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Forfatteren har siden 1974 deltaget i en lang række forsøg med »Alternativ pædagogik» og 

problem- og projektorienteret undervisning såvel på de nye universitetscentre, RUC og AUC, på 

»de gamle» universiteter, som på højskoler mv. I årene 1980-83 har hun gennemført et 

forskningsprojekt om »Den nye universitetspædagogik» i praksis ved den sprogligpædagogiske 

basisuddannelse på AUC.  

På nærmeste hold blev lærere og studentergrupper fulgt gennem de mange forskellige faser og 

undervisningssituationer i og omkring projektarbejdet. Projektarbejdet som faglig og social 

læreproces blev analyseret. I observationer af praksis blev der sat fokus på hverdagslivet og 

problemerne i den nye universitetspædagogik og herigennem blev der iagttaget et ganske stort 

svælg mellem den faktiske praksis og de bagvedliggende projektpædagogiske teorier og principper, 

ideologier og institutionelle målretninger der omgærder praksis. Forskningsprojektet måtte derfor 

løse to opgaver: 

 

1) konfrontere de bagvedliggende pædagogisk-teoretiske opfattelser af P-pædagogikken med 

institutionens opfattelse og målretning af de pædagogiske principper. 

 

2) konfrontere såvel de »teoretiske» som »institutionelle» fortolkninger og målretninger med 

effekterne og den faktiske praksis. 

 

Denne bog indeholder analysen af den første opgave, mens 2. del, hvor de empiriske 

undersøgelsesresultater af undervisning på den sproglig-pædagogiske basisuddannelse får en 
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selvstændig og central rolle i fremstillingen, først vil udkomme senere. Men 2. dels resultater har 

naturligvis haft indflydelse på indhold og formen af del 1: Projektpædagogikken set ud fra teorien. 

 

Den problem- og projektorienterede universitetspædagogik har ca. 10 år på bagen på RUC og 

AUC, P-pædagogikkens teori og praksis har hver på sin måde befundet sig mellem intenderet opgør 

og institutionel tilpasning. 

I bogen gives en grundlæggende og kritisk gennemgang af de teoretiske, pædagogiske og 

politiske baggrunde hos henholdsvis de mest udbredte introduktioner til P-pædagogikken, hos 

1970'ernes fortalere og hos -80'ernes kritikere af den nye universitetspædagogik og dens resultater. 

 

 

ISBN 87-7307-243-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

FORORD 

 

 

Denne bog inden for området den nye universitetspædagogik, handler om undersøgelser af 

projektpædagogikken og den projektorienterede universitetsundervisning, dens teori og praksis. 

Bogen er et resultat af mit arbejde som kandidatstipendiat ved Institut for Uddannelse og 

Socialisering, Aalborg Universitet, 1980-82. 

I denne periode fik jeg mulighed for at bygge videre på snart mange års erfaringer med 

projektorienteret undervisning (indhøstet som underviser såvel i projekt-kursusforløb på 'de gamle' 

universiteter som på de 'nye' universitetscentre) og foretage nye mere systematiske observationer og 

analyser af undervisningshverdagen i det projektorienterede studiemiljø. 

På nærmeste hold fulgte jeg studenter- og lærergrupper gennem projektperiodernes faser, 

gennem de mange forskellige faglige og sociale aktiviteter på den Sproglig-pædagogiske ba-

sisuddannelse/AUC.  

Mit stipendieprojekt havde arbejdstitlen: Projektarbejdet som faglig og social læreproces. Det 

var praksis rettet og havde fra første færd til formål at indkredse det konkrete og komplicerede 

samspil mellem på den ene side de officielt udformede 'nye' ideer og retningslinjer for projekt- og 

problemorienteret og deltagerstyret universitetsundervisning og på den anden side de faktiske 

undervisningssituationer, den faktiske projektorienterede undervisningspraksis. Dernæst ville jeg så 

vende tilbage og genoptage den aktuelt vigtige pædagogisk-politiske diskussion af projekt-

pædagogikken og dens karakter af at være et kritisk alternativ til den 'traditionelle' 

universitetspædagogik. 

Undervejs i den lange observationsperiode, der resulterede i et omfangsrigt empirisk materiale 

(dækkende undersøgelser og procesanalyser af de mange projektgruppers arbejdsproces- produkter, 

projektgruppesituationer/plenumsituationer/kursussituationer/eksamenssituationer, typiske 

interaktions- og kommunikationsstrukturer, 'lærer' - 'elev' roller/kønsroller mv.) fremstod 

problemerne og de typiske træk i det projektorienterede undervisningsmiljø afgjort både som 

konkrete og komplicerede. 

Men det fremstod også som kompliceret i den forstand, at der blev observeret et stort svælg 

mellem den projektpædagogiske teori, ideologi og terminologi og så den faktiske praksis.  

De projektpædagogiske begreber var ikke dækkende som begreber som den faktiske praksis. 
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Derfor blev det nødvendigt ikke alene, som planlagt, at analysere praksis og herfra vende 

tilbage til den pædagogisk-politiske diskussion, men også nødvendigt, knap så planlagt, at vende 

tilbage til, og kritisk analysere, selve den projekt-pædagogiske baggrundsteori. Afklare dens 

principper, begreber og forestillinger. Afklare den intenderede praksis og indplacere debatten om 

'det alternative' heri. 

Disse mere teoretiske aspekter af projektet blev det muligt for mig at uddybe, fordi jeg i 

perioden fra januar dette år støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd, ved siden af fortsatte 

empiriske undersøgelser, har kunnet fortsætte studierne i den projektpædagogiske baggrundsteori. 

I denne bogs indledende kapitler beretter jeg såvel om det empiriske som det teoretiske felt. 

Men ellers er den Del I af bogen, der her foreligger, den teoretisk debatterende del, der omhandler 

netop de didaktisk teoretiske og teoretisk-metodiske aspekter som observationer af praksis 

nødvendiggjorte og svælget mellem den intenderede og den faktiske praksis fremprovokerede. 

Omend det kan forekomme skævt i forhold til min udførelse af projektet at starte i det sidst 

tilkomne, nemlig analyse af 'det teoretiske felt', og først siden hen (i den kommende Del II) 

fremkomme med praksisbeskrivelser og analyser af 'det empiriske felt', har jeg af 

fremstillingsmæssige grunde dels fundet en opdeling af bogen i to dele nødvendig, dels fundet det 

mest overskueligt at starte i det teoretiske og teoretisk intenderede. 

Og omend jeg flere gange undervejs i fremstillingen må nøjes med at henvise til en 

kommende empirisk Del II, samtidig med at jeg omtaler de sammenhængende helheder, håber jeg at 

oversigten i de indledende kapitler muliggør en fornemmelse af denne sammenhæng, men 

naturligvis også at den nærværende Del I, i sig selv, må have interesse og være udtryk for en hel-

hed. 

 

Jeg har i den forløbne periode, såvel i de empiriske som teoretiske faser af projektet, arbejdet 

alene og står følgelig som eneansvarlig for projektets udførelse, gennemførelse og rapportering. 

Men heldigvis har det ikke betydet at jeg undervejs har været helt alene med det - heldigvis 

har jeg ikke måttet savne engagerede diskussionsgrupper og konstruktiv kritik af mit forehavende. 

En tak retter jeg derfor til de studenter- og lærergrupper på de Sproglig-pædagogiske 

basisuddannelser jeg har fået lejlighed til at følge og diskutere med, og ikke mindst en tak til 

basisuddannelsens storgruppesekretær Helle Mousten. 
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En særlig tak til lærere og studenter, og 'tutorgruppe' på den Sproglig-pædagogiske 

basisuddannelse 1980-81, den storgruppe der mest deltog i projektet og i mangt og meget var med 

til at forme den empiriske fase. 

For engagement, konstruktive diskussioner og kritik undervejs i projektet, for kritik af 

arbejdspapirer og her til slut af manuskriptet til den her foreliggende teoretiske del, takker jeg 

Gunhild Agger (AUC), Staf Callewaert (Københavns Universitet) Chresten Kruchov (Danmarks 

Lærerhøjskole) og Henning Salling Olesen (RUC). 

Og endelig skylder jeg instituttets sekretærer Birthe Libergren, Kirsten Mathiesen og Grethe 

Johansen tak for praktisk hjælp og indskrift af manuskriptet. 

 

Oktober 1983  

Karen Borgnakke 
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Kapitel 1 

  

INDLEDNING 

 

Da studenteroprøret tog fart - dengang i -68 - var det en del af en mere omfattende anti-

autoritær bevægelse. På universiteterne betød det kamp mod professorvældet, mod det elitært-

autoritære og borgerlige universitet, mod dets styringsstruktur og indhold. Det betød samtidig en 

politisering af studenter på andre områder end det universitets-interne. Mange kritiske studerende 

engagerede sig i disse år i udadvendt politisk arbejde i de nye bevægelser og i partier. 

Samfundet og verden udenfor trængte ind på universiteterne og studenterne sprængte rammer 

indefra; dvs. nogle grupper af studerende sprængte nogle af rammerne. Der var paroler og krav, der 

umiddelbart og mærkbart fik konsekvenser, fx. kravet om 50 % studenterindflydelse i alle styrende 

organer. Det blev nu ikke alle organer de studerende fik 50 % indflydelse i, men de fik det i de 

nyoprettede studienævn. 

 

Studenternes nye aktionisme, nytilkæmpede pladser (både de formelle og de mere uformelle), 

gav ind imellem studerende oplevelse af magt og reel indflydelse, der mange år efter kunne stå 

ganske stærkt i erindringen. Som f.eks. en 'studenteroprører' fra Århus Universitet formulerede det 

ti år efter: 

 

"På Idehistorisk Institut blev der oprettet studienævn og 

studentermøder endnu inden den nye styrelseslov. Og da vi 

med den nye styrelseslov ikke fik 50 % indflydelse på 

fakultetsniveau, trak vi os ud af fakultetet og dannede "Det 

humanistiske Exilfakultet". Dagsordenen og mødeformen var 

stort set som i fakultetet, hvor lærerne nu sad alene tilbage. 

Men det var en stor magtoplevelse, når de gamle professorer 

kom før og efter fakultetsmøderne og spurgte, hvad vi ville 

sige til den ene eller den anden beslutning".  

(Torben Hviid Nielsen, 1979).  1) 
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Ikke alle grupper af studerende deltog på denne måde i de anti-autoritære kampe og aktioner 

eller nåede at få del i magtens (magtoplevelsens) momentvise glæder. Ikke alle studentergrupper 

oplevede overhovedet studenteroprørernes egne samværs- og formidlingsformer som antiautoritære. 

Det er fx. et gennemgående træk ved aktive kvindelige studerendes erindringer om dengang i -68, at 

et af de store erkendelsesskred kom da de gennemhullede myter om det anti-autoritære oprørs 

karakter af anti-autoritet. De indså og påpegede, at det på alt for mange måder var en videreførelse 

af de patriarkalske autoritetsstrukturer. 

Enkelte kvinder (kvindegrupper) påpegede det mens det hele foregik, men det var unægteligt 

først i de senere (og mere selvkritiske) 70'ere, at der for alvor blev reflekteret videre ud fra f.eks. 

følgende universitetskritiske bemærkninger om lighederne mellem før og efter -68: 

 

"Nogle havde været dygtige til at diskutere de liberalistiske 

ideer og forestillinger, nu var det for en stor del de samme, 

der var dygtige til de marxistiske. Nogle havde været helt 

med på den med at knokle andre ned for at nå den borgerlige 

top: professor amanuensis. Den var de stadig med på, men nu 

var de desuden marxister. Og timerne ... de formede sig som 

forelæsninger, hvor læreren havde dialoger med de to - tre 

såkaldt kvikkeste elever. Resten sad i tavshed bange for 

hinanden bange for at dumme sig. Det sidste var der rig 

lejlighed til, da diskussionerne som altid formede sig som 

intelligenskonkurrencer på et ubrudt abstrakt og upersonligt 

plan". (Elisabeth Rygaard 1973). 2) 

 

Hvis studentermassernes bevidsthed, handle- og aktionsformer var blevet politiseret gennem 

studenteroprøret og de faser i studenterbevægelsen, der fulgte, så var oplevelserne af de mange 

undervisningshverdage, der også fulgte knap så berørt af antiautoritet og aktionisme. Selve den 

'normale' pædagogiske praksis var lidet berørt af studenteroprøret - til gengæld var den nok så 

berørt af de gradvise forandringer og reformer, der slog igennem i de grundlæggende dele af 

uddannelsessystemet. Hvor der udgik mange, også forskelligt rettede, politiserings-tendenser og 

krav fra studenteroprøret, var især kravet om en demokratisering af styringsforholdene på 

universiteterne, et krav som såvel venstreorienterede studenterorganisationer som den mere 
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teknokratisk betonede statslige progressivitet kunne mødes om - i en taktisk enighed om strukturelle 

ændringer af de helt utidssvarende universiteter. 

Roskilde Universitetscenter var strukturelt i overensstemmelse med den nye planlægning og 

rationalisering af uddannelsessystemet. Der blev planlagt basisuddannelser - der udskød studievalg. 

Flere afgangstrin - der hindrede for stort ressourcespild ved frafald. Der blev gennemgående kortere 

uddannelser, der igen mindsker spildet af arbejdskraft, der er bundet i uddannelsessektoren. (Ole G. 

Hansen 1978).  3) 

Oprindeligt blev RUC planlagt med en disciplinorienteret basisuddannelse, men den blev, som 

bekendt, i sin endelige udformning projektorienteret. 

