjer. En skole skriver fx således i sine retningslinjer: ”Alle 

elever må ikke have fodtøj på indendørs. Aftalen er, at alle elever tager deres sko af ved de 

forskellige indgange og går hen til deres skoreol og sætter skoene på hylden” (Skole B). Og i 

begrundelsen for at indføre skofri skole skriver en anden skole følgende på sin hjemmeside: 

Vi ønsker et meget bedre indemiljø. Skolen vokser, og der er et stort behov for at 

inddrage alle fællesarealer til undervisning [...].Det er tit en hindring, at [...] der er så 

beskidt pga. jord, græs, mudder osv. [...] derfor skal vi ligesom derhjemme tage 

skoene af [...] og få mere plads til parlæsning, gruppearbejde, sidde, ligge, arbejde, 

hygge osv. (Skole A)  

Ledelse af den skofri skole begrundes altså med et bedre indemiljø og behovet for plads. Og der 

peges på, at elever, hvis de ikke har sko på, bedre kan sætte sig, ligge, arbejde eller hygge rundt på 

skolen. Arbejdsformer, som forbindes med et godt, lystfyldt læringsudbytte, får mere plads. Og 

parlæsning og gruppearbejde kan praktiseres på en anden og måske mere intim måde. Når skolerne 

informerer forældre og andre interessenter om den skofri skole, omtaler ledelserne den som et 
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fremskridt. Fremskridtet afstedkommer gode ting. Eksempelvis at det er en lettelse for 

rengøringspersonalet. Og at skolen bliver mere hjemlig, som vi bl.a. så i citatet ovenfor. En tredje 

skole siger ligefrem: ”[Vi] forsøger at efterligne en så hjemlig stemning som muligt” (skole C). 

Ledelsen styrker dermed en pædagogik, som ‘næsten er som hjemme’. Hjemlighed omtales som en 

særlig attråværdig og intim måde at være sammen på (Lather i Kofoed & Staunæs, 2007: 269-278). 

Skoleledelserne leder altså med en opmærksomhed på, hvordan elevernes muligheder er for at 

kunne bevæge sig mere rundt på et større areal af skolerummet. Ligeledes lægger de vægt på, at 

rummet kan opleves anderledes, når der ikke er så beskidt, og der måske lugter fugtigt af græs og 

mudder. Rummene skal derfor være tørre og rene. Stemninger af intim hjemlighed skal understøtte 

elevernes muligheder for bevægelser og for hvile i stillinger, som er behagelige og måske ligner 

måden, det foregår på derhjemme. Læring skabes dermed i begivenheder af hygge, tilstræbt hjemlig 

stemning og afslappede kropsstillinger.  

Ledelserne fortæller desuden om den skofri skole, at den til alles overraskelse har medført mindre 

mobning. Det var ikke derfor, man ifølge skoleledelserne indførte det. Men det er en positiv 

sidegevinst, som angiveligt kan styrke bevarelsen af skofri skole. På UVM’s hjemmeside kan læses: 

Efterfølgende er mobningsprocenten dalet. Ifølge skolelederen har strømpefødder ført 

til, at især de ældre elever opfører sig meget pænere over for hinanden. ”Hvis man 

sidder med store støvler og jakke på, er man bare mere sej. Ved at indføre det her 

piller man på en måde noget af ungdomsidentiteten af dem. Det er enormt svært at 

være sej i strømpesokker.” Og en elevrådsformanden udtaler: ”I udskolingen er det 

ikke altid nemt at overtale seje drenge til at gå i strømpefødder [...] jeg tror, at de 

lægger noget af deres seje identitet i deres sko [...] Men fordi vi bor på 2. sal, så duer 

det ikke, at de slæber mudder og regnvand med rundt i hele huset”. (UVM, 2014)  

Ledelse af levet læring på strømpefødder ses her som ledelse af mindre mobning. Konkret fortæller 

skolerne om, at den mindre mobning går ud på, at drengene har sværere ved at være seje, når de 

bevæger sig rundt på strømpefødder (skole E). Når mindre mobning kædes sammen med, at drenge 

ikke har sko på, må der være noget på spil, og det vil jeg nu se nærmere på. 

Kan man være sej på strømpefødder? 

Det vi ser på her er kulturelle medbetydninger. Sko og strømper har nogle kulturelle 

medbetydninger, der bl.a. kan handle om seksualitet, identitet og magt. Når man er iført sko, kan 
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man ‘blive til nogen’, og man kan relatere til sine kammerater, som har sko på i samme stil. Når 

man har sko på, fremkommer der lyde, når kroppen bevæger sig rundt. Det kan være klapren af 

hæle eller dumpe lyde af tykke, tunge gummisåler, for måden at gå på forstærkes nemlig af den type 

sko, man har på. Og både en selv og andre kan høre, at man bevæger sig. Store og tunge sko 

fortæller om tyngde, magt og måske seksualitet. Når man har sko eller støvler på, kan det altså tage 

noget med ind udefra. Snavs og mudder kan hænge ved under de tykke rillede såler – måske fra 

aftenen på klubben i går, hvor man var sej. Det er en særlig intensitet og stemning af sejhed og 

måske mandighed og markering af en anden verdens betydning end skoleverdenens betydning. Når 

eleven ikke har sko på, forsvinder noget af sejheden og tjekketheden måske. For kroppen har ingen 

lyd, når den går, og strømper er uprætentiøse. Det føles også anderledes at have sko på end at være 

på strømpefødder. Den performative effekt er en invitation til nærhed og hygge. En invitation, som 

gør det svært at være sej.  

Men der ledes også på intimidering, når elever er på strømpefødder. For hvad hvis børnene ikke 

synes om den intimitet, som maser sig på? Hvad hvis de gerne vil kunne stive sig af i sko for måske 

bedre at klare de ting, som er svære herinde i skolen? Hvis barnet har det sådan, så skal også det 

håndteres sammen med skoaftagningsritualet. For det er ikke til at komme udenom. Den 

pædagogiske skolemaskines ordre-ord står på en planche ude i indgangspartiet – man skal tage sine 

sko af for at få adgang til læring. 

Sammenknytning mellem det, man har på fødderne, og skolens pædagogik 

Der bliver fra ledernes side ikke gjort meget væsen ud af den skofri skole, når den indføres. Og 

heller ikke, når den er indført. Opmærksomheden er i stedet rettet mod at opsætte regler og 

procedurer for, hvordan man kan få den skofri praksis til at fungere. Og mod at hygiejniske, 

praktiske, pladsskabende, fællesskabsskabende, hyggelige og intim-hjemlige forhold styrkes 

gennem den skofri skole. Umiddelbart virker det ligetil. Det er praktisk, og ydermere er der fordele 

med mindre mobning og intim hjemmestemning, som formodes at styrke læringsparathed og den 

pædagogik, som praktiseres. Den pædagogiske skolemaskine agerer helt eksplicit i forbindelse med 

skofri skole. Det kan læses, at: ”skoreglen hænger sammen med hele skolens pædagogiske 

tankegang (…) det er med til at skabe en enorm tolerance på skolen” (skole D). Og skole E skriver: 

”Pædagogisk er der heller ikke plads til, at nogen går i små sko, for videndeling og åbenhed er 

blandt forudsætningerne for at praktisere differentieret undervisning”. Sko bliver altså her til et 

symbol på det modsatte af tolerance og åbenhed. Som jeg indledte dette afsnit med, så har sko og 
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strømper generelt nogle kulturelle medbetydninger. I de to citater ovenfor ser vi, at strømpefødder 

forbindes med tolerance, og sko med lukkethed og ufrihed. Kroppen er gjort uprætentiøs, blød og 

sårbar – på strømpefødder bliver man tolerant. Måske fordi man har mindre styrke og mærker egen 

sårbarhed under fodsålerne og gennem kroppens bløde bevægelser, som inviterer til intimitet, 

nærhed og tolerance. Og lige før det så vi et eksempel på, hvordan sko og strømpefødder indgår 

som mulige, forskellige, identitetsmarkører i forbindelse med sejhed eller ej. Det, vi ser, er med 

andre ord upåagtet ledelse på læringsudbytte. Der ledes på stemninger og intensiteter, som man ikke 

er opmærksom på også påvirker læringsudbyttet. Her ledes på en særlig stemning af elevhed 

(Kofoed, 2004) og på en læring, hvor man på strømpefødder, blød og sårbar, flyder sammen med 

omgivelserne (Blackmanns citat ovenfor). Pointen er, at følelsen af at have sko på er anderledes end 

at have strømper på, og det betyder noget for, hvad og hvordan man lærer.  

Jeg pegede i kapitlets indledning på, at læring ikke kun er en sag for hjernen; den sker også gennem 

kroppen og dens måde at bevæge sig og mærke på – viden bliver til som affektive tonaliteter af 

sansninger. I det følgende vil jeg derfor se nærmere på, hvad en sådan upåagtet ledelse kan fortælle 

os om ledelse på læringsudbytte – nu indenfor i skolen.  

Indenfor på strømpefødder i den pædagogiske skolemaskine 

 

Inde i skolen bevæger eleverne sig let af sted på strømpefødder. Foto: Malou Juelskjær. 
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Vi er nu nået til kapitlets anden del. Gennem indtjekningsritualerne og skolelederes bemærkninger 

om den skofri skole, er vi kommet indenfor i skolen. I denne del spørger jeg:  

Hvad kan ledelse på læring blive til som, når eleverne er på strømpefødder? 

Inde i skolen sidder eleverne ned eller bevæger sig rundt på strømper, når de lærer. Og på 

strømpefødder skabes særlige porøse overgange uden skarpe grænser til kroppene, som har dem på. 

Eleverne kan fryse, hvis strømperne er for tynde, eller opleve fuld skrue på hyggen i tykke 

skisokker. Og jeg foreslog ovenfor, hvordan seje drenge gennem denne intimisering fik pillet 

sejheden ud af kroppen.  

Man kan jo undre sig over, hvor jeg vil hen med den snak om strømpefødder og sko. Hvordan kan 

det have noget at gøre med ledelse på læringsudbytte? Som allerede nævnt forslår jeg, at politikker 

om skofri skole er en upåagtet måde at lede læringsudbytte på. Det er der jeg vil hen. Vi så i citatet 

af Deleuze ovenfor, at sansningen og vores bevægelser i verden giver os en metafysik, og at det, 

som får os til at tænke, er toninger af sansninger. Ved at knytte an til ovennævnte begreber: lyd, 

rytme, bevægelse, rum stemning m.v. kan jeg nu videre begrebssætte, hvordan særlige toninger af 

sansning tilbyder eleverne en måde at forstå verden på, når de lærer på strømpefødder. På 

strømpefødder er et intensitetsniveau, der siger noget om kvaliteten ved at være skofri og på 

strømpefødder; hvordan det føles og mærkes, og hvordan det afficerer; tilskynder, igangsætter, 

afbryder og stopper læringsprocesser. Det er lækkert, rart, frit og hyggeligt (og måske alligevel ikke 

altid, for som vi så, kan nogle elever måske også finde det intimiderende).  

Jeg begrebssætter således mikro-praksisser med netop denne specifikke form for materialets 

sansning – sansning på strømpefødder (Taylor, 2013,a; Tuin & Dolphijn, 2010). Med det søger jeg, 

at skitsere skofri skoles performative kraft for læring via sansninger, affektivitet og 

kulturfragmenter (Lenz Taguchi & Palmer, 2014). Tentativt søger jeg at åbne for tanker om, hvilket 

læringsrepertoire man kunne forestille sig, der tilbyder sig. For ved ledelse på skofri skole 

transformeres elevernes sansninger til en særlig læring. Jeg foreslår altså her, at sansning og 

strømpers kulturelle medbetydninger kobler sig med elevernes læring, med elevernes opfattelse af, 

hvad de skal lærer, og med muligheder for, hvad der kan læres. For når man er elev på den måde, så 

erfarer man læring og det, som skal læres, som noget, der påvirker og påvirkes af intensiteter og 

stemninger, som opleves på strømpefødder. Vi kan sige, at et: ”drama of desiring-production takes 

place” (Lenz Taguchi & Palmer, 2014: 3). 
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Hvad kan det så være? Og hvordan medvirker intensiteter af bevægelse og rum, rytme, materialitet, 

oplevelse af kulde, varme, nærhed, distance og frihed til begivenheder af læring og læringsudbytte 

på strømpefødder? I det følgende vender jeg således tilbage til de overskrifter, som blev brugt i 

kapitlets første del. Kulturelle medbetydninger er dog indeholdt i de andre punkter (ovenfor ved de 

to fotos havde det en overskrift for sig). Igen sættes de begreber på arbejde, fordi de kan hjælpe mig 

til en affektiv analyse af stemtheder og intensiteter, som viser, at der performes produktbegær på 

særlige former for læring i skolen, medens der performes nekroledelse på andre stemninger og 

intensiteter. Lad os se på det. De kursiverede sætninger stammer fra produceret empiri om, hvordan 

skofri skole ses beskrevet.  

At lede gennem krop, sansning og intensitet fremfor gennem kognition og refleksion 

1. Lyde og rytme. [Det] er næsten lydløst, da elever fra fjerde klasse løber forbi skolelederens 

kontor. Her er ingen klaprende hæle eller hvin fra gummisko. Der er roligt. Lydene fra 

elever på strømper blander sig i skolens liv på en anden måde end lydene fra sko, støvler og 

gummisko. Det rytmiske lydbillede bliver altså et andet, end når eleverne har sko på. Andre 

steder fortælles, at det ændrede lydniveau giver mere ro i det hele taget og mindre stress: I 

stedet for det legende, larmende kaos, man måske ville forvente, hersker derimod en 

stemning af ro og overskud. Der er ikke hårde lyde, noget, der skratter, forstyrrer. Måske 

forsvinder forskelligheden som noget markant og bliver måske bare en blød afbøjning. Med 

de dappende strømpefødder genkendes en særlig rytmisk repetition (Blackmann, 2012). Det 

er genkendelse af et elevfælleskab. 

2. Bevægelser og rum. Når man er på strømpefødder, kan foden bevæge kroppen hurtigt af 

sted. Fra en skole fortælles: Her foregår trafikken på livlige strømpefødder. Derudover 

berettes det: Han sidder på en stol og vimser med tæerne, han kan godt lide det system, at 

man stiller skoene ude på gangen, og han siger: ”Jeg elsker at gå på strømpefødder, det 

føles så rart og frit”. En gruppe børn er på besøg ude af skolebygningerne i Kattegatcentret, 

og inden de går ind, skal de ligesom ved tærsklen til skolen igennem skoaftagningsritualet. 

Indenfor i Kattegatcentret lister de ud på eventyr uden sko, bevæbnet med lommelygter for 

at sige godnat til hajerne ved dagens afslutning. Måden, hvorpå kroppe på strømpefødder 

bevæges og bevæger sig på, påvirker og påvirkes i rummet (Massumi 1995). Man bevæger 
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sig frit, livligt, vimsende. Hvordan er det mon at sige godnat til hajerne på strømpefødder. 

Hvordan mon det farlige kan takles på strømpefødder? 

3. Stemning. Der er en rar stemning, når man ikke har sko på. Skoler taler om den tolerante og 

hjemlige stemning. Eleverne er på samme niveau, når de ikke har sko på. Med ambitionerne 

om, at alle er ens, skal følge et lavt konfliktniveau. Den pædagogiske skolemaskine fungerer 

med ordre-rod og drømme efter en hjemlig tolerant ikke-konfliktfyldt skole baseret på 

fælleskab og ensliggørelse. 

4. Nærhed. Når man er uden sko, forstår man, at læring og oplevelser er knyttet sammen med 

det nære indendørs liv. Det bliver oplagt at lade opmærksomheden glide indad i kroppen og 

mærke egen lyst og velbefindende. Det sker, både fordi man rent fysisk er blevet gjort til en 

indendørselev, men også fordi det pædagogiske signal er, at det er det, som prioriteres, ”når 

vi er skofri”. Dét at bevæge sig ud af skolen er en anden øvelse. Udenfor er der måske vådt, 

koldt og snavset. Strømperne tager farve eller bliver ødelagt, hvis grænsen overskrides 

mellem inde og ude.  

5. Frihed. Elever kan udforske og lære rundt i alle hjørner af stedet ‘skole’ i de tynde 

strømper. Der er mange ting, man kan uden sko. Man kan gå let, ligge, sidde, hoppe og 

danse. Der skabes lette, glatte, fri friktioner med skolens glatte, rene underlag. Der skabes en 

friktionsløs oplevelse af frihed. Den kapitalistiske mega-maskines frihedsregime performer 

på frihedsdyder for vores fælles folkeskole. 

Under punkt 1 og 2 ovenfor performer skofri skole produktbegær på genkendelse af et 

elevfælleskab. Et elevfællesskab på strømpefødder med en særlig rytme, afdæmpet lyd og intensitet. 

I fælleskabet kan man opleve særligt frigjorte og følsomme måder at gå og bevæge kroppen på. Sko 

kan skabe afstand og barrierer. Uden sko er elever i tæt forbindelse med underlaget, groundet og 

klar til læring via intensitet og kropslighed, mens hovedet kan vente lidt. Min pointe er her, at 

læring forstås og ledes via intensitet mere end via kognition og refleksivitet. Det er en pointe, som 

Bjerg og Staunæs løfter frem i forbindelse med, at frikvarteret inddrages til læring (jf. ovenfor). Det 

sker i en potentialisering af rum og tid, som tidligere var ladt ”i fred”. Bjerg og Staunæs taler om 

det som ‘mellemrumspotentialisering’ – en tendes i skolen, hvor så meget som muligt indforskrives 

i læringens tegn – intet må gå til spilde. Min tilføjelse til sådan opmærksomhed på at inddrage 

endnu ubrugte muligheder er, at de mindste mikro-sansninger, læring på/med bevægelser rundt i 
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skolen på overgangen mellem foden og strømpernes tynde garn, således også indforskrives i 

læringens tjeneste. Og det som en særlig slags læring, der måske skal understøtte en pædagogisk 

skolemaskines drømme om en lydefri skole, hvor elever lærer i trivsel, fred og fordrageligt 

fællesskab. For under punkterne 3-5 kan man se, at levet læring på strømpefødder tilbydes som en 

særlig slags intensitet. Denne særlige intensitet er ikke høj, oprørende, smertefuld eller larmende, 

men tværtimod rolig og afstressende. Måske en slags massage, hvor læringsudbytte og nye ting 

uden friktion kan masseres roligt ind i eleverne. Der aktiveres intensiteter på et ikke-bevidst, ikke-

individuelt, før-sprogligt niveau af sansning (Lazzarato, 2014). Der kan skabes en helt særlig læring 

her. For læring sker i tæt kontakt med skolens underlag. Læring kobles dermed til sansninger, som 

giver liv til en særlig slags oplevelser og bevægelser. Strømper er beregnet til indendørs brug. Der 

skabes indendørs læring. Hvis man vil ud, må man tage sko på, og så må man koncentrere sig, 

stramme til og snøre skoene – man kan ikke bare glide videre derudaf, men må stoppe op, når man 

skal udenfor. Og måske kan læring så heller ikke lige så let, som den kunne glide indad i kroppen, 

glide ud til et videre blik på verden – når man nu sidder her indendørs uden sko. For snittet mellem 

inde og ude er både mentalt, fysisk og sanseligt. Et snit, der ubemærket lader kroppen vide, hvor 

langt den kan bevæge sig. Eleverne skal holde sig indendørs – mentalt og fysisk. Desuden kan 

eleverne opleve intensiteter af friktionsløs frihed, som kan sætte sig følelsesmæssigt og mentalt som 

læringsudbytte (jeg minder igen om den kapitalistiske mega-maskines frihedsregime uden at gå 

nærmere ind i det). Eller måske stoppes den oplevelse, når den støder sammen med andet af det, 

som er i skolen – andre temaer, andre krav. Eller måske imploderer de frie energier, hvis de ikke 

kan støde sammen med noget at bruge dem til. Hvis man eksempelvis keder sig (Deleuze, 

1987/2014). Friheden er indenfor som nærhed til rummene. Friheden er for skrøbelig til at gå ud. 

