
  
 

LEDERIET 2021 
Identitetspolitik, pædagogik og lilleskole 

 
Verden over har vi de seneste år været vidne til at folkemængder, på tværs af det politiske 
spektrum, mobiliseres omkring bestemte identitetsmarkører som race, køn, kultur og seksuel 
orientering. Med bevægelser og platforme som MeToo og Black Lives Matter er kategorier vi 
hidtil har brugt til at forstå hinanden og måder vi hidtil har været sammen på – som vi har 
navigeret efter og som vi over generationer har institutionaliseret til et fælles landkort og en 
fælles historie – blevet kritiseret og udfordret. 
 
Flere steder karakteriseres denne udvikling under betegnelsen identitetspolitik, og den stiller 
ikke bare spørgsmål til etablerede samfundsstrukturer, men også spørgsmål til skolen og 
pædagogikken: hvordan møder vi børnene og indretter en skole og undervisning, der 
forholder sig og tager stilling til nye identitetsformer, til ’kampe om historien’ og ’retten til 
historien’, til cancel culture, kulturel appropriering, til safe spaces, til køn og seksualitet, til 
mindretalsbeskyttelse og censur. 
 
Til dette års udgave af Lederiet skal vi mødes og samles om de identitetspolitiske tendenser og 
udviklinger – i et kritisk perspektiv. Vi skal spørge: hvad er identitetspolitik egentlig for en 
størrelse? Hvor kommer det fra, hvad bærer det på og hvordan rammer det skolen? På den 
baggrund skal vi se på, hvordan vi finder vores egne veje i det identitetspolitiske landskab? 
Hvad vil vi stå på mål for, og hvordan undgår vi at blive slået ud af kurs eller helt omkuld af ’de 
krænkelsesparate’ i det ene ringhjørne og ’de privilegieblinde’ i det andet? Hvordan får vi holdt 
fast i ’det fælles’ og givet plads til det partikulære – og hvordan får vi skabt og sikret rammer, 
hvor børn og voksne, kan mødes, diskutere og lære om og forholde sig til kategorier som 
identitet, køn, seksualitet, race, mv. – på skolens og pædagogisk kvalificerede præmisser. 
 
I udgangspunktet er Lederiet tiltænkt lederne, men med dets fokus, vinkling og oplægsholdere 
i år, kan der måske godt være idé i at invitere andet personale med også. Det er selvfølgelig op 
til hver enkelt af jer. 
 
Vi glæder os til at jer, 
Lilleskolernes Sammenslutning 
----- 
Program og praktisk info på de følgende sider. 
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PROGRAM 
------ 
I år har vi valgt at Lederiet forløber således, at vi den første mødedag, onsdag den 27. oktober på 
Holbæk Lilleskole, vil blive præsenteret for to oplæg udefra, der på forskellig vis går i kødet på de 
identitetspolitiske tendenser og udviklinger. Med afsæt i disse oplæg skal vi denne dag diskutere 
de udfordringer og implikationer identitetspolitikken har/kan have for skolen. 
 
På Lederiets anden dag, tirsdag den 30. november i Schillerhuset, Kbh., trækker vi for alvor i 
arbejdstøjet og mødes om, hvordan vi helt konkret på de enkelte skoler – og i fællesskab – kan 
arbejde med og imødegå netop de udfordringer og implikationer vi kom frem til på Lederiets 
første dag  
 
Onsdag den 27. oktober 
09.30 – 10.00: Ankomst og lidt at styrke sig på 
 
10.00 – 10.30: Velkommen og introduktion til Lederiet 2021 
 
10.30 – 12.00: Identitetspolitikkens opkomst og historie – og dens konsekvenser, 

etikker og dilemmaer i dag. 
 V. Mikkel Thorup, Professor, Institut for Kultur og Samfund, Århus 

Universitet 
 
12.15 – 13.15: Frokost (inkl. guidet skolerundtur) 
 
13.15 – 15.00: Identitetspolitik som udtryk for en ny følsomhed og hypersensitivitet 

overfor ubehag – bl.a. om relationen mellem moderne 
børneopdragelse og flertydighedsintolarance. 

 v. Henrik Høgh-Olesen, Professor, Psykologisk Institut, Århus 
Universitet 

 
15.00 – 15.30: Workshop: Hvor og hvordan udfordrer identitetspolitikken os og vores 

skole? 
 
15.30 – 16.00:  Opsamling, skolepolitisk orientering fra sekretariatet – og ’lektier til 

næste gang’. 
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Tirsdag den 30. november 
09.30 – 10.00:  Ankomst og ’en skive med ost’ 
 
10.00 – 10.30: Hvor kom vi fra – og hvad skal vi i dag? 
 v. Sune Jon Hansen, Sekretariatsleder i Lilleskolernes Sammenslutning 
 
10.30 – 12.00: Session #1: Hvor og hvordan udfordrer identitetspolitikken os og vores 

skole – og hvad stiller vi op? Idekatalog og kortlægning af 
indsatsområder. 

 Workshop 
 
12.00 – 13.00: Frokost 
 
13.00 – 13.30: Præsentation af hver gruppes arbejde, fælles opsamling og oversigt 

over indsatsområder. 
 
13.30 – 15.00: Session #2: Udvikling af drejebøger, konkrete forløb og/eller 

formulering af politikker for og perspektiver på bestemte/udvalgte 
identitetspolitiske indsatser. 

 Workshop 
 
15.00 – 15.30: Opsamling, indsamling og deling af materiale produceret i dagens løb.    
 
 
PRAKTISK INFO 
 
Dato og lokation: 
Onsdag den 27. oktober, Holbæk Lilleskole, Stenhusvej 22a, 4300 Holbæk  
Tirsdag den 30. november, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 Kbh. N. 
 
Pris 
1000 DKR pr. næse. – uanset om man deltager begge dage eller kun den ene af dagene. 
 
Tilmelding: 
Frist for tilmelding er onsdag den 20. oktober (jeps, lige midt i uge 42) 
Tilmelding kan ske på post@lilleskolerne.dk eller ved kontakt til sekretariatet på tlf. 6914 9664 
 
Ved tilmelding må I gerne anføre, om I deltager den ene eller begge dage. 
 

 
 