 

"RUC'S start i sommeren 1972 betegne- 

de en ny fase i den statslige uddannelsesplanlægning, nemlig 

en fase, hvor alle de dengang svagt udviklede planlægnings 

ideer skulle prøvekøres eksperimentelt, inden der for alvor 

skete reformer på de gamle universiteter" 

(Rasmussen, Valentin, Steensberg, 1977).  4) 

 

Det var i uddannelsesplanlægningen, affødt af de ændrede samfundsmæssige krav til 

uddannelses- og kvalifikationsstrukturerne, det taktiske samarbejde mellem 

studenterorganisationerne og de statslige reformatorer kunne ses. I selve den faglige og politiske 

udfyldning og perspektivering af planlægning, eksperimenter etc., optrådte dernæst naturligvis 

markante forskelle mellem 'samarbejdspartnerne'. Men når vi nærmer os universiteternes indre 

arbejde, det daglige undervisnings- og formidlingsarbejde - det være sig projektorienteret som på de 

nye centre eller blot ændrede undervisningsformer og studieplaner på de gamle universiteter - er det 

imidlertid et spørgsmål om man i egentlig forstand kan tillægge studenteroprøret og 

studenterbevægelsen en didaktisk og konkret pædagogisk politisk orientering. Såvel som det er et 

spørgsmål om den nye statslige planlægning kunne siges at have didaktisk og konkret pædagogisk 

orientering. 

Hvis de nye universitetscentre strukturelt set, eller blot på tegnebrættet, var et udtryk for 

planlagt og kontrollerbar reformvillighed, som det første stykke kunne få følgeskab af ven-

streorienterede studenterorganisationer, så var centrene samtidig i sin faktiske pædagogiske praksis 

anderledes end på tegnebrættet 
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Og hvad der er nok så vigtigt: RUC og AUC viste sig i praksis at blive til uddannelsessteder 

der både kunne 'kontrolleres' og slet ikke kunne 'kontrolleres'. Og hvad der var kontrollerbart og 

hvad der ikke var, det viste sig at være noget andet end det forventede. 

I den forstand var centrene, RUC i højere grad end AUC, et uddannelsesmæssigt eksperiment 

med eksperimentets kendetegn: en kompliceret sammensætning af forudsigelighed og 

uforudsigelighed. 

Mange politiske grupperinger har haft markerede meninger om de nye universitetscentres 

struktur og praksis. Og sjældent er der vel grebet så ofte og så voldsomt politisk ind overfor et 

'anerkendt' eksperiment som overfor RUC. 

Men i reglen har disse meninger og indgreb fortalt meget mere om meningsbærerne og deres 

politiske motiver end om selve den praksis på centrene, som indgrebene skulle rettes mod. 

 

Når studerende i flere omgange har markeret sig studenterpolitisk mod overgrebene på RUC, 

har staten i reglen svaret igen med yderligere 'besparelser' og politiske disciplineringer. Udover 

indgrebenes konkrete effekter påvirkede de samtidig den offentlige meningsdannelse til opfattelsen: 

På centrene (mest RUC) foregår det ukontrollerbare, der skal kontrolleres. 

Det ukontrollerbare havde også venstrefløjens bevågenhed. 

Stort set har den statslige reaktion været præget af erfaring med og forventning om det 

ukontrollerbare, der derfor blev det kontrollerbare, idet man forsøgsvis anvendte strategien fra stu-

denteroprørets dage: De meget højtråbende skal dæmpes en anelse, koncentrere sig om 

reorganiseringer, planlægning og studier, fungere som kontrollerbare produktudviklere. 

 

De højtråbende havde også venstrefløjens bevågenhed. Men ingen af parterne har officielt 

politisk ofret det de forventede at være kontrollerbart særlig megen opmærksomhed. 

Efter snart mange år på centrene som underviser, uddannelsesforsker og deltager i praksis, er 

det min overbevisning, at det oversete er det væsentlige: nemlig at selve eksperimentet i praksis (og 

i modsætning til de teorier og ideologier, der omgærder den) har haft utroligt mange ligheder med 

de gamle universiteter, og således ikke været det alternativ det skulle/kunne/burde have været. Men 

centrene har synliggjort ligheder og problemer forbundet hermed. Dvs. undervisningshverdagene 

har synliggjort mange af de faglige, pædagogiske og sociale problemer og konflikter der i øvrigt er 

karakteristisk for universitetsundervisningen. 
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De projektorienterede studiers (og hermed projektpædagogikkens) praktisk pædagogisk-

politiske betydning ligger heri: Universitetets 'skjulte læreplan' er kommet op til overfladen og 

fremstår for de implicerede parter som problem, de tilstræbte demokratiseringsprocessers reelle 

omslag/mangel på samme er ligeledes blevet mere synlige. 

Lighederne og de offentliggjorte problemer har vist sig at være centrenes styrke og er nu, lidt 

uventet, blevet til det der slet ikke kan kontrolleres isoleret set og især ikke hvis man politisk 

ideologisk fastholder, at centrene er noget helt særligt, nogle uddannelsespolitiske urocentre og 

'problembørn'. 

Det politiske problem på centrene, som på de gamle universiteter, der i virkeligheden er det 

ukontrollerbare, er ikke de højtråbende, den kritiske studenteravantgarde og deres aktionsformer. 

Hvis den repressive tolerance overhovedet bør nævnes som en bevidst (statslig) strategi så 

anvendes og virker den i så fald kun overfor avantgarden. og den er på sin vis 'uproblematisk'. 

Det har derimod vist sig problematisk, at der samtidig med oprettelsen af centrene blev 

modtaget flere studerende, der blev væsentlig mere synlige af at komme i mindre og overskuelige 

grupper, omgærdet af 'aktiv medbestemmelse' og 'alle i gruppen skal bestå'. 

 

Stik modsat de overfyldte auditorier på de helt gamle (og altså utidssvarende) universiteter. 

Den for universitetsinstitutionen grundlæggende elitære struktur (form og indhold) gjorde i den 

grad selektionen til et naturligt element i det hele, at sidekammeratens frafald blev en nødvendig del 

af kvalificeringen. 

På centrene er der naturligvis også frafald, grundlæggende virker selektionerne også her, såvel 

som der også her er eksamen, selv om man kalder det 'evaluering'. Men læreprocessernes eksamens 

rettethed udstilles som problem i dilemmaet mellem tvungen eksamen og tvangfri diskussion. 

Og hvad skal planlæggere, reformatorer og andre statsforvaltere dernæst stille op med alle de 

studerende, der faktisk består, efter at de 'pænt' har lavet samfundsrelevant projektarbejde, til dels 

har indhentet såvel teoretiske som praktiske erfaringer på området, bliver 'pænt' modtaget af 

erhvervslivet, eller 'pænt' stiller sig op i køen af arbejdsløse akademikere. 

Det er vel sådanne problemer, som de seneste regeringer (med for tiden Bertel Haarder i 

spidsen) forgæves forsøger at kontrollere, samtidig med at de - af magtpolitiske og ideologiske 

grunde? - stædigt fastholder at centrene er særligt besværlige, politiske og ukontrollerbare. Er 

problemet først isoleret til et tilfælde, er det halvt løst, kunne devisen lyde for den strategi. 

Men problemet er ikke et isoleret tilfælde. 
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Det har da også vist sig, at hver gang der optrådte et påstået nyt problem med de rebelske 

centre, så har man med stigende sikkerhed bag meningsrytteri og indgreb kunnet forvisse sig om, at 

det var et problem, der eksisterede magen til på de gamle universiteter - dog her blot i omfang tifold 

større. 

Dette gælder ikke mindst de meget aktuelle nedskæringsdiskussioner, der rammer humanioras 

placering, status og indhold, det være sig i forbindelse med centrenes basisuddannelser eller som 

fag på de gamle universiteter. 

At foreslå den humanistiske basisuddannelse nedlagt på RUC, drejer sig tydeligvis om det 

langt mere omfangsrige problem: humanioras placering på universiteterne i det hele taget. 

Og netop her i denne diskussion er en betoning, man næppe ville have forventet ved RUC-

eksperimentets start, af 'de ubrydelige bånd' og 'slægtskabet' mellem de nye og de gamle 

universiteter fremkommet i den offentlige debat som en vægtig del af det kritiske modargument 

mod nedlæggelse af humaniora på RUC:  

Hvis RUC - hvis universiteter - skal bestå som universiteter, kan humaniora ikke fjernes. I så 

fald har det intet med et universitet at gøre. 

Når man fra officiel politisk side i positiv forstand har forsøgt at fremme 

demokratiseringsprocesserne og videreudviklingerne, så har man samtidig været nødt til at tage 

stilling til eventuelle demokratiseringsprocesser på de gamle universiteter også. Her i 

samtænkningen har reformatorerne sandsynligvis stødt på næsten uoverstigelige vanskeligheder 

med den konsekvens, at samtænkningen ophørte eller i hvert fald stoppede som nytænkning. For de 

gamle universiteter kan stadig noget helt særligt - hvis de lades uberørt - der har vist sig helt 

uvurderligt for planlægningen i de nuværende politiske krisetider med nedskæringer etc.: De kan 

administrere selektionen i stort som i småt med klassisk ynde og værdighed, så de elitære tendenser 

ikke vækker unødig opsigt, men fremstår som de begavedes nødvendige diskussioner om 'niveau', 

'videnskabelighed', 'traditioner' osv. 

Den klassiske ynde eller værdighed har på det seneste besnæret ikke alene som forventet de 

højre-politiske uddannelsesreformatorer, men også mere venstreorienterede kritiske lærere og stu-

derende. Af bar iver for nu (endelig) at forholde sig kritisk reflektorisk til de sidste ti års strukturelle 

ændringer, reformer og reformismer, har endog gamle 'studenteroprørere' pustet liv i diskussionen 

om niveau og videnskabelighed, som den standbevidstes tale om det faglige niveau, der står i fare 

for at blive sænket med den nye projektorienterede pædagogik på centrene og på de delvist ændrede 

humaniora fag ved de gamle universiteter. 



 15 

 

Med disse indledende bemærkninger skulle denne bogs temaer være strejfet. De mange 

ligheder, slægtskaber og traditionsoverføringer fra de gamle til de nye humanistiske universitetsmil-

jøer, således som de viser sig i den nye - projektorienterede - pædagogiske praksis, er et hovedtema.  

I forlængelse heraf diskuteres de pædagogisk-politiske implikationer, de faktiske men hidtil 

oversete ligheder kan siges at have haft for udviklingen og praktiseringen af den nye 

universitetspædagogik. 

 

At undersøge og analysere de grundlæggende ligheder indebærer naturligvis, at man i første 

omgang tematiserer de mange strukturelle og organisatoriske forskelle, der eksisterer mellem de 

nye og de gamle udformninger af læreprocesserne - og at man lodder dybden af disse forskelles 

konsekvenser. 

I forhold til andre bøger og undersøgelser på det universitetspædagogiske område har jeg 

foretaget en forskydning af synsvinklerne og interessefeltet. 

Der lægges ikke hovedvægt på uddannelsesplanlægningen, uddannelsesstrukturer, derimod på 

universitets indre arbejde, den skjulte læreplan og synliggørelsen af den, den daglige undervis-

ningssituation, som den tager sig ud i praksis. 

Det indebærer, at de projektorienterede studieforløb anskues som en faglig og social 

læreproces, således som den udfolder sig i sin konkrete kompleksitet. Den kritiske refleksion over 

studenteroprøret/studenterbevægelsens medvirken til anti-autoritær autoritetsudøvelse og de 

kønsspecifikke træk heri, drages derudover med ind i refleksionerne over den 'alternative 

pædagogik' og universitetets indre arbejde. Spændingsfeltet mellem de antiautoritære, deltager- og 

problemstyrede intentioner, universitetsundervisningens faktiske autoritære 

kommunikationsstrukturer og deltagernes forskellige fagligt-sociale reaktioner herpå, bliver belyst. 

I den forbindelse bliver det nødvendigt også at tematisere de store forskelle mellem den 

problem- og projektorienterede baggrundsteori, den institutionelle fortolkning heraf, og den faktiske 

praksis. Her i en tematisering af baggrundsteorierne (med den mere entydige intenderede praksis, i 

modsætning til den mangetydige faktiske praksis) starter jeg min fremstilling af den nye 

universitetspædagogik og dens opgørs- og tilpasningstendenser. 

Men inden skal jeg, så kortfattet som muligt, skitsere synsvinkler og udgangspunkter for 

bogens opdeling og opbygning i en del I, der er overvejende teoretisk debatterende, og en del II, der 
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er overvejende empirisk indkredsende. Jeg skal redegøre for teori og metode, for mit erfarings- og 

eksempelmateriale, samt for den undersøgelse jeg foretog i forbindelse med mit kandidat- 

stipendium i 'Den nye universitetspædagogik' på Aalborg Universitetscenters Sproglig-pædagogiske 

basisuddannelse 1980-81. 

Det vil forhåbentlig gøre den fortløbende læsning mere overskuelig og gøre det muligt at læse 

rundt i kapitlerne efter tid, lyst og behov uden af den grund at miste hovedtemaer og overblik. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTER til kapitel 1 

 

1)  Torben Hviid Nielsen: "Af en ungdomsoprørers erfaringer, (eller) findes der en 

marxisme", i Kontext nr. 38, 1979, s.14. 

2)  Elisabeth Rygaard: "Om livet på universiteterne", Vindrosen nr. 2, 1973, s. 73. 

3) Ole G. Hansen: "Studenter i bevægelse 1968-78", DSF-forlag 1978, s. 68.  

 For en yderligere gennemgang af det danske studenteroprørs udviklinger og senere 

grendelinger se bl.a. denne bog I. del, s.13-90. 

