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Skole før, nu og i 
fremtiden

i 2014 er det 200 år siden, der blev 
indført 7 års undervisningspligt for 
alle børn i danmark. det skete med 
en række af skolelove, som også 
rummede retningslinjer for, hvad der 
skulle undervises i, hvordan skolernes 
skulle indrettes, hvor mange der burde 
være, hvordan lærerne skulle afløn-
nes og en række andre detaljer om 
skolernes indre og ydre liv.

skolen har forandret sig markant siden 1814, 
men forandringerne er sket i tæt tilknytning til 
det omgivende samfunds udvikling - og ud fra 
forventninger til fremtiden.  skolen har været 
udspændt mellem fortid, samtid og fremtid, 
den har været bygget på fortidens grundlag, 
har været underlagt samtidens muligheder 
og har skullet opfylde fremtidens behov. 

forstå fremtidens skole
forskning i skolen i historisk perspektiv er 
samtidig en kilde til at forstå nutidens skole og 
de ønsker og forventninger, samfundet har til 
fremtidens skole. nogle af skolens grundsten 
bygger på gamle traditioner, andre er udviklet 
til at tilfredsstille helt aktuelle behov. 
 skolens historie afslører også, at skolens 
udfordringer går igen: spørgsmål om inklu-
sion og eksklusion af elevgrupper, prioritering 
af lærerkompetencer, vægtning af boglige, 
kreative og kropslige fag, samt udformningen 
af skolens fysiske rammer er temaer, der duk-

ker op igen og igen med jævne mellemrum.
 i de sidste 4 år har institut for uddannelse 
og pædagogik (dpu) på Aarhus universitet 
været centrum for forskningsprojektet ”dansk 
skolehistorie. hverdag, vilkår og visioner i 500 
år”. projektet udgives som et værk i 5 bind fra 
efteråret 2013, hvor de 12 tilknyttede forskere 
præsenterer helt aktuelle og forskningsba-
serede bud på fortællinger og fortolkning af 
dansk skolehistorie.
 også med base på institut for uddannelse 
og pædagogik (dpu) har selskabet for skole- 
og uddannelseshistorie i de seneste år udgi-
vet selskabets årbøger i form af antologier om 
udvalgte temaer fra skolens historie. i 2013 var 
temaet ”skolen i globalt perspektiv” og i 2014 
vil temanummeret markere skolejubilæet 
med et udvidet temanummer om skolens 
udvikling omkring 1814.
 endelig har mange forskere fra institut for 
uddannelse og pædagogik (dpu) haft et 
historisk perspektiv som en væsentlig del af 
deres forskning inden for det pædagogiske 
felt.

Menneskene i skolen står i centrum
det er en fælles tendens i den nyere forskning 
i skolens historie, at skolen tænkes sammen 
med socialhistorien, kulturhistorien og ikke 
mindst barndommens historie. skolens hi-
storie er naturligvis lovenes, pædagogikkens, 
politikkens, administrationens og insitutioner-
nes historie, men det er også historien om de 
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mennesker og den hverdag, der udspillede 
sig i skolen på godt og ondt. 
 Moderne skolehistorie rummer både lov-
givning og lussinger, madpakker og ministre, 
sutsko og cirkulærer. 
 i centrum står menneskene i og omkring 
skolen. eleverne, lærerne og forældrene har 
præget skolen sammen med præster, pæ-
dagoger, pedeller og politikere. 
 det er ambitionen for fejringen af jubilæet 
skole i 200 år, at disse menneskers historie skal 
fortælles. og at menneskerne i og omkring 
nutidens skole kan engagere sig i fortæl-
lingerne og selv være med til at skabe de 
historier, der skal fortælles i fremtiden. Jubi-
læets bærende slogan er derfor: ”vi skaber 
skolen, skolen skaber os”. 

skole i 200 år
skolens 200 års jubilæum markeres på 
mange måder. for store og små, unge og 
gamle, fra mange forskellige målgrupper og 
både nationalt og lokalt. 
 en stor del af jubilæumsaktiviteterne koor-
dineres af sekretariatet for skole i 200 år, der 
har til huse på Au library, Campus emdrup, og 
som i samarbejde med undervisningsmini-
steriet og en lang række samarbejdspartnere 
fra skole-, forenings-, og kulturlivet vil markere 
jubilæet gennem hele 2014. 
 Inititiativet til og finansieringen af jubi-
læumssekretariatet kommer fra institut for 
uddannelse og pædagogik (dpu), Aarhus 

kontakt
sekretariatet for ”skole i 200 år”

danmarks pædagogiske Bibliotek,

Aarhus universitet

tuborgvej 164

2400 københavn nv 

Projektkoordinator, ph.d. Anne Katrine Gjerløff, 

email angj@dpu.dk, tlf.: 21420135 

projektmedarbejder, Majken Astrup, email 

maas@dpu.dk, tlf.: 21420417

Yderligere inspiration til formidling og markering 

af jubilæet kan findes på sekretariatets hjem-

meside: www.skole200.dk

universitet, Au library, Campus emdrup og 
undervisningsministeriet. Bag sekretariatet 
står desuden en styregruppe med under-
visningsministeren som formand, samt et 
repræsentantskab. Jubilæets protektor er 
hkh kronprinssessen. 
 formidling af skolens historie er en vigtig 
rød tråd i jubilæet, og i samarbejde med 
selskab for skole- og uddannelseshistorie vil 
jubilæumssekretariatet med denne oversigt 
præsentere et udvalg af de forskere, der har 
udforsket og formidlet skolens mangfoldige 
historier. skolens historie er omfattende, og 
dette udvalg af eksperter er langt fra komplet. 
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anette faye Jacobsen, ph.d., forsker i 
grundskolens historie i 1800- og 1900-tallet.

