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Forord til 2. udgave 

Denne bog er anden-udgaven af ph.d.-afhandlingen Grænser for progressive pædagogikformer.  
 
Afhandlingen blev forsvaret ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, den 7. december 
2007, og for afhandlingsarbejdet og forsvaret blev ph.d.-graden tildelt den 20. december 2007. 
 
I forbindelse med forsvarshandlingen blev et antal eksemplarer af første-udgaven trykt af Grafisk KUA, 
og efterfølgende er første-udgaven genoptrykt i mindre oplag i flere omgange, bl.a. med økonomisk 
støtte fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet. 
 
Afhandlingens vidensproduktion er efterfølgende diskuteret og formidlet i forskellige tidsskriftsartikler 
og kapitler i antologier. I sådanne sammenhænge forsvinder mange forudsætninger for videnskabelig 
diskussion ud af fremstillingen, bl.a. på grund af det omsiggribende krav om at fatte sig i kort og 
entydig form. Af hensyn til yderligere formidling af afhandlingens indsigter med henblik på granskning 
og videreudvikling af afhandlingens teoretiske, metodologiske og empiriske bidrag til den 
socialhistoriske og videnskabelige beskrivelse, forståelse og forklaring af pædagogikkens komplekse 
praksisformer, udgives denne anden-udgave af afhandlingen på Forlaget HEXIS.  
 
Jeg takker i den forbindelse formand for foreningen HEXIS’ bestyrelse og redaktør på forlaget HEXIS, 
Kristian Larsen, for at gøre mig opmærksom på muligheden for at udgive afhandlingen gennem 
HEXIS. Desuden takker jeg øvrige medlemmer af HEXIS’ bestyrelse og redaktion for at ville udgive 
min afhandling – og afhandlinger principielt – i sin oprindelige form. Hermed fastholdes muligheden 
for udbredelse af uindskrænket videnskabelig diskussion og engagement. Hvor marginal udbredelsen og 
interessen end måtte være for teoretisk og kritisk orienteret human- og samfundsvidenskab, er det et 
prisværdigt og væsentligt formål i sig selv at virke for øgede muligheder for genuin videnskabelig 
drøftelse i en tid hvor der ellers, i det store hele, er strid modvind for usikre ’eventualiteter’ som 
videnskabelighed, der ikke øjeblikkeligt kan faktureres eller ’satses’ på.    
 
I anden-udgaven er der i forhold til første-udgaven foretaget enkelte rettelser af korrekturmæssig og 
lignende karakter, og der er tilføjet dette forord. Derudover er bilagssamlingen nu at finde sammen med 
hovedteksten, hvor den i førsteudgaven var placeret i et separat bind. Sidetallene er ændrede, men 
ombrydningen af tekst på siderne er den samme. 
 
Trine Øland, Islands Brygge, København, oktober 2009 
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Forord 

En afhandling er udtryk for ensomt arbejde og på visse måder også selvstændigt arbejde. Ingen andre 
end forfatteren kan anholdes for eventuel inkonsistens, utilsigtet snæversyn og overdrevne 
idiosynkrasier. 

En afhandlings erkendelsesarbejde er imidlertid også vokset ud af et miljø og har en 
længere tidshorisont end et stipendium. Denne afhandlings erkendelsesarbejde trækker således på dele 
af det miljø, der var ved faget Pædagogik, Københavns Universitet, i begyndelsen af 1990´erne, da jeg 
var kandidatstuderende og karakterer som Staf Callewaert, Jan Kampmann, Bolette Moldenhawer og 
Lars Jakob Muschinsky blandt andre huserede ved faget. Læsegruppen fra dengang, Lone Brønsted og 
Berit Christensen, har fulgt opmærksomt med i afhandlingsarbejdet med intuitiv og nyttig forståelse 
uden at have set noget som helst, men hørt en del. 

Studerende som har været udsat for mit undervisningsarbejde og min vejledning ved 
faget Pædagogik, Københavns Universitet, har med seriøst engagement og ivrighed gennem årene 
tvunget mig til at tage stilling til deres og mine egne metodologiske problemer med at forstå og 
udforske pædagogikkens kulturelle, sociale og politiske indpakninger. Disse erfaringer har været min 
skole mere end så meget andet.  

Som kandidatstipendiat og Ph.d. studerende har Børn- & Ungeklyngen på Roskilde 
Universitetscenter, Forskerskolen for Livslang læring, udgjort en konstant ramme for løbende 
diskussioner af mit projekt gennem hele forløbet. Mine samtidige Ph.d. studerende ved Afdeling for 
Pædagogik, Københavns Universitet, Mette Buchardt, Maja Plum og Rasmus Hansen har hver for sig 
og sammen bidraget med faglig diskussion, almindelig medleven og opmuntring når det var tiltrængt, 
oftest på stående fod. Mens jeg vendte opmærksomheden mere og mere indad i de afsluttende faser 
kom Eva Bertelsen, Christian Sandbjerg Hansen og Jakob Ditlev Bøje til med mere faglig energi. 