Det hele sker på tryg, intim distance fra verden udenfor.  

Konklusion: Ledelse på læringsudbytte som rolig, sansende, intim læring i 
nærvær på strømpefødder 

Strømpefødder udgør altså tærsklen, både som det strikkede garn mellem krop og verden og som et 

passageritual. Når man er indenfor i skolen og skal udenfor, må man tage sko på for ikke at opleve 

ubehag fra det ofte kolde, våde underlag udendørs. Jeg citerede ovenfor Palmer for, at subjektet er 

sammenvævet med andre performative agenter i verden (Palmer, 2011). Og strømper er, som 

allerede nævnt, konkret ”interwoven” til at passe til fødder, medens tærsklen ud af skolen kan synes 

mere markant. Der skabes en situerethed, en situeret læring (Harraway, 1988) med tæt kontakt til 
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underlaget, hvor læring handler mere om trivsel, varme og velbehag end det, som måske kunne 

være vanskeligt og svært. Med sanseligheden under fodsålerne og op igennem kroppen ledes levet 

læring hos elevkroppe på strømpefødder – skrøbliggjort ved det tynde garn under fodsålerne. 

Samtidig vil overskridelse af tærsklen den anden vej, altså ikke retningen ind i kroppe, men ud i 

verden indefra skolebygningen, kunne skabe friktioner af ubehag (Blaise, 2014). Underlaget ude 

kan være koldt, vådt, rut eller skarpt. Man kan altså uden videre lade sansninger flyde indad, men 

man flyder ikke lige så let over tærsklen mellem inde og udenfor skolen.  

Min pointe er, at elevers læringsudbytte skaber og skabes, påvirker og påvirkes i indadvendt, 

intimiderende, varm, nærhed med indadvendte oplevelser, som skal være rare, frie og lette. 

Ledelsen leder upåagtet med produktbegær på et pædagogisk tilbud om særlige aspekter af læring, 

når elever skal tage skoene af. Skofri skole er en teknologi, der leder på elevernes læringsudbytte 

som læring, der bliver til, påvirker og påvirkes, i nærhed og indadvendthed. Andre aspekter af 

læring performes der nekroledelse på. Eksempelvis på sådanne aspekter, som kunne knytte sig til et 

liv udenfor skolen, til køn, til snavs, magt eller fugt. Der er tørre rene gulve, og de tunge støvler fra 

dagen før i klubben må af i vindfanget. Læring og viden knyttet til sådanne aspekter sygner da hen, 

stoppes eller glider ud. Når jeg knytter an til de begreber, jeg særligt har sat i spil i dette kapitel; 

rytme, bevægelse, stemning, intensitet, (indendørs) rum oplevelse af kulde og varme, 

kontrolsamfundets frihedsdyd og den pædagogiske maskines produktion af nærhed og distance – 

måske som det gode og onde, kan nu siges, at der formes en særlig sansning og toning af læring og 

viden i skolens rum. Her kan opleves en nærhed og varme og i rytmiske bevægelser rundt omkring 

– let på tå, i en intens stemning af skole, som vil en det gode. For ovenfor (kap. 6) knyttede jeg 

varme og nærhed med en oplevelse af det gode, og distance og kulde med det onde. Med skofri 

skole performes således produktbegær inde i den pædagogiske skolemaskine. Dens (maskinens) 

gode og onde ånd kan performe sådan, at elevernes læring bliver til gennem sansninger, som er om 

det bløde, sårbare, nære, rare, gode i lette, frigjorte bevægelser. Samtidig forsvinder andre aspekter 

af læring ud i horisonten. Ubehagelig, snavset og smertefuld læring har ikke så gode vilkår i dette 

læringsrum på strømpefødder. Ja, den læring, som ikke kommer let og frit, og som ikke kan 

masseres ind, har ingen plads her.  

Med fotoet fra 1910 så vi, at læringen indenfor i skolen blev til som fælles disciplinering, inden der 

blev givet adgang til skolen. Indenfor var læring, ofte som smertefuld repetition, udenadslære og 

eksklusion, hvis man ikke formåede at annamme de kognitive krav (Knudsen, 2015). Man kan 
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forestille sig en intens stemning og intensiteter knyttet til sådanne måder at være i rummene på. 

Læring sammen med individuelle bevægelser, lyde og lyst, tryghed eller frihedsfølelse blev 

bortvist, allerede inden man nåede dørtærsklen. Det forsatte, når eleverne var kommet indenfor i 

skolen. Men, som vi ved, fik de aspekter af læring – individuelle bevægelser, lyde, lyst, tryghed og 

frihed – liv med en stadig stigende intensitet og acceleration op igennem de næste 100 år (Hermann, 

2007).  

Jeg foreslår, at på samme måde som for 100 år siden performes der også i skofri skole aspekter af 

læring, som forsvinder, når der ledes på levet læring på strømpefødder. Indendørs læring på 

strømper inkluderer og ekskluderer aspekter af læring. Der performes nekroledelse gennem 

teknologien skofri skole, når der ledelse på læringsudbytte. Der er noget, som skofri skole: ”might 

destratify (and), decode [...] to be productive” (Lenz Taguchi & Palmer, 2014: 5). Der er noget som 

ikke kan være produktivt, samtidig med at skofri skole producerer. Måske opfattes andre aspekter af 

læring end de fri og intime som truende for skolens pædagogik. På den måde bliver ubehagelig, 

snavset, smertefuld, friktionel læring til noget farligt, som skal bortvises, for at skofri skole kan ’be 

productive’. Det gøres ved at undlade, at give dem opmærksomhed. Det ties så at sige ihjel. Der 

performes med andre ord nekroledelse. Den smertefulde læring skal ikke forstyrre ledelsen af rolig, 

tryg, fri og intim læring igennem kroppen. Når den viser sig, kan der eventuelt skrues op for 

intensiteterne af den intime, fri læring, så den kan fylde og tage over. Man kan måske ligefrem tale 

om, at de farlige, smertefulde andre aspekter af læring bliver behandlet som en slags ”outcast”, som 

viser den danske skole, hvem den er – en skole med intim-hjemlig, skrøbelig fri læring. Og for at 

det smertefulde kan holdes ude af skolen, må hovedet vente lidt, så læring kan blive til i intensitet 

og kropslighed. Den kapitalistiske mega-maskine og den pædagogiske skolemaskine producerer på 

drømme og ordre-ord om positivitet, omsorg frihed og måske godhed. 

Når jeg leder efter ledelse på læringsudbytte, finder jeg det således ikke blot i sådanne temaforløb 

som ovenfor i kapitel 6, men i mange hjørner og praksisser rundt i skolens daglige liv – her i en 

mikro-praksis som en upåagtet igangsætning af læring gennem kroppens mindste bevægelser og 

sansninger. Ledelse på læringsudbytte performes gennem intensitet og stemning på tryg, intim 

afstand af verden udenfor. Der performes nekroledelse på noget, som kunne være kantet, svært, 

beskidt og vådt. Således lærer elevkroppe, at man uden videre kan lade sansninger flyde indad, men 

man flyder ikke uden videre over tærsklen mellem inde i og uden for skolen. Man må bevidst, 

mentalt og kropsligt forholde sig til at skulle gå ud. 
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De efterladte sko i vindfanget. Foto: Malou Juelskjær. 

 

I næste kapitel bliver vi inde i skolen. Vi skal se nærmere på, hvordan der ledes på læringsudbytte, 

når et forældremøde planlægges. Derefter går vi til lederens kontor. Her skal vi høre om et møde 

med en 9. klasses elev og hans mor om hans mulige kommende eksamensresultater. Det er den 

sidste analyse i afhandlingen. Altså sidste begivenhed i min ambition om at se på begivenheder som 

overgange for ledelse på læringsudbytte hele vejen fra policy-niveau og ud i skolen. 
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Kapitel 8: Lederes dagligdag på skolen og ledelse på 
læringsudbytte 
 

Jeg skrev tidligere og i afhandlingens indledning, at jeg foretager et træk, en indflyvning, fra policy-

niveau og ud i skolen med fokus på overgange. Vi er nu kommet indenfor i skolen. Vi skal se på et 

planlægningsmøde af et forældremøde i 3. klasse og et møde med en elev i 9. klasse om hans 

kommende karakterer og eksaminer.  

Sammenhængen mellem kapitlerne samt forskningsspørgsmålene i dette kapitel 

Indtil nu har vi set ledelse på læringsudbytte bliver til i overgange mellem forvaltningens drømme 

og ordre-ord og den måde, skoleledelser performer det på, når det løftes frem – påagtet som en 

særlig fokus for en ny måde at lede på, ledelse på læringsudbytte. Det blev begrebssat analytisk ved 

at spørge, hvordan produktbegær og nekroledelse har betydning for, hvad ledelse på læringsudbytte 

blev til som. Det var i kapitel 6. Vi har også set, hvordan en teknologi, som skal gøre eleverne 

læringsparate, skofri skole, samtidig er upåagtet ledelse på læringsudbytte i form af ledelse gennem 

kroppens sansninger. En lille detalje: Elever på strømpefødder, sat i verden for at skabe en rar og 

hyggelig stemning, tilbyder i denne forståelse eleverne en måde at forstå verden på. For sansningen 

af verdens mindste detaljer og vores bevægelser i verden giver os med Deleuze en metafysik (s. 

204). Det var kapitel 7. Vi er nu nået til den daglige ledelsespraksis, som jeg oplevede den, når jeg 

gik rundt på skolen. Det er det sidste analysekapitel. Det er om velkendte og rutiniserede praksisser 

i den pædagogiske skolemaskine – forældremøder planlægges, og fra tid til anden taler elever med 

lederen på hendes kontor. Hvordan mon det tager form? Hvordan adresserer lederen elevernes 

læring, hvad løftes frem som vigtigt, og hvad performes på måder, så det glider ud? Jeg spørger: 

 Hvordan bliver ledelse på læringsudbytte til, og hvad bliver ledelse på læringsudbytte til 

som på to møder, som handler om elevernes læring? 

Det er ikke et langt kapitel. Som jeg indledte afhandlingen med og siden nævnte i henholdsvis 

metode- og metodologikapitlet, kunne jeg næsten ikke finde ledelse på læringsudbytte som ledelse 

på et fagligt læringsudbytte i ledernes daglige praksis. Det var jo netop det, som var min udfordring 

og det som var medvirkende til, at jeg måtte gå til mit analyseobjekt på en anden måde – gennem 

affektiv teori og Deleuzes filosofi brugt operativt. I dette kapitel analyseres således et par af de få 

eksempler på ledelse på læringsudbytte, som det lykkedes mig at få oplevet. To møder er skåret til 
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som begivenheder af ledelse på læringsudbytte; begivenheder af ledelse på læringsudbytte, som 

dukker frem og bliver til midt imellem andre af ledernes daglige gøremål. De er valgt ud, fordi de 

vakte en særlig opmærksomhed i mig. Begivenhederne er altså valgt med tillid til, at forskeren som 

seismograf kan forsøge at annamme, hvornår noget er på spil som angår ens analyseobjekt (jf. kap. 

3).  

Analyserne og de analytiske begreber som bruges 

Med tråd tilbage til de to forrige kapitler foreslår jeg i dette kapitels analyser af, at også her 

performes ledelse på læringsudbytte på en måde, hvor der er nogle typer af læring, som lettere 

produceres end andre – netop fordi produktbegæret producerer (Ross, 2010; Lohmann & Steyart, 

2006). Jeg får særligt hjælp af produktbegær og nekroledese samt rytmebegrebet i form af staccato-

rytme. I alle tre kapitler ser vi, hvordan produktbegær på positivitet og nekroledelse på det snavsede 

har performativ effekt, i forhold til hvordan ledelse på læringsudbytte vitaliseres (Thomsen, 2014). 

Der skabes læringsmuligheder, som knytter sig med trivsel, varme og nærhed, og hvor de voksne 

får en ikke ubetydelig opmærksomhed. Temaer, måske faglige temaer og ubehagelige, snavsede, 

friktionelle og smertefulde aspekter af læring, nedtones, glider i baggrunden og kan ikke rigtigt kan 

komme i gang. Eksempelvis skal vi se i den første begivenhed, at snavsede relationer til forældrene 

undgås. ”Dragen skal ikke vækkes” hører vi. Her får jeg altså øje på sådan adultocentrisk tilgang, 

som vi også så i analyserne i kapitel 6. I den anden af de to begivenheder begrebsætter jeg, hvordan 

der ledes med produktbegær på, hvad en 9. klasses elev kan blive til som. Mødet bliver holdt, fordi 

eleven gerne skal klare sig bedre til afgangsprøven. Her får jeg hjælp af Staccato-ledelse, et navn 

som var en del af min konklusion i kapitel 6. Med navnet Staccato-ledelse adresseres en særlig kort, 

afskåret, intens rytme for ledelse. I den begivenhed, vi skal se nærmere på, hjælper Staccato-ledelse 

mig til analytisk at udfolde bud på, hvordan begivenheden et møde på lederens kontor bliver til. For 

vi skal se, hvad jeg måske bedst kan udtrykke som – en tragedie, hvor lederen tilbyder eleven, at 

han kan blive en anden elev, end den han har været hidtil på skolen. Afhandlingens analyser sluttes 

således af med tegn på, at kontrolsamfundets hyldest til potentialitet (for hvad elevsubjektet kan 

blive til) bliver overgjort på en måde, så alle i rummet vist oplever magtesløshed og også kommer 

til at skamme sig.  

Efter denne introduktion til kapitlet, dets analyser og forskningsspørgsmål skal vi nu se på den 

første af de to begivenheder. Begivenheden omkring planlægningen af et forældremøde i 3. klasse. I 
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denne begivenhed går jeg særligt efter, hvordan der performes produktbegær og nekroledelse, og 

hvad det betyder for den måde, begivenheden bliver til på.  

Planlægning af et forældremøde – dragen, som ikke skal vækkes  

Jeg sidder i et hjørne af det store kontor med dobbelte døre ind til et andet mindre kontor. Livet er i 

gang i rummet. Fire ledere og to sekretærer har arbejdsplads her. Der skrives mails, og nogen taler i 

telefon. En vikar kommer ind og spørger til, om der mon er brug for hende i morgen. En 

medarbejder i blåt arbejdstøj kommer og henter to kasser med kopper i. En lærer henvender sig for, 

at få en aftale i næste uge, så de sammen kan tale med nogle forældre. Stemningen opleves som rar. 

Et par lærere og en pædagog ankommer. De tre går med lederen ind i et mødelokale og sætter sig 

omkring bordet. Jeg følger efter.  

Det er et møde om 3. klasse og et kommende forældremøde. Vi træder ind der, hvor der tales om, at 

der har været voldsomme konflikter før sommer. Lederen spørger: ”Hvordan går det i klassen nu – 

skal vi ikke tage en runde?” Den ene lærer begynder: ”Det går rigtigt godt. Der er arbejdsro.” Og 

hun forsætter: ”Der er et savn efter den forrige lærer.” Pædagogen siger, at: ”Det går godt her efter 

sommerferien.” Nu kommer den anden lærer på banen og siger: ”Det, som er rigtigt godt, er at 

strukturere. Hvis jeg ikke gør det, spørger de [eleverne], ’hvad skal vi lave?’, og ’hvor lang tid er 

der igen?’ [...] De er meget obs på at lave opgaver: ’er det rigtigt nok?’ spørger de. Og når jeg 

gennemgår noget, så har jeg alle med.” Nu tales om at tage forældrene ned i klassen på 

forældremødet, og hvor mange der mon kommer. Man vender tilbage til klassens opførsel og 

trivsel, og hvordan der skal tales om det med forældrene. Man taler videre, og det høres om 

forældrene: ”Det er ligesom en sovende drage, vi ikke skal vække.” Der er videre snak om nogle 

elever, som ”tilder”, og om omgangsformerne i klassen. Lederen spørger: ”Hvordan vil I formulere 

det til forældremødet?”. Samtalen bevæger sig videre ind om klasseledelse, og hvordan det gøres. 

Mødet slutter. Da lærere og pædagog er på vej ud af døren, siger lederen med henvisning til det 

kommende forældremøde til den ene lærer: ”Du får ikke sådan nogle borende, irriterende, 

spørgsmål. De vil bare se, at du kan li’ deres børn.”  

Hvad performes der på?  

Det kan altså høres, at det går rigtigt godt i klassen, og at forældrene skal betrygges i, at skolen 

drager omsorg for deres børn. Det nævnes, at eleverne savner den tidligere lærer. Der performes 
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altså opmærksomhed på den affektive stemning i klassen. En del af samtalen drejer sig desuden om 

klasseledelse, og hvordan eleverne er glade for den nuværende styring. Vi hører en af lærerne sige: 

”Det er rigtigt godt at strukturere. Hvis jeg ikke gør det, spørger de, ’hvad skal vi lave?’” Man 

forstår desuden, at der har været problemer med klassen. Lederen performer omsorg for lærerne, 

som måske kunne være nervøse for, om det bliver et rart forældremøde.  