Chefkonsulent ved institut for Menneskerettigheder

Problemstillinger og perspektiver
Anette faye Jacobsen har forsket i grundskolens 
historie 1850-1970, særligt med fokus på:
• skolelove og reguleringer, nationalt og lokalt
• undervisningens mål og indhold
• undervisning i religion, historie, dansk og sang
• lærer- og lærerindeuddannelser
• friskoler
• orden og omgangsformer  lærer-elev, voksne-børn, elever indbyrdes
• Minoriteters skoler, religiøse og nationale

udgivelser
Anette faye Jacobsen er bl.a. forfatter af ”skolen mellem tro og viden – dogmatik 
og fortællinger i grundskole-undervisningen 1850-1920” i uddannelseshistorie 2011. 
hun er er medforfatter til ”da skolen blev sat i system. dansk skolehistorie 1850-1920” 
(sammen med Anne Katrine Gjerløff), der udkommer marts 2014, og ”Da skolen blev 
sin egen. Dansk Skolehistorie 1920-1970” (med Anne Katrine Gjerløff, Ellen Nørgaard 
og Christian Ydesen), der udkommer i efteråret 2014.

for mere information
Anette faye Jacobsen 
afja@humanrights.dk
tlf. 28 60 41 83
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Anne Katrine Gjerløff, historiker, ph.d., 
forsker i skolens historie i det 19. og 20. år-
hundrede.

projektkoordinator for skole i 200 år, Au library, 
Campus emdrup.

Problemstillinger og perspektiver
Anne Katrine Gjerløff har især udforsket udviklingen 
i skolens praktiske og kreative fag og naturfagene. 
har et videnskabshistorisk perspektiv på skolehy-
giejne, elevernes sundhed og specialpædagogik. 
har også forsket i skolens rum, rammer og indretning.

aktuelle projekter 
Anne Katrine Gjerløff er projektkoordinator for skolejubilæet i 2014. Hun udvikler 
jubilæumsaktiviteter og formidler skolens historie i mange sammenhænge.

udgivelser
Anne Katrine Gjerløff har bidraget til bind 3 og 4 af Dansk Skolehistorie. Hverdag, 
vilkår og visioner gennem 500 år (udkommer 2014). har redigeret temanummeret 
”i særklasse. inklusion og eksklusion i grundskolen” (2012) og skriver klummen ’old 
school, new school’ i fagbladet folkeskolen.

Projektlinks
www.skole200.dk 

for mere information
Anne Katrine Gjerløff
angj@dpu.dk 
tlf 21 42 01 35
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Carsten Bendixen, lektor, mag.art. ph.d.

lektor ved professionshøjskolen uCC. Ansat ved 
uCCs kvalitetsenhed og tilknyttet uCCs forsknings-
afdeling.

Problemstillinger og perspektiver
forskning i intelligensbegrebet og betydningen af 
anvendelse af intelligenstestning i folkeskolen i det 
20. århundrede. særligt med fokus på skolepsykolo-
giens anvendelse af intelligenstestning i vurdering, 
selektering og udvælgelse af elever.
Carsten Bendixen forsker aktuelt i læringsspor i professionsbacheloruddannelserne.

aktuelle projekter 
Carsten Bendixen deltager i udviklingsprojektet: praksisbaseret evidens i sygeple-
jerskeuddannelsen, et udviklings- og forskningssamarbejde mellem professionshøj-
skolerne uCl og uCC.

udgivelser
Carsten Bendixen har blandt andet udgivet ”psykologi i skolen – hvad virker?” (Bendixen, 
C. & fischer, h. (red.)), hans reitzels forlag 2012 og ”test i folkeskolen” (Bendixen, C. 
& kreiner, s. (red.)), hans reitzels forlag 2009.

for mere information
Carsten Bendixen
CBe@ucc.dk
tlf 41 89 81 57
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Charlotte appel, historiker, lektor, dr. phil.

lektor ved institut for kultur og identitet (Cuid), ros-
kilde universitet. i perioden jan. 2011 – jan. 2014 også 
ansat ved institut for uddannelse og pædagogik, 
Au (dpu).

Problemstillinger og perspektiver
Charlotte Appel forsker i skole- og uddannelseshi-
storie i perioden 1500-1800. hun har især arbejdet 
med spørgsmål omkring læse- og skrivefærdighe-
ders udbredelse (literacy), læreres og elevers vilkår 
og hverdag, samt kirkens og statens engagement i børns opdragelse og uddannelse. 
Arbejder også generelt med periodens kulturhistorie, især bog- og kirkehistorie.

aktuelle projekter 
Charlotte Appel er redaktør, sammen med ning de Coninck-smith, af værket dansk 
skolehistorie. hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år, bind 1-5.
Medarrangør af 6. nordiske uddannelseshistoriske konference (Methods – messages – 
manifestations. traditions and challenges in the history of education and childhood),  
AÙ, Campus emdrup, københavn, 29.-31. oktober 2014.