4)  Rasmussen, Steensberg, Valentin: "Studenterbevægelsens politiske udvikling ved KU og 

RUC - indledning, udvikling 1971-76, i Häften för Kritiska Studier nr. 2, årg. 10, 1977, 

s. 33 ff. 
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Kapitel 2 

 

  

UDGANGSPUNKTER OG PROBLEMSTILLINGER 

 

Forsøgsundervisning, inspireret af de problem- og projektorienterede pædagogiske teorier og 

principper, er i de sidste ti år blevet foretaget, ikke alene på de meget omtalte universitetscentre, 

men også - og i et stigende omfang - inden for de etablerede dele af det videregående 

uddannelsessystem. 

I takt hermed kan man notere et stigende behov for en problematisering og afklaring af, hvori 

dette 'særlige' eller det 'alternative' ved den problem- og projektorienterede undervisning består. 

Afklaring af de bagvedliggende projektpædagogiske teorier og principper og den didaktiske 

tænkning, der herigennem kommer til udtryk, kan foretages - i den forstand at teorierne selv kan gø-

res til genstand for systematisering, kritisk refleksion og analyse. Men man kan ikke alene på et 

kritisk teoretisk niveau nærme sig afklaring af karakteren af de læreprocesser den problem- og 

projektorienterede undervisningspraksis lægger op til eller resulterer i. 

I praksis viser det sig nemlig, at projektpædagogikken og dens principper i de mange konkrete 

forsøg omformes i forskellige varianter. Og disse forskellige varianter bærer igen afgørende præg af 

de forskellige institutionelle bindinger, fortolkninger og målretninger. 

Selv har jeg erfaret, hvor forskelligt projektpædagogikken i praksis kan tage sig ud ved i de 

sidste ti år at have deltaget (i kortere eller længere perioder) i projektorienterede 

undervisningssammenhænge på eksempelvis: højskole, den Naturvidenskabelige Basisuddannelse 

(RUC), den alternative integrerede 1. del-dansk (Københavns Universitet), de humanistiske 

basisuddannelser (AUC), handelshøjskolen (København), Uddannelse for fysio- og ergoterapeuter 

(Odense og Århus). 

På et plan må de erfarede forskelle beskrives i meget tæt relation med forskelle, der vedrører i 

hvert fald følgende tre aspekter: a) de konkrete deltagergrupper (lærer- og elevgrupper), b) de 

konkrete fag/emner (fag/emne-kombinationer), c) projektarbejdernes omfang, projektperiodernes 

længde m.v. 

Men samtidig må nogle afgørende forskelle fastholdes som primært institutionelt betingede, 

dvs. forskelle som ikke berøres synderligt af forskellige deltagergrupper, fag/emner etc. F.eks. 
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har jeg iagttaget afgørende forskelle, form - som indholdsmæssigt, på de læreprocesser de 

projektorienterede forløb resulterede i, alt efter om forløbene var eksamensgivende / 

eksamensorienterede eller ej. Ligeledes har jeg iagttaget markante forskelle på form og indhold alt 

efter om de projektorienterede forløb indgik i kompetencegivende 'erhvervsorienteret' forløb eller 

ej. 

Alene pga. de institutionelt betingede forskelstræk (træk som kan kaldes institutions- og 

systemimmanente) vil der ofte være 'en verden til forskel' på hvordan projektpædagogikken og dens 

principper fortolkes og forvaltes i eksempelvis en højskole- og i en undervisningssammenhæng 

inden for det videregående statslige uddannelsessystem. 

 

Forudsætningen for en forståelse af de institutionelle særtræk og overordnede betingelser og 

disses indvirkninger på de konkrete læreprocesser er, at man betragter selve institutionaliseringen 

som en proces. 

Institutionel fortolkning og målretning af projektpædagogikken er andet og mere end et filter, 

institutionen er andet og mere end et gennemgangsrum, der kan identificeres en gang for alle. 

Institutionaliseringsprocessen er dynamisk, men lader sig momentvis fastfryse og illustrere. F.eks. 

kan man identificere en vigtig del af den institutionelle fortolkning af projektpædagogikken på 

universitets-centerplanen ved at se de vedtagne og nedskrevne bekendtgørelser, rammeplaner og 

eksamensregler. 

 

Vigtige aspekter vedrørende institutionaliseringen af projekt-pædagogikken 

 

I forlængelse af mine erfaringer, undersøgelser og observationer i de førnævnte forsøgs- og 

undervisningssammenhænge, vil jeg fremhæve følgende aspekter for forståelsen af projektpædago-

gikkens institutionalisering på universitetsniveau: 

 

- Der er forskellige former for, og grader af, institutionaliseringen af projektpædagogikken. 

På centrenes basisuddannelser er den problem- og projektorienterede undervisning 

efterhånden blevet indoptaget som institutionens norm, og er altså her ikke alternativ til de insti-

tutionelle normer. 

På forsøget "Integrationen" (den integrerede 1. del dansk, Københavns Universitet) har 

forløbets mange år fungeret ved siden af en traditionel disciplinorienteret 1. del. "Integrationen" 
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fungerede altså som et alternativ til den institutionelle norm. "Integrationen" fungerede samtidigt 

som et slags subkulturelt miljø i miljøet. I dette tilfælde må man tale om en relativ lav grad af 

institutionalisering af projektpædagogikken. (Ville man sammenholde dette med f.eks. pro-

jektorienterede forløb i en højskolesammenhæng, ville højskolen repræsentere den laveste grad af 

institutionalisering). Omvendt er der på centrene tale om en relativ høj grad af institutionalisering. 

 

Det, at projektforløb (proces og produkt) er direkte underlagt institutionens eksamenssystem, 

ser jeg som en binding, der forstærker de vanskeligheder, der i øvrigt kan være med at honorere 

projektpædagogikkens principielle krav om deltagerstyring, problemorientering og dens intentioner 

om selvaktivitet og selvforvaltning af læreprocesserne. 

 

- Den institutionelle fortolkning og målretning af projektpædagogikken skal konkret forstås som en 

særlig fortolkning. Derfor vil der også være forskelle mellem de to steder, der ellers på så mange 

måder bliver de sammenlignelige, nemlig RUC og AUC. 

Den særlige institutionelle fortolkning (der som sagt kan identificeres bl.a. gennem ramme-

planer, bekendtgørelser, eksamensregler) skal igen betragtes som et institutionelt forsøg på absolut 

styring af de konkrete undervisningsforløb og læreprocessernes fagligt -sociale indhold. 

Men den absolutte styring relativeres af, på den ene side lærer-studentergruppers fortolkning 

af de alment didaktisk formulerede projektpædagogiske principper, på den anden side af lærere og 

studerendes fagligt -sociale forudsætninger og interesser. 

 

- Såvel lærer- som studenter-grupper/projektgrupper besidder en relativ autonomi (som de forvalter 

på hver sin interessebestemte måde) i forhold til de institutionelle normer og målretninger. Den 

relative autonomi har afgjort sin betydning for lærere og studentergruppers bevidste med- og 

modstrategier, og for deres bevidste fagligt -sociale udfyldninger af læreprocesserne. Den relative 

autonomi har tydeligt (og i stigende omfang) haft betydning for den gruppe kvindelige studerende, 

der følte sig truet af, og aktivt ville modvirke institutionens og den universitetspædagogiske praksis' 

mandsdominerede normer. 

 

- På centrene hører projektpædagogikkens principper til institutionens åbne læreplan, men i praksis 

bliver den samtidig omformet i overensstemmelse (og i konfliktuelle brydninger) med den skjulte 

læreplan. De latente konflikter kommer i centrenes undervisningsmiljøer (i kursus- og 
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projektgruppesammenhæng) op til overfladen som sammenstød, hvis konkrete udtryk kan være 

mangfoldige og tvetydige, men grundlæggende hænger de sammen med det statslige 

uddannelsessystems dobbeltfunktioner: at kvalificere - at selektere. Eller sagt lidt mere udfoldet: 

Uddannelsessystemet skal på en og samme gang opdrage/uddanne mennesker/enkelt individer og 

kvalificere/selektere kommende arbejdskræfter. 

 

- Projektpædagogikken har tydeligt i baggrundsteorierne, og til dels også i den institutionelle 

offentliggjorte fortolkning heraf, en intenderet subjektorientering. 

Men både i den institutionelle fortolkning og i den faktiske praksis brydes den intenderede 

subjektorientering imidlertid af institutionel og systemimmanent kvalifikations-

selektionsorientering. 

 

Vigtige aspekter vedrørende de projektorienterede studiemiljøers undervisningspraksis. 

 

De mest intensive observationer og analyser af projektpædagogikkens praksis foretog jeg på 

AUC, som nævnt på den Sproglig- Pædagogiske basisuddannelse. Jeg fulgte en gruppe studerende 

på ca. 50, samt deres lærere gennem basisårets tre projektperioder, dvs. fra disse studerendes 

allerførste start på universitet september 1980 til den sidste eksterne evaluering (eksamen) 

sommeren 1981. 

Udover at jeg, der var interesseret i projektpædagogikkens praksis som undersøgelsesfelt, på 

forhånd havde en række interesser i at observere forløb på et af centrenes basisuddannelser, primært 

fordi det er her projektpædagogikken overhovedet er søgt mest konsekvent gennemført (og altså 

også mere konsekvent end på centrenes overbygnings-uddannelser), viste det sig også meget hurtigt 

i observationsperioden, at der var en lang række perspektiver i at observere helt nye studerendes 

indtræden i universitetsmiljøet. 

 

De helt nye studerende står der 'pludselig' som et fremmedelement i universitetsmiljøet. De 

nye studerende møder for dem ganske utypiske situationer og ukendte krav, der omvendt er helt 

typiske for miljøet og nærmest er blevet til det selvfølgelige for ældre studerende og lærere. 

At observere, beskrive og analysere på baggrund af observationer i introduktionsperioderne 

siger en del om de nye studerendes helt særlige situation, men det siger samtidig en hel del om det 

ganske særlige miljø, som de studerende skal socialiseres ind i. 
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Universitetsmiljøet præsenteres for de nye studerende og i denne præsentation ekspliciteres 

flere af de universitetsspecifikke karakteristika. Men gennem de nye studerendes reaktion 

På mødet med universitetsverdener udstilles miljøet også, samtidig med at konfrontationen 

mellem i hvert fald to uddannelses-institutionelle verdener åbenbares: nemlig gymnasieinstitutionen 

som de fleste studerende netop har forladt, og derfor har umiddelbare erfaringer og forventninger til 

læreprocesser fra, og universitetsinstitutionen, som de fra nu af skal lære at kende og derfor stiller 

krav og forventninger til. 

 

Det var ved i stort som i småt at følge de mange nye studerende gennem den første 

projektperiodes introduktioner, eksperimenter, forvirringer og momentvise normsammenstød og 

med skiftende krav/fravær af krav over i de næste projektperioders opstramninger, med glidende 

næsten umærkelige overgange til rutineringer og traditionaliseringer, at det blev så vigtigt at 

forholde sig til den skjulte læreplan og synliggørelsen af den. 

Og det var gennem observationer og analyser af de mange projektgruppers indbyrdes fagligt -

sociale samspil, såvel i forbindelse med projektgruppemøder som plenumaktiviteter, hverdags- som 

eksamenssituationer, at lighederne med de gamle universiteters undervisningssituationer og 

målretninger fremtrådte. 

Når jeg således efterhånden blev mere optaget af lighederne mellem undervisningssituationer i 

de. 'nye' og 'gamle' universitetsmiljøer end forskellene (og det skyldtes måske netop, at jeg 

betragtede de mange undervisningssituationer som forløb og læreprocesser) skal det understreges at 

lighedstrækkene ikke oprindeligt havde den store vægt i mine arbejdshypoteser. 

De fremhævede lighedstræk skal fastholdes som et resultat af observationer og analyser; 

resultater der blev fremprovokeret undervejs i observationsprocessen og nærmest på trods af 

universitetscentermiljøets officielle normer og terminologier. 

Jeg skal gengive en enkelt observeret detalje, der måske ikke i sig selv kan tillægges den store 

betydning, fordi det 'blot' drejer sig om ordvalg, men som alligevel er egnet som illustration af, 

hvad der menes, når jeg siger at lighedstrækkene først fremprovokeres undervejs og dernæst må 

fastholdes på trods af den officielle selvforståelse. 

Mange af de nye studerende på den Sproglig-Pædagogiske basisuddannelse (fremover blot 

sprog-pæd.) jeg fulgte, omtalte i begyndelsen af semesterstarten (i den introduktionsperiode hvor de 

udarbejdede pilotprojekter) deres projekter som 'opgaver'. 
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Der blev også af de studerende brugt andre og forskellige betegnelser i stedet for miljøets faste 

term 'problemformulering, f.eks. 'hensigtserklæring'. 

 

Af mine samtaler med projektgrupperne i denne første periode fremgik det klart, at de 

studerende ikke kunne overskue eller fornemme, hvad det egentlig indebar, at de blev bedt om at 

foretage problemformuleringer og udarbejde projekter. De spurgte meget til hvad lærerne mon 

ventede sig af dem, hvilke krav der blev stillet til produktets omfang og indhold, hvilken opgave 

lærerne ville have dem til at løse. 

I de studerendes 'oversættelse' af projekt til opgave trådte de altså selv ind som fortolkere af, 

hvad et projekt indebar. Og med deres anvendelse af termen 'opgave' skulle inkluderes alle de 

associationer man i øvrigt kan have i forbindelse med denne term, dvs. lærer-emne-styret besvarelse 

- opgaveløsning. 

I en samtale med en af projektgrupperne (der beskæftigede sig med studenteroprøret og 

Herbert Marcuse) fortalte disse studerende, at de (med deres egne formuleringer) 'meget hurtigt 

havde besluttet sig til at de ville informere mere end de ville analysere'. 