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Institutionen för 
Lärarutbildning, Uppsala Universitet gav mig i hösten 2006 mulighed for at være gästdoktorand med 
arbejdsplads i forskerkorridoren. Her fik jeg arbejdsro til at gennemgå og strukturere store dele af det 
empiriske materiale. Og her var jeg i et miljø som fandt den sociologiske tilgang til pædagogikken 
ganske naturlig. Det hjalp på sin stille måde med at klargøre mine tanker.  

I de sidste faser, hvor afhandlingen skulle samle sig, har Vibeke Schrøder og Tina 
Kallehave foretaget grundige og solidariske, og ind imellem også overraskende krystalklare, læsninger af 
forskellige dele af afhandlingens tekst. Disse læsninger har især bidraget med inspiration til 
afhandlingens konkluderende dele. Vibe Larsen har også i denne fase, på de dele af afhandlingen der 
vedrører pædagogikkens nationalkulturelle arvegods, været en god samtalepartner. Endelig har Peter 
Østergaard Andersen fulgt interesseret og kollegialt med på sidelinien gennem hele forløbet.  
 
Min vejleder Bolette Moldenhawer har fulgt mig hele vejen med et betydeligt fagligt engagement, 
dybdeborende vedholdenhed og en uvurderlig tro på at afhandlingen kunne finde sine egne veje. Også 
selvom det ind imellem medførte betydelig forstyrrelse og overarbejde, når mine tanker ikke var rettet 
ordentligt ud.    
 
 
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd har med økonomi i form af et kandidatstipendiat 
muliggjort gennemførslen af et organiseret – og statsgaranteret – Ph.d. forløb på 2½ år.  
 
 
Trine Øland, Islands Brygge, København, juni 2007 
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Del I: Afhandlingens samfundsvidenskabelige konstruktion af 
progressive pædagogikformer i skolegangsfeltet 

Prolog  

Den danske folkeskoles udvikling er kendetegnet ved en gradvis integration af brede dannelsesopgaver. 

Denne udvikling kan betragtes som resultat af historien om, hvordan en kulturpolitisk og pædagogisk 

idé-bevægelse blev institutionaliseret og kom til at præge den dominerende offentlige socialisering af 

børn i skolen. Idé-bevægelsen er såkaldt progressiv og kommer gennem 1900-tallet til at stå som 

symbol for en bestemt levemåde og samfundsform. Progressivismen kredser om udviklingen af det 

meningsfulde, kultiverede og civiliserede moderne menneske og hertil kræves kunst, opdragelse, 

uddannelse, oplysning og videnskab. Ikke så meget religion, justits og anden autoritær øvrighed. 

Progressivismen satte ifølge egen selvforståelse både magt- og vidensrelationer til forhandling, hvorfor 

autoriteter og fasttømret viden kunne opfattes som mere usikre størrelser (Muschinsky 2004:304-305; 

Nørgaard 2005:107-108). På den måde skriver progressivismen sig, med sine paradoksale forestillinger 

om anti-autoritær opdragelse, ind i kampen om hvad der er magt, og hvad der ikke er magt, men også 

om hvem der skal definere og dermed have fordel af magt.  

I begyndelsen af 1900-tallet i tiden omkring 1. verdenskrig, blev der formuleret teori og 

gennemført praktiske initiativer i Europa og USA.1 Interessen for barnets autonomi, viden om barnets 

”natur” og udviklings- og oplysningstankegang i bred forstand har generelt været forbundet med den 

progressive idé-bevægelse (jf. fx Key 1900; Henriksen & Nørgaard 1983 og 1985). Men bevægelsen har 

også haft et demokratiserende og almengørende sigte. Alle elevers erfaringer skulle gradvis udvides 

gennem skolegang og generel tværfaglig didaktik, til forskel fra kundskabsskolens snævre fagdidaktik 

med fastlagt struktur, viden og sandhed (fx Dewey 1916). Der var tale om et opbrud i magt- og 

vidensrelationerne, og pædagogikken spillede en afgørende rolle i opbruddet. I 1904 revideres 

folkeskoleloven og en proces var sat i gang hvor 1800-tallets standsdelte skole skulle erstattes af én 

mellemskole for alle børn: en enhedsskole både i højde og bredde. I 1901 var det borgerlige demokrati 

sikret ved lov, og skolen skulle nu skabe et fælles folkeligt grundlag under det nye demokrati (de 