udgivelser
Charlotte Appel er bl.a. forfatter til ”læsning og bogmarked i 1600-tallets danmark, 
i-ii”, 2001. hun er medforfatter til ”når det regner på præsten. en kulturhistorie om 
sognepræster og sognefolk 1550-1750”, 2009 (sammen med Morten fink-Jensen), og 
”da læreren holdt skole. tiden før 1780”, 2013, bind 1 af ”dansk skolehistorie. hverdag, 
vilkår og visioner gennem 500 år” (sammen med Morten fink-Jensen).

for mere information
Charlotte Appel 
appel@ruc.dk
tlf 26 28 42 49
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Christian larsen, seniorforsker, arkivar, 
ph.d., forsker i uddannelsessystemets histo-
rie 1780-1920, især grundskole og gymna-
sium, skoleforvaltning og uddannelseshisto-
risk kildemateriale

seniorforsker og arkivar ved statens Arkiver, rigs-
arkivet

Problemstillinger og perspektiver
Christian larsen forsker i uddannelsessystemets 
historie 1780-1920, især grundskole og gymnasium. 

aktuelle projekter 
Medforfatter til ”da skolen tog form. perioden 1780-1850”. Bind 2 i ”dansk skolehistorie. 
vilkår, visioner og hverdag gennem 500 år” (udkommer 2013), der er forankret på 
Aarhus universitet (dpu) og udgives af Aarhus universitetsforlag.

udgivelser
Christian larsen er redaktør af ”realskolen gennem 200 år - kundskaber og erhvervs-
forberedelse”, bd. 1-2, 2010, forfatter til bl.a. ”forsøgsgymnasier - et barn af 1968?” i 
Uddannelseshistorie 2008 og  ”Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2004”, 
2005, og udgiver af visitatsoptegnelser fra de sjællandske biskopper peder hersleb 
1739-1745 og n.e. Balle 1783-1807.

for mere information
Christian larsen
cla@sa.dk
tlf 41 71 72 30
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Christian Ydesen, adjunkt, ph.d.

Adjunkt og post.doc ved institut for læring og filo-
sofi, Aalborg Universitet. Tilknyttet forskergruppen 
Center for uddannelsesforskning ved AAu.

Problemstillinger og perspektiver
forsker i test og evaluering, accountability (ansvar-
liggørelse), internationale perspektiver og 
internationale organisationer og netværk samt de-
res betydning for den danske uddannelsesverden.

aktuelle projekter 
• routes of knowledge: the global history of unesCo, 1945-75
• professional interventions as a state-crafting grammar addressing ”the immigrant”
• the impact of national educational testing practices – a comparative consideration 
of assessment practices in denmark and england
• the comparative and international history of school accountability and testing. 
• danske testpraksisser i historisk optik - virkninger, betydninger, perspektiver

udgivelser
Christian Ydesen er bl.a. forfatter af ”educational testing as an Accountability Measure: 
drawing on twentieth-century danish history of education experiences” i paedago-
gica historica, 2013, samt af ”the international space of the danish testing community 
in the interwar years” i paedagogica historica, 48, 2012 og ”the rise of high-stakes 
educational testing in denmark, 1920-1970”, frankfurt a.M: peter lang verlag, 2011.

for mere information
Christian Ydesen
cy@learning.aau.dk 
tlf 29 72 44 81
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Claus drejer, ph.d. i samfundsvidenskab

tilknyttet roskilde universitetsbibliotek som infor-
mationsspecialist. 

Problemstillinger og perspektiver
Claus drejer forsker i: 
• ledelse og styring af folkeskolen – både i et nu-
tidigt og fortidigt perspektiv. hvilke ledelsesformer 
og styringsteknikker anvendes, samt hvordan an-
vendes de.  
• hvilke teknikker der anvendes/er blevet anvendt 
i skolen til at skabe eleven, samt hvilke vidensformer er indlejret i disse teknikker.
• hvordan betingelserne skabes både nationalt og globalt for det pædagogiske og 
uddannelsespolitiske felt

aktuelle projekter 
• disciplinering i skolearkitekturen gennem 100 år (artikel). 
• Styring via formålsparagraffen. En analyse af folkeskolelovene siden 1975, og hvilket 
undervisnings-, elev- og skolesyn der er implicit indlejret.

udgivelser
Claus drejer er bl.a. forfatter af ph.d.-afhandlingen ”elev og magt. en analyse af 
subjektiveringsstrategien af eleven, 1822-2010” fra roskilde universitet, samt ”fra 
medborger til produktiv medarbejder” i information, 5. februar 2013 og medforfatter 
af ”histories and freedom of the present: foucault and skinner. (naja vucina, Claus 
Munch Drejer og Peter Triantafillou), i History of the Human Sciences, Vol. 24, Nr. 5, 2011,

for mere information
Claus drejer 
cmd@ruc.dk
tlf 61 69 71 99 (privat mobil) 
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ellen nørgaard, dr.pæd. i uddannelseshisto-
rie

emeritus tilsluttet institut for uddannelse og pæda-
gogik (dpu), Aarhus universitet.