En af de studerende understregede, at de havde 'bestræbt sig på at være så objektive som 

muligt', de ville vise 'ungdomsoprøret sådan som det faktisk var'. Det gav anledning til en dis-

kussion om objektivitet - og spørgsmål til om de kilder projektgruppen så brugte pr. definition 

kunne siges at være objektive. 

Den studerende, der før blev refereret til, fortsatte argumentationen således: 'Opgaver skal 

være objektive og først til slut skal man give sin mening til kende, men egentlig er "jeg-

formuleringer" af det onde'. Hans argumenter mødte spredt modstand fra nogle af gruppens øvrige 

medlemmer, men han fastholdt, og fik gennemslagskraft på sin argumentation, der dog til slut 

samtidig indeholdt en problematisering: 'Nåh ja det kunne da godt være at det var fordi han i skolen 

og gymnasiet havde fået de krav pumpet i hovedet, og så kan man ikke abstrahere fra det'. Men han 

mente stadigvæk, at det var rigtigste kun at videregive facts om ungdomsoprøret uden analyse og 

diskussion. 

 

Siden hen, i projektperioderne der fulgte, fik de studerende lært terminologien omkring 

projektpædagogikken: der skrives og tales nu mere konsekvent om 'problemformuleringer', der 

udarbejdes 'projekter' og ingen taler mere om 'opgaver'. Men mine analyser af projektrapporterne og 

af de afsluttende evalueringer viser, at de studerendes produkter i et meget stort omfang (naturligvis 
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ikke uden undtagelser, men som tendens) stadig har de karakteristiske opgave-præg: de er mere 

reproduktive end bearbejdende, mere refererende og beskrivende end analyserende, mere em-

neorienterede end problemorienterede. 

På trods af de officielle - og nu også af de nye studerende indoptagne - alternative 

benævnelser der omgærder praksis, produceres der altså stadig opgaver også i den mere traditionelle 

forstand. I sprog-pæd. storgruppens tilfælde klarer de fleste projektgrupper sig godt nok endda, også 

til evalueringerne. Bl.a. fordi de forstår at pendle mellem polerne, det alternative og det 

traditionelle, med en for elever/studerende så karakteristisk realistisk dobbeltbevidsthed og 

situations-klogskab. 

Enkelte projektgrupper, viste det sig, kom dog meget voldsomt i klemme både i 

projektforløbet og under evalueringerne. Bl.a. fordi gruppemedlemmerne ikke formåede at 

gennemskue (endsige videregive) en faktisk karakteristik af deres 'projekt-rapport' måtte en 

projektgruppe under evalueringen stiltiende lade sig sætte skakmat, bl.a.. censors kritiske 

bemærkninger om, at de havde produceret 'noter' og 'gymnasiefristile som de lidt for flot havde 

kaldt arbejdsrapport og projektrapport. 

 

Hele sprog-pæd. forløbet og de mange projektgruppers udvikling fra introduktionsperiodens 

start til den afsluttende evaluering skal med detaljerede beskrivelser og resultater fra mine 

observationer og undersøgelser nøjere gennemgås i bogens del II, den empiriske del. 

 

De overordnede problemstillinger der står til behandling i den empiriske del, skal jeg her 

fastholde som følger: 

 

- I projektmiljøerne synliggøres i øvrigt traditionelle (også blot brugt i betydningen i øvrigt kendte) 

forskelle i fag- og videnskabsforståelser. Arbejdsdelingen mellem det, der af lærere og studerende 

opfattes som 'det faglige' og det, der opfattes som 'det sociale' kommer op til overfladen. I takt 

hermed bliver striden mellem at tage et fagligt-processuelt eller et pædagogisk-processuelt 

udgangspunkt mere åbenbar. 

 

- I projektmiljøerne synliggøres forskelle mellem 'lærerens røde tråd', lærerens faglige 

perspektivering og de studerendes. Men også karakteristiske forskelle i studentergrupperne, for-

skelle mellem de meget talende og de mere tavse studentergrupper, forskelle mellem de mandlige 
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og kvindelige studerende (mellem kvindegrupper og blandede grupper) kommer frem, og fremstår 

som problem i og for miljøet. 

Frem for alt bliver de dobbelte og modsatrettede opfattelser af læreprocesserne synlige, 

ligesom den åbne og den skjulte læreplan bestandigt kommer i åbenlys konflikt med hinanden. 

 

- I selve projektarbejds-processerne forekommer tre kardinalpunkter, hvor den åbne og den skjulte 

læreplan især kommer i indbyrdes konflikt. 

Det drejer sig om følgende: 

 

1.  Når projektgruppen/vejlederen skal bevæge sig fra den overordnede temaramme/det 

overordnede emne til ideer og udvælgelse af et problem. Når der skal opstilles en 

problemformulering. 

2.  Når projektgruppen er i færd med at afslutte undersøgelsen og skal foretage endeligt 

valg af formidlingsform, endeligt valg af referencer og udgangspunkter. 

3.  Når projektgruppen/vejlederen bevæger sig fra den interne til den eksterne evaluering, 

dvs. fra ikke-eksamen til eksamen. 

 

I disse tre kardinalpunkter bliver karakteren af den læreproces projektarbejdet har lagt op til, 

og graden af det 'alternative' afsløret, ligesom det hyppigt er omkring de beslutninger, der skal tages 

i de tre nævnte faser/kardinalpunkter, at lærere og studerende videregiver deres opfattelser af 

læreprocessernes indhold og mål. Kardinalpunkterne er vigtige for den enkelte projektgruppe og 

vejlederen, såvel for storgruppen som helhed. 

 

- Projektarbejdets pædagogisk-politiske betydning ligger som indledningsvist sagt, for så vidt heri: 

Den åbne og den skjulte læreplan kommer åbenlyst i konflikt med hinanden, ligesom de enkelte 

projektgruppers forhold til storgruppen, til projekt-miljøet, til universitetsmiljøet sætter nye som 

gammelkendte problemer på dagsordenen. I projektmiljøerne fremprovokeres analyse og 

stillingtagen til læreprocesserne og de fagligt metodiske problemer i langt højere grad end i de 

klassiske universitets-undervisningsmiljøer. 
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- Især i det projekt- og problemorienterede undervisningsmiljøs plenumsammenhænge og i 

kursusundervisningen, bliver lighedstræk mellem de gamle og de nye universiteters undervisnings-

situationer tydelige. Det vedrører såvel interaktionsmønstrene som kønsrollemønstrene. 

 

- De centerstuderende lever på sin vis på en og samme gang i to universitetsverdener. De fører et 

fagligt-socialt studenterliv på projektgruppeplan og et andet på storgruppeplan. Det er i livet i 

projektgrupperne at kimen til det nye skal findes.  

 

- Men også i projektgruppernes interne arbejdsproces og produkter anes de gamle universiteters 

indlæringsnormer og organiseringer af læreprocesserne. Det har jeg kunnet iagttage som 

læreprocesser der for nogle projektgrupper blev af overvejende reproduktiv karakter med værk- og 

lærebogsorienteringer, for andre projektgrupper blev læreprocessen af mere bearbejdende karakter. 

Kun i de få tilfælde er der tale om problemorienterede læreprocesser i egentlig forstand. 

Med de nu nævnte forskelle mellem iagttagelser af karakteristiske og konstituerende træk ved 

den projektorienterede undervisningssituations praksis og den terminologi, der omgærder 

selvsamme praksis, fremprovokeres endnu en konfrontation, nemlig en konfrontation hvor faktisk 

praksis sammenholdes med den bagvedliggende projektpædagogiske teori og dens principper. 

På samme måde som jeg fastholder, at de iagttagede lighedstræk (mellem de gamle og de nye 

undervisningssituationer) er et - af praksis fremprovokeret - observations- og analyseresultat mere 

end det er en forudbestemt tese, jeg gennem undersøgelse har søgt at be- eller afkræfte, fastholder 

jeg at selve nødvendigheden af at konfrontere teorien med praksis er et observations- og 

analyseresultat mere end det er en del af en forudbestemt teori-praksis diskussion. 

 

At bevægelsen i dette tilfælde går fra praksis tilbage til teorien er det af flere grunde 

nødvendigt at understrege. 

For det første fordi bevægelsen fra praksis til den givne teori, der kan siges at omgærde 

praksis kommer til at bryde den arbejdsdeling og det mønster vi som oftest følger i vores pæda-

gogisk-teoretiske eller pædagogisk-politiske diskussioner. 

Som oftest bindes vi til at reproducere en arbejdsdeling, hvor vi enten diskuterer ved at 

sammenholde den ene (alternative) pædagogiske teori med den anden eller ved at sammenholde den 

ene type pædagogiske praksis med den anden. Mønstret for den teoripraksis diskussion der dernæst, 

som oftest, føres finder sit forankringspunkt i det pædagogisk-teoretiske og 'afklaringsdiskussionen' 
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belægges med formålet at genfinde, illustrere principper og begreber i praksis ved at anvende de 

givne teoretisk formulerede principper som dækkende om praksis. 

Denne arbejdsdeling og dette mønster brydes når man bevæger sig fra (en given) praksis 

tilbage til den givne teori og analyserer det spændingsfelt - og de modsætninger - der eksisterer 

herimellem. Samtidig belægges analysen også med formålet at problematisere den givne teori fra et 

praksisstandpunkt. 

For det andet vil bevægelsen fra praksis (tilbage) til teorien stille et andet sæt af empiriske 

problemstillinger centralt, og disse vil igen kræve andre teoretiske og metodiske tiltag for at kunne 

belyse den praktiske vekselvirkning mellem teori og praksis. 

Bevægelsen fra den 'projektpædagogiske' praksis til den projektpædagogiske baggrundsteori 

stiller krav om en - i forhold til de empiriske problemstillinger - genstandsfølsom teoretisk 

refleksion, der meget vel kan føre os over i helt andre teoridannelser, begreber og forklaringer end 

de, der er indrammet af den pædagogiske baggrundsteori. Den pædagogiske baggrundsteori bliver 

selv en del af det empiriske genstandsfelt for så vidt dens omsættelighed diskuteres. 

 

Hvilke aspekter der ligger gemt heri, og hvordan jeg har tænkt mig at opløse kompleksiteten i 

enkelt-dele skal jeg uddybe og kommentere i det følgende. 

 

Aspekter vedrørende teoretiske og metodiske problemer 

 

Ved at foretage observationer og undersøgelser af en pædagogisk praksis, der officielt er 

udformet efter en bestemt, og identificerbar pædagogisk teori med et sæt af pædagogiske 

principper, kan observationer, undersøgelsesresultater og analyser i sig selv indeholde 

problematiseringer af den pædagogiske teori, dens begreber og principper. 

Den stadige vekselvirkning mellem pædagogisk teori og praksis er følgelig i sig selv et 

problem, der i undersøgelsen gøres til genstand for refleksion (dernæst kan man vælge at udarbejde 

mere eller mindre dybtgående analyse heraf). 

 

Vekselvirkningen udspiller sig konkret omkring - i det mindste - tre led: 
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De problemer, der dernæst kunne stå til belysning handler om: en pædagogisk teoris grundlag, 

indhold, omsættelighed, den dynamiske ikke-entydige bevægelse fra teoriens fremstilling af og fo-

restillinger om praksis - det jeg, inspireret af kommunikationsteoretiske analyser og begreber, 

vælger at kalde den pædagogiske teoris intenderede praksis - over institutionens forvaltning/ 

fortolkning, lærere og elevers forvaltning/fortolkning af den projekt-pædagogiske teori og dens 

principper, til de sidstnævnte forvaltninger/fortolkningers konsekvenser og praksisindhold. De 

sidstnævnte forvaltninger/fortolkninger og konsekvenser viser sig i forbindelse med den faktiske 

praksis. 

Spændingsfeltet drejer sig følgelig om den intenderede praksis på den ene side og den faktiske 

praksis på den anden side. 

 

Alt efter i hvilket af de i opstillinger skitserede tre led man fastfryser selve analysen (og point 

of view) vil analyse-objektet skiftevis være: teorien selv, (eksempler på) institutionalisering af 

projektpædagogikken, (eksempler på) sammenstødet mellem de institutionelle objektive betingelser 

for de intenderede alternative læreprocesser og subjekternes indgåen i og påvirkning af 

læreprocesserne. 

Spændingsfeltet drejer sig følgelig også om de objektive (herunder de institutionelle) 

betingelser på den ene side og de subjektive betingelser på den anden side. 

INTENDERET PRAKSIS FAKTISK PRAKSIS 

Den særlige institutionelle 
fortolkning/forvaltning af  
teori og principper. 
 
 
Den særlige lærergruppes 
fortolkning/forvaltning af  
bagvedliggende teori og af  
den institutionelle fortolkning. 
(Institutionens grænser og 
muligheder).  

Didaktisk-pædagogisk  
teori.  
Teoretikerens  
fremstilling  
og formidling af  
teori og principper.  

Den 'projekt- og 
problemorienterede 
undervisningspraksis. 
Lærere og studerendes  
faktiske interaktion  
praksiskonsekvenser  
og fortolkninger.  

(Subkulturel fortolkning og forvaltning af projektpædagogisk  
teori og principper/subkulturelle praksis sammenhænge)  
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Den primære del af mit forehavende er forankret i praksis-leddene og kan betragtes som en 

empirisk undersøgelse af universitets-undervisningssituationer. En undersøgelse som forsknings-

mæssigt ligger i forlængelse af klasseværelsesforskningen og aktionsforskningen. 1) 

Beskrivelser og analyser herfra, som gennemgås i bogens empiriske del II betragtes som 

primære resultater af mine observationer og analyser. 

Forankringen i praksisleddet fremprovokerer erkendelsesmæssigt og metodisk en bevægelse 

fra den faktiske praksis, (tilbage) over den institutionelle forvaltning/målretning, til den projekt-

pædagogiske baggrundsteori. 

