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 5Forord

Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 
500 år er et kulturhistorisk værk i fem bind skrevet af 
12 forfattere. Fremstillingen dækker en mangfoldighed 
af offentlige og private skoler og behandler de skiftende 
vilkår, planer og ideer, forhandlinger og konflikter, der 
har været med til at forme børns skolegang. De fem bind 
skildrer skolens brogede hverdag og mange aktører, og 
det vil fremgå, at skolens historie er tæt forbundet med 
barndommens historie og med udviklingen i samfun-
det. Rammen vil være et Danmark, der har forandret sig 
fra et vidtstrakt rige med fjerne kolonier til en velfærds-
stat i en globaliseret verden.

Dansk skolehistorie er blevet til takket være en gene-
røs bevilling fra Carlsbergfondet i perioden 2009-2014 
og med støtte fra Aarhus Universitet, hvor projektet har 

haft til huse på Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU). Aarhus Universitetsforlag har været en vigtig 
sam arbejdspartner fra første idéudkast til færdig bog-
udgivelse. Også andre institutioner og en lang række 
personer har ydet værdifuld bistand undervejs, hvilket 
fremgår af takkeordet sidst i bindet.

Det er vores håb, at Dansk skolehistorie vil blive læst 
af alle med interesse for skole-, barndoms- og kulturhi-
storie, og at værket vil give viden og inspiration til de 
mange mennesker, der til daglig er aktive i og omkring 
skolens verden.

Emdrup, efteråret 2014
Charlotte Appel og 

Ning de Coninck-Smith
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Skolegang i Aalborg og Hasseris 1920

Aalborg er en gammel dansk købstad ved Limfjorden. 
I 1920 havde den taget ”et efter danske forhold usæd-
vanligt opsving”, som der stod i en samtidig beskri-
velse. Havnen var netop blevet udbygget, og herfra sej-
lede skibe til andre danske og udenlandske byer. Store 
fabrikker som Aalborg Portland Cementfabrik, skibs-
værftet og teglværker gav mange arbejdspladser, og 
jern banen sikrede kontakt til oplandet. 

Købstaden havde fire store kommunale skoler, hvor 
eleverne gik indtil 7. klasse, og en mindre med mel-
lemskole- og realklasser, alle bygget i sidste halvdel af 
1800-tallet. Desuden var der seks private børneskoler og 
tre private skoler med eksamensklasser, den ene var en 
højere pigeskole, og endelig var der katedralskolen, som 
var et statsligt gymnasium med mellemskole. I kom-
muneskolerne gik ca. tre fjerdedele af byens godt 6000 
elever. 

Foruden alle skolerne var der et kommunehospital, 
et ting- og arresthus og en ny, stor fattiggård fra 1912. 
På den gamle havde der været en afdeling til børn. Det 
var der ikke på den nye. Endelig havde byen et pige- og 
et drengehjem, et asyl for fattige børn samt en ”trøstens 
bolig til 12 enligt stillede kvinder af middelstanden”. 

Kommuneskolerne var, som i andre større byer på 
den tid, store og monumentale, tre af dem med over 
1000 elever. Der sad mere end 30 børn i hver klasse. Der 
var hverdagsundervisning, skolebespisning for de ”min-
drebemidlede”, gymnastiksale og mellemskoleprøve 

Indledning

Kapitel 1

Skolebørn i centrum. Fra 1920 til 1970 kom skolehverdagen 

til at fylde mere i de fleste børns liv, og stadig færre gik ud af sko-

len efter 7. klasse. I samme periode fik de enkelte børn en mere 

central plads i den pædagogiske tænkning – som små individer og 

ikke bare som gruppe. Undervisning med udgangspunkt i barnets 

naturlige udvikling stod som idealet. Skolebørn blev derfor også 

set og afbildet på nye måder. Karl Adser, der var formningslærer 

på Bagsværd Kostskole, malede sidst i 1950’erne ”Klasseværelse 

med opslagstavle”. Tavlen er dekoreret med børnenes egne tegnin-

ger, og børnene føler sig tydeligvis hjemme i klassen. 
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efter 5. klasse for de elever, der blev indstillet til prøven. 
Hvis de bestod, rykkede de efter sommerferien op i mel-
lemskolen, hvor der var nogle og tyve i klasserne. Det 
betød også et konkret skoleskifte for de fleste af disse 
børn, hvad enten de skulle i 1. mellem i den kommunale 
eller på en af de private eksamensskoler. Drengene var i 
overtal i de videregående klasser. Herfra kunne eleverne 
fortsætte opad i uddannelsessystemet. I 1920 kom ca. 10 
procent af børnene i Aalborg over i mellemskolen. 