Problemstillinger og perspektiver
ellen nørgaards stående problemstilling de senere 
år har været reformpædagogikkens forskellige 
fremtrædelsesformer i danmark.

aktuelle projekter 
ellen nørgaard er bidragsyder til det igangværende projekt: dansk skolehistorie, hver-
dag, vilkår og visioner i 500 år. hun arbejder desuden videre med mellemkrigstidens 
reformpædagogiske miljøer, også i norden med kontakt til det miljø ,der arbejder 
med samme tema i falun, sverige,

udgivelser
ellen nørgaard er bl.a. forfatter af ”indoktrinering i folkeskolen, historier om realiteter 
og spøgelser i kulturkampems arena”, 2008, og af ”den svagtbegavede elev – og 
vandringerne fra segregation til integration” i uddannelsehistorie, 2012. hun er des-
uden bidragsyder til gyldendals pædagogiske håndbog, 2011-2013.

for mere information
ellen nørgaard
mail@ellennorgaard.dk
tlf 28 10 42 29
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Hanne knudsen, lektor, ph.d., forsker i pæ-
dagogisk ledelse. 

lektor ved institut for uddannelse og pædagogik 
(dpu), Aarhus universitet. tilknyttet forskningspro-
grammet organisation og læring. studiekoordina-
tor for Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner 
i samarbejde med Copenhagen Business school.

Problemstillinger og perspektiver
hanne knudsen interesserer sig for de aktuelle be-
tingelser for ledelse af og i uddannelsesinstitutioner. 
hun arbejder med en historisk tilgang for at gøre det muligt at se aktuelle idealer og 
rutiner som historisk tilblevne og dermed foranderlige. særlige temaer er relationen 
mellem folkeskole og familie, ansvar og ansvarliggørelse, lege og spil som styringstek-
nologi, dobbelthed i magtformer, fællesskabsdannelse og læreren som professionel.

aktuelle projekter 
• ”precarious responsibility” i samarbejde med netværk af forskere fra bl.a Bielefeld.
• “kulturudvikling i fængsler” i samarbejde med Charlotte Mathiassen, institut for 
uddannelse og pædagogik (dpu), Aarhus universitet.
• “skolen, massen og fællesskabet” i samarbejde med laura gilliam, institut for ud-
dannelse og pædagogik (dpu), Aarhus universitet.
• “folkeskolereformens betydning for pædagogprofessionen” i samarbejde med 
Justine g. pors, CBs.
• evaluering af masterprogrammet for dagsinstitutionsledere i norge i samarbejde 
med oxford research samt Bente Jensen og dorthe staunæs, institut for uddannelse 
og pædagogik (dpu), Aarhus universitet.

udgivelser
hanne knudsen er forfatter til bøgerne ”har vi en aftale? Magt og ansvar i mødet 
mellem folkeskole og familie” samt ”ledelse af uddannelse – At lede det potentielle,” 
(red. Malou Juelskjær, hanne knudsen, Justine grønbæk pors og dorthe staunæs.).

for mere information
hanne knudsen
hakn@dpu.dk
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Hans Siggaard Jensen, professor i viden-
skabsteori, forsker i pædagogikkens filosofi 
og videnskabsteori, herunder i et historisk 
perspektiv

leder af forskningsprogrammet ”skoleforskning”, 
der er et af forskningsprogrammerne under insti-
tut for uddannelse og pædagogik (dpu), Aarhus 
universitet

Problemstillinger og perspektiver
hans siggaard Jensen er især interesseret i ud-
viklingen af forståelse af fag og faglighed, og i de vidensformer, der i tidens løb 
har hørt til i undervisningen. han ser dem i et samspil imellem deres teoretiske og 
begrebsmæssige fremtrædelse, og så hvordan disse rent faktisk ”materialiserer” sig 
i de pædagogiske institutioner og praksisser. han har skrevet om denne udvikling i 
relation til den pædagogiske idéhistorie fra dens start i den græske oldtid og frem 
til reformationen. især har han interesseret sig for begrebet om ”artes liberales” – det 
der på nutids-dansk hedder ”liberal arts”.

aktuelle projekter 
pædagogikkens idéhistorie i dansk perspektiv – bogprojekt sammen med ove kors-
gaard og Jens erik kristensen

udgivelser
hans siggaard Jensen er bl.a. forfatter til ”the Changing role of knowledge” i Weste-
ren, k.i.: foundations of the knowledge economy, Aldershot: edward elgar publ. 2012.

for mere information
hans siggaard Jensen
hsj@dpu.dk
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Harry Haue, professor emeritus, dr.phil., for-
sker i uddannelseshistorie, historiedidaktik.

seniorforsker ved institut for kulturvidenskaber ved 
syddansk universitet.

Problemstillinger og perspektiver
komparative undersøgelser af uddannelsesudvik-
ling og af historiedidaktiske problemstillinger, især 
mellem de nordiske lande. forskning i dannelses-
aspektet med fokus på ’almendannelse’.

aktuelle projekter 
• ny nordisk skole, samarbejde mellem institut for kulturstudier, sdu og grundtvig 
Centeret ved Aarhus universitet.
• post Colonial history education: history teaching in greenland - a former danish 
Colony, in cooperation with international society for history didactics

udgivelser
harry haue er bl.a. medforfatter af ”Mere end en skole. de danske efterskolers historie”, 
syddansk universitetsforlag, 2012 (med J. n. frandsen og k.B. gjesing). harry haue er 
også forfatter af ”historical education in denmark” i e. erdmann and W. hasberg (eds.): 
facing, Mapping, Bridging diversity. foundation of a european discourse on history 
education, schwalbach: Wochen schau Wissenschaft, 2011, samt “pædagogiske ideer 
i et historisk, samfundsmæssigt forandringsperspektiv” i Jacobsen, J.C. og t. ritchie 
(red.): pædagogik som fag og praksis, københavn, samfundslitteratur, 2011

for mere information
harry haue
hh@sdu.dk
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Helle Bjerg, ph.d.

lektor ved professionshøjskolen uCC.