Hermed optræder de nok så vigtige, men sekundære resultater af mine praksis-observationer 

og analyser. 

Denne sekundære del af mit forehavende betragter jeg som et pædagogisk-teoretisk 

udviklingsarbejde, der som sagt ikke oprindeligt var planlagt, men netop undervejs nødvendiggjort 

af det iagttagne store svælg mellem intenderet og faktisk praksis, mellem praksis og den 

terminologi, der omgærder den. 

Således er også den sekundære del for så vidt empirisk forankret, omend selve 

problemgennemgangen og det kritisk-analytiske point of view i denne afdeling ligger mest i teori-

leddet. 

Jeg foretager en ideologi- og teorikritisk gennemgang af de introduktioner til 

projektpædagogikken, der herhjemme kan siges at være de mest læste/brugte og omdiskuterede, 

med det sigte at fremdrage den didaktiske tænkning og logik, der ligger bag nøglebegreberne: 

Problemorientering, projektorganisering, deltagerstyring - og med det sigte at fremdrage og 

begrebsliggøre de i teorien udeladte problemer/konflikter/sammenhænge som observationerne 

tydeliggjorde. 

 

Selv om den sekundære del - det pædagogisk-teoretiske udviklingsarbejde - erkendelses- og 

analysemæssigt, og ved sin karakter af at være foreløbigt problematiserende kritiserende mere end 

'endegyldigt besvarende', ligger efter den empirisk primære del, har jeg af fremstillingsmæssige 

grunde valgt at starte i det sekundære og teoretiske. 

Således genetablerer jeg bevægelsen fra den givne projektpædagogiske teori, dens principper 

og forestillinger, den intenderede praksis til eksempler på faktisk praksis, samtidig med at jeg netop 
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afgørende bryder med bevægelsen fra pædagogisk teori til praksis ved at selve udgangspunktet for 

den teorikritiske problematisering er observationer af praksis. 

 

I den foregående opstilling af de tre led har jeg foruden den intenderede og den faktiske 

undervisningspraksis medtaget endnu et praksisled, nemlig det, der dækker over den, eller en, 

særlig subkulturel fortolkning/forvaltning. 

Den særlige subkulturelle fortolkning/forvaltning af projekt-pædagogikken og dens principper 

har vist sig i studenterbevægelsens selvorganiserede aktiviteter, i fagkritiske aktiviteter ved siden af 

den egentlige undervisning og også helt uden for selve universitetsinstitutionen. Ligesom den har 

vist sig i studenter-kvindegrupper med rod i kvindebevægelsens basisgrupper og overvejelser ang. 

gruppearbejde og 'projektpædagogik' i den forbindelse. 

Som det også vil blive understreget siden hen (se kap. 3) er forankringspunktet for den 

subkulturelle fortolkning/forvaltning og målretning den - i denne sammenhæng eksterne - politiske 

bevægelses egne og oprindelige praksissammenhænge og standpunkter. Ville man betragte disse 

oprindelige praksissammenhænge som læreprocesser måtte det være f.eks. 'basisgruppearbejdet og 

deltagelse i kvindebevægelsen som læreproces' eller 'de fagkritiske aktiviteter som læreproces'. Det 

subkulturelle aspekt er vigtigt at medtage også selv om jeg ikke i den foreliggende sammenhæng 

kan tage udgangspunkt i de oprindelige eksterne forankringspunkter eller gøre læreprocesser og 

erfaringer indhøstet indenfor de eksterne politiske bevægelser til genstand for selvstændig analyse. 

 

Jeg kan derimod gennem eksempler vise hvordan standpunkter/ erfaringer/interesser fra en 

politisk bevægelses-sammenhæng inddrages af de studerende i deres subkulturelle projektorien-

terede undervisningspraksis’er og målretninger. Dvs. jeg kan eksemplificere modsætningsforholdet 

mellem subkulturelle og institutionelle fortolkninger, disses sammenstød i praksis, og herigennem 

belyse såvel institutionaliseringen af, som udgrænsningen, af de oprindelige eksterne 

forankringspunkter og subjektive erfaringsfelter. 

 

Synsvinkler på observation og analyse 

 

De problemer (problemkomplekser) observationer og undersøgelser i de enkelte 

undervisningssituationer gør synlige: interaktionsmønstre, samspillet mellem det faglige og det 

sociale, lærer-elevroller, kønsroller, sammenstød mellem den intenderede og den faktiske praksis, 
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sammenstød mellem de objektive betingelser og subjekternes indgåen - kan naturligvis ikke forstås 

endsige forklares ved alene at betragte den enkelte undervisningssituation. 

Den enkelte undervisningssituation - de enkelte forløb - må sættes i relation til hele det 

institutionelt prægede undervisningsmiljø, hvor den særlige institutionelle prægning i sidste instans 

hænger sammen med de modsætningsfyldte funktioner, det statslige uddannelsessystem og de 

højere læreanstalter og universiteter har. 

De mange undervisningssituationer - forløb - er betragtet som læreprocesser fagligt 

indholdsmæssigt komplekse, hvor såvel det faglige indhold, deltagernes (læreres og studerendes) 

interesser og forudsætninger for at indgå i læreprocesserne, samt de institutionelle betingelser for 

læreprocesserne spiller afgørende ind på læreprocessens faktiske udformning. 

Det er denne faktiske komplekse udformning processuelt observeret, gennem de mange 

forskelligartede undervisningssituationer, samspillet mellem de mange projektgrupper, der har 

været den empiriske undersøgelses primære objekt. 

 

Vekselvirkningen mellem de institutionelle rammer (den afgørende organisering og 

målretning af læreprocessernes form og indhold) og deltagernes indgåen i læreprocesserne betragtes 

(igen i det mindste) i tre led: 

 

 

 
 

 

Om de enkelte undervisningssituationer, mit primære observations-undersøgelses- og analyseobjekt, 

ser vekselvirkningen således ud: 

 

 

Universitets 
institutionen. 
 
 
 
De 'gamle' universiteter. 
De nye universitetscentre. 
Aalborg Universitetscenter 

Uddannelsesforløb  
Inden for humaniora. 
 
(Udvalgte uddannelsesforløb.): 
"Integrationen"/ Dansk. KU.  
Basisuddannelser ved Centrene. 
Den humanistiske  
basisuddannelse AUC  

Enkelte 
undervisnings- 
situationer. Forløb. 
 
 
Den sproglig-pædago- 
giske basisuddannelse  
Storgruppen 1980/81. 
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Når man som her primært undersøger og analyserer undervisningssituationer, bliver det som 

sagt vigtigt at anskue såvel de enkelte undervisningssituationer, som de samlede forløb som en lang 

række sammenstød mellem de objektive institutionelle betingelser og subjekternes indgåen i og 

påvirkning af dem. 

I den forbindelse er det yderligere vigtigt at understrege, at der ikke, som en automatisk følge 

af det praksisorienterede analytiske point of view kan siges noget hverken om lærer- eller 

studenterpersonligheder (som konkrete-komplekse subjekter eller individer betragter), men kun 

noget om, hvordan 'lærer' og 'elev'/'vejleder' og 'studenterroller' forvaltes, udfyldes, fortolkes. 

At gøre sig denne begrænsning klart, og at kunne sandsynliggøre forskelle mellem 'lærer' 

'elev' og personligheder, er i sig selv en vigtig pointe, som viser sig at få afgørende betydning, når 

man diskuterer pædagogiske-politiske handlemuligheder i forhold til de statslige institutioner, og 

når man vil begribe den nye universitetspædagogiks socialiserende effekter og de konkrete 

modsigelser i praksis. 

 

Om de projektorienterede undervisningsforløb, der er blevet observeret og analyseret og står 

til behandling i bogens empiriske afdeling skal her i øvrigt tilføjes: 

Forløb fra basisuddannelser på RUC og "Integrationen"/Dansk Københavns universitet 

inddrages i de beskrivelser og analyser, der har mere oversigtsmæssig karakter. Eksempelmaterialet 

er dels hentet fra egen undervisning og opsamling de pågældende steder fra, dels hentet fra andre 

lærere og studerendes evalueringer af forløb af lignende karakter. 2) I disse kapitler drejer det sig 

om skildringer af de typiske faser i projektarbejdsprocesserne, med de typiske faglige og sociale 

problemstillinger, samt typiske knude- eller fixpunkter i projektarbejdsforløb/studiemiljøet på 

centrene. 

De alment 
samfundsmæssige og 
konkrete objektive 
betingelser  

Den konkrete undervisnings- 
situation (Forløb):  
Projektforløb, storgruppemøder, 
kursusundervisning, evaluering etc. 
Det særlige faglige-sociale indhold. 
Deltagernes indgåen i processen 
som 'lærere'/projektvejledere og 
'elever'/studerende/projekt- 
gruppemedlemmer. 

Deltagernes subjektive 
erfaringer interesser og 
forudsætninger. 
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De mest intensive observationer og analyser har jeg, som sagt, foretaget på AUC på den 

Sproglig-pædagogiske basisuddannelse i perioden 1980-81 efterfulgt af yderligere stikprøver, 

samtaler med lærere og studerende på basisuddannelserne 1981-83. 

 

Beskrivelser og analyser fra den intensive observationsperiode (hvor samtlige forskelligartede 

undervisningsaktiviteter, møder, evalueringer m.v. er observeret fortløbende) får indlysende nok 

den største plads i fremstillingen, ligesom det er i forhold til de observerede sprog.pæd. forløb de 

mest konkrete nedslag i enkelt-undervisningssituationer/aktiviteter/episoder foretages. 

Disse forløbs- og næranalyser bygger på et meget omfangsrigt sæt af observationsprotokoller 

(dagbøger nedskrevet umiddelbart efter hver enkelt undervisningsaktivitet/møde), derudover på 

båndede storgruppemøder, interviews og samtaler med samtlige projektgrupper. 

Yderligere bygger de på evalueringsskemaer (udfyldt af de studerende om den første 

startperiode på AUC). Og endeligt bygger de på projektrapport-undersøgelser, der omfatter samtlige 

projektrapporter fra de tre projektperioder, forenet med observationer af samtlige evalueringer, de 

interne i oktober og december 1980 og de eksterne i juni 1981. 

Undervejs i indsamling og bearbejdning af det efterhånden meget omfattende materiale har 

jeg måttet bevæge mig på flere analyseniveauer og opereret med flere analysetyper. 

Som det nok allerede er fremgået drejer det sig om følgende: 

 

Institutionsniveau - institutionsanalyser  

Universitetets samfundsmæssige placering og funktion. 

AUC som et af de nye centre set i forhold til et af de gamle universiteter. 

Sammenlignende betragtninger over forløb på humaniora dansk 1. del/KU og den sproglig-

pædagogiske basisuddannelse/AUC. 

 

Undervisningssituationsniveau - forløbsanalyser af de mange undervisningssituationer  

Aktivitetsoversigter proces-produkt- og evalueringsanalyser 

 

Undervisningssituationsniveau - interaktions- kommunikationsanalyse - med nedslag i de 

enkelte undervisningssituationer   

Herunder nedslag i enkelte og forskellige typer undervisningssituationer. Plenum-situationer, 

projektgruppesituationer. 'Hverdagssituationer'/eksamenssituationer. 
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Eksemplariske analyser af udvalgte episoder/processer  

 

I forhold til det samlede undersøgelses- og analysemateriale, de forskellige synsvinkler og 

niveauer, er der allerede bl.a. gennem de før beskrevne udvalgte problemstillinger, foretaget en 

afgrænsning. 

Jeg har imidlertid i fremstillingen fundet det nødvendigt at foretage yderligere beskæringer, 

både deciderede udeladelser og forkortelser. 

Jeg har valgt at lade de sammenlignende betragtninger over projektorienterede 

undervisningsforløb på henholdsvis de gamle og de nye universiteter indgå i den oversigtsmæssige 

fremstilling af projektarbejdet set ud fra praksis. Fremstillingen er her delt i to: først foretages en 

gennemgang ud fra et fagligt-processuelt synspunkt, dernæst foretages en gennemgang ud fra et 

pædagogisk-processuelt synspunkt. 

Med hensyn til forløbs- og næranalyser af de tre projektperioder på AUC - sprog-pæd. 

forløbet har jeg måttet foretage kraftige beskæringer i fremstillingen i et forsøg på at honorere to 

vigtige krav samtidigt: kravet om konkretisering og kravet om analyse og pædagogisk politisk 

perspektivering. 

Kravet om konkretisering i betydningen: konkret-detaljeret forløbsbeskrivelse og analyse 

indebærer alt for ofte, at man må blive stående på det deskriptive plan, fordi der reelt er mange 

oplysninger, der skal gives til de udenforstående før et konkret forløb bliver nærværende som et 

sådant. Men at være konkret i den betydning om tre projektperioder og et helt års undervis-

nings/studiearbejde har vist sig umuligt i analytisk henseende og uhensigtsmæssigt som blot og bar 

aktivitetsopremsende beskrivelse. 

Jeg har i stedet valgt at forkorte forløbsbeskrivelse og analyse og giver i et af kapitlerne en 

facts betonet oversigt, suppleret med bilag for de interesserede, der måtte finde aktivitets- 

oversigterne nyttige. 

 

Dernæst har jeg valgt at være konkret i betydningen konkret-eksemplificerende. Jeg har ladet 

nogle af de vigtigste iagttagne problemer/konflikter i det projektorienterede studiemiljø være 

styrende for min udvælgelse af de problemer, der tages op til mere dybtgående beskrivelse og 

analyse. Det drejer sig om: De studerendes opfattelser af læreprocesser, deres skoleerfaringer og 
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forventninger til den problem- og projektorienterede undervisning, studerendes krav til 

lærer/vejlederroller, kønsforskelle i det projektorienterede studiemiljø. 