Forfatteren Erik Nørgaard gik nogle år senere på en 
af byens store skoler, skolen i Kjellerupsgade. Der var 
fællesundervisning for drenge og piger, og børnene blev, 
som han huskede det mange år senere, lige så stille delt i 
to grupper, hvoraf den ene aldrig fik stillet et spørgsmål, 
aldrig blev kaldt op til tavlen, eller i øvrigt blev gene-
ret. Denne gruppe var simpelthen opgivet, og børnene 
kunne forlade skolen som analfabeter. Dette var måske 
en nærliggende model for den lærer, der skulle under-
vise mange og så forskellige børn efter klasseundervis-
ningsmetoden. Erik Nørgaard klarede sig godt i skolen 
og fik bemærkningen ”flink og flittig” i sin karakterbog, 
men da eleverne i 5. klasse skulle indstilles til mellem-
skoleprøven, blev han trukket til side, og læreren sagde, 
at nok havde han kundskaber til at gå op til prøven, men 
spørgsmålet var, om det var noget for ham – forholdene 
i hjemmet taget i betragtning – og ”du har altid så travlt 
med så meget andet”. Han blev ikke indstillet til prøven 
og gik ud af skolen efter 7. klasse. Da Erik som voksen 
vendte tilbage og så den gamle, uforandrede skolegård 
kunne han ”stadig føle et stik af angst og uro”.

Aalborg Kommune, med kirkesognene Vor Frue og 
Budolfi, grænsede op til Hasseris Kommune, hvis områ-
de dækkede det gamle Budolfi Landsogn. Her lå der i 
1920 marker og gårde og tre landsbyskoler, hvoraf den 
største, Hasseris, havde omkring 150 børn, en første- og 
en andenlærer samt en lærerinde. Alle havde egen bolig 

i tilknytning til skolen med tilhørende have. Den ugifte 
lærerinde boede i værelser indrettet på førstelærerboli-
gens loft. Eleverne gik i skole hver anden dag, så der var 
tid til at hjælpe til derhjemme.

Der var kun få kilometer ind til Aalborg by, og nogle 
af købstadens mest velstillede borgere boede i skattely 
ude i landsognet, fordi skatten var lavere end i købsta-
den. Deres børn gik ikke i de lokale skoler, men inde i 
købstadens fine, private eksamensskoler og fik således 
en anden skolegang og andre uddannelsesmuligheder 
end sognets øvrige børn.

Inden for Danmarks grænser var der i 1920 godt 3500 
offentlige skoler og omkring 500 private skoler, herun-
der en del grundtvig-koldske friskoler. Tallet omfattede 
også de omkring 300 skoler i Sønderjylland, som var 
kommet til ved Genforeningen samme år. I de samlede 
tal gemte sig endvidere forskoler, biskoler, omgangssko-
ler og vinterskoler; de var ikke mange, men de var med 
til at gøre skolebilledet mangfoldigt. Ved skolerne var 
ansat godt 15.000 lærere, hvor mændene var i flertal. En 
femtedel af underviserne havde ingen læreruddannelse. 
De kunne være tidligere officerer, som havde timer i 

Limfjordsby under forandring. Aalborg fordoblede sit 

indbyggertal fra ca. 50.000 i 1920 til ca. 100.000 i 1970. Hvad, der 

før havde været land, blev opslugt af byen. Periodens skolelovgiv-

ning bidrog samtidig til, at landbo- og bybørn i højere grad fik de 

samme uddannelsesmæssige muligheder. Den økonomiske vækst 

i efterkrigstiden skabte behov for flere unge med en længere skole-

gang. Det var primært Aalborgs kommunale skoler, der opsugede 

det øgede elevantal, og i 1970 gik 90 procent af byens børn i den 

offentlige folkeskole. Luftfotoet af Limfjordsbyen er fra 1956. 
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gymnastik, eller lærerhustruer, som forestod undervis-
ningen i håndgerning, ligesom private skoler heller ikke 
nødvendigvis krævede læreruddannede undervisere. I 
1920 gik to femtedele af landets skoleelever i by- og køb-
stadsskoler med hverdagsskolegang, mens tre femtedele 
gik i landsbyordnede skoler med skolegang hver anden 
dag. Knap 12 procent af eleverne fik undervisning på 
private skoler. 