Problemstillinger og perspektiver
Med udgangspunkt i tre elevgenerationers skole-
erindringer om skolen fra 1950 - 2000 kan helle 
Bjerg fortælle om:
• ’den gode, den onde og den helt umulige’. om 
lærerautoritet og lærer-elevrelationer i perioden 
fra 1950 til i dag. 
• ’kan man have en skole uden skam?’ i dag skal 
skolen skabe lyst og energi, men frygt og skam er også væsentlige følelser i skolen. 
et følelsesmæssigt perspektiv på skolehistorien viser, hvordan elever ikke kun lærer 
det, der står i bøgerne, men også gennem bestemte følelser.
• ’hvornår blev kedsomhed lærerens problem?’ om lyst til læring og til ballade. en 
historie om alle de lyster, som skolen skaber hos eleverne - og særligt om, hvordan 
lyst til læring ikke bare er blevet en ret, men også en pligt for eleverne.  

aktuelle projekter 
helle Bjerg arbejder aktuelt med forskning i skoleledelse, skoleudvikling og lærer-
professionalitet på professionshøjskolen uCC.

udgivelser
helle Bjerg er bl.a. forfatter af ”’skoling af lyst.’ fantasier og fornemmelser i tre elev-
generationers erindringer om livet i skolen 1950 - 2000”, ph.d.-afhandling fra Aarhus 
universitet 2011, samt medforfatter til ”når personkendskab bliver professionskundskab. 
Aktuelle udviklinger i lærerrollen”. Medforfatter: hanne knudsen). i M. Järvinen og n. 
Mik-Meyer (eds.): ”At skabe en professionel. Ansvar og Autonomi i velfærdsstaten”. 
københavn: hans reitzels forlag.

for mere information
helle Bjerg
helle.bjerg@skolekom.dk
tlf 23 47 40 21
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Iben Vyff, ph.d. i historie, forsker i den dan-
ske grundskole 1970-2014

Adjunkt ved institut for uddannelse og pædagogik 
(dpu), Aarhus universitet

Problemstillinger og perspektiver
Iben Vyff forsker i, hvordan relationen og ansvars-
fordelingen mellem skole og familie har forandret 
sig i perioden fra 1970erne og frem. grænserne 
mellem skole og familieliv er blevet utydelige; sko-
len bevæger sig ind i hjemmet og hjemmet ind i 
skolen. grænserne er til forhandling, alt imens skolebarnet er blevet både kompetent, 
ansvarstagende, selvregulerende og demokratisk. tendenserne synliggøres i forhold 
til elevernes kroppe og sundhed (herunder madpakker, tøj, seksualitet og motion), i 
forhold til deres trivsel og mistrivsel (herunder mobning og skoletræthed) og i spørgs-
målet om opdragelse og omgangsformer (herunder afstraffelse og kommunikation). 
Iben Vyff forsker endvidere i kønnets betydning for skoleliv og udviklingen frem imod 
den demokratiske elev.

aktuelle projekter 
Iben Vyff  er tilknyttet projektet Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner i 500 år. 

udgivelser
Iben Vyff er medforfatter til ”Da skolen blev alles. Tiden efter 1970” og har sammen 
med dorthe g. simonsen redigeret ”Amerika og det gode liv. Materiel kultur i skan-
dinavien i 1950erne og 1960erne”.

for mere information
Iben Vyff 
ibvy@dpu.dk
tlf 87 16 38 68
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ingrid markussen, professor em., forsker 
i pædagogisk idéhistorie, skolehistorie, 
skrive- og læseindlæring 

Professor em., Institutt for filosofi, idehistorie, kunst-
historie og klassiske språk, universitetet i oslo

Problemstillinger og perspektiver
Ingrid Markussen forsker i kirkens indflydelse på 
børneopdragelse efter reformationen, forbindelsen 
mellem politik og pædagogik, synet på børn og 
skole i oplysningstiden, børns læse- og skriveind-
læring i 1700-tallet, norsk og dansk børneundervisning frem til i dag - én idemæsig 
sammenligning.

aktuelle projekter 
• Brahetrolleborgs skolereformer 1784-1814. Museum tusculanum. udkommer 2014
• hustavlens verden og børneopdragelsen i 1600- og 1700-tallet.- bidrag til projek-
tet: spæde stemmer fra fortiden. projektleder reidar Aasgaard, universitetet i oslo.
• Filantropisk pædagogik, i Pædagogisk idehistorie. Red. Ove Korsgaard m.fl. Udkom-
mer på Aarhus universitetsforlag 2014.

udgivelser
ingrid Markussen er bl.a. forfatter til ”hustavlen og Aristoteles - en disciplinerende af-
fære,- Arr”, i norsk tidsskrift for idehistorie november 2013, samt ”dannelsessyn og 
drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst” i ”dannelsens forvandlinger” (red. rune 
Slagstad, Ove Korsgaard m.fl.), Oslo 2003. 

for mere information
ingrid Markussen
markussens@email.dk
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Jens erik kristensen, lektor, lic.phil., forsker 
i pædagogikkens idé-, institutions- og pro-
fessionshistorie 

lektor ved institut for uddannelse og pædagogik 
(dpu), Aarhus universitet og tilknyttet forskningspro-
grammet i pædagogisk samtidsdiagnostik