Disse næranalyser og de forudgående oversigtsprægede analyser danner nu baggrund for de 

afsluttende kapitlers pædagogiske politiske perspektivering af projektpædagogikken set ud fra prak-

sis og ud fra teorien og praksis. 

Selv om denne bogs beskrivelser og analyser er rettet mod nogle særlige 

uddannelsesinstitutioner, nemlig de nye universitetscentre, og her specifikt AUC og den 

humanistiske basisuddannelse, og hermed rettet mod nogle særlige praksissammenhænge, er det 

min opfattelse, at der gennem den nu beskrevne fremstilling af problemerne, sættes fokus på en lang 

række hidtil ubesvarede spørgsmål og til dels oversete konflikter, hvis belysning er af mere almen 

pædagogisk teoretisk, praktisk og politisk interesse i den fortsatte diskussion om 

universitetspædagogik, didaktik set i forhold til humaniora og dets placering i det højere 

uddannelsessystem. 

 

 

 

 

NOTER til kapitel 2 

 

1) Den nyere danske og svenske klasseværelses- eller klasserumsforskning med dens søgen efter 

undervisningssituationernes faktiske samtalestrukturer, undervisningsformer og indhold, som man 

eksempelvis kan se det i Borg og Bauer 1976, Projekt Skolesprog, Callewaert og Nilsson 1974, har 

været blandt de vigtige inspirationskilder. Men det turde være indlysende, at der ikke kan være tale 

om direkte overførsler fra folkeskole-klasseværelses-undersøgelser til universitets 

'klasseværelse'.Dog er det en vigtig pointe, at hvad bl.a. de førnævnte forskergrupper har observeret 

og fremanalyseret om skolens indre arbejde og skolehverdagene hører, på forskellig vis, til lærere 

og studerendes skoleerfaringer. Dermed har det relevans i forbindelse med en indkredsning og 

tematisering af skoleerfaringsmaterialet og lærere og studerendes opfattelser af læreprocesser. Når 

jeg samtidig henviser til aktionsforskningen som inspirationskilde, er det ikke for hermed at kunne 

henvise til en præcis, definerbar forskningsretning, men for at kunne understrege at jeg, i lighed 

med andre pædagogiske forskningsprojekter/udviklingsarbejder, der har kaldt deres forehavende ak-

tionsforskning, har fungeret som aktiv deltagende observatør i samlede forløb. Jeg har altså ikke 
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haft rollen som udefra kommende forsker, men som observatør, der også ind imellem påtog sig 

lærer-opgaver, var medansvarlig for mindre forløb (enkeltstående aktiviteter), og aktivt deltog i 

lærer- og studentermøder, men samtidig med primær status og ansvar som observatør.  

Metodisk er der gemt en lang række problemer heri, som imidlertid ikke her kan udfoldes. Jeg nøjes 

her med at henvise til et metodisk arbejdspapir, udarbejdet umiddelbart efter de intensive 

observationers afslutning: Om at analysere og observere læreprocesser, Borgnakke 1982, Aalborg 

Universitetscenter, Institut for Uddannelse og Socialisering. 

 

2) Den del af reference- og eksempelmaterialet der er hentet fra egen undervisning, ligger 

tidsmæssigt inden de intensive observationer på AUC sprog-pæd., og er - hvad universitets-ek-

semplerne angår - indhentet på RUC 1974-77, den NATurvidenskabelige BASisuddannelse og 

Dansk-integrationen, Københavns Universitet 1977-78, samt forsøg på 'Intro-integration' 1979, 

ligeledes Dansk KU. 

På RUC var der tale om studenter-bestilte og til dels projekt-relaterede kurser i kritisk 

samfundsteori og 'Videnskab som produktivkraft'. opsamlinger og analyser af disse undervis-

ningssituationer i det projektorienterede fagkritiske miljø, foretog jeg i min specialeafhandling: 

Undervisningsmiljøer, læreprocesser og deltagererfaring, Borgnakke 1977, Københavns 

Universitet. 

Udover at disse forløb vil fungere som reference, der henvises til undervejs, tages de ikke op 

til særskilt behandling. De integrerede projektorienterede forløb på Dansk/KU er også til dels 

opsamlet, det gælder forsøget på "Intro-integrationen", hvor vi i lærergruppen udarbejdede en 

rapport efter forløbets afslutning: "Intro-Integrationen 1979 - rapport om et fagligt-didaktisk 

eksperiment inden for danskstudiet", Bondebjerg, Borgnakke, Bonde Jensen, Poulsen og Stensig, 

Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet 1981. 

Fra denne samt foregående Integrationer, vil der blive givet eksempler, ligesom materiale der 

ikke tidligere er blevet behandlet, inddrages i oversigts-beskrivelser og analyser. 

Den del af eksempel-materialet der hentes fra andre lærer- og studentergruppers evalueringer, 

bliver der undervejs givet de mere præcise henvisninger til. Der foreligger ikke, på nuværende 

tidspunkt, systematiske beskrivelser eller proces-analyser fra den projektpædagogiske praksis, som 

det skulle være fremgået af mine indledningsvise bemærkninger. De beskrivelser, der findes, 

eksisterer bl.a. i studenterblade - mindre interne 'artikel' samlinger som oplæg til debatdage etc. Det 

vil fremgå, hvor jeg henter eksempler og citater fra. Dog vil jeg her nævne en RUC-
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erfaringsopsamling, som jeg har draget megen nytte af, nemlig: Peter Harms Larsens: Fire 

uformelle rapporter om gruppearbejdet i et "hus" på RUC, september 1972 - juni 1974, RUC, 

Institut for Sprogbrugs-Socialisations- og Videnskabsforskning 1976. 
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Kapitel 3  

 

NÅR ET BUDSKAB VANDRER… 

  

"Som det så ofte går når et budskap vandrer, blir innholdet og 

tolkningerne av budskapet forskjellig. Der fantes ingen autoritet, 

ingen ferdig teori, ingen gjennomanalyserte erfaringer som 

kunne styre utviklingen av prosjektorienteringen i Europa. Det 

ble en ytterst eksplosiv og mangeartet pedagogisk tendens med 

store tolkningsmuligheter og stor variasjon i praksis".  

(Kjell Askeland, 1980).1) 

 

 

Det projektpædagogiske budskab, de problem- og projektorienterede pædagogiske teorier er 

ikke af nyere dato. Men det at man i begyndelsen af 70'erne forsøgte at omforme dem til praksis gav 

budskabet fornyet kraft. 

På RUC har man holdt ti års jubilæum og på AUC runder man tiåret næste år. Begge er de 

som uddannelsessteder, helt ud i de fysiske rammer, blevet en slags monumenter på budskabet. 

Hvis man som lærer eller studerende har befundet sig i, eller blot orienteret sig mod disse 

monumenter (eller andre af de nye studiemiljøer) har man uden tvivl hørt de projektpædagogiske 

hovedprincipper om projektarbejdet som deltagerstyret, problemorienteret gruppearbejde, hvor der 

studeres tværfagligt og samfundsorienteret fremhævet så mange gange, at disse hurtigt er blevet til 

kodeord, hvor de, der anvender dem næppe er blevet afkrævet yderligere eksemplificeringer eller 

begrundelser. 

På RUC, AUC eller på gymnasieforsøgene, Det fri gymnasium og Herlev-forsøget, har man 

flere gange måtte stoppe op og gøre status - enten det nu var grundet pres udefra eller indefra. 

Således har lærere og studerende til stadighed været nødt til at genoptage diskussionen om 

projektarbejdets styrker og svagheder, og dermed også mere eller mindre direkte måttet tage stilling 

til budskabet, projektpædagogikken, dernæst dets gevinster og mangler. 

Imidlertid har man i denne gøren status meget ofte været tvunget til, eller i det mindste bundet 

af, at anvende selvsamme kodeord. Ind imellem blev budskabet dog brudt op og forsøgsvist omsat 

til dagligdags-sprog. 
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Styrkerne kunne man, indtil for et par år siden, mest høre omtalt i vendinger som: 

 

(Deltagerne lærer at):  samarbejde 

 tage ansvar for egne læreprocesser  

 opstille og undersøge problemer 

foretage kritiske analyser, og sætte de enkelte problemer ind i en 

større sammenhæng. 

Deltagernes engagement i undervisningsindholdet stiger, når de selv 

er med til at bestemme. 

 

Svaghederne blev indtil for et par år siden mest omtalt i vendinger som: 

 

Der er mange, også praktisk organisatoriske, vanskeligheder forbundet 

med projektarbejdet, som lærere og elever, der jo ellers er vant til 

klasseundervisning og traditionel faglighed, har alt for dårlige 

forudsætninger for at tackle. 

 Al begyndelse er svær. 

 

Helt udenforstående er vel ofte blevet dobbelt mystificeret, på en gang benovede og 

mistroiske, og har følt sig lidet oplyst af standard-vendingerne, når det projektpædagogiske budskab 

blev til alt for selvfølgelige henvisninger. 

For, for de fleste, lærere rundt omkring i uddannelsessystemet er det afgjort ikke spor 

selvfølgeligt at lærere og elever fungerer som deltagere, der er meget engagerede, problemopsøg-

ende og selvstyrende eller at vanskeligheder i undervisningen kan tilskrives 

begyndervanskeligheder. 

 

Selv for de indforståede, de projektorienterede studiemiljøers egne folk, har der da også været 

perioder, hvor budskabet, kodeord og standardvendinger har blokeret for den kritiske (selv-) 

refleksion og didaktiske nytænkning, man også søgte at fremme. 

Det var på flere måder rigtigt, da O.B. Thomsen i 1978 (efter en gennemgang af den indtil da 

fremkomne litteratur omkring de pædagogiske og strukturelle fornyelser - herunder litteraturen om 
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projektpædagogikken og basisuddannelserne på centrene) måtte konstatere, at det var ideerne, 

begreberne og de postulerede fordele der igen og igen blev fremhævet, hvorimod der var en kata-

strofal mangel på 'nøgterne skildringer' af den faktiske virkelighed. (Thomsen 1978, s. 198).2) 

Der måtte ske 'noget helt særligt', der måtte opstå en ny situation før der blev sat kiler ind i 

budskabet og de (selv- og efterhånden også system-) bekræftende standard vendinger, således at den 

faktiske undervisningspraksis og dens effekter kunne omtales. 

Om RUC må man fastholde, ville jeg mene, som også indledningsvist pointeret, at der på sin 

vis hele tiden er sket 'noget særligt', fordi centret med uhyre korte mellemrum er blevet udsat for 

politiske indgreb. Dette har med al sandsynlighed blot fremprovokeret fornyet forsvarstale og 

hæmmet den kritiske selvrefleksion. 

Men ellers kunne man sige, at det helt særlige, der er skete med RUC og AUC var, at de 

ophørte med at være forsøg og ophørte med at blive betragtet som forsøg. 

Hvis og når der nu på det seneste har været vanskeligheder i den projektorienterede 

undervisnings-hverdag, så har det ikke været begyndervanskeligheder. Problemerne hører ikke 

længere børnesygdommene til. 

Denne 'nye' situation affødte en ny type kritisk refleksion. Der blev udtrykt en meget 

anderledes og mere fundamental skepsis over for den projektorienterede undervisning. 

 

Kritikken blev nu fremført i vendinger som: 

Den projektorienterede undervisning sænker det faglige niveau, medfører faglig stagnation, 

privatiserer læreprocesserne. 

Projektarbejdet gør deltagerne til procesteknokrater, hvor det at komme alle de 

projektpædagogiske faser igennem, bliver vigtigere end indlæring og diskussion af selve det faglige 

undervisningsindhold. 

Med den type kritik distancerede man sig fra det projektpædagogiske budskab, men afgjort 

ikke fra at fremsætte budskaber. For også i den nye kritik kan man iagttage en række kodeord og 

standardvendinger. Nu er det termen 'faglighed', der fremføres med en karakteristisk hyppighed - 

uden yderligere eksemplificeringer og begrundelser. Det er altså nu 'fagligheden' og henvisningen 

hertil, der er belagt med selvfølgelighedens præg. Selv om kritisk distance til det 

projektpædagogiske budskab kan siges at være en af forudsætningerne for at udbedre de mangler, 

som eksempelvis Thomsen påpegede, kan vi næppe uden videre udnævne den nye kritik af 
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projektpædagogikken til - med den kritiske angrebstale - at være nærmere den 'nøgterne skildring' 

end forsvarstalen. 

Men man kan så småt ane nogle forskellige tilgange til den mere 'nøgterne' skildring, som 

forsvar - og angreb - indtil videre har været lige langt fra. 

Samler man nemlig, for et første overbliks skyld, kodeord og standardvendinger, således som 

de i de sidste 5-10 år er blevet brugt, aftegner der sig typisk to linjer, to udgangspunkter - måske 

endda to adskilte logikker eller tænkemåder - som hver på sin side peger tilbage på: 

 

a)  at omtale, forstå, begrunde projektpædagogikken i pædagogiske proces-termer, med 

antydninger af projektarbejdet og projekt-pædagogikkens opdragende aspekter (lære at 

samarbejde, lære at tage ansvar m.v.). 

b)  at omtale projektarbejdsformen som undervisningsform, for dernæst skyndsomt at forlade 

det pædagogisk-organisatoriske og omtale, forstå og begrunde projektarbejdets faglige ind-

hold og resultat i faglige termer, med antydninger af projekt-arbejdsprocessernes faglige 

aspekter. 

 

At kunne identificere disse to forskelligartede udgangspunkter, eller forskellige vægtninger i 

de respektive fortolkninger af budskabet og projektpædagogikkens grænser og muligheder, har vist 

sig helt afgørende. 