Danske børn havde således forskellige skolevilkår, 
afhængigt af hvor de boede, af deres sociale baggrund 
og af, om de var drenge eller piger. Det betød også meget 
for deres skolegang, hvor meget de skulle arbejde, enten 
derhjemme eller for fremmede.

Store skoler og mange børn omkring 1970

50 år senere havde Aalborg fået en tunnel under Lim-
fjorden, lufthavnen var blevet udbygget af tyskerne 
under besættelsen, og antallet af erhvervsvirksom-
heder var vokset. Aalborg og Nørresundby og 12 for-
stads- og omegnskommuner, herunder Hasseris, var 
med kommunalreformen fra samme år slået sammen 
til én storkommune, der lå på begge sider af Limfjorden. 
Indbyggertallet og dermed børnetallet var nærmest for-
doblet. Byen reklamerede for sig selv som ”fremskridtets 
by” og ”byen med de mange nye skorstene”. En del af de 
48 folkeskoler var relativt nye eller moderniserede med 
faglokaler, og flere havde hjælpeklasser, som de special-
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underviste klasser blev kaldt. Der var også otte private 
skoler samt fem skoler og kurser, der førte eleverne frem 
til studentereksamen. Alle elever gik nu i skole hver dag 
fra mandag til fredag, og langt de fleste gik på skoler 
med over 750 elever, mens mange af de små landsbysko-
ler var blevet lukket – og ganske ofte omdannet til pri-
vate boliger. Andelen af de aalborgensiske børn i privat-
skole var faldet fra 25 til 10 procent, og det store flertal 
gik således i folkeskolen.

Stort set alle lærere på skolerne i Aalborg var i 1970 
– ligesom lærerne i det øvrige land – seminarieuddan-
nede, og flertallet var kvinder. Skolegang og fagkreds 
var ens på tværs af land og by, alle elever havde frem-
medsprog, naturlære og regning, og folkeskolen havde 
fået en overbygning i form af 8. og 9. klasse og et par ste-
der også 10. klasse. Disse klasser var alle frivillige og lå 
ud over de obligatoriske undervisningsår. Det benyttede 

stadig flere elever sig af, hvis ikke de fortsatte i de real-
klasser, der i 1958 havde erstattet mellemskolen, frem 
mod realeksamen og gymnasiet. Hvor det ved periodens 
begyndelse var drengene, som var i overtal i eksamens-
klasserne, var det nu pigerne. Kun få procent forlod sko-
len ved undervisningspligtens ophør efter 7. klasse.

For de elever, der af forskellige årsager ikke kunne 
følge med i skolen, var der i Aalborg og overalt i landet 
tilbud om specialundervisning. I 1960 var en ny under-
visningsvejledning – Den Blå Betænkning – blevet 
udsendt. Den lancerede nye fag og en mere elevcentreret 
forståelse af, hvorledes børns skolegang kunne og burde 
tilrettelægges. En anden opfattelse af læring, forankret 
i børnepsykologi og en lang række skoleforsøg, var såle-
des ved at slå bredt igennem, og korporlig revselse i sko-
len var på vej til at blive afskaffet. Da Erik Nørgaard, der 
huskede sine lærere som ondskabsfulde og sadistiske, 
genså sin skole, fandt han unge og yngre lærere ”med 
åbne venlige ansigter”. Selvom hans oplevelser den dag, 
han var på besøg, ikke siger meget om, hvordan det var 
at være elev på skolen til daglig, er der ingen tvivl om, at 
tonen mellem børn og voksne var blevet en anden i løbet 
af de årtier, der var gået.