Problemstillinger og perspektiver
Jens erik kristensen forsker i pædagogikkens idé-, 
institutions- og professionshistorie, herunder i bør-
nehavens og pædagogprofessionens historie og 
aktualitet samt folkeskolens, gymnasiets og universitetets historie; i velfærdsprofes-
sionernes aktuelle omkalfatring i lyset af konkurrencestaten; i borgerroller og politisk 
dannelse i lyset af globaliseringen; i socialpædagogik og forebyggelse, margina-
lisering, inklusion og eksklusion; i pædagogisk samtidsdiagnostik og videnspolitik 
med særligt henblik på globale og nationale tendenser i perioden fra 1990 til i dag, 
herunder ny nordisk skole-initiativet. 

aktuelle projekter 
• Børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet (finansieret af BUPL)
• velfærdsprofessioner i opbrud (i samarbejde med enhed for professionsforskning 
ved viA uC)
• globalisering og politisk dannelse (i regi af ieAs iCCs-undersøgelser)

udgivelser
Jens erik kristensen er bl.a. medudgiver og medforfatter til ”pædagogikkens idehi-
storie – i et dansk perspektiv”, Aarhus universitetsforlag 2014, og ”Børnehavens og 
pædagogprofessionens historie”, bind 1, u-press 2014.

for mere information
Jens erik kristensen 
jek@dpu.dk
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Jesper eckhardt larsen, ph.d., forsker i 
transnational uddannelseshistorie, dannel-
sesbegrebets historie, undervisningsmeto-
der, læringsteorier

videnskabelig medarbejder på institut for uddan-
nelse og pædagogik (dpu), Aathus universitet

Problemstillinger og perspektiver
Jesper eckhardt larsen forsker i komparative og 
transnationale aspekter af den danske skoleud-
vikling. han har for tiden fokus på den globale 
udbredelse af den lancasterske undervisningsmetode eller ”indbyrdes underviisning” 
som fik indflydelse i årene efter 1814-anordningernes indførelse – både hjemme og i 
de danske kolonier. Han har dertil bekrevet de skolepolitiske konflikter imellem kultus-
ministeren J. n. Madvig og n.f.s. grundtvig, der spillede en stor kulturpolitisk rolle for 
skoleforhold i Danmark. Han er yderligere interesseret i uddannelseshistoriografiske 
emner og den internationale situation for disciplinen uddannelseshistorie.

aktuelle projekter 
• projektet: ”Changing Mass teaching in the 19th Century: global Circulation, national 
Models, local experiments” ledet af Marcelo Caruso, humboldt universitetet i Berlin.
• redigerer Årbog for uddannelseshistorie med susanne Wiborg, lisa rosén rasmus-
sen, Christian larsen og Børge riis larsen.

udgivelser
Jesper eckhardt larsen er medforfatter og redaktør af ”knowledge, politics and the 
history of education”, lit-verlag, 2012 samt af ”humaniora i kunskapssamhållet”, 
nsu press 2012 og af ”skole i palmernes skygge”, syddansk universitetsforlag, 2008.

for mere information
Jesper eckhardt larsen 
jel@dpu.dk
tlf 28 12 31 07
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karen e. andreasen, lektor, ph.d,, forsker i 
pædagogik, pædagogisk evaluering, ud-
dannelse, social differentiering, in- og eks-
klusion, skolehistorie

Lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg 
universitet.

Problemstillinger og perspektiver
karen e. Andreasen forsker i pædagogik og pæ-
dagogisk evaluering, social differentiering.

aktuelle projekter 
• pædagogik og pædagogisk evaluering i grundskolen, både nutidige og historiske 
perspektiver.

udgivelser
karen e. Andreasen har senest skrevet ”hvad er ”nyt”? kommentar til udviklings-
programmet ny nordisk skole”, i dansk pædagogisk tidsskrift. nr. 1, 2013, februar 
(medforfattere A. rasmussen og p.  rasmussen), samt ”hvad er ”bedre”? kommentar 
til regeringens udspil til folkeskolereform”, i dansk pædagogisk tidsskrift. nr. 1, 2013 
(medforfattere A. rasmussen og p.  rasmussen).

for mere information
karen e. Andreasen
karena@learning.aau.dk
tlf. 51 55 88 45
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keld grinder-Hansen, ph.d.

forvaltningschef, dragør kommune, tidligere chef 
for dansk skolemuseum, 1997-2008.

Problemstillinger og perspektiver
keld grinder-hansen  har som skolehistorisk forsker 
bl.a. arbejdet med:
• Lærerroller
• Den danske skoles materielle kultur
• Skolevæsenet i danske kolonier (Dansk Vestin-
dien, tranquebar)
• Anskuelsesundervisning
• Elevplaners historie
• Historiefagets historie i folkeskolen

aktuelle projekter 
• projektet ”Anskuelsesundervisningens historie i danmark”.

udgivelser
keld grinder-hansen er forfatter til bogen: ”den gode, den onde, den engagerede. 
læreren gennem 1000 år”, der udkom i oktober 2013.

for mere information
keld grinder-hansen
keldh@dragoer.dk
tlf  20 46 27 95
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lisa rosén rasmussen, ph.d., forsker i sko-
lens samtidshistorie (1970-2014)

videnskabelig assistent ved institut for uddannelse 
og pædagogik (dpu), Aarhus universitet 

Problemstillinger og perspektiver
lisa rosén rasmussen forsker i skolens samtidshi-
storie (tiden efter 1970) med fokus på bl.a. inklusion, 
pædagogisk udviklingsarbejde, skolens fysiske 
rum, digitalisering af læremidler. hun har desuden 
arbejdet indgående med skoleerindringer for pe-
rioden 1950-2000.