Gennem lederens konkrete spørgsmål og bemærkninger til det kommende møde performes 

produktbegær på, at forældrene skal præsenteres for en positiv fortælling. Samtidig performes 

nekroledelse på elevernes faglighed. Lad os se nærmere på det.  

Om fagligheden, når den glimtvis ses i sprækkerne mellem produktbegæret på de gode 

adultocentriske relationer og eleverne trivsel  

”De er meget obs på at lave opgaver, ’er det rigtigt nok?’ spørger de”. Læreren fortæller altså om 

elevernes engagement i at løse opgaver og få svar på, om de er løst godt og rigtigt. Fagligheden er 

glimtvis tilstede her, hvor læreren fortæller, hvordan eleverne arbejder med det faglige i form af 

opgaveløsning. Men det bliver ved det. Der tales ikke videre om mulige ambitioner for 

læringsudbytte via elevernes engagement i opgaveløsning. Eksempelvis tales der ikke videre om, 

hvordan lærerne så giver den feedback, som eleverne efterspørger. Måske fordi det bliver opfattet 

som et mål i sig selv, at eleverne er engagerede i opgaveløsningen. Og det fortæller læreren jo, at de 

er. Men der tales altså ikke videre om elevernes faglige læringsudbytte. Fagligheden glider ud af 

samtalen – der performes nekroledelse på faglighed.  

Dragen, som ikke skal vækkes 

 

Der tales om forholdet til forældrene, og at forældrene ligesom en sovende drage ikke skal vækkes. 

Man ser for sig, hvordan en ildsprudlende mangehovedet forældredrage kan vækkes og spy ild på 

de skrøbelige lærere, som er hjælpeløse, hvis først den vågner.
13

 Lederen må beskytte lærerne. 

Derfor er det vigtigt at have den rette strategi for at møde forældrene, sådan at konfliktfyldte 

situationer ikke opstår. For de kan være ustyrlige – og kan efterlade lærernes gode arbejde i en 

askesky, når dragen forlader rummet.  

                                                             
13

 Det bliver næsten helt komisk. Men jeg kan som underviser knytte an til metaforen. Ikke som komik, men som erfaringer om en 
sådan lidt desperat situation, hvor dragen vågner. For som underviser har jeg også nogle gange oplevet, hvordan voldsomme 
negative affekter og intensiteter kan samle sig i et rum på måder, så man som underviser oplever at blive afskåret fra resten af 
rummet – og må kæmpe med ”dyret” eller gå helt mast derfra (min lektoransøgning 2011). Dragen må dø – eller der må performes 
nekroledelse, så den ikke vågner. 
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Ligesom i de forrige analysekapitler høres her, hvordan snavsede relationer søges undgået. Affekter 

i rummet, som ikke er positive, kan blive farlige og ustyrlige. Der må performes nekroledelse. Og 

lederen beroliger: ”Du får ikke sådan nogle borende, irriterende, spørgsmål. De vil bare se, at du 

kan li’ deres børn.” Her performes produktbegær på positive affekter og intensiteter. Ved at lade 

rummet fyldes med kærlighed kan negative stemninger blive skubbet væk og ud. Ja, de kan måske 

ligefrem blive kvalt i den gode, kærlige stemning. Forældrene skal opleve, at lærerne ”kan li’ deres 

børn”. Lederen nævner ikke muligheden for at skabe positiv stemning og intensitet gennem 

demonstration af faglighed. Igen har vi således et potentielt moment af faglighed, som forpasses. De 

”borende, irriterende, spørgsmål”, som kunne være om faglighed – de kommer ikke, beroliger 

lederen. Irriterende spørgsmål forbindes således med faglighed. 

Omsorg for lærerne  

Ledelse performes som omsorg for lærerne i form af planlægning af lærerenes styring af det 

kommende forældremøde på måder, så positive relationer til forældrene kan styrkes. Sagt med 

affektive termer er produktbegæret på at skabe intensiteter af positive stemninger. De positive 

relationer og den gode stemning skal styrkes forskellige veje fra – men angår alle socialt-

emotionelle forhold. Man vil fremhæve klassens rolige arbejdsklima. Det kan samle sig til en 

fortælling om omsorg for klassen, og klassen savner deres tidligere lærer, men nu går det godt. Ro 

kan måske forstås, som at klassen nu er faldet til ro efter sorgen over at miste en elsket lærer. 

Formålet med at fortælle om stemningen i klassen opsummerer lederen til, at forældrene skal 

opleve, at lærerne kan lide deres børn. Der er således produktbegær på forældrenes velbefindende. 

Det kan styrkes ved, at de betrygges i, at lærerne kan lide deres børn. Det elevengagement omkring 

opgaveløsning, vi hørte en lærer tale om, får ikke opmærksomhed som noget, der kan fortælles om 

på forældremødet – det faglige holdes på afstand. Og der performes også nekroledelse på snavsede 

adultocentriske relationer. Dragen skal ikke vækkes. Faglighed drukner således i produktbegæret på 

klassens relationer og arbejdsklima samt de gode relationer til forældrene. Ledelse på 

læringsudbytte kan således begrebssættes analytisk i denne begivenhed som ledelse på positive 

adultocentriske relationer mellem leder og lærere/pædagog og mellem lærere og forældre, talt frem 

gennem beskrivelser af den gode stemning i klassen.  
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Møde med en elev fra 9. klasse og hans mor – tilbud om, at eleven kan blive til en anden 
elev 

Det andet møde, den begivenhed, som jeg nu analyserer, handler om en samtale med en elev fra 9. 

klasse. Jeg begynder med empiri fra samtalen, og derefter analyserer jeg samtalen under otte 

overskrifter. Først til empirien.  

Frikvarteret er slut. Efter at have været oppe i personalerummet er lederen og jeg tilbage på 

kontoret. Nu ankommer en elev fra 9. klasse sammen med sin mor. En lærer kommer også gående 

ind på kontoret. Man samler sig omkring bordet midt i rummet. Bordet er ovalt og kan skydes ud, 

hvis der skal være flere omkring bordet. Bordet er helt bart. Over det hænger en lampe i et diskret 

design. De fire – læreren, lederen, eleven og moderen – sætter sig på hver sin side. Jeg sætter mig i 

en stol i hjørnet. Der bliver spurgt om tilladelse og givet ja til, at jeg lytter med. Jeg siger et par ord 

og smiler til eleven – som vist ikke ser eller hører mig. Samtalen går i gang. Eleven sidder med 

hovedet vendt ned mod bordet, ryggen rund og armene slapt i skødet. Leder og lærer har armene på 

bordet og blikke på eleven og på moderene. Moderen ser afventende, men måske også lidt 

appellerende på de to. Hun har beholdt overtøjet på. Der siges først noget om, at det var godt, de 

kunne komme, og så efter et par minutter med lidt tavshed, og en afventende stemning, siger 

lederen: ”Målet er, at når du går herfra, så har du fået nogle bedre karakterer, og det synes din mor 

også. Det er en god spiral og gode rutiner, du er kommet ind i. Fald ikke tilbage i den gamle rolle.” 

Eleven siger ikke noget, han kigger stadig ned i bordet. Jeg har noteret på min blok, at han virker 

helt sammenfalden og uden energi. Lederen fortsætter: ”Vi skal arbejde med, at du ikke kommer for 

sent. Og få lappen op i timerne. Det kan du godt.” Eleven ser lidt op: ”Det har jeg altid haft svært 

ved”. Lederen fortsætter: ”Vær aktiv i gruppearbejde. Vi tror, det er realistisk, at du får 4, måske 7.” 

Moderen siger ingenting. Læreren siger ingenting. Lederen inviterer dem heller ikke til at sige 

noget. Efter lidt mere snak slutter mødet. Det har ikke varet længe. Til sidst rejser alle sig, stole 

skraber, moderen ser på sin dreng. Han ser ikke på hende. Til sidst i denne bevægelse af opbrud 

siger lederen med opstemt energi og lyst tonefald opmuntrende ord til eleven om, at han ”godt kan”. 

Eleven svarer undvigende. Jeg har noteret i mine papirer, at stemmen er lav og stille. Hans krop 

signalerer ubehag ved situationen – han skuler og går hen mod døren. Han ser stadig ikke på sin 

mor. Jeg har noteret, at det boost, som dette møde vist var ment som, ikke synes at have haft sådan 

effekt. Eleven virker lige så stille og uden energi, som da han kom ind ad døren. Han har nedslagne 

øjne og står nu ved døren og venter på sin mor. Jeg har noteret, at jeg gribes af en voldsom lyst til at 
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se ham ude på gaden blandt sine kammerater lige om lidt – for at se ham, når han agerer i velkendte, 

måske livgivende, rammer. Jeg har også noteret, at jeg sidder tilbage med en oplevelse af at have 

hørt og set afmægtighed hos drengen og hans mor – men også hos leder og lærer. Samtalen viser sig 

at være en del af en aftale om, at der skal snakkes med eleven og hans mor én gang om måneden 

frem til 9. klasses afgangsprøve til sommer.  

Om produktbegær på elevens selvledelse og skabelse  

På dette møde performes på ledelse på læringsudbytte som et produktbegær på elevens selvledelse 

og skabelse (Pors, 2011; Hermann 2007). Eleven skal lede sig selv mod målet og selv skabe en 

anden elevrolle. Der forpasses læringsmomenter, da lederen taler om muligheden for, at eleven får 

bedre karakterer, gode skolerutiner og en ny elevrolle, men ikke giver eleven nogen konkret 

vejledning, i forhold til hvordan eleven skal lave denne turn-around. I de kommende analyseafsnit 

udpeges de konkrete steder, hvor læringsmomentet omkring faglighed i samtalen forpasses. Men 

samtidig skal allerede her siges, at læringsmomenter egentlig forpasses gennem hele samtalen, da 

der ikke på noget tidpunkt er nogen konkret hjælp til eleven fra skolens side angående faglige 

aspekter. Det kunne eksempelvis være i form af angivelse af litteratur til dansk, som var særligt 

vigtigt at læse, at eleven kan øve sig i konkrete årstal eller læse op på historiske begivenheder, øve 

sig i engelsk grammatik, styrke sin viden om kontinenters bevægelser, atomers bestanddele eller 

andet, man kunne forestille sig, at der måles på, når eleven skal op til afgangsprøven (dette er blot 

eksempler til demonstration, de udgør ikke konkrete praksisbud). Der er simpelthen fokus på noget 

andet end det, der skal ”leveres”, når eleven vurderes ved endt skolegang. Lad os se på det.  

En peptalk 

Lederens produktbegær på elevens læringsudbytte performes som en peptalk, der skal sætte 

intensiteter i gang hos eleven. Lutter positive, korte, både mentalt opmuntrende og praksisrettede 

sætninger sendes energisk afsted mod eleven igennem mødet. Der er noget, lederen har 

produktbegær på. Det, som skal produceres, er en elev, som klarer sig til 9. klasses eksamen. Det 

sker på lederens kontor, hvilket måske bidrager til, at peptalken rammesættes med magt, hierarki og 

ubehagelig alvor (Bjerg og Knudsen, 2007). Vi hørte lederen sige til eleven: ”Målet er, at når du går 

herfra, så har du fået nogle bedre karakterer [...]. Det er en god spiral og gode rutiner, du er kommet 

ind i. Fald ikke tilbage i den gamle rolle.” Intensiteter skal tunes op, så han får lyst til at arbejde på 

at få bedre karakterer. Der performes her på den styring på selvledelse for elever og lærere, som jeg 

tilbage i kapitel 2 nævnte, tog fart fra 1990’erne og frem. Der afspilles således en standardiseret 
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uddannelses- og læringspsykologi: ”Students are governed through selfmanagement and self-

reflection” (Juelskjær & Staunæs, 2015: 1). Lederen forsøger således at sætte et affektivt rum som 

kan lande i følelsen af, at vi alle, ikke mindst eleven selv, tror på og føler, at hvis han vil, så kan han 

få ”nogle bedre karakterer”. Og lederen siger, at eleven allerede er på vej med ”en god spiral og 

gode rutiner”. En metafor for opadgående bevægelser aktiveres. Rummet sættes således for 

drengens skabelse af sig selv som en elev, der får højere karakterer, end han får nu. Og det gøres 

gennem affektiv økonomi omkring frigørelse og det gode; ”den gode spiral, og de gode rutiner.” 

Desuden taler lederen om ”den gamle rolle”. Eleven tilbydes således muligheden for at se sig selv 

som noget andet end en elev, der ikke har gode skolerutiner og ikke får gode karakterer. Lederen 

performer på potentialitet gennem positive forventninger for den elev, der fremfortælles som 

værende på vej – samtidig med, at der performes nekroledelse på den elev, han har været hidtil. Den 

gamle elev var en rolle, høres det. En rolle, som lederen tilbyder, at eleven nu kan vælge at træde ud 

af.  

Lederens konkrete forslag  

Lederen kommer med konkrete forslag til eleven: ”Vi skal arbejde med, at du ikke kommer for sent. 

Og få lappen op i timerne. Det kan du godt.” Måske forsøger lederen at skabe identifikation ved det 

lidt friskfyragtige ”lappen op”. Måske lykkes det. Her deltager eleven med ord. Han ser lidt op og 

siger: ”Det har jeg altid haft svært ved.” Hoved og blik løftes, måske i et glimt af håb om tilgivelse 

og forståelse. Lederen svarer ikke lige på dette. Et moment forpasses her for at tale med eleven om 

hans vanskeligheder, og hvordan det kan have med det faglige elevarbejde at gøre. Og desuden 

antyder elevens ord om ”altid”, og at han har haft ”svært ved”, at elevrollen måske ikke lige kan 

skiftes ud, sådan som lederen appellerer til. Men lederen fortsætter: ”Vær aktiv i gruppearbejde. Vi 

tror, det er realistisk at du får 4, måske 7”. Heller ikke her bliver samtalen ved elevens specifikke 

situation. Læringsmomentet forpasses til fordel for lederens visioner om, hvilke karakterer eleven 

kunne få. Lederen performer således produktbegær på, at det skal gå bedre med elevens faglige 

læringsudbytte (i form af karakterer), end det har gjort hidtil. Indholdet af det faglige og det, som 

kan være svært, tales der ikke om. Der tales om, og tilbydes, hvordan eleven kan vise tegn på, at 

han arbejder med at opnå læringsudbytte – tegn som at række fingeren i vejret og være aktiv i 

gruppearbejde. Således knyttes elevens faglige læringsudbytte med kropslige attituder, italesat som 

et uproblematisk tilvalg. Det svære forsøges tiet ihjel. Også her forpasses læringsmomenter på 

faglighed om et muligt læringsudbytte. Det er kropsattituder, som sættes i fokus. 
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Virker peptalk på den eksisterende og den potentielle elev? 

Da alle er på vej ud af døren gøres et sidste forsøg på at indpode intensitet til elevens selvledelse. 

Lederen siger med energisk stemmeleje, at han ”godt kan”. De voksnes tillid til hans evner til at 

lede sig selv til bedre læringsudbytte skal være den sidste opmuntring inden hans, moderens, 

lærerens og lederens hverdag fortsætter. På baggrund af samtalen må det forstås som, at han ”godt 

kan” skabe sig som en anden elev. Det er det, han godt kan. Med det, som performes i denne 

begivenhed, vurderer jeg, at der simpelthen er for langt hen til, at det, eleven ”godt kan”, skulle 

handle om, at han godt kan blive fagligt bedre. Det, som høres, er rationalet og produktbegær om, at 

eleven skal selvstyre og selvskabe en anden elevrolle, og så kan faglighed komme til bagefter. Igen 

forpasses et læringsmoment på faglighed. For det tema, faglighed, som jo egentlig er tilstede i 

rummet sammen med al denne snak om, at han kan blive en anden elev, ties ihjel. Der performes 

nekroledelse på faglighed. Man kunne have trukket nogle teknologier for selvledelse ind her, hvis 

det endelig skulle være. Men lederne er i gang med Staccato-ledelse, så det sker ikke. Samtalen, 

som næsten er en ledermonolog, er den eneste teknologi som sættes i spil – men uden nogle af de 

ledelsesmæssige momenter, som kunne intensivere selvledelse. Eksempelvis kunne forsøges en 

inddragelse af elevens håb for tiden efter eksamen, inviteres til et fælles rum, hvor også de andre 

voksne i rummet deltager mere direkte eller blot stiller nogle spørgsmål til eleven. Men de 

opmuntrende bemærkninger her i ledermonologen synes tværtimod at blive så brede, at det kan 

være vanskeligt for eleven at handle på dem – når/hvis målet er bedre karakterer. Og som jeg skrev, 

synes det mere som, at de sendes afsted mod ham, end at de tages ind som del af elevens tilstedevær 

i rummet. Han sidder med nedslagne øjne, et lukket kropssprog og siger næsten ikke noget. Det 

tyder mere på, at han beskytter sig mod det, der sker i rummet og har lukket af for for mange, 

forstyrrelser. Jeg læser det som et affektivt rum fyldt med blandede tilbud til eleven – tilbud, som 

han vist mest beskytter sig imod. 

Lad os blive her lidt endnu. For retorisk, og på baggrund af afsnittet ovenfor, kan jeg videre spørge: 

Ser vi her ved denne afskedssalut, og i det hele taget ved dette møde, at lederen performer tillid til, 

at peptalk virker? At den virker, så eleven agerer anderledes og får bedre karakterer? At bare eleven 

vil det nok og får positiv opbakning, så skal han nok få gode karakterer?  

Jo, måske har lederen stor tillid til, hvad psykisk positiv forstærkning og opmuntring kan 

afstedkomme. Der har i en del år været: ”a tremendous impact of [...] humanistic and moderne 

psychologi [...] designed to optimize student’s capacities for learning” (Juelskjær & Staunæs, 2015: 
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1). Måske er det, som performes her, sådanne påvirkninger fra humanistisk og moderne psykologi. 

Påvirkninger, som formodes at optimere elevens kapacitet, så han kan få bedre karakterer. Eleven 

har brug for opbakning, og ved dette set-up på kontoret sender de voksne signaler om, at de tager 

ham og hans situation alvorligt. Måske performer lederen på dette møde tillid til, at eleven efter 

mødet og med opmuntringen på vej ud af døren, nu er sendt af sted med intensiteter efter at blive en 

anden elev, som så får højere karakterer til eksamen.  

Eller måske performes mest noget andet. Måske performes mest Staccato-ledelse. 