Vordende skoleelever. På fotoet fra Aalborg omkring 1936 

er indskrivningen af de nye elever igang. Der stod generelt stor 

respekt om den offentlige skole og dens tilrettelæggelse af under-

visningen. Skolens verden var ’sin egen’, som de enkelte forældre 

sjældent blandede sig i. Men de politiske partier ville gerne frem-

me forældrenes engagement i skolens arbejde, og det betød, at 

samarbejde med forældre og forældreorganisationer efterhånden 

fik fastere rammer igennem periodens tilsynsreformer.
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Fra landbrugsland til industrisamfund

Disse omfattende ændringer i skolelivet havde mange 
årsager. Hele den vestlige verden gennemgik i perioden 
1920-1970 en række betydelige teknologiske og økono-
miske omlægninger. I Danmark var udviklingen først 
og fremmest kendetegnet ved en omfattende mekani-
sering af landbruget og en samlet forandring fra land-
brugs- til industrisamfund. Det medførte store befolk-
ningsvandringer fra land til by – men også udflytning 
fra byerne til de nye forstæder – og ændrede krav til 
arbejdsstyrkens kvalifikationer. En almen velstands-
stigning var samtidig i gang, trods de vanskelige tider i 
1920’erne og 1930’erne med høj arbejdsløshed.

Politisk var 1930’erne Socialdemokratiets årti med 
fremgang overalt: på arbejdspladser, blandt ungdom-
men og med en vælgertilslutning på helt op til 46 pro-
cent. I 1936 tippede majoriteten i Landstinget for første 
gang til venstre side af salen, og de radikale og socialde-
mokraterne havde nu flertal i begge Rigsdagens kamre. 
De to partier var sammen i regering uafbrudt fra 1929 

Befolkningsvækst og stigende elevtal. Gennem perio-

den steg det samlede befolkningstal fra 3,3 mio. i 1921 (efter Gen-

foreningen med Sønderjylland) til 4,8 mio. i 1970. Mange flyttede 

fortsat til byerne, men bosatte sig i forstæderne, og disse havde 

frem til kommunalreformen i 1970 status af landkommuner. Fød-

selsårgangene varierede og var bl.a. relativt små under depressio-

nen i 1930’erne og store under og især lige efter besættelsen, og det 

resulterede i ekstra pres på skolerne fra begyndelsen af 1950’erne. 

Samtidig blev flere børn længere tid i skolen end lovgivningens 

minimum på 7 år. Fra 1964 ophørte man med at registrere ”un-

dervisningspligtige børn” som en særskilt kategori. En anden 

vigtig tendens i perioden var, at stadig flere gik i den kommunale 

folkeskole, og at andelen af børn i private skoler derfor faldt, i 

gennemsnit fra små 12 procent til godt 5 procent på landsplan.
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og til et stykke ind i 2. Verdenskrig. Efter krigen havde 
Socialdemokratiet regeringsmagten kontinuerligt fra 
1953 til 1968, heraf i koalition med de radikale fra 1957 
til 1964. Partiet kom således til at spille en afgørende 
rolle i udviklingen og opbygningen af velfærdsstaten. 
Der var dog en bred parlamentarisk enighed bag en lang 
række af de store politiske initiativer, hvilket også var 
nødvendigt, da næsten alle regeringer var mindretalsre-
geringer. Samtidig gjorde en stigende økonomisk vækst 
– især fra slutningen af 1950’erne – det lettere at nå frem 
til politiske kompromisser. 

Under besættelsen opstod der i pædagogiske kredse 
på tværs af politiske skillelinjer en tro på, at oplysning 
og forøget skolegang ikke kun var til gavn for samfunds-
økonomi og konkurrenceevne, men også fremmede 
demokratiet. Dette førte til en mere aktiv skolepolitik, 
som i 1950’erne og 1960’erne tog farve af den kolde krig 
og bekymringen for at sakke bagud i det teknologiske 
kapløb, men også af en fornyet tillid til, at uddannelse 
ville skabe økonomisk vækst og social lighed. 

Uddannelse fik således en central plads i tidens 
vækstfilosofi, bakket op af OECD, som i 1961 havde af -
løst organisationen for europæisk samarbejde, OEEC, 
der havde overvåget fordelingen af de økonomiske mid-
ler, som var indeholdt i den amerikanske Marshallplan. 
Planen skulle modernisere og effektivisere modtager-
landenes økonomier og skabe velfungerende demokra-
tiske samfund efter krigen.

Fra midten af 1950’erne steg de offentlige investe-
ringer i skolegang og uddannelse således markant – fra 
godt 2 procent af nationalindkomsten i 1952 til 7,5 pro-
cent i 1974 – og frem til midten af 70’erne blev antallet 
af unge med studentereksamen syvdoblet i forhold til 
antallet i begyndelsen af 1950’erne.  