I første omgang afgørende for overhovedet at kunne tyde de refererende kodeord og 

standardvendinger i forbindelse med de forskellige debat- og praksissammenhænge, de er blevet 

fremført i. Denne tydningsproces er ikke helt så enkel, som man umiddelbart kunne tro. For selv om 

man tilsyneladende taler samme sprog (alle fløje anvender de projektpædagogiske kodeord) og selv 

om striden handler om at erklære sig enig eller uenig i det projektpædagogiske budskab, så er det 

ingenlunde sikkert, at debattørerne (det være sig lærere og studerende inden for en faggruppe, eller 

inden for en institution eller helt på tværs af fag og institution) forstår hinandens angrebs- eller 

forsvarstale, ingenlunde sikkert, at debattørerne taler om det samme. 

Det er vel nærmest at sammenligne med et fikser-billede. Forsøger man at tegne omridset ud 

fra de faglige aspekter, dannes der nogle billeder af projektpædagogikken og dens praksis, tegner 

man omridset ud fra de opdragende aspekter, vil andre billeder komme frem. I begge tilfælde kan 

der konkret peges på de 'streger', der indgik som del-elementer i omridset, men det ene omrids/det 

ene billede vil tendentielt som konkret udradere det andet. 
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På baggrund heraf kan man endnu engang vende tilbage til de berettigede efterlysninger og 

krav om 'nøgterne skildringer'. Men nu kun ved samtidig at understrege at der, hvis kravet blev fulgt 

uden videre, ville blive tale om en ganske relativ nøgternhed i skildringen. En nøgternhed, der 

eksempelvis og på skift ville blive relativeret af primær bindinger til det enkeltfaglige eller 

tværfaglige udgangspunkt - eller til et pædagogisk-socialt udgangspunkt, hvor de opdragende 

aspekter ved de projektorienterede uddannelsesforløb, der skulle vurderes, stod centralt. 

 

Går man nærmere ind på de fagpolitiske standpunkter, vil man meget hurtigt opdage, at en 

understregning af det relative er nødvendig og hvorfor. 

Hvis og når de projektpædagogiske spørgsmål er blevet inddraget i de fagpolitiske 

diskussioner, er de til gengæld klart blevet underordnet de faglige debatters forskellige brændpunkt-

er op gennem 1970'erne. 

Undervejs kunne der være tale om en forsøgsvis indplacering (og vurdering) af 

projektpædagogikkens principper og praksis f.eks. i et kritisk humaniora-perspektiv, eller i et 

bredere fagkritisk perspektiv eller i et kvindepolitisk perspektiv. 

På de gamle universiteter har man siden 70'ernes begyndelse inden for humaniora med jævne 

mellemrum måttet tage humanioras krise op til diskussion. 

Kritikken mod det etablerede humaniora kunne i begyndelsen af 70'erne formuleres som en 

kritik af de humanistiske studiers manglende samfundsrelatering. Et overvejende ideologikritisk 

angreb på humanioras funktion som formidler af det borgerlige dannelsesideal og de borgerlige 

videnskabstraditioner blev i årene derpå og frem til nu afløst af en række studiekredse, men også 

deciderede undervisningstilbud i videnskabskritiske, social-historiske og marxistiske discipliner. 

Denne udvikling på de gamle universiteter danner i et vist omfang grundlag for selve den 

fagligt-indholdsmæssige udfyldning af projektarbejdet og de dertil relaterede kurser på de nye uni-

versitetscentre. 

I den forstand kan man tale om en sammenføjning inden for det kritiske humaniora mellem de 

projektpædagogiske principper om problemorientering, tværfaglighed og samfundsrelatering og de 

70'erske fagkritiske strømninger. 

I midten af 70'erne var yngre lærere og kritiske studerendes forsvar for de nye 

uddannelsesstrukturer og projektarbejdsformer, der stod til stadige angreb udefra, ganske simpelt lig 

et forsvar for fagkritisk arbejde, fordi mange af disse lærere og de første studenterårgange ved 
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centrene og ved de delvist ændrede studier på de gamle universiteter, fagligt-indholdsmæssigt 

havde gjort projektarbejdet lig 'deres' form for fagkritisk virke. 

De forsvarede altså ikke som sådan det projektpædagogiske budskab, udfoldede det egentlig 

ikke i pædagogiske detaljer, men søgte at forsvare det fagkritiske virke på universiteterne. Helt i 

tråd hermed drejede parolerne på studenterdemonstrationerne i 1977 mod lukningen af SAM-BAS 

(Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse) på RUC sig også om indholdet i studierne.  

Én af hovedparolerne lød f.eks. således: "Mod politisk disciplinering - for et kritisk studium". 3) 

 

Udover et kritisk humanistisk og et fagkritisk perspektiv er der også, som nævnt, undervejs 

blevet anlagt et kvindepolitisk perspektiv på indplacering og vurdering af det projektpædagogiske 

budskab og de projektpædagogiske principper. 

Det at man i projektarbejdsprocessen starter med at formulere problemer, tager udgangspunkt 

i deltagernes interesser m.v. kunne tolkes i sammenhæng med 'pædagogiske' og politiske erfaringer, 

indhøstet inden for den nye kvindebevægelse. Og set ud fra et sådant perspektiv blev 

projektpædagogikken fremhævet som en positiv nyskabelse for de kvindelige studerende set i 

forhold til de klassiske undervisningsformer, som også de nye fagkritiske strømninger ellers måtte 

underlægge sig i universitetsverdenen. 

Denne perspektivering kom bl.a. frem i følgende formuleringer af Bente Rosenbeck om 

kvindeundervisning på universitetet: 

 

"Hvis man som jeg hævder at visse kønsspecifikke rammer kan nedbrydes 

gennem læreprocesser, må der være tale om en undervisning, der er deltagerstyret, 

altså tager hensyn til deltagernes baggrund og forudsætninger. Det kan i denne 

sammenhæng være relevant at se nærmere på, om nogle af de ideer, der ligger bag 

ved den problemorienterede, deltagerstyrede undervisning kan bruges i kvinde-

specifikke sammenhænge".  

 (Rosenbeck, 1977, s. 357). 4) 

 

Bente Rosenbeck mente, at ideer som principper var brugbare og vurderede også 

projektarbejdsformen hensigtsmæssig efter at have afprøvet den i praksis. 

Men hun gjorde det samtidig klart, at de pædagogiske principper og former måtte forstås og 

indholdsbestemmes ud fra overordnede kvindepolitiske målsætninger og "at kvindeuddannelse og 
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kvindefrigørelse skal falde sammen, sådan at studierne ikke bliver et mål i sig selv, men et middel 

til handling" (samme sted, s. 349). 

Heller ikke det i denne sammenhæng højt vurdere gruppearbejde måtte i 

kvindeundervisningen blot forstås som det gruppearbejde, der efterhånden var kendt i 

universitetsundervisningen. Langt snarere skulle det forstås i forlængelse af det basisgrup-

pearbejde, som kvindebevægelsen havde erfaringer med. Det var denne arbejdsform, fremhævede 

Rosenbeck, der skulle bruges "til at rette op på de handicaps, som vi som kvinder kommer ind i ud-

dannelsessystemet med" (samme sted, s. 360). 

Form- som indholdsmæssigt var det således vigtigt at nyudviklingerne af universitetsstudierne 

relaterede sig til kvindebevægelsen og tog ved lære af dens 'pædagogiske' principper omkring 

"Oplevelsens politik" (s. 363). 

 

Det er altså vigtigt at holde sig for øje at de fagkritiske, kvindepolitiske (og andre fagpolitiske) 

udgangspunkter og perspektiveringer har inddraget det projektpædagogiske budskab og dets 

principper, fordi de ville bruge dem til formmæssige fornyelser, som de allerede så sig i stand til at 

indholdsudfylde, og at disse fagpolitiske positioner på ingen måde gjorde sig til talsmænd og 

kvinder for det projektpædagogiske budskab slet og ret. 

Det er en vigtig pointe, fordi vi ellers i de erklærede pædagogiske debatter som oftest bindes 

til diskussion af de alternative principper, som var de løsrevne størrelser, hvis teori og eventuelle 

praksis'er kan diskuteres og undersøges med pædagogisk principielt udgangspunkt. 

 

I forhold til denne løsrivelses-tendens har netop debatten om projektpædagogikken vist sig at 

være et kardinalpunkt i 1970'ernes og 80'ernes diskussion om alternativ pædagogik. Dels fordi 

projektpædagogikken - i modsætning til mange andre alternative pædagogikker - har vist sig at være 

organisatorisk omsættelig, institutionaliserbar, dels fordi fortolkningerne og perspektiveringer af, 

hvilket indhold og mål projektarbejdet kan (eller skal) tillægges, brydes så markant. 

Brydningerne markeres omend endnu mere, når man husker de vigtige tilføjelser til 

projektarbejdet, nemlig de problem- og deltagerstyrede aspekter. Her vil de forskellige 

fortolkninger af budskabet vise hen til, eller pure afvise forbindelsen til, vigtige andre dele af 

diskussionen om alternativ pædagogik. 
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F.eks. har det vist sig afgørende om projektarbejdet og projekt-pædagogikken fastholdes for 

sine nutidige bindinger til 'erfaringspædagogik', 'eksemplarisk indlæring', 'sociologisk fantasi' eller 

om disse bindinger omvendt afvises, bortrationaliseres og udraderes. 

 

Hidtil har jeg helt bevidst undladt en rubricering i højre-venstre- orienterede standpunkter til 

projektpædagogikken. En sådan opdeling ville blokere udsynet til andre vigtige opdelinger, f.eks. i 

de to før nævnte linjer i fortolkning og anvendelse: den ene overvejende med udgangspunkt i 

faglige aspekter, den anden overvejende med udgangspunkt i de opdragende, pædagogiske og 

sociale aspekter. 

Man kan naturligvis identificere en mere højre- og en mere venstre-drejet tolkning og 

perspektivering af det projektpædagogiske budskab. Debattørerne bekender jo i øvrigt også selv, ind 

imellem, den form for kulør. Så opdelingen ligger lige for. Men ved nærmere eftersyn viser det sig, 

at opfattelserne igen deles, nu inden for de respektive venstre- højre-drejede perspektiveringer, som 

fagkritiske og pædagogisk politiske standpunkter der kan komme i indbyrdes strid på venstre-siden, 

og som fag 'traditionelle' og moderne kompensatorisk-pædagogiske standpunkter, der kan komme i 

indbyrdes strid på højre-siden. 

Det komplicerede net af erklærede og uerklærede enigheden og uenigheder sætter afgjort sine 

præg på de ide- og praksisrelaterede vurderinger af projektpædagogikkens muligheder. 

På baggrund af det indtil nu fremdragne, kan debatten om det projektpædagogiske budskab for 

en første indkredsning, indkredses som følger: 

 

- som en pædagogisk-organisatorisk debat, hvor man inden for de højere uddannelser er i færd 

med at ændre studiernes form og ajourføre indholdet, hvor man er i færd med at ændre studieplaner 

m.v. og derfor orienterer sig mod andre undervisningsformer og gennemførte eksperimenter. 

 

- som en pædagogisk-politisk debat, hvor man ud fra samfundspolitiske, fagpolitiske (eller 

andre politiske) standpunkter forsøger at vurdere den problem- og projektorienterede undervisnings 

overskridende potentialer - eller modstandspotentialerne. 

 

- som en pædagogisk-teoretisk debat, hvor baggrundsteorier og principper introduceres og 

hvor debattørerne selv forsøger at gå hinandens argumenter efter i sømmene. F.eks. i et forsøg på at 
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afklare den didaktiske tænkning, der ligger bag de projekt-pædagogiske principper. F.eks. i forsøg 

på at vurdere projektpædagogikkens praktiske virkninger. 

 

Ovenstående må betragtes som vigtige dimensioner, der imidlertid næppe kan holdes 

indbyrdes skarpt adskilt. 

De følgende kapitlers gennemgang af introduktioner til projektpædagogikken, dens 

baggrundsteorier samt en nøjere gennemgang af de før beskrevne typer af kritik af 

projektpædagogikken, vil bl.a. vise, at der i forbindelse med en erklæret teoretisk pædagogisk 

videnskabelig diskussion samtidig forefindes flere uerklærede faglige-pædagogiske-organisatoriske-

politiske diskussioner og konsekvenser. 

Kravet om de 'nøgterne skildringer' burde man nok forlænge bagud til også at omfatte de 

projektpædagogiske baggrundsteorier. Men i så fald bør man samtidig påpege, at den nøgterne 

skildring heller ikke på det teoretiske niveau forefindes. Også på det teoretiske niveau er der tale om 

et budskab, der vandrer…  
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NOTER til kapitel 3 

 

1) Se "Kontekstuell læring. Problem- og projektorientering", Kjell Askeland, i: Om undervisning - 

Aktuelle synspunkter og problemer, Trond Alvik, Gyldendals pædagogiske bibliotek, s. 53. 

 

2) Se "Ti års fornyelser i de videregående uddannelser. Strejftog gennem litteraturen", Ole B. 

Thomsen, i: U90 Samlet Uddannelsesplanlægning frem til 90'erne, Bind 2, Undervisnings-

ministeriet 1978, s. 198. 

 

3) Se i øvrigt: Ole G. Hansen: Studenter i bevægelse 1968/78, Dsf. 1978, s. 80 ff. 

 

4) Se: "Perspektiver i kvindeundervisning", Bente Rosenbeck, i: "Humaniora - Elementer til en 

humanistisk videnskabsteori, GMT 1977, s. 357, 349, 360 og 363. 
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Kapitel 4 

  

NÅR ET BUDSKAB INTRODUCERES… 

Diskussion af de nyere introduktioner til projektpædagogikken 

 

Den projektorienterede pædagogik er som nævnt slet ikke af nyere dato - den er ikke et 60'er 

eller 70'er fænomen alene. 