Staccato-ledelse – lederens dagligdag som ledelse på et væld af opgaver 

Måske performes mest Staccato-ledelse. Altså ledelse, som mere er præget af en særlig affektiv 

rytme som er kort, afskåret og intens. Måske sammenknyttet med et tidsaspekt, som er knapt. 

Lederen har andre opgaver, som venter, og som skal nås i løbet af dagen. Han performer således en 

særlig intens affektiv rytme hvor elevsubjektet skal boostes og sendes afsted med korte sætninger 

som ”du kan godt” og bud på enkle kropsattituder, som han skal begynde på – han skal ”få lappen 

op”. Med henvisning til Deleuzes pointer om øjeblikkelig kommunikation i kontrolsamfundet – 

performes der her sådan øjeblikkelig kommunikation (Deleuze s. 153). Lederens budskaber 

forekommer korte og afskårne fra elevens faglige vanskeligheder. Vanskeligheder, som eleven 

forsøger, at sige noget om; ”det har jeg altid haft svært ved” siger han. Men det skæres fra i 

lederenes Staccato-ledelse. Eller sagt på en anden måde: Måske ved lederen godt, at der skal mere 

til end en sådan intens peptalk, men håber alligevel, at det virker lidt. For ledelse tager form med en 

særlig staccato-rytme, når man har meget at gøre. Det vender jeg tilbage til nedenfor.  

Men inden vi kommer til det, skal der i næste analyseafsnit ses nærmere på, hvordan moderens 

nærvær kan have betydning for de intensiteter og affekter, som performes i begivenheden. 

Intensiteter og affekter, som jeg nu i den videre analyse foreslår, er nogle andre end dem omkring 

positiv selvledelse og selvskabelse, positive relationer og opmuntring som vi lige har set, der er 

blevet (søgt) performet på fra lederens side.  

Om mor og skam og skole  

”Og det synes din mor også” – siger lederen. Moderen siger ingenting. Men her henvises til, at man 

har en aftale, leder og mor imellem (Knudsen, 2010). Det udsagn har performativ effekt i rummet 

på mangfoldig måde. Eleven, som her, når mor trækkes ind, bliver til drengen, sidder med slap krop 

og nedslagne øjne. Måske skammer han sig (Bjerg & Staunæs, 2011). Skam er en følelse, som er 

om at se sig selv med andres øjne. Affekter og følelser af skam performer identitet og en fælles 
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socialitet i nær forbindelse til hinanden, fordi skam kobles med interesse. Her kan interessen være 

højere karakterer til afgangseksamen, men også at blive set med en vis værdighed af de voksne – 

måske særligt af mor. Det er interesser, som bliver forstyrret her, men som ikke ophæves: ”Dermed 

fanges selvet i en pinefuld og ydmygende tilstand, hvor det er eksponeret for netop det blik, det 

ønsker at tage dækning fra. Skammen føles som et tab af al værdighed” (Baagø, 2014:46). Drengen 

skammer sig måske over at blive set sådan af sin mor og må slå øjnene ned. Eller over, at den rolle, 

som han ifølge lederen har taget i sit liv som elev på skolen, nu skal skilles ad, under blikket fra sin 

mor og med hendes hjælp. Der sættes således følelser og performative effekter af relationen mellem 

mor og barn i spil her. Det gøres sammen, eller nok snarere i friktion, med skolens og det 

omgivende samfunds krav om gode karakterer.  

Samtidig vækker skammen måske en lille glød af intensitet, idet moderen også er med til at 

formulere disse forventninger: ”Når skammen indtræffer, produceres [...] kropslig viden [...] og 

strategier i relationen til andre” (Baagø, 2014: 46). Det er måske et sådant håb om at vække 

intensiteter om en anden elevrolle, som lederen performer.  

Udsagnet performer måske også som en samhørighed de voksne imellem. Alle de voksne er – ifølge 

lederen – enige om, at nu skal han ind i den gode spiral og have nogle bedre karakterer. Det kan 

være rigtigt. Det kan være, at moderen føler sig inddraget og gennem disse gentagne møder styrket 

til at følge skolens linje. En linje hvor gentagne møder skal skabe forandring hos eleven. Hun synes 

også, at han nu må tage sig sammen. Han skal gerne kunne klare sig godt, når han snart skal ud af 

skolen. Måske er det sådan hun oplever mødet og det lederen siger.  

Eller måske føler moderen sig adskilt fra sin dreng, således at der performes et svigt, når lederen på 

denne måde åbent tager moderen til indtægt for, at nu må hendes dreng tage sig sammen. Jeg 

foreslår her, at den performative effekt af udsagnet ”og det synes din mor også” er det her nævnte 

på én gang. Altså, at affekter, følelser og intensiteter af smertefulde relationer, skam og håb 

eksisterer sammen i rummet i disse minutter. De voksne opmuntrer. Men det er eleven, som med 

både skam og opmuntring i halen skal lede sig selv til en anden elevrolle. Det forventer de voksne, 

at han gør, siger de. Han skal fortsætte ”den gode spiral og de gode rutiner.”  

Lederen performer således produktbegær på elevens læringsudbytte – først og fremmest gennem 

opmuntring, anerkendelse, appel og tro på eleven. Men samtidig svæver mindre positive følelser 

upåagtet rundt i rummet. Moderens dreng synes at skamme sig. 
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Lad os spørge yderligere ind til, hvad det er, der sker i det korte tidsrum, hvori begivenheden 

udspiller sig. Mon eleven ved, at når han gerne skulle have ”karakteren, 4 måske 7”, så angår hans 

udfordring, at kunne performe et læringsudbytte som er fagligt? En faglighed, som gennem lederens 

forudsigelser netop gerne skulle udmønte sig i bedre karakterer, end han har fået hidtil. Det må 

formodes at, det ved han godt. Jeg rejser den undren, fordi det er bemærkelsesværdigt, at der slet 

ikke tales om elevens faglighed. Jeg har nævnt tro på, at peptalk virker, og jeg har nævnt Staccato-

ledelse. Nedenfor bevæger jeg mig ind i et bud mere på hvordan begivenheden performes, og bliver 

til.   

Der er noget, der ikke kan tales om  

Vi begynder med, at i en stadig selvstyrende frigørelse af skjult potentialitet bliver det ikke muligt 

at tale om, at noget kan være svært. Altså at noget tyder på, at nævnte læringspsykologi om, at 

‘subjektet’ altid kan blive til ”endnu mere” også kan have utilsigtede performative effekter. Til 

diskussion af det trækker jeg nu et citat ind fra Staunæs og Juelskjær (2015). Det er fra en tekst, 

som diskuterer affektiv økonomi og affektive ledelsespraksisser. I citatet indgår vendingen ”unable 

to learn” i den teoretisk-analytiske diskussion. Den vending oversætter jeg til det ikke helt 

tilsvarende danske ”nogle mennesker har svært ved”. Det gør jeg, fordi jeg tror, at ”unable to learn” 

kan virke for voldsomt, når jeg er tæt på levet liv i denne analyse. Og fordi jeg vurderer, at det ikke 

forandrer citatet, og hvad det skal gøre for mig, på væsentlig meningsforstyrrende måde. Juelskjær 

og Staunæs peger på, at noget tyder på, at en performativ effekt af den udbredte brug af en 

subjektforståelse som potentialitet er, at det ikke er muligt at tale om, at: ”some people are unable to 

learn; instead one might say that it is possible to better organize and lead the conditions under 

which they are learning” (Staunæs & Juelskjær, 2015: 14). Med en forståelse af subjektet som 

potentialitet kan ikke siges, at eleven har vanskeligheder med det faglige. Der kan ikke tales om, at 

noget ”altid” har været ”svært” (som eleven siger) – måske på grund af mere vedvarende problemer 

med faglighed. Det hører derimod til under en mere autonom og stationær subjektsforståelse. En 

subjektforståelse hvor grunden til, at noget er vanskeligt, også kan forklares med, at noget ikke er så 

foranderligt inde i kroppen. Med en dominerende subjektsforståelse som ”lutter potentialitet” er der 

derimod ikke noget, der ikke kan løses ved, at håbe og tro på eleven (Bjerg, 2011). Det paradoksale 

er her, at tilbuddet så bliver langt mere radikalt og inhumant – lederen forudsiger, at han kan blive 

til en anden elev. Men eleven giver ikke udtryk for at opleve, at han kan blive til en anden elev. Han 

taler om sig selv, som et ikke så nemt foranderligt subjekt: ” det har jeg altid haft svært ved” – siger 
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han. Men lederen svarer ikke på dette. I stedet taler lederen om, at han kan organisere og lede sig 

selv sådan, at han viser tegn på læring. Der ledes alene på elevens selvforhold og på, at han kan 

performe intensiteter i klasserummet, ”få lappen op”, hører vi. 

Et tankeeksperiment  

I et tankeksperiment spørger jeg nu: Hvad nu, hvis teorien om subjektets ”uendelige” potentialitet er 

aflyst for en stund? Hvad nu, hvis eleven har, og vil blive ved med at have vanskeligheder med 

faglig læring? Hvad nu, hvis det, som ingen taler om – elevens vedvarende vanskeligheder ved 

faglig læring – performer i rummet gennem sit fravær? I så fald skal foreslås, at det fylder og 

trænger sig på i rummet, og tavsheden siver frem som ydmygelse for både eleven og for moderen. 

Men måske bliver tavsheden også til som ydmygelse for leder og lærer? For lederens og lærerens 

professionelle magtesløshed synes ikke at kunne blive overdøvet af lederens peptalk. En peptalk, 

som skal sætte strøm til potentielle energier af intensiteter og kropslig performativitet hos eleven – 

og som søges intensiveret med gentagne møder frem til sommerferien og af det specifikke rum, som 

signalerer alvor, nemlig lederens kontor. Kan det være, at samtidig med at rummer helst skal 

performe, at dette er alvorligt, så ydmyges og skammer man sig alle i dette rum, netop fordi dette er 

alvorligt? Drengen skammer sig over for sin mor. Moderen skammer sig over for sin dreng, nu da 

hun har vist sin loyalitet udad mod skolen. Og måske skammer hun sig også overfor skolen, fordi 

drengen ikke har nemt ved at overholde læringskontrakten. Og skolen skammer sig over for elev og 

moder, fordi man ikke har løst opgaven med at give denne elev en god uddannelse. Ja, det skal 

foreslås, at i et slags ulykkeligt låsegreb er man gennem skam fanget af den pædagogiske verdens 

tillid til, at potentialitet og performet socialitet er det nødvendige svar, når eleven skal have bedre 

karakterer. Den pædagogiske skolemaskines ordre-ord og drømme samt tegn på kontrolsamfundet i 

form af troen på en potentialitet, der aldrig ender, understøttet af påvirkninger fra humanistisk og 

moderne psykologi (jf. Juelskjær og Staunæs ovenfor) knirker og brager her. Noget søges tvunget 

frem – potentialiteten i elevsubjektet, og noget gives ikke plads, selvom det fylder og larmer ved sit 

fravær. Elevens potentiale for at blive en anden elev søges intensiveret, medens fagligt 

læringsudbytte undgås – ingen taler om det. Performative effekter sammenvæves til et rum, som 

skulle have været positivt intensiverende, men hvori grader af skamfuldhed og uformåen performes 

i stedet (Bjerg & Staunæs, 2011). Hos eleven som sammenfaldende krop, nedslagne øjne og 

tavshed, og hos lederen i form af, hvad jeg her kunne kalde upassende peptalk.  
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Det jeg således foreslår er, at der performes intensiteter og stemninger i det fælles rum. Intenisteter 

og stemning der sanses og sætter sig som følelser af ydmygelse, skam og magtesløshed i hver af 

deltagerne på mødet (Massumi, xxxx). Så når de voksne performer positiv opmuntring til eleven og 

hans selvledelse, produceres paradoksalt nok ikke intensiteter af håb og glæde, men: ”multiplicity 

of forms of suffering” (Illouz, 2007: 61) – lidelse som ydmygelse, skam og magtesløshed. 

Opmuntringen til bedre karakterer til eleven – performet som en rejsning af intensiteter af 

potentialitet og socialitet – har således andre performative effekter end forventet. Og for god ordens 

skyld skal nævnes, at jeg med betoningen af ydmygelse, skam og magtesløshed ikke hævder, at 

sagens alvor eller tyngden af affektivitet, følelser og intensitet er ens hos alle deltagerne i rummet. 

Alt andet lige er det eleven, som har mest på spil her – selvom han sidder næsten helt stille. Eller 

måske netop derfor sidder han helt stille. Måske med mest lyst til at kunne blive usynlig.  

Konklusion - staccato-ledelse og ledelsesvilkår  

Mit fokus i afhandlingen er ledelse, og hvordan der ledes på læringsudbytte. Det trækker ellers i én 

efter at gå tættere på den dreng, vi har hørt om her. Men jeg cutter nu og ser på ledelse. Med et 

specifikt blik efter vilkår for, hvordan ledelse kan blive til i denne begivenhed, skal i de følgende 

linjer peges på, hvordan der kan læses en form for magtesløshed ind i det, som performes. En 

magtesløshed, som energisk søges skræmt væk. Eller sagt med henvisning til kapitel 6; den 

affektive rytme performer en måde, hvor det forsøges at holde forlegenhed og ubehag på distance – 

og her magtesløshed og skam. I kapitel 6 udtrykte jeg det sådan; ”hvis vi beholder det her tempo, er 

der noget, vi ikke behøver at røre ved”. Det svære, farlige, snavsede eller tidskrævende kan holdes 

på afstand. Og her ser vi, at man vist ikke kunne tale om det svære og farlige, at eleven havde 

vanskeligt ved at lære det faglige stof. Med hurtige skift kan man holde produktbegæret på glæden, 

håbet og engagementet i øjeblikkelig kommunikation i form af peptalk omkring potentialiteter for, 

hvad eleven kan blive til som. Lederens måde at performe på kan altså forstås som et ledelsesvilkår, 

hvor man som leder hele tiden må videre til det næste tema og den næste arbejdsopgave. 

På den måde performes med Staccato-ledelse en magtesløshed, eller måske oplevelse af 

magtesløshed, som altså kan knyttes med ledelsesvilkår og produktbegær, som intensiveres af 

skolens mangfoldige opgaver, mega-maskiner, skolemaskiner, ordre-ord og drømme og her særligt 

en af kontrolsamfundets dyder, potentialisering. Og måske initieres rytmerne i Staccato-ledelse 

også af kritikken af skolelederne (kap. 2), som i 00’erne blev karakteriseret som mangelfuld. 
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Kritikken angik, at ’strategisk tænkning, innovation, evaluering, dokumentation og 

organisationsudvikling var en mangelvare i den danske folkeskole’ (s. 32), og at skolelederne 

’varetager et pædagogsik udsyn på bekostning af klassiske ledelsedyder’. Men som jeg skrev, skal 

nu alligevel varetages et pædagogisk udsyn samtidig med andre øvrige ledelseopgaver. 

Skolelederenes opgave er således at lede i sådanne modsatrettede krav (jf. kap. 2). Mit forslag er, at 

det netop har betydning for den rytme, ledelse performes med. Det må gøres kort, intenst, her og nu, 

for man skal straks videre til noget andet. Der skal således ledes på, hvad der kan forekomme som 

”det hele”. Lederne kritiseres det ene øjeblik for at varetage et pædagogsik udsyn, men nu skal de 

netop varetage et pædagogisk udsyn – krav og forventninger til skoleledelsen adderer. Bundlinjen er 

policy-niveauets drømme og ordre-ord om en uendelig optimering af skolen og dens elever. Vi så 

netop Åkerstrøm og Pors (2014) karakterisere ledelse i 2010, som at ’vi skal lede efter, hvad skole 

[...] skal være på den anden side af, hvad vi lige nu overhovedet kan forestille os’ (s. 32). Der er 

mangfoldige opgaver, som man som ledelse forventes at løse. Nogle opgaver kan glide ud – eller 

blive minimeret. For man bliver ”sovset ind i hverdagen”, som vi hørte en leder sige i kapitel 6. I 

afhandlingens indledning skrev jeg, at på feltarbejde så jeg ledelse performet nærmest fra time til 

time og med skift i fokus, fokus som både syntes planlagte og improviserede. Ledelse blev 

performet som meget mere end en entydig, afgrænset opgave. Jeg skrev, at jeg oplevede det, som 

analytisk kan benævnes multipel ledelse (Riggio et al., 2002), altså ledelse på flere områder og med 

skift i fokus. Multipel, som at der er flere måder at lede på, som knytter sig med lokale kontekster. 

Det vil altså sige, at der handles med sameksisterende delvis forbundne versioner af realitet – 

versioner, som i levet ledelsespraksis kan være om engagement i forskellige temaer, tilstedeværelse 

af forskellige typer styringsrationaler fra forvaltning eller stat – ordre-ord og drømme fra policy- og 

forvaltningsniveau (Krejsler, 2017, Pedersen, 2009). Det er sådanne forskellige versioner af ledelse, 

sådan multipel ledelse, som ses performet gennem Staccato-ledelse. Som Staccato-ledelse 

performes i denne begivenhed på potentialitet. Og for at optimere rytmen intensiveres mulige 

effekter desuden af, at elevens mor deltager. Det svære og faglighed – det læringsudbytte, som er 

anledningen til mødet, og målestok for de karakterer, som han gives, når skoleåret slutter – nævnes 

ikke. Men det er ikke totalt fraværende. Der var momenter, hvor det viste sig som en mulighed for 

samtalen. De momenter blev imidlertid forpasset. 
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Tegn på kontrolsamfundet i den begivenhed, der udspiller sig – betydningen af en affektiv linse og 

operationalisering af Deleuzes filosofi  

I analysens indledning nævnte jeg, hvordan forsøg på potentialisering af, hvad eleven kan blive til 

som, kan læses som tegn på kontrolsamfundets dyder om potentialisering, kommunikation, 

uafsluttethed og frihed. I forbindelse med en undersøgelse af elever, straf og skole skriver Bjerg og 

Knudsen: ”Kontrolsamfundets væsentligste teknologi er den stadige kontrol og øjeblikkelige 

kommunikation, hvorigennem kontrollen foregår.” (Bjerg og Knudsen, 2007: 97). De skriver 

videre, at en modtandsform hos elever kan være, at afvise den kommunikation, der: ”søger at 

‘modulere’ eleven frem mod selvstyring” (ibid.:97). Således kunne denne begivenhed forstås som 

om en elev, der trækkes ind på lederens kontor til ’øjeblikkelig kommunikation’, hvor lederen 

modulerer på elevens lyst til at selvstyre. Og gennem sådan linse, kan det, som sker i begivenheden, 

yderligere læses, som at eleven yder modstand mod kontrolsamfundets magt ved, at udlade at lade 

sig ”åbne” for den øjeblikkelige kommunikation. Eleven deltager ikke direkte i den øjeblikkelige 

kommunikation. Han performer således modstand mod kontrolsafundets magt, der performes i 

rummet. Magt der modulerer på hans lyst til selvledelse. Magt i form af et kort møde (Staccato-

ledelse), et særligt magtfyldt rum – lederens kontor, lederen, moderen, som vist også håber, at han 

ændrer sig, elevens lærer, der skal eksaminere ham, og som ikke etablerer en relation til ham (og 

som med sin tavshed måske bliver ekstra magtfuld), en kommende eksamen samt erfaringer og 

implicitte fortællinger om en elev, der ikke performer tilfredsstillende sammen med den 

øjeblikkelige direkte kommunikation om, ”hvad man gerne vil se mere af”. Sådan kunne magten i 

rummet og elevens stillesiddende og tavse krop forstås analytisk som modstand mod at svare og 

reagere på magt. Det kunne med sådan optik omkring magt og modstand tolkes, som at eleven 

performer en subtil modstand mod et system af kontrol. Han sidder helt stille og lader sig ikke 

forstyrre.  