Udbygningen af skolevæsenet bidrog til, at skole-
vilkårene på landet og i byen blev mere ensartede, og 

Skolestatistik. I 1964 oprettede Undervisningsministeriet 

en stilling som økonomisk-statistisk konsulent med eget kontor. 

Her ses kontorets første udgivelse, nemlig Statistik 1965-66 for 

folke- og gymnasieskolen, med en model af skolesystemet, fra 1. 

klasse (øverst), over de delte klasser for de ældre årgange, og til det 

treårige gymnasium som tilknyttet mulighed (nederst til højre). 

At grundskole og gymnasium blev behandlet under ét, var udtryk 

for en øget interesse for længere uddannelsesforløb. 
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adgang til videregående uddannelse var ikke længere 
i samme grad afhængig af, hvor børnene voksede op. 
Skolen fyldte stadig mere i alle danske børns og unges 
hverdag, mens børnearbejdet ikke havde nær samme 
plads i barndommen som førhen. På landet og blandt 
fattige familier spillede det dog fortsat en vigtig rolle.

Bestræbelser på at udvikle skolen i trit med den 
dynamiske samfundsudvikling førte til mere debat og 
mere ambitiøse skolereformer end tidligere. Især efter 
2. Verdenskrig blev skolens virke og mål også præget 
af stadig flere ekspertgrupper, ligesom der skete en vis 
politisering af skolespørgsmål. Dette hang også sam-
men med en række kulturelle forskydninger og foran-
dringer. 

I takt med at landbruget mistede økonomisk betyd-
ning, flyttede det kulturelle og idémæssige landskab sig. 
Religionen kom til at spille en mere tilbagetrukket rolle, 
mens kulturradikale tanker om friere omgangsformer 
og kritisk stillingtagen til herskende normer og værdier 
blev mere udbredte i de større byer. Større velstand, nye 
medier og bedre trafikforbindelser øgede kendskabet til 
den store verden, og mellemmenneskelig forståelse og 
tolerance på tværs af grænserne blev et nyt dannelses-
ideal i skolerne.

I slutningen af 1960’erne rykkede ungdomsoprøret 
så småt ind i skolens og seminariernes verden, og grup-
per af unge lærere satte deres præg på lærerværelser og 
på timerne med ønsker om kreativitet, samfundsrele-
vans og elevdemokrati, alt imens de første socialistiske 
lilleskoler dukkede op. 

Skolehistoriske tilgange og temaer

Grundskolens historie i tiden efter afslutningen af 1. 
Verdenskrig og frem til begyndelsen af 1970’erne er 
overvejende blevet skrevet med vægt på den nationale 
lovgivning og de pædagogiske visioner, som lå bag. 

Nye lærere. Med udbygningen af skolevæsenet i 1960’erne blev 

der inden for kort tid ansat mange unge lærere. I Jørgen Clevins Vi 

skal i skole fra 1968, der skulle forberede børn på skolens verden, 

ses nogle af de nye – mere langhårede og skæggede – lærertyper, 

ligesom tandlægen og skolelægen har fået deres naturlige plads 

blandt skolens voksne. En tendens, som ikke fremgår af Clevins 

tegning, var, at over halvdelen af de nye unge lærere var kvinder.
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Et tema, som ofte ses behandlet, er de reformkræf-
ter og nye pædagogiske ideer, der var virksomme fra 
1920’erne, og som vedvarende dukkede op i forsøgs-
virksomhed, i forhandlingerne på Rigsdagen og i Under  -
visningsministeriet. De blev om- og indarbejdet i skole-
lovgivningen med fx indførelsen af den fri mellemskole 
i 1937, muligheden for at udskyde den tidlige deling af 
eleverne i 1958, udsendelsen af Den Blå Betænkning i 
1960 og afskaffelsen af spanskrøret i 1967.

Derimod har der været mindre interesse for perspek-
tivet på skolens hverdag og på den befolkningsmæssigt 
dominerende landbrugssektor, hvor skoleforholdene var 

Efter Genforeningen. I 1920 blev det nordlige Slesvig del af 

kongeriget Danmark. C. Schønemanns Forlag ændrede derfor 

forsidebilledet på den nye udgave af deres ABC, så Danmarks 

nye grænse længere mod syd tydeligt kunne ses. Efter 56 år med 

preussisk styre skulle skolevæsenet i Sønderjylland nu integreres 

i det danske, men det kom ikke til at ske fra den ene dag til den 

anden. Også i det øvrige Danmark satte Genforeningen sig spor i 

skolens verden. Det sønderjyske tilsynssystem, der havde fået sin 

egen indretning i den preussiske tid (se kap. 7), blev i vidt omfang 

model for resten af landet, og Sønderjylland fik en central rolle i 

de nationale fortællinger, der prægede undervisningen i dansk og 

historie. Mange lejrskoleophold foregik i Sønderjylland.
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langt mere præget af kontinuitet og således ikke foran-
drede sig særlig meget før sent i perioden.