Coninck-Smith 2000:114). Fra 1920´erne begynder den progressive pædagogik at vise sig i praksis i 

form af alternative forsøg i de Stor-københavnske skoler i Vanløse og på Frederiksberg, ligesom der i 

det øvrige Europa og USA blev eksperimenteret.2 I Vanløse havde man fx hjemlige og omsorgsfulde 

miljøer uden opdeling i fag, og man tog i meget stor udstrækning udgangspunkt i elevernes erfaringer 

og var i opposition til kundskabsskolen. Forsøgene var drevet af 1920´ernes og -30´ernes kulturradikale 

miljø: reformpædagoger omkring partierne Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Danmarks 

                                                 
1
 Følgende udgav på den tid skrifter som siden har haft indflydelse på den progressive pædagogik: Maria Montessori 

1909, John Dewey 1916, P.P. Blonskijs 1919 (Arbejdsskolen), Jean Piaget 1923 (Tænkning og sprog), A. S. Neill 1926 

(The Problem Child), og i Danmark var der Sigurd Næsgaard 1925 (Fremtidens skole). 
2
 I USA var der i samme periode Daltonplanen og Winnetkaplanen, i Europa var der Celistine Freinets Folkets skole, A. 

S. Neills Summerhill og P.P. Blonskijs Arbejdsskole (Nørgaard 1977). 
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Kommunistiske Parti, tidsskrifterne Kritisk Revy og Kulturkampen, og til dels det grundtvigske miljø. 

Der var tale om en bred politisk og kulturel bevægelse, hvor det pædagogiske spillede en central rolle.  

Skolen som karakterdannende, national og kristen, havde været central i besættelsestiden 

under 2. verdenskrig, hvilket formodentlig har motiveret kulturradikale kræfter, som nu samledes om at 

formulere demokratiske skoletanker endnu stærkere. Resultatet blev bl.a. ”Emdrupplanen”, som var en 

konkret og detaljeret plan for en ny skole med tilhørende læreruddannelse og forskningsinstitution. 

Planen udtrykte efterkrigstidens tro på, at skolen kunne være hovedfaktor i et folks demokratiske 

udvikling. Helhedsopfattelsen var central, hvad angik både de faglige, organisatoriske og strukturelle 

forhold (Nørgaard 2005: 218). Den udelte og demokratiske skole var det afgørende spørgsmål. Det 

bliver således tydeligt, at den progressive pædagogik skriver sig ind i en bredere fremskridtsoptimistisk 

demokratifortælling om samfundets magtudvikling. Langsomt bliver denne fortælling officiel. I 

Danmark var det såkaldte opgør, med det bestående autoritære pædagogiske system, udtalt i slutningen 

af 1960´erne og begyndelsen af 1970´erne. Mange eksperimenter med pædagogik og nye institutioner 

blomstrede op, og den progressive pædagogik begynder nu også at slå ind i folkeskolen og blive 

institutionaliseret med flagskibe som Kroggårdsskolen ved Odense og Værebro skole i Gladsaxe.3 Både 

konkrete lærerkræfter og ideer fra lilleskoler og andre frie skoler begyndte at blive integreret i 

folkeskolen. Dette betød fx øget opmærksomhed på de praktiske fags og orienteringsfagets 

væsentlighed i fht. elevens selv-udfoldelse og samfundsdeltagelse. Skolen skulle bidrage til at skabe 

”lykkelige mennesker”, som det hed i undervisningsvejledningen Den Blå Betænkning fra 1960, som 

fulgte af skoleloven fra 1958. Den Blå Betænkning var en afgørende faktor i den række af 

velfærdsreformer, som prægede 1960´erne, og det konkrete indhold i betænkningen gik i retning af 

enhedsskole, udskydelse af deling, alsidighed hos børn, færre eksaminer og mindre udenadslære. Loven 

og betænkningen var udtryk for socialdemokratisk-radikal ligheds- og velfærdsstatslig tænkning og 

institutionalisering af et nyt børne- og menneskesyn. Progressiv pædagogik var blevet statssanktioneret 

skole- og uddannelsesideologi. Fra 1970´erne, men særligt fra 1980´erne, bliver skole- og 

uddannelsespolitikken i stigende omfang del af en generel strukturpolitik, hvor staten engagerer sig i at 

forbedre konkurrenceevnen for økonomien som sådan, bl.a. gennem en national strategi for 

kompetenceudvikling (Campbell & Pedersen 2005), hvilket kommer til at præge de progressive 

pædagogikformer, hvor kompetencebegrebet også vinder frem. Fra 1980´erne gennemføres tillige en 

decentralisering af staten under sloganet modernisering af den offentlige sektor. I modsætning til 

tidligere tiders plan- og regelstyring skulle skoleområdet nu underlægges mål- og rammestyring. 