 

Men min konklusion på begivenheden går et andet sted hen, end efter at eleven yder modstand mod 

magten (se nedenfor). Det gør han måske også. Men i så fald er det en afmægtig modstand. Gennem 

en affektiv linse får jeg øje på, at modtanden i så fald kunne have form af, at eleven beskytter sig. 

Måske kunne man sige, at det er en indadvendt, selvbeskyttende, modstand mere end en klassisk 

modtand mod systemet.  

Når man går tæt på denne begivenhed synes det dog ikke, som at de voksne oplever sig mægtige 

eller magtfulde – tværtimod. De tilstedeværende i rummet synes snarere at performe affektivitet, 

der kan sætte sig som følelser omkring ydmygelse, skam og magtesløshed i hver af deltagerne. 
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Læreren siger ingenting. Hun formår måske ikke at gribe efter en professions- eller voksenrolle, 

hvor hun er den, der hjælper eleven. Moderen siger ingenting, øjnene søger appellerende rundt, 

hendes blik søger drengens blik. Men hans blik møder ikke hendes. Overtøjet har hun beholdt på, 

hun hører ikke til her – ingen taler med hende, ser på hende eller beder hende om at lægge overtøjet. 

Hun håber måske, at dette snart er overstået. Lederen performer Staccato-ledelse. Han forsøger kort 

og intenst at booste og give energi til elevens selvskabelse. Og eleven kan eller vil ikke selvskabe. 

Der er ingen, som magter det, der skal til – der performes magtesløshed.  

Og her, ved at kunne sætte analysen som om magtesløshed – og ikke om magt, får jeg øje på 

betydningen af at gå gennem en affektiv linse. For det er, fordi jeg var tilstede i rummet og med 

tillid til forskerenes rolle som seismograf, at jeg har kunnet begrebssætte begivenheden som om 

magtesløshed. Med et blik efter magt og kontrol (Lather, 2004) havde jeg ikke kunnet få øje på 

sådan mere smertefulde og uprætentiøse intensiteter og stemninger af magtesløshed og skam, som 

jeg har nævnt som en mulig affektiv stemning i rummet. Jeg havde ikke kunnet få øje på, hvad 

sådanne affekter kunne betyde for, hvad begivenheden blev til som. Denne analyse kunne således 

ikke tilføjes dette ”mere” om skolemaskinens magtrum, og hvordan sådanne rum intensiveres uden 

affektiv teori og Deleuzes filosofi. Når der søges kobling mellem former for magt og empirisk 

materiale (Hermann, 2007), ja da er det i denne begivenhed noget andet end magt, som står i første 

række, når der blikkes tæt på levet ledelsesliv. Det som jeg trækker frem er tværtimod afmagt. Det 

bliver således vanskeligt at analysere magt frem i sådant rum, som vi netop har set fyldt med 

stemning af magtesløshed.  

Hermed afsluttes analyserne. I den første begivenhed i dette kapitel så vi, at der blev ledet på, at 

snavsede relationer mellem de voksne skulle undgås. Lederen performede omsorg for lærerne, som 

ikke ville få ”sådan nogle borende, irriterende, spørgsmål”, hvis blot lærerne performede, at de 

kunne lide forældrenes børn. Og snavsende relationer til forældrene skulle også undgås; ”dragen 

skal ikke vækkes” hørte vi. Vi hører også opmærksomhed på stemningen i klassen. Med teoretiske 

termer performes på affektivitet. Man taler om roen i klassen og et savn efter en tidligere lærer. Et 

savn, som nu er svundet ind. Der er produktbegær på socialt-emotionelle forhold i klassen. 

Muligheder for at adressere elevernes faglighed er glimtvis tilstede. En lærer påpeger elevernes 

engagement i opgaveløsning. Men emnet får ikke opmærksomhed og glider ud. Der performes 

nekroledelse på faglighed.  
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I begivenheden ovenfor begrebsatte jeg analytisk, hvordan der ledes med produktbegær på, hvad en 

9. klasses elev kan blive til som. Eleven tilbydes, at han kan blive en anden elev end den, han har 

været hidtil på skolen. Jeg begrebssatte rummet som fyldt med et miskmask af intensitet og 

affektivitet. I et øjebliks Staccato-ledelse på læringsudbytte performes forsøg på at sætte intensiteter 

i gang ved at opmuntre eleven til selvledelse. Men det sammenblandes med tavshed og smertefulde, 

uprætentiøse intensiteter og stemninger af skam og magtesløshed, ifølge min tolkning og analyse.  

Dette kapitel viser således, at med Staccato-ledelse som et ledelsevilkår og produktbegær på 

potentialitet (en dyd i kontrolsamfundet) bliver ledelse på læringsudbytte til på måder, hvor 

hensynet til de voksne og den pædaggogiske skolemaksinens drømme om det positive gives så 

meget intensitet, at man må spørge, hvor eleverne og derers faglige læring blev af.  

Sådan lander denne indflyvning som begyndte i kapitel 6. Fra policy- og forvaltningsniveau over 

temadage, i vindfanget til skolen, inde i skolen – og nu til sidst har vi været på lederens kontor. Jeg 

har vist med analyserne, at uagtet, at de 13 begivenheder jeg har analyseret bliver til i forskellige 

lokale kontekster med specifikke affekter og intensiteter, så ses samtidig et gennemgående script. Et 

script om produktbegær på positivitet, nekroldelse på det snavsede, ubehagelige, og et fokus på de 

voksne, som synes at skubbe eleverne og derers faglige læringsudbytte ud i kanten af billedet.  

Nu til afhandlingens konklusion.  
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DEL 5: Konklusion 
 

 

 

Bog efterladt på gangen – en elev er blevet optaget af noget andet eller har med fortsæt langt den der  
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Kapitel 9: Ledelse på læringsudbytte – en affektiv 
affære 

Konklusion  

Hvordan leder ledelse på læringsudbytte, og hvad bliver ledelse på læringsudbytte til som? Det er 

grundspørgsmålet for afhandlingen. Med det spørgsmål gik jeg ud og så mig omkring i 

skoleverdenen.  

Men jeg oplevede, at noget var ude af sync. Effekten af styring og ordrer gennem reform og 

aftaletekst om en ny måde at lede på syntes ikke umiddelbart at kunne genfindes i lokalt levet 

ledelsesliv. Tværtimod synes dagligt ledelsesliv langt mere rodet og påvirket af alskens ting og 

sager end målrettet under sådan styring. Det, lederne gjorde, havde ikke meget, at gøre med det, jeg 

kunne læse om styring på skoleledelse – eller om implementering af på forhånd definerede 

ledelsesformer.  

Derfor blev den analytiske begrebssættelse af ledelse på læringsudbytte til som et mysterium. Et 

mysterium, der dels drejede sig om, at jeg ikke kunne få øje på noget af det, som i store dele af 

mainstream forskningslitteraturen, fx the effective school research, blev skrevet frem som ledelse 

på læringsudbytte, men derimod så en masse andet og mere, som ledelsen tog sig af. Dels drejede 

det sig om, hvordan jeg da kunne gå analytisk til værks. Jeg spurgte, hvordan jeg kunne arbejde 

med begrebssætning, der gav mulighed for at belyse, hvordan der ledes i skolen, på en måde, 

hvormed der kunne åbnes for andre typer fortællinger end dem, jeg havde set i the effective school 

research.  

Hvordan kunne jeg gøre det, når den politiske dagsorden syntes ude af sync, dvs. ikke synkroniseret 

og ude af takt med det, der så ud til at være levet ledelsesliv på skolen. Man bliver afficeret af, at 

være ude af sync – man er uafstemt. Med uafstemt mener jeg, at det som policy-niveauet spiller ind 

i form af krav og drømme ikke synes at spille sammen med ledernes daglige ledelse på skolen. 

Ledelse på læringsudbytte i den form, det har fra policy-niveau, forfølges tilsyneladende ikke som 

et fælles enagement og en fælles orkestrering i dagligt ledelsesliv. Tværtimod performes mislyde i 

forhold til sådan orkestrering, som policy-niveauets gennemkrydsende aktiviteter giver ordrer om. 

Endvidere syntes dagligt ledelsesliv ikke at være i takt med det, lederne lige har lært på temadage; 

og også ledernes selvfortælling i interviews syntes ude af sync med hvad de gjorde, når jeg fulgte 

dem rundt på feltarbejde.  
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På baggrund af ovennævnte spurgte jeg, hvordan jeg informeret af krav fra policy-niveau om 

ledelse på læringsudbytte og sådan international forskning, som man er inspireret af på policy-

niveau, kunne stille mig loyalt ved siden af skolelederne og forklare, hvad det var, de foretog sig. 

Derfor gik jeg nærmere på styring af skolen, og hvad ordrerne var med den nye reform, for at se på, 

hvordan kravene lød fra policy-niveau (kap. 2). Derfor gik jeg ned i the effective school research, 

for at se nærmere på fund og forskningsmetoder i det forskningsfelt, som informerede dansk policy-

niveau (kap. 3). Derfor gik jeg på feltarbejde for at se på levet ledelsesliv i skolelandskabet, og 

derfor oparbejdede jeg den empiri, jeg gjorde om performativitet i levet liv og f.eks. ikke om 

lederfortællinger i interviews (kap. 4). Jeg måtte derfor finde en anden teoriramme, som kunne 

forskyde og se på en anden måde; en måde, der kunne hjælpe mig til at begrebssætte analytisk, hvad 

det var, som forgik, når lederne ledede på læringsudbytte i dagligt, levet ledelsesliv (kap. 5).  

Den måde, jeg kunne komme tættere på at sige noget om det på, var med hjælp fra det posthumane 

affektive teorifelt og Deleuzes filosofi. Jeg spurgte til de performative effekter af styring, 

international ledelsesforskning, engagement, erindringer, drømme, ordre-ord, tid, rum og rytmer i 

levet dagligdag fyldt med mangfoldige ledelsesopgaver. Og vi så, at ledelse på læringsudbytte blev 

til med en adultocentrisk tilgang efter positivitet, og at det, når det af og til angik elevernes læring, 

drejede sig om social-emotionel læring fremfor faglighed. Det svære, ubehagelige, snavsede, farlige 

blev søgt undgået.  

Det begrebsapparat, jeg har udviklet for at forstå mekanismerne i det levede skoleliv og den måde 

skoleledelse i min empiri performer på, er:  

 

 Staccato-ledelse med hurtige, abrupte, intense skift, som kan holde engagementet oppe og 

hjælpe til at undgå at komme for tæt på noget af det, som er svært  

 Produktbegæret på positive relationer, trivsel og social-emotionel læring 

 Nekroledelse på det svære, ubehagelige, farlige, snavsede og på fagligt læringsudbytte 

 

I afhandlingen har jeg vist, at når der begrebssættes tæt på levet ledelsesliv, træder andre aspekter af 

ledelse på læringsudbytte frem end dem, som bliver fremhævet i forbindelse med styring og 

effektmåling. Når jeg med begrebsapparatet analyserer daglig ledelse på læringsudbytte er det et 

andet script, der indeholder et andet produktbegær med andre drømme og ordre-ord end dem, som 

findes på policy-niveau og i forvaltningen. Således tyder noget på, at den forskningstradition, som 
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dansk policy-niveau er inspireret af, ikke informerer praksisfeltet alene, men sammen med en 

mængde andre faktorer, som jeg i afhandlingen har set nærmere på gennem en affektiv linse.  

Med en sådan tilgang til ledelse, der fokuserer på produktionen og brugen af affektiv intensitet, 

skriver denne afhandling sig ind i forlængelse af studier af psy-ledelse. Altså en analytisk diagnose 

af ledelse som en ledelse, der ofte er informeret af psykologi, og som igen skaber psykologiske 

forhold (Staunæs, et al., 2009; Rose, 1996). Jeg lægger mig således i forlængelse af et allerede 

eksisterende forskningsfelt, og jeg bidrager til feltet ved at udvikle og anvende de nævnte analytiske 

begreber. Med hjælp fra begreberne produktbegær og nekroledelse har jeg netop kunnet analysere 

og beskrive ledernes ledelse på læringsudbytte i levet ledelsesliv gennem affektiv intensitet. Mit 

bidrag til begrebet psy-ledelse er således muligheden for en analytisk finjustering af stigninger og 

fald i sådanne intensiteter. Med produktbegær og nekroledelse bliver det muligt analytisk at gå 

efter, hvad der bliver ledet på med engagement (eller ej) i specifikke situationer. Jeg kan altså 

tilbyde et mikro-optisk analytisk metodologisk redskab til at gå helt tæt på daglig levet 

ledelsespraksis. Vi så eksempelvis, at produktbegær på henholdsvis faglig og social læring 

friktionerede – der blev talt om, hvordan man arbejdede med læring i USA, samtidig med en anden 

leder performede et produktbegær på at oversætte sådan ambition til ambitioner om social læring. 

Og vi så nekroledelse på snavsede relationer til lærerene. Man ville undgå angst, som man 

tilsyneladende forbandt med samtaler med lærerne om fag og didaktik. Og der blev performet 

produktbegær på positive relationer til lærerne. Vi hørte lederne optagede af lærenes trivsel; ”vi skal 

jo sørge for, at lærerene har det godt” (kap. 6). Og når læring blev til på strømpefødder, blev det 

performet nekroledelse på det svære snavsede, som blev forsøgt holdt udenfor skolen gennem 

skoaftagningsritualet. Og der blev performet produktbegær på det det positive, når man let til bens 

futtede rundt på strømpefødder knyttet til en pædagogik, hvor åbenhed, hjemlig stemning og frihed 

skulle sætte sig som læring i elevsubjektet (Kofoed, 2004, Bjerg 2011), (Kap. 7).  

Produktbegær og nekroledelse kan således hjælpe til analytisk at begrebssætte specifikke 

stemninger og intensiteter i konkrete begivenheder (Deleuze, 1993/2011). Det kan være om ledelse 

på andre velfærdsområder. Jeg håber således, at begreberne produktbegær og nekroledelse kan 

bruges på andre forskningsområder også. At de kan bruges til at høre, opleve og se med, når man 

prøver at forstå, hvad der sker i levet ledelsesliv. Eksempelvis i det pædagogiske område på 

dagtilbudsområdet, hvor de performative effekter af, hvad jeg kunne foreslå som drømmen om det 

gode børneliv, eventuelt kan foldes ud ved at gå nærmere på, hvad der da bliver performet med 
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produktbegær og med nekroledelse. Eller inden for det sociale område kan spørges, hvordan 

produktbegær og nekroledelse medgår til den måde borgeren understøttes på. Det kan eksempelvis 

ske på måder, hvor produktbegæret er på samskabelse eller på at hjælpe den svage.  

Afhandlingens analytiske bidrag 

Del 2 i afhandlingen om dansk policy og international forskning omkring skoleledelse danner 

afsættet for de analytiske begrebssættelser senere i afhandlingen. Samtidig udgør de et selvstændigt 

bidrag om, hvordan dansk policy og international forskning omkring skoleledelse har konstitueret 

sig med et stærkt fokus på og tillid til effektmålinger og med afsæt i definitioner af ledelse, der 

dernæst skal implementeres i skolen. Forskningsfeltets konklusion er, at ud af tre ledelsesformer: 

den instruerende, den tranformative og den distributive, har alene den instruerende ledelsesform 

effekt på elevernes faglige læringsudbytte.  

For at komme helt tæt på det levede ledelsesliv har jeg i afhandlingens del 4 analyseret situationer, 

jeg som forsker vurderede havde noget særligt at sige i forhold til mit analyseobjekt. Det blev til, at 

jeg så på mit analyseobjekt, når det var påagtet (temaforløb), upåagtet (skofri skole), og når det var 

en del af Staccato-ledelse i lederens daglige liv på skolen. Vi så, at nye standarder, der syntes at 

have bevæget sig gnidningsfrit fra policy-niveauet over forvaltningsniveauet til konsulenters 

formålspapirer om temaforløb om lederes observation af undervisning, ændres på ganske radikal 

vis, når de performes i levet ledelsesliv. Alskens affektivitet performes og friktionerer med varieret 

retttethed og intensitet og medgår til den måde, ledelse på læringsudbytte bliver til på. Temaforløb 

bliver til som noget andet end det, der lå i designet. Og ude på skolen synes de nye standarder heller 

ikke at have megen agens. Man var tilsyneladende optaget af skolens opgave på andre måder. Vi 

hørte eksempelvis, hvordan en leder ved planlægningen et forældremøde var optaget af at dragen – 

altså forældrene – ikke skulle vækkes på måder, så negative stemninger fyldte rummet. Forældrene 

skulle betrygges i, at læreren kunne lide deres barn. Elevernes engagement i opgaveløsninger gled i 

baggrunden og blev ikke en del af planlægningen af et kommende forældremøde. Og i relationen til 

lærerne forsøges det, som kan være vanskeligt håndterbart, smertefuldt eller snavset, eksempelvis 

forlegenhed, ubehag eller angst, holdt i skak af skoleledelsen eller ude af skolelivet. Hermed 

kommer læringscentreret ledelse paradoksalt nok til at gå ad en adultocentrisk vej, hvor lærernes 

(og måske også ledernes) trivsel og velbefindende er i centrum, og hvor eleverne forekommer at 

være ude i kanten af billedet. 
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Men i de analyserede begivenheder synes de snavsede, farlige eller ubehagelige affekter og 

intensiteter at have sneget sig med alligevel, fx på temaforløb i form af stemninger og intensiteter 

knyttet til tidligere erfaringer med de temaforløb, som forvaltningen sætter i gang og som en 

forlegenhed og måske et ubehag omkring, hvordan man skal observere på undervisning og tale 

didaktik med lærerene (kap. 6). I Skofri skole så vi, at elever på strømpefødder måske intimideres 

ved den hyggelige praksis (kap. 7), og i en elevs møde på skolelederens kontor syntes rummet fyldt 

med et miskmask af peptalk, skam og magtesløshed (kap. 8). 