aktuelle projekter 
lisa rosén rasmussen er del af projektet ”dansk skolehistorie. hverdag, vilkår og 
visioner gennem 500 år”.

udgivelser
lisa rosén rasmussen er medforfatter til ”da skolen blev alles interesse. dansk sko-
lehistorie 1970-2014”. hun har desuden været medredaktør for ”i særklasse: inklusion 
og ekslusion i grundskolen”, uddannelseshistorie 2012”. lisa rosén rasmussen har 
endvidere skrevet ph.d.’en: livet i skolen - skolen i livet: eleverindringer om de mate-
rielle og sansede skolehverdag, danmark 1948-2008.

for mere information
lisa rosén rasmussen
lisa@dpu.dk
tlf  25 67 19 51
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mette Buchardt, cand. theol., ph.d., forsker 
i curriculum-, pædagogik- og uddannelses-
historie 

Lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg 
universitet. 

Problemstillinger og perspektiver
Mette Buchardt forsker bl.a. i
• Kultur som pædagogisk kategori, f.eks. grundsko-
lens håndtering af ”kulturel forskel” og ”muslimske 
elever” siden 1970’erne. 
• Uddannelsessystemets betydning for de nordiske velfærdsstaters udvikling fra det 
19. århundrede til i dag, f.eks. forholdet mellem religion, skole og stat; transnationale 
aktørers betydning; kolonihistoriske perspektiver.

aktuelle projekter 
• projektet: ”Changing Mass teaching in the 19th Century: global Circulation, national 
Models, local experiments” ledet af Marcelo Caruso, humboldt universitetet i Berlin.
• redigerer Årbog for uddannelseshistorie med susanne Wiborg, lisa rosen rasmus-
sen, Christian larsen og Børge riis larsen.

udgivelser
Mette Buchardt er bl.a. forfatter til ”pedagogical transformations of ‘religion’ into ‘cul-
ture in danish state mass schooling 1900s-1930s”, i paedagogica historica, vol. 49, 
2013, nr. 1, og “how did ‘the Muslim pupil’ become Muslim? danish state schooling 
and ‘the migrant pupils’ since the 1970s”,  i nielsen, J. s. (ed.): ”islam in denmark. the 
challenge of diversity”, new York: lexington Books 2011. Mette Buchardt er desuden 
medforfatter til ”education, state and citizenship: A perspective in the nordic Welfare 
state history: nordWel studies”, i historical Welfare state research, vol. iv, helsinki 
2013 (med pirjo Markkola & heli valtonen) (ed.).

for mere information
Mette Buchardt 
mb@learning.aau.dk  
tlf 99 40 34 24
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morten fink-Jensen, ph.d., forsker i dansk 
skolehistorie før 1800

fuldmægtig, københavns kommune

Problemstillinger og perspektiver
Morten fink-Jensen beskæftiger sig bl.a. med:
• De pædagogiske ideers historie
• Kirke og kristendom i skolehistorisk perspektiv
• Latinskolernes historie
• Skolehverdagens historie
• Barndommens historie

udgivelser
Morten fink-Jensen er bl.a. forfatter til ”Basedow på dansk. en 200-årig misforståelse i 
pædagogikkens historie”. fund og forskning, bd. 51, 2012. han er medforfatter til ”da 
læreren holdt skole. tiden før 1780”. dansk skolehistorie, bd. 1, 2013 (sammen med 
Charlotte Appel), samt redaktør af ”religious reading in the lutheran north. studies 
in scandinavian Book Culture”, 2011 (red. sammen med Charlotte Appel).

Hjemmeside
www.mortenfink.dk

for mere information
Morten fink-Jensen
mofj@email.dk
www.mortenfink.dk
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ning de Coninck-Smith, professor mso., dr. 
phil., forsker i barndommens og skolens 
historie i en bred kulturhistorisk belysning i 
det 19., 20. og 21. århundrede

professor m.s.o. ved institut for uddannelse og pæ-
dagogik (dpu), Aarhus universitet

Problemstillinger og perspektiver
ning de Coninck-smith forsker i barndommens og 
skolens historie i en bred kulturhistorisk belysning.

aktuelle projekter 
• projekt dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år.
• Barnets århundrede. design til børn i det 20. og 21. århundrede, udstillingsprojekt 
i samarbejde med vandalorum, Center for kunst og design, sverige, og designmu-
seum danmark.

udgivelser
ning de Coninck-smith  har bl.a. skrevet ”Barndom og arkitektur. rum til danske børn 
gennem 300 år”, 2011, samt ”for barnets skyld. Byen, skolen og barndommen 1880-
1914”, 2000, og ”skolen, eleverne, lærerne – og forældrene. 10 kapitler af den danske 
folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede”, 2002.

for mere information
ning de Coninck-smith 
ning@dpu.dk 
tlf 30 53 94 04
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ove korsgaard, professor, ph.d., dr. pæd., 
forsker i pædagogik i historisk og aktuelt 
perspektiv. 