Decentraliseringen fik op gennem 1990´erne udtryk i kontrakt- og kvalitetsstyring med kodeord som 

markedsorientering. Statens antagelser om styring skifter således i retning af større og større 

                                                 
3
 Andre har i forskellige fremstillinger af pædagogisk udvikling i Skandinaviske lande, med forskelligt formål i øvrigt, 

tilsvarende forudsat en institutionalisering af progressiv pædagogik i praksis og former (fx Andersen 2002: 23; Aasen 

2003:114-117; Muschinsky 2004:284 og Broady 1979:110). 
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overensstemmelse med de progressive pædagogiske og sociale antagelser om det selvstyrende individ 

(Hultqvist 2004a).  

Institutionaliseringen af progressive pædagogikformer kommer endelig til udtryk ved at 

”projektopgaven” kodificeres juridisk i folkeskoleloven a 1993, hvilket betyder at projektarbejde nu er 

noget man skal anvende i folkeskolen. Projektopgaven formuleres her som en ny obligatorisk 

vurderingsform til folkeskolens afgangseksamen, men samtidig er der signaler i loven om, at 

projektopgaven skal forstås som anledning til udbredelse af nye arbejds- og undervisningsformer i 

skolen, nemlig projektarbejde, problemorientering og tværfaglighed (Borgnakke 2005:105, 108, 115). I 

dag indgår progressive pædagogiske ideer på ny og mangfoldig vis i statens og kommunernes 

skolepolitik. Fokus er på elevernes lyst, evne og frihed til at lære at udvikle sig og lære livet igennem – 

læringsbegrebet synes fx mere centralt end undervisningsbegrebet. Decentraliseringen er nået til 

”brugeren”. Logbøger, løbende evalueringer, projektarbejde og fleksibel organisering af undervisning er 

hyppigt anbefalede strategier med henblik på at følge elevens faglige, personlige og sociale udvikling 

tæt, og flere kommuner har søsat flagskibe i den anledning, bl.a. Gentofte kommune og Københavns 

kommune, hvor nye skoler er bygget for at understøtte projektpædagogisk kompetenceudvikling.4 

Staten og kommunerne synes tillige at involvere sig i en centraliserende bevægelse. Der udvikles måder 

hvorpå det kreative, det personlige og det sociale kan kombineres med et fokus på det faglige, fx i 

relation til Undervisningsministeriets faghæfter i forbindelse med det nationale curriculumprogram 

”Fælles Mål” 20025, Kulturministerens Kulturkanon 2005 og forskellige typer af videnskabsinspirerede 

testsystemer til måling af elevernes realkompetencer, potentialer, evner, læringsstil eller ”intelligens” 

som anvendes lokalt. 

 På denne baggrund kan progressive pædagogikformer i skolegangsfeltet betragtes i et 

spændingsfelt af kulturelle, bureaukratiske, statslige og økonomiske logikker. 

Afhandlingens problemkonstruktion 

Afhandlingen tager udgangspunkt i at traditionelle strukturerende mekanismer, som fx lærerens 

autoritet, undervisningsrelationen mellem lærer og elev samt fagenes juridiske afgrænsning, er trukket 

tilbage og erstattet af en anden struktur og logik. Afhandlingen vil undersøge disse logikker og 

strukturer, som de udspiller sig i den praktiske skolehverdag. Et paradoksalt pædagogisk tema er således 

indbygget: mens nogle faglige, personlige og sociale afgrænsninger integreres, opstår der nye grænser og 

differentieringer, hvor mestring af sociale relationer og selvregulering fx kan udgøre det faglige indhold 

i sig selv. Afhandlingen beskæftiger sig med den progressive pædagogikforms indre didaktiske forhold, 

                                                 
4
 Som et forarbejde til afhandlingsarbejdet har jeg tidligere foretaget et pilot-feltarbejde på en af disse skoler i 

Københavns kommune (Øland 2002 og 2003). Denne skole er ikke afhandlingens empiriske nedslag. 
5
 Fælles Mål udgøres af to sæt af faglige tekster til skolens fag og emner: 1. De bindende fælles nationale mål i form af 

fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål samt mål og bindende indholdsbeskrivelser 

for børnehaveklassen. 2. De vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og 

slutmål. Emnet ”elevens alsidige og personlige udvikling” indgår også og er beskrevet i eget faghæfte. 