Staccato-ledelse som en gennemgående pointe om ledelse 

Staccato-ledelse som navn for en måde at lede på er om ledelse som performes med en særlig kort, 

intens, afskåret rytme, der sammen med produktbegær og nekroledelse har betydning for, hvilke 

affekter der performes. Med Staccato-ledelse hjælpes jeg til at begrebssætte ledelse på 

læringsudbytte gennem sådanne affektive rytmer, som betyder noget for, hvordan ledelse på 

læringsudbyte bliver til og hvad ledelse på læringsudbytte bliver til som (Clough, 2010; Juelskjær, 

2009; Lefebvre, 2004). En læsning af ledelse som Staccato-ledelse gav således analytisk 

forklaringskraft til, hvordan ledelse på læringsudbytte blev til. For lederne skulle straks videre til 

noget andet. Med Staccato-ledelse kan det, som er vanskeligt, desuden holdes på afstand. Den 

forlegenhed og det ubehag, som kunne spores på temadage, og magtesløsheden på mødet på 

ledernes kontor kommer ikke frem og kradser og forstyrrer (for meget), når man hurtigt skulle 

videre til nye ledelsesopgaver. I mine noter fra feltarbejde refererede jeg, at lederne bevægede sig 

rundt på skolen, ind og ud af kontoret, snakkende med lærere, med elever, i telefonen, på vej tværs 

henover skolegården vinkende til nogle elever, i personalerummet og sammen med læreren på vej 

til en klasse. De talte ikke ét emne færdigt ad gangen. De vekslede ud og ind imellem hinanden. 

Indskudte bemærkninger, snak, blikke i én retning, kropsbevægelse efter noget andet. Fokus på 

mails eller sms, mens der blev talt eller lyttet – døre, som gik op og i. Med reference til Deleuzes 

forklaring af nutidens samfund skete ledelse som ’ultrarapid forms of apparently free-floating 

control[...] in a control-based system nothing’s left alone for long’. Lederne performede ultrahurtig 

kontrol med ”det hele” gennem affektive rytmer af Staccato-ledelse – intet synes ladt i fred , eller at 

få opmærksomhed, ret længe ad gangen.  

Jeg konkluderer således, at Staccato-ledelse ikke blot er om den måde, ledelse på læringsudbytte 

performes på, men også om den måde, skoleledelse performes på i dagligt ledelsesliv, når det angår 
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andre ledelsesopgaver. Staccato-ledelsens rytmer hjælpe til, at man som leder kan holde den 

forlegenhed, det ubehag, den skam og den magtesløshed, man ofte rammes af i hverdagens 

turbulens, på behørig afstand. Udtrykt lidt kækt: altså en ledelsesrytme med den performative 

effekt, at ”hvis vi beholder det her tempo, er der noget, vi ikke behøver at røre ved”. Jeg skrev, at 

lederne performede ledelse med glæde. Med afbrydelse og hurtige skift kan man bibeholde det 

produktbegær, der næres af glæden, håbet og engagementet. Og ’glædesytringer øger rækkeviden 

for hvad en krop er i stand til’ (s. 131). Med glæde og engagement kan man måske få endnu mere 

fra hånden i den travle ledelseshverdag. Men man må samtidig være klar til at flytte glæden og 

engagementet hurtigt hen på noget andet – hurtige, abrupte, nedslag.  

Ved at gå gennem rytmebegrebet og give ledelse navnet Staccato-ledelse bidrager jeg til den 

teoriudvikling, som er i gang hos forskere i det pædagogisk, affektive felt; Helene Falkenberg 

(2017), Malou Juelskjær (2009), Jette Kofoed (2013) og Dorthe Staunæs (2011) – alle en del af det 

forskningsmiljø, som jeg har været en del af på DPU.  

Maskinernes betydning og kontrolsamfundets indflydelse på tilblivelsen af ledelse på 
læringsudbytte  

Vi har hørt om ledelse performet med intensitet på det positive og med nekroledelse på det svære, 

farlige, snavsede eller ubehagelige, og som Staccato-ledelse, hvor man hurtigt hopper videre til det 

næste tema og den næste arbejdsopgave. I fremstillingen i kapitel 2 refererede jeg styringen af 

offentlig ledelse fra policy-niveau, og hvordan det bevæger sig sammen med udviklingen i 

velfærdssamfundet (Hermann, 2007; Åkerstrøm & Pors, 2014). Fra krav om NPM-ledelse skal 

ledelserne nu også lede på elevernes læringsudbytte – altså pædagogisk ledelse. Og gennem 

afhandlingen har jeg vist, at policy-niveau og forvaltningens krav, altså maskiners og 

samfundsregimers gennemkrydsende ordre-ord og drømme til skoleledelsernes praksis, medgår og 

påvirker, når ledelse på læringsudbytte performes. Vi så, at et design af temaforløb blev performet 

anderledes af skolelederne, end det som designet af det lagde op til. I designet fra forvaltningen 

kunne ses tillid til at indsamle viden gennem observation. Og vi så, at det var vidensindsamling 

forstået som rationel viden, der knytter sig til en vestlig videnstradition omkring øjets epistemologi 

(Foucault, 2006). Men lederne opfattede vist ikke observation som sådan ligetil rationel måde at 

samle viden om lærernes undervisning på. De syntes forlegne ved den opgave, som forvaltningens 

ordre-ord udstak. Og vi så, at erfaringer om, at forvaltningen løbende sætter nye temaer i søen, som 
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skoleledelsen forventes at styre efter, optrådte som en elefant i rummet på temaforløbene. Den 

erfaring fik desuden konkret form, for allerede et halvt år efter kom et nyt tema til. Nu var det ikke 

længere lederne, men vejlederne, som skulle observere på undervisning. Sådanne erfaringer kan 

analytisk læses som performative effekter af policy-niveau og forvaltningsgennemkrydsende 

aktiviteter, drømme og ordre-ord i form af tegn på kontrolsamfundets dyder om potentialitet og 

uafsluttethed. Der er altid mulighed for noget mere – flere kan involveres, og det gamle (her 

temaforløb om lederobservation) afsluttes ikke. Det lå da også i planerne for forløbene, at der skulle 

”etableres refleksionsrum på skolen [...] for fremadrettede handlinger og udvikling”. Ambitionen 

var altså, at temaforløbene skulle fortsætte og pege på handlinger fremad i levet ledelsespraksis på 

skolen. Det sluttede ikke.  

For at få fat i sådanne konditioneringer, der ligger på dette niveau, har jeg anvendt beskrivelser af 

samfundsformer og maskinbegrebet, sådan som det er formuleret hos Deleuze (Deleuze, 1987/2014, 

1990/1995,b). Jeg opridsede den kapitalistiske mega-maskine, den sociale maskine og 

skolemaskinen (se også Lenz Taguchi, 2010; Krejsler, 2017; Pedersen, 2009). Jeg har bestræbt mig 

på at inddrage maskinbegrebet, når det helt åbenbart har kunnet hjælpe mig til præciseringer i 

analyserne af det liv, der leves i skolen. Ligeledes har jeg bestræbt mig på at inddrage tegn på 

samfundsformer, når det helt åbenbart har kunnet hjælpe mig til præciseringer i analyserne. Men at 

bruge maskinbegrebet og samfundsregimer analytisk var en balancering. For maskinerne var 

analysens grundafsæt, men analysen skulle være om levet ledelsesliv på læringsudbytte. Jeg var 

derfor ikke interesseret i kaskadefortællinger, hvor alt blot drypper ned fra oven og altid allerede er 

determineret. Nej, jeg ville undersøge netop det liv, der folder sig ud i maskinen og regimer, og 

dermed lå snarere en analyse af maskinenes og regimernes særegen performative effekter mig på 

sinde.  

 

Det jeg konkluderer er, at den pædagogiske skolemaskine fungerer gennem drømme og ordre-ord 

om positivitet, varme, nærhed og social læring og undgåelse af det svære, ubehagelige, kolde og 

snavsede. Det ser jeg i ledernes praksis, hvor der performes en affektiv økonomi (Ahmed 2004 a, 

2004 b; Illouz, 2007) med produktbegær på det positive og nekroledelse på det negative. Og når det 

angår regimer, er det først og fremmest kontrolsamfundets dyder om potentialitet, frihed, 

kommunikation og uafsluttethed som produktbegæret tranformeres igennem (Deleuze, 1990/1995, 

b). Det er den måde, den kapitalistiske mega-maskine har fungeret på, når ledelse på læringsudbytte 

er blevet til. Jeg minder om, at den kapitalistiske mega-maskine transformerer og gennemtrænger 
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ethvert miljø, hvorved der skabes vækst: ’som et aksiom er det en formel uden indhold som indhold 

formateres igennem’ (se også Krejsler, 2017). Med sådant et blik har vi set ledelse på 

læringsudbytte gennemtrængt af en formel om produktbegær på frihed, potentialitet, 

kommunikation og uafsluttehed, fremfor en formel med indhold og drømme om de nye standarder 

fra policy-niveau om øget ledelsesfokus på fagligt læringsudbytte. Men disse dyder, drømme og 

ordre-ord tranformeres netop ind igennem ledelse, der forholder sig til policy og driver skole 

hermed. Vi har altså set levet ledelsesliv gennemtrængt af kontrolsamfundets dyder. I kapitel 6 var 

der invitationer til frihed og uafsluttet potentialitet – lederne skulle eksperimentere med måder for 

observation på undervisning. I kapitel 7 blev elever på strømpefødder ledet til læring som skrøbelig 

frihed og åbenhed for, hvad læring kunne blive til som indendørs. Og også i kapitel 8 sprang 

kontrolsamfundets dyder frem. Lederen performede på, hvad eleven potentielt kunne blive til som, 

og det skete i en øjeblikkelig kommunikation i form af en peptalk fra lederen. Hvis jeg knytter an til 

type af regime, som da har haft mest styrke, i forhold til hvad og hvordan ledelse på læringsudbytte 

blev til som, ja, så er det kontrolsamfundets dyder – frihed, potentialisering og øjeblikke af 

flydende, uafsluttet kontrol. Ledelse blev performet med produktbegær på, hvad subjektet, lærerne 

og eleverne potentielt kan blive til som.  

Men der var også tegn på disciplineringsregimet. Måske ikke så meget i form af lydige ledere. Men 

lederne var påvirket af den disciplinering af deres ledelse henefter en ny måde at lede på, som 

regimets ordre-ord og genempløjende aktiviteter udstak. De skulle observere på lærernes 

undervisning. Stemninger af forlegenhed og ubehag blev søgt holdt på afstand.  

Det samfundsregime, som fyldte mindre, var suverænitets-regimet; vi så det regime ved sådant 

lovstof, som kom med reformen. Men sådanne krav om fokus på fagligt læringsudbytte blev vekslet 

til sædvanlig praksis med fokus på det socialt-emotionelle. 

I forbindelse med afhandlingens sidste analyse (kap. 8) og det, at jeg har bakset så meget med, 

hvordan jeg bedst kunne begrebssætte det, jeg oplevede i levet liv, så vi i analysen af et møde med 

en 9.klasses elev på lederens kontor forskellen på at gå til analyserne gennem maskiner og regimer 

og så gennem affekt og intensitet. Med referencer til en analyse af Bjerg og Knuden (2007) om 

elever, som yder modstand mod kommunikativ magt som et tegn på kontrolsamfundets 

øjeblikkelige kommunikation – altså en analyse sat via kontrolsamfundet og de forklaringsrammer, 

som knytter sig til, refererede jeg, at de løftede magt og modstand frem. Og ved at blikke og opleve 

på mikro-niveau, kunne jeg heroverfor i forbindelse med den begivenhed, jeg analyserede, næsten 

løfte en modsat analyse frem. Nemlig, at der snarere var magtesløshed på færde hos alle i rummet. 
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Ved at læse mit materiale gennem begreber om affekt og intensitet blev det muligt at få øje på, 

hvordan den pædagogiske skolemaskine og kontrolsamfundets dyder omkring potentialitet, frihed 

og uafsluttethed påvirkede og bevægede, skurrede og forstyrrede de involverede og situationen 

affektivt, og hvordan der skabtes magtesløshed og følelser af skam hos såvel elev som leder, lærer 

og moder. Havde jeg holdt mig til begreber om regimer og maskiner, havde jeg øjensynligt ikke fået 

fat i det detaljeniveau, men i stedet fået øje på lederen, som udøvede magt gennem øjeblikkelig 

kommunikation i kontrolregimet.  

Hvordan lægger mine analyser noget til skoleledelsesfeltet?  

Som jeg tidligere har redegjort for, findes der ikke meget forskning på levet skoleledelsesliv. Og der 

er en igangværende trend om, at det som er, bliver samlet til mega-reviews. Men det hjælper måske 

ikke lederne særligt meget, i forhold til hvordan de kan håndtere hverdagens arbejde med elevernes 

læring. En analytisk begrebssættelse af, hvordan ledelse bliver til, som vi har set det i denne 

afhandling, vil med al sandsynlighed være mere hjælpsom i forhold til at (be)gribe egen hverdag. 

Udover at jeg stiller mig lige ved siden af skoleledelsen med ambitioner om at begrebssætte levet 

ledelsesliv, tilbyder den tilgang, jeg har arbejdet med, analytiske begreber, som ikke kun er 

relevante for, at forskningen kan forstå, hvad der sker. Nej, faktisk tænker jeg også, at lederne kan 

læse deres egen skoleledelsespraksis herigennem og få øje på aspekter, der måske vanskeliggør 

arbejdet med at lede på læringsudbytte. Begreberne produktbegær, nekroledelse og Staccato-ledelse 

er således mere end videnskabelige morsomheder. Det er tænketeknologier, der udfordrer mængden 

af værktøjskasser og ”Fem ting at gøre, når man skal lykkes med ledelse”. Tænketeknologier er et 

redskab til at oversætte forskningsviden, sådan at ledelsespraksis udvikles informeret af forskning 

(se fx Bjerg og Staunæs, 2014). Dermed bidrager jeg til ambitionen om at løfte skoleledernes 

kapabilitet – teoretisk og systematisk.  

Afrunding 

Da jeg begyndte på denne afhandling, var ledelse på læringsudbytte i sin vorden fra policy- og 

forvaltningsniveau. Henover de år, hvor afhandlingen har været undervejs, er der blevet arbejdet 

med ledelse på læringsudbytte i kommunerne. Og via min gang rundt i kommuner det seneste år har 

jeg i de kommuner, jeg har samarbejdet med, set, at det nu er særligt uddannede vejledere, der skal 

stå for fokus på elevernes læringsudbytte (ses eksempelvis i Københavns Kommune).  
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Samtidig har undervisningsminister Merete Riisager nedsat et Kvalitetsforum for Folkeskolen, som 

angiveligt skal arbejde med fire pejlemærker. De fire pejlemærker er den gode undervisning, det 

gode børneliv, det gode arbejdsliv og forældreinddragelse (UVM.2017, a). Disse synes måske ikke 

helt at flugte med ‘ledelse på læringsudbytte- tilgangen’ og ej eller i alle deltaljer med the effective 

school research, som man på policy-niveau tidligere har hentet ind som grundlag. Her tilføjes 

flere/andre/gamle/nye temaer og krav til ledelsernes praksis. Nu skal fokus være på undervisning, 

altså på input fremfor output, men også på det gode børne-, arbejds- og forældreliv. Dog – samtidig 

er kommet en rapport fra KL og undervisningsministeriet (UVM. 2017, b), hvori det anbefales, at 

uddannelse af skoleledere skal tage udgangspunkt i ledernes egen praksis – måske med drømme 

om, at forvaltninger og uddannelsesinstitutioner i højere grad spiller sammen med skoleledernes 

daglige ledelse på skolen. Med sådanne drømme og ordre-ord fra policy-niveau, som jeg her har 

antydet, afslutter jeg afhandlingen om ledelse på læringsudbytte. Drømme og ordre-ord fra policy-

niveau fortsætter på måder, som måske er i sync, måske ikke er i sync, med ledernes daglige 

ledelsesliv.  
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Bilag 1 Skema over samlet empiri 

 

 

Formen af empiri Aktivitet for indsamling af empiri Antal Anvendt 

Feltnoter Feltarbejde skole 1, september-november 

2013. 

Feltarbejde skole 2, februar-marts 2014. 

Feltarbejde skole 3, marts-april 2014.  

 

Indsamlet empiri fra halvårs temaforløb. Der 

var 4 temadage af  6 timer. Desuden har jeg 

fulgt med ledelserne ud på skolerne i 

perioder for at observere imellem 

temadagene.  

Indsamlet empiri fra 4 temadage i 4 

forskellige kommuner. 

3 måneder 

 

2 måneder 

2 måneder 

 

4 temadage  

6 dage med 

feltarbejde 

 

 

 

4 dage 

Feltnoter er dels anvendt til analyserne 

i afhandlingens del 4 (kap. 6-8), dels 

som baggrundsempiri for analyserne i 

samme kapitler.  

Lydoptagelser 

 

Semistrukturerede interviews med 

ledelsesteam. 

Semistrukturerede interviews med ledere. 

Semistruktureret interview med 

skoledirektør. 

 

Optagelser af gruppesamtaler i forbindelse 

med feltarbejde på temaforløb. 

Optagelser af samtaler i plenum i 

forbindelse med feltarbejde. 

Optagelse af skoleleders erfaringer fra 

temaforløb. 

Optagelse af konsulents fortælling om 

arbejde med temadage. 

4 interviews 

 

8 interviews 

1 interview 

 

 

4 optagelser 

 

3 optagelser 

 

1 optagelse 

 

1 optagelse 

 

Samtlige interviews er 

baggrundsmateriale for undersøgelsen. 

Ingen interviews er analyseret. 

 

 

 

Optagelser af gruppesamtaler indgår i 

analyserne i del 4 (kap. 6 og 8). 