Tilknyttet forskningsprogrammet Pædagogisk fi-
losofi og Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet

Problemstillinger og perspektiver
ove korsgaard forsker i pædagogikkens idéhistorie 
i dansk perspektiv, herunder i grundtvigs pædago-
giske og politiske ideer og deres virkningshistorie, 
samt i aktuelle problemstillinger vedrørende de-
mokrati, medborgerskab,  statsborgerskab, unionsborgerskab og verdensborgerskab.  

aktuelle projekter 
• Bidrager til en dansk lærebog om pædagogikkens idéhistorie – i dansk perspektiv. 
indgår i redaktionen sammen med Jens erik kristensen og hans siggaard Jensen, Au. 
• Bidrager til en engelsk publikation om ’nationbuilding’ med grundtvig som case. 
indgår i redaktionen sammen med John A. hall, Mcgill university, Canada og ove 
kaj pedersen, CBs.  
• grundtvig som politisk tænker. en engelsk publikation under udarbejdelse. 
• den danske landbokultur, herunder folkeskolens, efterskolens og højskolens be-
tydning. en dansk publikation under udgivelse med titlen: solskin for det sorte muld. 

udgivelser
seneste bøger fra ove korsgaard ”n.f.s. grundtvig”. dJØf’s forlag 2012 og ”folk”, 
der indgår i serien tænkepauser. Aarhus universitetsforslag 2013, samt ”samfunds-
byggeren. Artikler om grundtvigs samfundstænkning”. ove korsgaard og Michael 
schelde (red.) Anis 2013.

for mere information
ove korsgaard
ove@dpu.dk
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Signe Holm-larsen, cand. pæd., tidligere 
fagredaktør for sprog og pædagogik ved 
encyklopædien.

Eget pædagogisk konsulentfirma.

Problemstillinger og perspektiver
signe holm-larsen er især optaget af nyere sko-
lehistorie, herunder problemstillinger vedr.  mål og 
værdier, prøver og eksamen,  evaluering, tværfagligt 
og problemorienteret projektarbejde, forældresam-
arbejde, de juridiske og organisatoriske rammer for 
skolen, herunder bl.a. styrelse og tilsyn, samt læreruddannelsen.

aktuelle projekter 
• evaluator af projekter om inklusion og tosprogsundervisning samt konsulent  ved 
projekt om skole-hjem-samarbejde.

udgivelser
signe holm-larsen har siden 1998 skrevet den årlige artikel i ”uddannelseshistorie 
om hændelser og tendenser i  uddannelserne i årets løb. Medforfatter og redaktør 
på ”fremmedsprog i den danske skole”, udgivet af dansk skolemuseum. hun har 
også bidraget med kapitlerne om lovgivning og værdidebat,  styring og tilsyn samt 
eksamen, prøver og karaktergivning i perioden 1958 og fremefter til ”realskolen 
gennem 200 år”, og desuden medvirket i en række værker om aktuelle didaktiske 
problemstillinger.  senest medforfatter og redaktør ved bogen ”didaktik – lærerfag-
lighed, skole og læring”.

for mere information
signe holm-larsen
holmlarsen@mail.dk
tlf.: 4448 1560, Mobil: 2168 8073
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Susanne Wiborg, ph.d.

reader in education ved institute of education, 
university of london. forhenværende leder for 
department of lifelong and Comparative edu-
cation, og leder for kandidatuddannelsen MA in 
Comparative education.

Problemstillinger og perspektiver
susanne Wiborg forsker bl.a. i komparativ uddan-
nelseshistorie og skandinavisk skolepolitik og dæk-
ker områder såsom stat og marked i uddannelse, 
interessegrupper, privatisering og nye friskoleformer. 

aktuelle projekter 
susanne Wiborg er leder for et britisk forskningsteam, der undersøger fordelene ved 
og effekten af friskoler i Storbritanien, der blev indført af koalitionsregeringen i 2010. 

udgivelser
susanne Wiborg er forfatter til education and social segregation. Comprehensive 
schooling in europe (palgrave McMillan 2009), og medredaktør til teacher unions: 
politics of special interest, der ser på lærerforeningers politiske indlydelse i norden, 
europa, usA og Asien (udkommer 2014). hun er redaktør for uddannelseshistorie.    

for mere information
susanne Wiborg
s.wiborg@ioe.ac.uk
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trine øland, ph.d., forsker i pædagogisk so-
cial-, kultur- og idéhistoriske emner

lektor ved institut for Medier, erkendelse og for-
midling, københavns universitet.

Problemstillinger og perspektiver
trine Øland udforsker progressive pædagogikfor-
mer sociologisk og historisk, herunder transformation 
af fremtidsforestillinger i dansk skolepædagogik og 
–politik siden 2. verdenskrig forstået som kulturhisto-
riske antagelser om menneskets kapaciteter, fornuft 
og planlægning på egne hhv. kollektivets vegne, fx i form af medborgerskabs- og 
demokratiforestillinger – generelt og i forhold til ’indvandreren’. hun er mere generelt 
interesseret i, hvilke socialhistoriske kræfter og grupper i samfundet der engageres i 
og engagerer sig i at etablere og transformere bestemte pædagogiske ideer, pæ-
dagogikformer og professionelle opgaver.

aktuelle projekter 
Aktuelt arbejder trine Øland  på et individuelt forskningsprojekt: fremtidens rationale 
mellem planer og kanoner. kulturhistoriske antagelser om individ og fremtid i dansk 
skolepædagogik 1945-2008. desuden arbejder hun i et kollektivt forskningsprojekt: 
professional interventions as a state-crafting grammar addressing ’the immigrant’  
med delprojektet ”the space of professional interventions and agents addressing 
’the immigrant’.” 

udgivelser
trine Øland er forfatter til bl.a. ”progressiv pædagogik – former, forandringer og virk-
ninger” (dafolo, 2011).

Projektlinks
http://futureinschoolped.mef.ku.dk

for mere information
trine Øland 
troeland@hum.ku.d
tlf 27 18 73 68