Der forekommer en noget forskellig vægtning i forsk-
ningen af, hvilke kræfter der betingede forandringerne. 
Nogle forskere har således peget på Socialdemokratiet, 
velfærdsstaten, urbanisering, modernisering og sekula-
risering af samfundet som de væsentligste forklaringer, 
mens andre har foretrukket at se periodens skolepolitik 
som sammensat af flere historiske lag fra grundtvigi-
ansk og national frihedstænkning over reformpædago-
gisk samfundskritik til socialdemokratisk lighedsideo-
logi.

Dette bind i fembindsværket Dansk skolehistorie. 
Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år er blevet til 
dér, hvor forskellighederne i den eksisterende forskning 
krydser hinanden. Tradition og skolehverdag lever i bin-
det side om side med pædagogisk debat, skoleforsøg og 
ny lovgivning. De mangfoldige forskelle fra sogn til sogn 
og mellem store og små byer nuancerer modsætnin-
gerne mellem dynamik og stilstand, mens de historiske 
forklaringer inddrager såvel politiske uenigheder som 
brede kulturhistoriske og socialøkonomiske forskyd-
ninger.

Fremstillingen er imidlertid også inspireret af nyere 
international barndoms- og uddannelseshistorie, hvor 
barndom og skole ses som indbyrdes forbundne. Med 
velfærdsstatens fremvækst blev skolen nemlig arbejds-
plads for mange nye eksperter fra lægevidenskabens, 
psykologiens og pædagogikkens verden. Især efter 2. 
Verdenskrig blev deres viden som fagfolk af stor betyd-
ning – ikke kun for skolepolitik og planlægning af vel-
færdsstaten, men i stigende grad også for skolens rolle 
som garant for den gode barndom og ungdom.

Dette tema, som stort set ikke har været behandlet 
i periodens skole- og uddannelseshistorie, føjer endnu 
en dimension til ønsket om at skildre skolens udvikling 

som sammensat og kompleks. Fremstillingen får derved 
sin egen karakter, båret af de følgende fire indbyrdes for-
bundne fortællinger.

Fire fortællinger

1. og 2. Verdenskrig og den efterfølgende kolde krig mel-
lem øst og vest er milepæle i perioden. På forskellig vis 
dannede de grobund for nye forestillinger om den gode 
barndom og tilhørende visioner og initiativer på sko-
lens vegne. Bindets første fortælling handler således om 
krige og visioner, om visionernes indhold, om de pæda-
gogiske inspirationer og skoleforsøg og om de lærere, 
som stod bag. Men den handler også om, hvilken betyd-
ning de nye pædagogiske tanker fik for lovgivningen – 
og hvad der skete, når de blev omsat til almindelig sko-
lepraksis blandt små og store elever på såvel private som 
offentlige skoler. 

Det er samtidig en fortælling om skolen i skyg-
gen af krigene, om forholdet mellem nation og sprog 
efter Genforeningen, om utryghed, beslaglagte sko-
ler, farlige situationer og børn på flugt under og efter 
2. Verdenskrig, og om frygten for atombomben og for 
kom  munismen, som i årene under den kolde krig nåede 
helt ind i klasseværelserne. Sammen med den generelle 
sam fundsudvikling satte de voldsomme begivenheder 
forholdet mellem skole og nation til debat – og skolens 
formål fik tilført nye dimensioner, først og fremmest 
forestillingerne om skolen som opdrager til demokrati 
og ligeværd.

Bindets anden fortælling drejer sig om fremvæksten 
af et ændret syn på børn, formet af tidens nye forståel-
ser af videnskaberne pædagogik og psykologi og af en 
ændring i synet på intelligens fra at være statisk og arve-
ligt til at være dynamisk og miljøbetinget. Dette blev 
bestemmende for oprettelsen af skolepsykologiske kon-
torer og særundervisning, men også for den gradvise 