Optagelser af samtaler i plenum indgår 

i analyseret i kapitel 6. 

Optagelser med skoleleder er ikke 

analyseret.  

Konsulents fortælling medgår som 

baggrund for analyserne. 

Konferenceetnografi Noter fra deltagelse i præsentation af 

TALIS-rapport, oktober 2014, København. 

Noter fra deltagelse i konference med V. 

Robinson som hovedtaler, maj 2014, 

København. 

Noter fra konference, ”Stockholm Summit”, 

2012, Stockholm. 

Noter fra konference, ”Skolen i forandring”, 

2012, København. 

1 notesæt 

 

1 notesæt 

 

 

1 notesæt 

 

1 notesæt 

De fire notesæt indgår som 

baggrundsmateriale. 
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Beskrivelse  Projektbeskrivelse for temaforløb. 

Beskrivelser af skofri skole fra skole A – D, 

samt fra undervisningsministeriet 

3 beskrivelser 

 

5 beskrivelser 

Analyseret i afhandlingens del 4 

kapitel kapitel 6. 

Analyseret i kapitel 7. 

Lov- og aftalestof Aftaletekst 7. juni 2013. 

Folkeskolereform 1. august 2014. 

2 tekster Bruges som reference i del 2. 

Foto Fotografering på feltarbejde og ved arbejde 

med afhandlingen i øvrigt.4 fotos er lånt. 

81 foto 11 fotos indgår løbende i afhandlingen 

som stemningsskabere. 

Et foto medgår som illustration af 

forskerollen som seismograf, og et til 

at vise adfærdsregler for social læring.  

2 fotos bruges til et analytiks narrativ i 

del 4 kapitel 7.  

Oversigter  Indsamlet oversigter over ledelsens 

arbejdsopgaver. 

Beskrivelser af indførelse og praksis 

omkring skofri skole. 

4 oversigter Indgår som baggrundsmateriale.  

 

Analyseret i afhandlingens del 4 

kapitel 7. 

Nedskreven 

beretning 

Konsulents nedskrevne beretning om 

erfaring med temaforløb. 

1 dokument Indgår som baggrundsmateriale.  

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
 

Resumé 

I denne afhandling har jeg undersøgt og analytisk begrebssat, hvad og hvordan ledelse på 

læringsudbytte bliver til i levet ledelsesliv. Afhandlingens analytiske bidrag er, at ledelse på 

læringsudbytte bliver til som en overvejende adultocentrisk tilgang, hvor lederne synes mest optaget 

af positive relationer til lærerne og mindre optaget af eleverne og deres faglige læring. Når 

elevernes læring adresseres, er det om social-emotionelle aspekter. Intensiteter og stemninger, som 

kan være vanskeligt håndterbare, smertefulde eller ”snavsede”, fx forlegenhed, ubehag eller angst, 

forsøges holdt i skak af skoleledelsen eller ude fra skolelivet.  

Afhandlingen er motiveret af, at ledelse på læringsudbytte er kommet på dagsordenen herhjemme. 

Det er sket med inspiration fra international forskning i effektiv skole, the effective school research 

og gennem diskussioner af TALIS-rapporter og andre undersøgelser af den danske skole, og som 

påbud om en ny ledelsesform i aftaletekst og ved krav fra policy-niveau. Elevernes faglige niveau 

skal hæves, og ledelsen er ansvarlig for det – sådan ses tendensen. Ledelse på læringsudbytte er 

således blevet svaret på de udfordringer omkring danske eleveres faglige niveau, som der kan læses 

om i rapporter som PISA og TALIS, samt hos markante aktører i feltet: EVA, KORA og UVM. Fra 

policy-niveau kræves således et radikalt skift i standarder fra fejring af generel ledelse hen til 

forventninger om specifik, lokal ledelse på elevernes læringsudbytte – dog uden at generel ledelse 

udgår. For ledelsen gælder det nu om at kunne redegøre for, at og hvordan der ledes på et styrket 

output.  

I første omgang gik jeg ud i felten for at se nærmere på ledelse på læringsudbytte i en form, som 

mindede om den, der blev talt frem i ovennævnte landskab omkring Folkeskolen og fra policy-

niveau. Men jeg kunne ikke få øje på ledelse på læringsudbytte i den form. Afhandlingen er således 

indrammet af, at ledernes ageren forekom ude af sync med policy-niveauets krav. Levet ledelse på 

læringsudbytte syntes at tage en anden form, som synes at knytte sig markant med kontekst – tid, 

rum, socialitet og materialitet. Hermed begyndte det, som siden i både metode- og 

metodologikapitlet blev til en del af mit mysterium. Hvordan kunne jeg analysere mit 

analyseobjekt, når jeg ikke fandt det i den form, jeg gik efter – som ledelse på fagligt 

læringsudbytte? Jeg spurgte derfor: 

 Hvordan bliver ledelse på læringsudbytte til, og hvad bliver ledelse på læringsudbytte til 

som i levet ledelsesliv? 
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For at placere mit analyseobjekt i en aktuel konktekst tog jeg tog afsæt i policy-niveauets 

styringstendenser. Og fordi de ses informeret af forskningsfeltet the effective school research 

dykkede jeg dernæst ned i den dertilhørende forskningslitteratur (afhandlingens kap. 2 og 3). Dette 

gjorde jeg med opmærksomheden rettet mod det specifikke aspekt af ledelse, som var mit 

analyseobjekt, nemlig ledelse på læringsudbytte. Forskningsfeltets konklusion er, at ud af tre 

ledelsesformer, den instruerende, den tranformative og den distributive, har alene den instruerende 

ledelsesform effekt på elevernes faglige læringsudbytte. Ved at se nærmere på dette forskningsfelt 

blev jeg således yderligere hjulpet til at få øje på, hvad jeg ikke kunne få øje på i felten – for jeg 

kunne jo netop ikke få øje på ledelse på fagligt læringsudbytte. Jeg spurgte således, hvordan jeg 

kunne tilbyde en forståelse af levet ledelse på læringsudbytte, som jo tilsyneladende havde en anden 

form, end den jeg havde forventet, inden jeg gik på feltarbejde.  

Mit spørgsmål angik en undersøgelse af: 

 Hvordan kan jeg arbejde med begrebssætning, der giver mig mulighed for at belyse, 

hvordan der ledes i skolen, på en måde, som åbner for andre typer fortællinger end dem, der 

fremhæves i the effective school research?  

Affektiv teori og Deleuzes filosofi brugt operativt 

Måden at undersøge og give svar på gik gennem affektiv teori og Deleuzes filosofi. For det var 

sådan onto-epistemologisk tilgang til at forklare verden, som kunne hjælpe mig til at begrebssætte 

hvad der foregik, når der blev ledet på læringsudbytte i levet ledelsesliv. Jeg spurgte, hvordan jeg 

ved at gå tæt på performede affekter og intensiteter i specifikke begivenheder kunne begrebssætte 

med en åbenhed overfor, hvad felten fortalte. Det blev gjort med et grundafsæt i maskinbegrebet 

(Deleuze, 1984/2013, Kresler 2017, Lenz Taguchi, 2010, 2014; Pedersen, 2009) videre gennem 

begær og fintuning med mine egne oparbejdede begreber, produktbegær og nekroledelse – samt ved 

at lede efter læringsudbytte med hjælp af navnet læringsprodukt (se nærmere nedenfor). Analyserne 

blev yderligere justeret ved brug af specifikke affektive begreber i de enkelte begivenheder, jeg 

analyserede, eksempelvis var rytmebegrebet særdeles hjælpsomt (Juelskjær, 2009; Lefebvre, 2004). 

Det var således en tilgang, hvormed jeg analytisk kunne begrebssætte ledelse på læringsudbytte 

som tilblivelser i begivenheder (Deleuze, 1993/2011) skåret ud af ”Deleuzes maskiner” og som 

performative effekter af affekt, produktbegær, nekroledelse, rum, rytme, tid, frihed, uafsluttethed, 
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potentialitet, erindringer og sansning. Jeg gik altså gennem det affektive teorifelt (Ahmed, 2004 a,b; 

Amhøj, 2007, 2013; Bjerg & Staunæs, 2011; Braidotti, 1994, 2002, 2006; Buchanan & Lambert, 

2005; Butler 2010; Clough & Halley, 2007, 2010; Coleman & Ringrose, 2013; Culp 2015; 

Harraway, 1988; Hjort, 2012; Illuiz, 2007; Juelskjær & Staunæs, 2016; Lather, 2004; Lenz Taguchi, 

2010, 2012, 2016; Lenz Taguchi & Palmer, 2014; Manning, 2013; Massumi, 1992, 1995, 2002, 

2008; Mazzei & Jackson, 2011; Moisi 2009, Sedgewick, 1995, 2003a; Semetsky & Masny, 2013; 

Staunæs, 2011, 2012;  Staunæs, et al., 2009; Wetherel, 2012). tilføjet en særlig analytisk skærpelse 

ved en operationalisering af aspekter af Deleuzes filosofi om begær og verdens tilblivelse og også, 

men i mindre grad, gennem tegn på den kapitalistiske mega-maskine, den pædagogiske 

skolemaskine og tegn på kontrolsamfundet. 

I det følgende nævner jeg først afhandlingens analytiske bidrag, dernæst kommer afhandlingens 

metodologiske bidrag. 

Afhandlingens analytiske bidrag 

Afhandlingen del 2 om styring på skolen og skoleledelse fra dansk policy og det internationale 

forskningsfelt the effective school research dannede afsættet for de analytiske begrebssættelser 

senere i afhandlingen. Men det er samtidig et bidrag om, hvordan både dansk policy og 

international forskning omkring skoleledelse har konstitueret sig med et stærkt fokus på og tillid til 

effektmålinger og med afsæt i definitioner af ledelse og specifikke krav til ledelse, som forventes 

implementeret i skolen. Men jeg konkluderede, at levet ledelse på læringsudbytte syntes ude af sync 

med sådanne krav og drømme fra policy-niveau. For i levet ledelsesliv syntes ledelse at blive til på 

en helt anden måde end gennem sådanne styringstiltag og definerede ledelsesformer.  

For at komme helt tæt på det levede ledelsesliv skar jeg i afhandlingens del 4 begivenheder til 

(Deleuze, 1993/2011), som jeg som forsker vurderede havde noget særligt at sige i forhold til mit 

analyseobjekt. Det blev til, at jeg så på mit analyseobjekt, når det var påagtet (temaforløb), upåagtet 

(skofri skole), og når det var en del af ledernes daglige liv på skolen. Jeg viste, at nye standarder, 

der syntes at have bevæget sig gnidningsfrit fra policy-niveauet over forvaltningsniveauet til 

konsulenters formålspapirer om temaforløb om lederes observation af undervisning, ændres på 

ganske radikal vis, når de performes i levet ledelsesliv. Alskens affektivitet performes og 

friktionerer med varieret rettethed og intensitet og medgår til den måde, ledelse på læringsudbytte 

bliver til på (Deleuze, 1984/2013; 1987/2014, 1993/2011, 2001). Temaforløb om lederes 
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observation af undervisning blev således til som noget andet end det, der lå i designet. Det blev ikke 

rigtigt til noget med observation på skolerne, og på temadage handlede det vist mere om gode 

relationer til de voksne end om elevernes faglige læringsudbytte. Og ude på skolen synes de nye 

standarder heller ikke at have megen agens. Lederne var optagede af alskens ting og sager, og det 

lykkedes mig kun få gange at opleve, at der blev performet ledelse på læringsudbytte. Desuden 

forsøges det, som kan være vanskeligt håndterbart, smertefuldt eller snavset, fx forlegenhed, ubehag 

eller angst, holdt i skak af skoleledelsen eller ude fra skolelivet. Hermed kommer læringscentreret 

ledelse paradoksalt nok til at gå ad en adultocentrisk tilgang, hvor lærernes (og måske også 

ledernes) trivsel og velbefindende er i centrum, og hvor eleverne forekommer at være ude i kanten 

af billedet. 

Men snavsede, farlige eller ubehagelige affekter og intensiteter syntes at have sneget sig med 

alligevel på temaforløb i form af stemninger og intensiteter knyttet til tidligere erfaringer med de 

temaforløb, som forvaltningen sætter i gang som noget, der hurtigt skiftes ud med et nyt tema, og 

også som en forlegenhed og måske ubehag omkring, hvordan man skal observere på undervisning 

og tale didaktik med lærerene (kap. 6). I skofri skole foreslog jeg, at elever på strømpefødder måske 

intimideres ved den hyggelige praksis, hvor man blødt og modtagende bevægede sig rundt på 

skolens tørre gulve (kap. 7), og i en elevs møde på skolelederens kontor syntes rummet fyldt med et 

miskmask af peptalk, skam og magtesløshed (kap. 8). 

Staccato-ledelse som en gennemgående pointe om ledelse 

Som resultat af en mere gennemgående analytisk pointe om skoleledelse giver jeg desuden ledelse 

navnet Staccato-ledelse. Med det navn er ambitionen at adressere en særlig kort, afskåret, intens 

rytme for ledelse. Navnet Staccato-ledelse foreslås således som navn for, hvordan skoleledelse 

performes som levet liv – også når det angår andet end læringsudbytte. Navnet er en karakteristik af 

en gennemgående måde, stemning og rytme for ledelse. Et navn for, hvordan skoleledelsens mange 

opgaver, inklusive ledelse på læringsudbytte, bliver til i skolemaskinen og som funktion af policy-

niveauets ordre-ord om, hvordan der bør ledes (Krejsler, 2017; Lenz Taguchi, 2012; Pedersen, 

2009). Jeg foreslår i den forbindelse, at sådan staccato-rytme for ledelse har den performative 

effekt, at affekt og intensitet, som knyttes med sådan ledelse med en særlig kort, intens, afskåret 

rytme, producerer noget og holder andet på afstand. Der performes gennem den rytme, særlige 

former for produktbegær og nekroledelse. Den affektive rytme performer en måde at holde 
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forlegenhed og ubehag på distance. Det kan lidt kækt udtrykkes sådan; ”hvis vi beholder det her 

tempo, er der noget, vi ikke behøver at røre ved”. Derfor er det også en analytisk pointe om, 

hvordan Staccato-ledelse har performativ effekt på, hvad ledelse på læringsudbytte kan blive til 

som. For med hurtige skift kan man holde produktbegæret på glæden, håbet og engagementet, men 

må samtidig være klar til at flytte det hurtigt hen på noget andet. Hurtige, abrupte, nedslag – der 

performes med intensitet på det positive og med nekroledelse på det svære, farlige, snavsede eller 

tidskrævende. Og så må man videre til det næste tema og den næste arbejdsopgave. Jeg skrev i 

afhandlingens indledning, at jeg oplevede, at lederne performede ledelse med glæde. Med hurtige 

skift kan man holde produktbegæret på glæden, håbet og engagementet – og måske få endnu mere 

fra hånden. For glædesytringer øger rækkeviden for, hvad en krop er i stand til - altså hvad man kan 

under påvirkning af sådanne stemninger. Man kan mere med glæde og engagement end uden 

(Krejsler, 2017). Så med sådan stemthed kan man nå flere af de mange og mangfoldige opgaver, 

som ligger på ens bord. Men man må samtidig være klar til at flytte glæden og engagementet hurtigt 

hen på noget andet.  

Ved at gå gennem rytmebegrebet og give ledelse navnet Staccato-ledelse bidrager jeg til 

teoriudvikling, som er i gang hos forskere i det pædagogisk, affektive felt; Helene Falkenberg 

(2017), Malou Juelskjær (2009), Jette Kofoed (2013) og Dorthe Staunæs (2011) – alle en del af det 

forskningsmiljø, som jeg har været en del af på DPU.  

Maskinernes rolle/betydning og kontrolsamfundets indflydelse på tilblivelsen af 
ledelse på læringsudbytte  

Maskinerne var mit analytiske grundafsæt (Deleuze, 1984/2013, Krejsler, 2013; 2017, Lenz 

Taguchi, 2010, 2012, 2014, 2016; Pedersen, 2009), Men fokus i analyserne var mikro-analyser af 

levet ledelsesliv på læringsudbytte. Mega-maskinen, abstrakte- og konkrete maskiners funktion 

indgik således i analyserne i form af deres performative effekter.  

Jeg foreslog, at performative effekter af den pædagogiske skolemaskines drømme og ordre-ord blev 

til som produktbegær på positivitet, varme, nærhed og social læring og undgåelse af det svære, 

ubehagelige, kolde og snavsede. Og når det angår samfundsregimer var det først og fremmest 

kontrolsamfundets dyder om potentialitet, frihed, kommunikation og uafsluttethed, som 

produktbegæret blev tranformeret igennem, når der blev ledet på læringsudbytte. Ledelse på 

læringsudbytte blev således gennemtrængt af en formel om produktbegær på frihed, potentialitet, 
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kommunikation og uafsluttethed fremfor en formel med indhold og drømme om de nye standarder 

fra policy-niveau om øget ledelsesfokus på fagligt læringsudbytte. Både gennem mikro-analyser og 

med forslag om maskiners og samfundsformers agens og performative effekter sås, hvordan ledelse 

på læringsudbytte blev til i levet ledelsesliv, levet ledelsesliv gennemtrængt af kontrolsamfundets 

dyder. I kapitel 6 var der invitationer til frihed og uafsluttet potentialitet – lederne skulle 

eksperimentere med måder for observation på undervisning. I kapitel 7 blev elever på 

strømpefødder ledet til læring i frihed og åbenhed for, hvad læring kunne blive til som indendørs. 

Og også i kapitel 8 sprang kontrolsamfundets dyder frem. Lederen performede på, hvad eleven 

potentielt kunne blive til som, og det skete i en øjeblikkelig kommunikation i form af en peptalk fra 

lederen. Det samfundsregime, der således syntes at have mest styrke, i forhold til hvad ledelse på 

læringsudbytte blev til som, var altså kontrolsamfundets dyder – frihed, potentialisering og 

øjeblikke af flydende, uafsluttet kontrol. Ledelse blev performet med produktbegær på, hvad 

subjektet, lærerne og eleverne, potentielt kan blive til som.  

Afhandlingens metodologiske bidrag 

Afhandlingens metodologiske bidrag er en oparbejdelse af begreberne produktbegær, nekroledelse, 

læringsprodukt. Med sådan tilgang til ledelse skriver denne afhandling sig ind i forlængelse af 

studier af psy-ledelse, altså en analytisk diagnose af ledelse som en ledelse, der ofte er informeret af 

psykologi, og som igen skaber psykologiske forhold (Staunæs, et al., 2009; Rose, 1996). Jeg lægger 

mig således i forlængelse af et allerede eksisterende forskningsfelt. Men jeg bidrager også til feltet 

ved at udvikle og anvende nævnte begreber.  

Produktbegær er produktivt begær med rettethed efter et specifikt objekt. I denne afhandling var det 

om den arbejdsopgave, lederen har, når der ledes på læringsudbytte. Det er således et produktbegær 

efter et diffust, rodet og ikke-materielt produkt, som i sidste ende skal lande i elevkroppe som 

læringsudbytte.    

Der performes nekroledelse, når der er fravær af begær eller lavt produktbegær – for så er der noget, 

som glider ud eller visner hen. Med begrebet nekroledelse analyserede og begrebssatte jeg, at der 

ikke ledes begærligt på alt, på samme tid, hele tiden, når der ledes på læringsudbytte.  

Læringsprodukt betyder, at læringsudbytte bliver til på én gang som både potentialitet og som 

produceret læringsudbytte. Den måde at forstå det på, knyttede jeg an til Deleuzes onto-
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epistemologi, hvor verden ikke forstås i kategorier, men som et hele (Deleuze, 1986/2006, viii). 

Begrebet hjalp mig til at kunne foretage en heuristisk søgning.  
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Abstract  

In this thesis, I have examined and analytically conceptualised how management of learning 

outcomes comes into being and as what it comes into being in lived leadership life. The analytic 

contribution of the thesis is that management of learning outcomes comes into being as a 

predominantly adultcentric approach where leaders seem mostly occupied with positive relations to 

teachers and less with the students and their scholastic learning. When the students’ learning is 

addressed socioemotional aspects are in focus. School management try to keep intensities and 

moods that are painful or “dirty” and in general difficult to handle in check or to keep them out of 

school life altogether (e.g. embarrassment, uneasiness, anxiety). 

The thesis is motivated by the fact that management of learning outcomes has recently reached the 

agenda in Denmark. This development is fueled by the international research field known as the 

effective school research as well as by discussions of TALIS reports and other surveys of the 

Danish school system. Furthermore, the development is driven by the impositions of parliamentary 

agreements regarding a new form of management and generally by demands arising at policy level. 

The scholastic level of students needs to be raised and school leaders are the ones responsible for 

making this happen, such is the observed tendency. To put it differently, management of learning 

outcomes has become the answer to the challenges concerning the scholastic level of Danish 

students which one can read about in reports such as PISA and TALIS, as well as in publications 

from significant national actors in the field, e.g. EVA, KORA and UVM. Thus, at the policy level 

demands of a radical change of norms are issued. There is a push to move away from a focus on 

input towards a focus on output, from a celebration of general management towards expectations of 

specific, local management of students’ learning outcomes, though not at the total expense of 

general management. It becomes paramount for school leaders to be able to demonstrate that they 

manage their schools with a view to an enhanced output and exactly how they do this. 

At first, I did fieldwork in order to take a closer look at management of learning outcomes in a form 

similar to the one articulated at policy level and generally in the above-mentioned landscape 

surrounding the public school system in Denmark. However, I was unable to spot management of 

learning outcomes in such a form. Thus, my thesis is framed by the observation that the activities of 

leaders seemed out of sync with the demands issued at the policy level. Lived management of 

learning outcomes seemed to take on a different form, a form that seemed significantly tied to 
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context, i.e. to time, space, sociality and materiality. With this finding, what was to become part of 

my mystery in the chapter on method and methodology began to take shape. How could I analyse 

the subject of my study when I did not find it in the form I was looking for, i.e. as management of 

learning outcome. I raised the following question: 

 How does management of learning outcomes come into being and as what does 

management of learning outcomes come into being in lived leadership life?  

My starting point had been management tendencies at policy level and because these were informed 

by the research field effective school research I next dived into the literature of the field (Chapter 2 

and 3). I paid special attention to the specific aspects of leadership that was the subject of my study, 

i.e. management of learning outcomes. The conclusion of the research field is that only one out of 

three forms of leadership has an effect on students’ scholastic learning outcomes, namely the 

instructive form of leadership, the other two forms of leadership being transformational and 

distributed leadership. Thus, by looking closer at the research field in question I was able to find 

what I had been unable to find in the field where management of scholastic outcomes had stayed 

out of view. I now raised my second research question, a question pertaining to how I could offer an 

understanding of the lived management of learning outcomes, given that it was not to be found in 

the form that I had expected when I began doing fieldwork. The question became the following: 

 How can I work out a conceptualisation that provides an opportunity to throw light on how 

school leadership takes place and throws light in a way that opens up for types of narratives 

different from those given prominence in the effective school research?  

Affect theory and the operational use of the philosophy of Deleuze  

My way of investigating and providing an answer to this question was mediated by affect theory 

and the philosophy of Deleuze. Such an onto-epistemological approach to the understanding of the 

world helped me conceptualise what was going on when management of learning was performed in 

lived leadership life. I had asked how I could conceptualise with an openness to what the field has 

to tell us by getting close to performed affects and intensities involved in specific events. I pursued 

this question with the machine concept as my basic point of departure (Deleuze, 1984/2013; 

Krejsler, 2017; Lenz-Taguchi, 2010, 2014; Pedersen, 2009) and further via the concept of desire. In 

addition, I fine-tuned the analyses via my own worked out concepts product-desire and necro-
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management as well as by searching for learning outcomes via the word ‘learning product’ (in 

Danish læringsprodukt) (see below). The analyses were further adjusted by the use of specific 

affective concepts in the analysis of individual events; for instance, the concept of rhythm proved 

particularly helpful (Juelskjær, 2009; Lefebvre, 2004). Through this approach, I was able to 

analytically conceptualise management of learning outcome as becomings in events (Deleuze, 

1993/2011) carved out by “the machines of Deleuze”, and as performative effects of affect, product-

desire, necro-management, space, rhythm, time, freedom, unendingness, potentiality, memory and 

sensation. Thus, by drawing on the field of affect theory (Ahmed, 2004 a,b; Amhøj, 2007, 2013; 

Bjerg & Staunæs, 2011; Braidotti, 1994, 2002, 2006; Buchanan & Lambert, 2005; Butler 2010; 

Clough & Halley, 2007, 2010; Coleman & Ringrose, 2013; Culp 2015; Harraway, 1988; Hjort, 

2012; Illuiz, 2007; Juelskjær & Staunæs, 2016; Lather, 2004; Lenz Taguchi, 2010, 2012, 2016; 

Lenz Taguchi & Palmer, 2014; Manning, 2013; Massumi, 1992, 1995, 2002, 2008; Mazzei & 

Jackson, 2011; Moisi 2009, Sedgewick, 1995, 2003a; Semetsky & Masny, 2013; Staunæs, 2011, 

2012;  Staunæs, et al., 2009; Wetherel, 2012). I was able to sharpen my analyses by operationalising 

aspects of the philosophy of Deleuze, in particular his concept of desire and his concept of the 

becoming of the world. Though to a lesser degree, this sharpening was also achieved through signs 

of the capitalistic mega-machine, the pedagogical school machine and signs of a society of control. 

In what follows I first specify the analytical contribution of the thesis. Next, I specify the 

methodological contribution of the thesis. 

The analytical contributions of the thesis 

Part 2 of the thesis deals with leadership on schools, demands concerning school management 

issued at the national policy level, and with the international research field effective school 

research. This part of the thesis served as the basis for the analytical conceptualisations carried out 

later in the thesis. At the same time, Part 2 contributes to our understanding of how both Danish 

school policy and international research has established themselves with a strong focus on and trust 

in effect measurements and with a reliance on definitions of leadership placing specific demands on 

school leaders, demands that are expected to be implemented in the schools. I concluded that lived 

leadership life seemed out of sync with the demands and dreams found at the policy level. In the 

lived life of school leaders, leadership came into being in a completely different way than through 

such management initiatives and defined forms of leadership. School leadership seemed out of sync 
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with policy level. Thus management of learning outcomes seemed to come into being in rather 

different ways than seen in parliamentary agreements regarding a new form of management.  

To get up close to lived leadership life I carved out events (Deleuze, 1993/2011) that I as a 

researcher judged had something important to say about the subject of my study. As a result, I 

observed my subject when it was heeded (thematic learning processes), unheeded (shoeless school) 

and when it was part of the leaders’ daily life at the schools. I showed that a radical change in the 

relevant norms took place when these were performed in lived leadership life, norms that otherwise 

seemed to have moved smoothly from policy level via the administrative level to consultants’ 

written formulation of the aims of thematic learning processes including how the leaders are to 

observe the teaching. All sorts of affectivity are performed and frictionise with varied directions and 

intensity contributing to the way management of learning outcomes comes into being (Deleuze, 

1984/2013, 1987/2014; 1993/2011, 2001; Frichot, 2005; Holland, 2010; Juelskjær & Staunæs, 

2015; Lather, 2004; Lazzarato, 2006). Thus, the thematic learning processes including the leaders’ 

observation of the teaching came into being as something different from what was in the design. 

The leaders’ observation at the school never really took off and theme days seemed to be more 

concerned with positive relationships among the adults than with the students’ scholastic 

achievements. In the schools, the new norms do not seem to possess much agency. Leaders were 

occupied by all sorts of things and only a few times did I succeed in observing performance of 

management of teaching outcomes. Furthermore, an attempt is made to keep what is difficult to 

handle, painful or dirty in check or out of school life, e.g. embarrassment, uneasiness and anxiety. 

The paradoxical outcome is that learning centered leadership leads to an adultcentric approach 

where the focus is on the wellbeing of teachers (and perhaps also leaders) and students seem to 

pushed into the background. 

However, dirty, dangerous and unpleasant affects and intensities seemed to have sneaked in 

anyway. In the course of thematic learning processes such moods and intensities show up as 

associated with former experiences with administratively initiated processes in which the 

administration had been quick to replace the themes with new ones. These affects and intensities 

also appear in the form of embarrassment and perhaps uneasiness in relation to how one is supposed 

to observe the teaching and to speak with the teachers about didactic issues (Chapter 6). In the case 

of shoeless school, I suggested that perhaps students in socks are intimidated by the cosy practice 

where one is moving around softly and receptively on the dry floors of the school (Chapter 7). At 
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one student’s meeting at the school leader’s office the room seemed packed with a strange mix of 

pep talk, shame and powerlessness (Chapter 8). 

Staccato-management as a general point about leadership 

Furthermore, as a result of a more general analytical point concerning school management I  

introduced the name staccato-management to designate a particularly short, intense and isolated 

way of leading. I developed the concept staccato-management via Deleuze and the field of affect 

research as a name for how school leadership is performed qua lived life which means that the 

concept is not reserved for management of learning outcomes. The leaders were always on the 

move. Alluding to Deleuze, I wrote that the leaders managed via such ultrafast control of “the 

whole” using affective rhythms of staccato-management. Thus, the name is a concluding 

characterisation of a general way that the many tasks of school leaders are performed when these 

come into being in the school machine, tasks that include management of learning outcomes 

(Krejsler, 2017; Lenz Taguchi, 2012; Pedersen, 2009). Such a rhythm of leadership affects and has 

the performative effect that intensities produce certain items and keep other items at a distance. The 

affective rhythm can be of help and it performs in a way that can keeps embarrassment, uneasiness, 

shame and powerlessness at a distance. To put it rather boldly, it is a leadership rhythm with a 

performative effect that can be captured by the phrase “If we keep up this pace there is something 

we won’t have to touch”. With staccato-management that which is difficult can be kept at a 

distance. The embarrassment and uneasiness that could be sensed on theme days and the 

powerlessness at the meeting at the leaders’ office could be kept at a distance when one had to 

quickly move on to new management tasks. 

In the introduction of the thesis I wrote that it was my experience that the leaders performed 

leadership with joy. With constant shifts, it is possible to keep the product-desire focused on joy 

and hope and, given that expressing joy increases your bodily capacities, perhaps even get more 

done (Krejsler, 2017). In such a mood, one can get through more of the multiple and divers tasks at 

hand. However, one must also be prepared to quickly transfer one’s joy and commitment from one 

item to the next. 

By way of the concept of rhythm and by naming a certain way of leading ‘staccato-management’, I 

contribute to the ongoing theory development undertaken by researchers in the pedagogical field of 

affect research: Helene Falkenberg (2017), Malou Juelskjær (2009), Jette Kofoed (2013) and Dorthe 
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Staunæs (2011). This is a group of researchers who are all part of the research environment at the 

Danish School of Education (DPU, Aarhus University) that I was also part of. 

The role/meaning of machines and the influence of the society of control on the 
becoming of management of learning outcomes 

The machines served as my basic analytical point of departure (Deleuze1984/2013; Krejsler, 2013, 

2017; Lenz-Taguchi, 2010, 2012, 2014, 2016; Pedersen, 2009). However, in the analyses I had a 

focus on micro-analyses of lived leadership in relation to learning outcomes. The mega-machine as 

well as the functions of abstract and concrete machines played a role in the analyses in form of their 

performative effects. 

I suggested that the performative effects of dreams and order-words of the pedagogical school 

machine came into being as product-desire directed onto positivity, warmth, intimacy and social 

learning and as avoidance of the difficult, the unpleasant, the cold and the dirty. With respect to 

societal regimes the product-desire involved in management of learning outcomes was primarily 

transformed through the virtues of the society of control, virtues such as potentiality, freedom, 

communication and unendingness. Thus, management of learning outcomes was permeated by a 

formula for product-desire directed onto freedom, potentiality, communication and unendingness, 

rather than by a formula for the policy level content and dreams about new norms concerning an 

increased management focus on scholastic learning outcomes. The micro-analyses as well as 

proposals concerning the agency and performative effects of machines and forms of societies 

allowed us to see how management of learning outcomes came into being in lived leadership life. 

Lived leadership life was permeated by the virtues of the control society. In chapter 6 there were 

invitations to freedom and unended potentiality; the leaders were supposed to experiment with ways 

of observing teaching. In chapter 7 students in socks were directed toward learning as fragile 

freedom and openness to what learning, i.e. indoor learning, may become. The virtues of the control 

society also appeared in chapter 8. The leader was performing on what the student could potentially 

come into being as. This happened in an instant communication in the form of a pep talk delivered 

by the leader. Thus, the societal regime that seemed to be the most powerful with regard to the way 

management of learning outcomes came into being was the regime characterised by the virtues of 

the society of control, i.e. freedom, potentialisation and moments of fluid, unended control. 

Leadership was performed with product-desire directed onto what the subject, i.e. the teachers and 

the students, potentially could come into being as. 
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The methodological contributions of the thesis 

The methodological contributions of the thesis consist in the working out of the concepts product-

desire, necro-management, and learning product. With this approach to leadership the thesis 

proceeds along the lines of the studies of so called psy-leadership, i.e. an analytical diagnosis of 

leadership in terms of leadership as informed by psychology and leadership that itself generates new 

psychological conditions (Staunæs, et al., 2009; Rose, 1996). Consequently, I work within the 

context of an existing research field. However, I also contribute to the field through the 

development of and application of the mentioned analytical concepts.  

    

Product-desire is productive desire directed at a specific object. In this thesis, the object was the 

task that the leader is set when management of learning outcomes is introduced. This means that we 

are dealing with a product-desire directed at an indefinite, messy and non-material product, which 

by the end of the day is to land in the bodies of students as learning outcomes. 

Necro-management is performed when there is an absence of desire or when product-desire is low 

because in such cases something slips or fades away. With the concept of necro-management I 

analysed and conceptualised how the leadership involved in management of learning outcomes isn’t 

desire driven with regard to everything at the same time and all the time.  

Learning product signifies that learning outcomes come into being at once as potentiality and as 

produced learning outcomes. I connected this understanding of the concept to the onto-

epistemology of Deleuze, where the world is understood not through categories but as a whole 

(Deleuze, 1986/2006; viii). The concept helped me do a heuristic search. 



Afhandlingen undersøger og begrebssætter ledelse på læringsudbytte tæt på 
levet ledelsesliv. 

Dansk policy og international forskning omkring skoleledelse danner afsættet for 
afhandlingens analyser. Samtidig udgør de et selvstændigt bidrag om, hvordan 
dansk policy og international forskning omkring skoleledelse har konstitueret 
sig med et stærkt fokus på og tillid til effektmålinger. I afhandlingens videre 
undersøgelser begrebssættes analytisk, hvordan der ledes i skolen, på en måde, 
som åbner for andre typer fortællinger end dem, der fremhæves i the effective 
school research. Med hjælp fra det posthumane affektive teorifelt og Deleuzes 
filosofi gås således tæt på performede affekter og intensiteter i specifikke 
situationer. Og gennem begær og med hjælp fra afhandlingens oparbejdede 
begreber, produktbegær, nekroledelse og læringsprodukt fintunes analyserne. 
Der begrebssættes med et grundafsæt i Deleuzes maskinbegreb. Men fokus i 
analyserne er mikro-analyser af levet ledelsesliv på læringsudbytte. 

Afhandlingens analytiske bidrag er, at ledelse på læringsudbytte bliver til som en 
overvejende adultocentrisk tilgang, hvor lederne synes mest optaget af positive 
relationer til lærerne og mindre optaget af eleverne og deres faglige læring. Når 
elevernes læring adresseres, er det om social-emotionelle aspekter. Intensiteter og 
stemninger, som kan være vanskeligt håndterbare, smertefulde eller ”snavsede”, fx 
forlegenhed, ubehag eller angst, forsøges holdt i skak af skoleledelsen eller ude fra 
skolelivet. 

Som resultat af en mere gennemgående analytisk pointe om skoleledelse 
benævnes ledelse  Staccato-ledelse. Hermed adresseres en særlig kort, afskåret, 
intens rytme for ledelse. Et navn for, hvordan skoleledelsens mange opgaver, 
inklusive ledelse på læringsudbytte, bliver til i skolemaskinen.

Afhandlingen skriver sig ind i forlængelse af studier af psy-ledelse, altså en analytisk 
diagnose af ledelse som en ledelse, der ofte er informeret af psykologi, og som igen 
skaber psykologiske forhold. Den lægger sig således i forlængelse af et allerede 
eksisterende forskningsfelt. Afhandlingen bidrager til feltet ved at udvikle og 
anvende ovennævnte begreber; produktbegær, nekroledelse samt læringsprodukt. 
Ved at gå gennem rytmebegrebet og give ledelse navnet Staccato-ledelse 
bidrages desuden til teoriudvikling, som er i gang hos forskere i det pædagogisk, 
affektive felt. 
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