Ord som 'projekt', 'projektmetode', 'projektorientering' og 'projektorganisering' er blevet brugt 

i modeller for indlæring, som var fremherskende i USA efter århundredeskiftet. William Heard 

Kilpatrick, en af de første og store fortalere for projektmetoden, tog sit udgangspunkt i, at man ikke 

måtte acceptere at børn blev lukket inde i skolestuen og ude fra verden. Ej heller kunne man 

acceptere indespærringer i fagdiscipliner eller opsplitninger i fag og emner. 

Undervisningen skulle organiseres som en serie projekter, planlagt og gennemført af eleverne. 

Svar var ikke på forhånd givne, eleverne skulle selv fremdrage de oplysninger m.v., de måtte 

behøve. 

Specielt i efterkrigstiden knyttes projektbegrebet til en særskilt metode og en 'pædagogisk 

skole'. 

I slutningen af 60'erne dukker den projektorienterede pædagogik på ny op som pædagogisk 

tendens. Nu i Tyskland. Protesten mod undervisningens samfundsmæssige isolation var også her 

udtalt, men nu var det - i modsætning til tidligere - i forbindelse med den undervisning, der foregik 

på universiteterne protesten og de 'nye' ideer blev fremsat (se i øvrigt Askeland 1980, Broady 

1981).1) 

I Danmark i 1970'erne blev den projektorienterede pædagogik og omkringliggende principper 

på ny omtalt, introduceret og videreudviklet - igen i forskellige varianter. 2) 

Centralt i den foreliggende sammenhæng står især introduktioner og videreudviklinger af K. 

Illeris (1973/74-81), hvis baggrundsteoretiske introduktioner i vid udstrækning vandt indpas i 

seminarie- og universitetskredse. 

 

Det er værd at bemærke, at her er introduktionen til projekt-organiseret undervisning, til 

projektarbejdsformen fra første færd blevet givet i sammenhæng med og til dels underordnet de di-

daktiske principper om problemorientering og deltagerstyring. 
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Denne vægtforskydning har fået betydning for introduktioner, definitioner og fortolkninger af 

projektarbejdet og de omkringliggende principper. 3) 

 

Definitioner og principper omkring projektarbejdet 

 

"Projektarbejdet vil vi her definere som en undervisningsform, hvor elever i 

samarbejde med lærere og eventuelt andre udforsker og behandler et problem i 

nær relation til den samfundsmæssige virkelighed, det forekommer i. Dette 

indebærer, at arbejdet skal give stadig øget perspektiv og dyberegående 

erkendelse, at problemet angribes fra en række forskellige synsvinkler på tværs af 

traditionelle faggrænser, og at valget af teorier, metoder og redskaber styres ud fra 

det valgte problem. Lærerens rolle er ikke blot at formidle viden, men især at være 

igangsætter, inspirator, rammesætter og konsulent. Arbejdet skal munde ud i et 

konkret produkt, der kan være en mundtlig fremstilling, en skriftlig rapport, eller 

udtrykt i andre medier eller handlinger. 

Definitionen giver plads for mange variationer: fra en enkelt dag til flere år, fra 

nogle få deltagere til en hel skole, fra børnehaveniveau til voksenundervisning, fra 

uselvstændige elever til yderst ansvarsbevidste - men den fastholder det 

målrettede arbejde med udgangspunkt i et konkret problem frem mod et konkret 

produkt, og tager derved afstand fra den tendens, man i de seneste år har set, til at 

udvide og udvande projektbegrebet til at omfatte alt, hvor eleverne selv udfører et 

stykke arbejde". (Berthelsen, Illeris, Poulsen 1977, s. 14-15). 

 

Således lyder definitionen på projektarbejdsformen, som den blev fremført i bogen 

"Projektarbejde", der om ikke er gået hen og blevet lærebogen i den projektorienterede pædagogik, 

fordi den både omtaler den projektpædagogiske teori, og har medtaget praksiseksempler, så dog 

idébogen, der ofte citeres fra, anbefales lærere og studerende at læse i uddrag, inden de starter 

projektorienterede forløb. 

De vigtige didaktiske principper omkring projektarbejdet defineres og udvikles af Illeris i: 

"Problemorientering og deltagerstyring" (fra 1974) og i den reviderede udgave: "Modkvalifi-

ceringens pædagogik" (fra 1981). I sidstnævnte introduktion lægges der særlig vægt på, at de 

didaktiske principper, problemorientering og deltagerstyring, skal sættes i sammenhæng med 
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kriterier for udvælgelse af indholdet, hvorefter de sammenføjes med endnu et princip: Det 

eksemplariske princip, således som det skitseres af O. Negt i nyformuleringen af den eksemplariske 

indlæring. 

To almene kriterier for indholdsfastlæggelse er det subjektive kriterium, der drejer sig om, at 

indholdet i undervisningen skal opleves som umiddelbart relevant og engagerende, og det objektive 

kriterium, der drejer sig om, at indholdet i undervisningen skal kunne danne udgangspunkt for 

belysning af eksisterende samfundsmæssige strukturer. (Modkvalificeringens pædagogik s. 113). 

 

Vender vi nu tilbage til projektbegrebet, så var dette, trods forsøgsvise præciseringer af de 

omkringliggende styrende principper blevet udvandet. Der var (er) gået inflation i projektbegrebet. 

Man kan også i det daglige se projekt-begrebet anvendt om alle hånde aktiviteter, man måtte være i 

færd med, og om alle hånde opgaver og aktiviteter elever eller studerende selv udfører. Som 

modvægt mod denne udvanding fremhævede forfatterne til "Projektarbejde", som indledningsvist 

citeret, at projektarbejde for at kunne bære denne betegnelse måtte 'fastholde det målrettede arbejde 

med udgangspunkt i et konkret problem frem mod et konkret produkt'. (mine understregninger). Og 

som et forsøg på at retningsgive indholdsbestemmelsen af de i øvrigt styrende principper 

problemorientering og deltagerstyring, understreger Illeris så i 1981: forbindelsen til eksemplarisk 

indlæring, som fundament for udvælgelse af indhold, suppleret med to kriterier for udvælgelse: det 

subjektive og objektive kriterium; dette samt de først nævnte principper og projektarbejdet ses igen 

under det (retningsgivende) aspekt, der kaldes modkvalificering. Den mest overordnede betegnelse 

er fra da af Modkvalificerings-orienteret pædagogik/Modkvalificeringens pædagogik. 

Andre end Illeris har naturligvis prøvet at præcisere og problematisere de så mangetydige 

begreber og principper, der er blevet tilknyttet projektpædagogikken (som jeg altså fortsat vælger at 

kalde den, se iøvrigt note 3). 

Eva W. Hultengren (1976 og 1979) 4) går i sin bog "Tværfaglighed som politisk undervisning" 

de, også efter hendes mening, meget paroleagtige formuleringer efter i sømmene. I forlængelse af 

dette fremsætter Hultengren en række 'nye' definitioner på forholdet mellem problemorientering, 

projektorganisering og tværfaglighed. Også Hultengren er i sin generelle introduktion og i 

begrebsafklaringen inde på, at 'projekter' er mangetydigt og påpeger derfor nødvendigheden af 

afklaring og afgrænsning af projektarbejdets karakter og den indre forbindelse mellem projekt-

organisering, problemorientering og tværfaglighed. 
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Den indre forbindelse er imidlertid ikke sådan at udlede, det kompliceres af, som Hultengren 

fremhæver, at disse tre hovedbegreber synes at have en sammenhæng med nogle helt forskellige 

overvejelser: 

 

"Problemorienteringen synes at have at gøre med udviklings- og indlæringspsyko-

logiske overvejelser, specielt omkring udviklingen af sprog og bevidsthed. ( ... ) 

Projektorganiseringen er den praktiske, organisatoriske tilrettelæggelse. Projektet 

er en ramme. 

Tværfagligheden synes at have at gøre med videnskabsteoretiske og 

erkendelsesteoretiske overvejelser". 

(Hultengren 1979, s. 22 og 23, (mine understregninger). 

 

Disse begreber, mener Hultengren, kan ikke forventes at være knyttet sammen i et pædagogisk 

forløb, derimod kan man beslutte ud fra en politisk holdning at sætte begreberne i sammenhæng og 

lade en bestemt forståelse af dem være implicit. 

 

Trods præciseringsforskelle synes Hultengren og Illeris dog i det væsentlige at være enige i 

forhold til det her fremdragne (se i øvrigt Illeris' inddragelse af Hultengrens præciseringer, Illeris 

1980 a), b) og 1981). 5) 

Samtidig synes der klart at være enighed om at betragte projektarbejdet som en 

undervisningsform, en arbejdsform, et arbejdsmønster. Altså, projektorganiseringen betragtes som 

den (af Illeris siden hen understregede 'mest hensigtsmæssige', (Illeris 1981, s. 160) praktiske 

tilrettelæggelse af uddannelses-/ undervisnings-forløb i forlængelse af de, for indhold og retning, 

styrende didaktiske principper. 

Det kan derfor være på sin plads her at gengive (i let forkortet udgave ganske vist), hvordan 

projektarbejdet som arbejdsform blev beskrevet, i den før nævnte ide-bog "Projektarbejde" fra 

1977, som indeholdende karakteristiske faser, der typisk og skematisk set, tog sig ud som følger: 

 

Projektarbejdets faser  

 

1. Introduktion - der har til formål at skabe motivation, 

 give almen viden om projektarbejdsformen, 
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  Give faglig inspiration. 

 

2. Projektvalg - Problemfelter fastlægges, gruppedannelser foretages 

 

3. Problemformulering - De enkelte projektgrupper præciserer og konkretiserer deres 

problemstilling. 

 

4. Planlægning - Projektgrupper indsamler oplysninger om problemet, hjælpemidler 

udarbejdes. 

 

5. Udførelse - Hvor projektgruppen arbejder ud fra det valgte problem, 

konfronterer planlægning med praksis, inddrager generelle forhold, 

  der danner baggrund for problemet. 

 

6. Produktfremstilling - Skriftlig eller mundtlig, eller anden fremstilling af arbejdet. 

 

7. Produktvurdering - Produktet fremlægges og vurderes af gruppen selv og andre. 

 

8. Efterbearbejdelse  - Gruppen retter og korrigerer produktet, opstiller nye 

problemstillinger, der peger fremad, Opgør deres indlæringsmæssige 

udbytte. 

(Her gengivet efter Berthelsen m.fl., 1977, s. 216). 

 

Denne faseopdeling og opstilling er - også i ophavsmændenes egne øjne - meget firkantet. 

Forfatterne gør selv opmærksom på, at overgangen mellem de enkelte faser i praksis er glidende, at 

en fase kan gå igen flere gange, andre udgå etc. (se samme sted s. 216-217). 

Illeris, der jo som bekendt var medforfatter til "Projektarbejde" og dermed en af 

ophavsmændene til ovenstående faseopstilling og de efterfølgende praktiske beskrivelser ang. 

projektarbejdsforløb, understregede siden hen - og vel tydeligst i "Modkvalificeringens pædagogik", 

at projektarbejdet ikke nødvendigvis (og projektarbejdsformen ikke pr. definition) kunne siges at 

lade sig styre af de før nævnte didaktiske principper. Projektarbejdet kunne ej heller siges 

nødvendigvis at være det samme som, nu, modkvalificerings-orienterede forløb. 
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Om relationen mellem arbejdsformen, arbejdsmønstret projekt-arbejde og de didaktiske 

principper, fører Illeris nu en fire leddet argumentation, der i høj grad er interessant, fordi der 

umiddelbart bag den tilsyneladende klarhed, præciserings- og afgrænsningsforsøg, ligger netop alle 

de vanskeligheder gemt, som begrebs- og principsammenføjninger og den vekslende teori-praksis-

dimension hidtil har skullet overvinde - eller dække over. 

Argumentationen, som citeres om lidt, kommer som indledning til den (sidste) afdeling i 

"Modkvalificeringens pædagogik" (kap. 6), hvor Illeris på ny introducerer til projektarbejdsformen 

og netop har ladet denne 'nye' introduktion være 'udformet som en gennemgang af de væsentligste 

forhold i hver af de otte faser, som projektforløb skematisk kan opdeles i' (s. 162). Argumentationen 

indleder således en fremstilling af den før citerede fasebeskrivelse fra "Projektarbejde". Erindrer vi 

samtidig at bogen "Modkvalificeringens pædagogik" (og dermed også denne sidste afdeling) er en 

revideret udgave af bogen "Problemorientering og deltagerstyring" fra 1974, så har vi her at gøre 

med et slags konglomerat af tidligere introduktioner, nyudviklinger og inddragelse af indtil da 

fremførte kritik-punkter. 6) 

Det er altså denne afdeling med det praksis-orienterede konglomerat, det jeg her kalder den 

fire-leddede argumentation, fungerer som opstart til. 

Jeg citerer argumentationen i sin fulde ordlyd, men citatopdelingen i fire 'led' samt 

understregningerne er naturligvis mine: 

 

1) "Uddannelsesforløb, der bygger på de grundlæggende didaktiske principper om 

problemorientering, deltagerstyring og eksemplarisk indlæring, organiseres typisk i det praktiske 

arbejdsmønster, der kaldes projektarbejde. 

 

2) Det skal imidlertid med det samme understreges, at projektarbejde ikke nødvendigvis er det 

samme som modkvalificerings-orienterede uddannelsesforløb. Der er tværtimod mange eksempler 

på projektarbejder, der ikke har indebåret nogen som helst intention om modkvalificering, og 

efterhånden som projektarbejdet er blevet mere udbredt, er der også udkommet bøger med almene 

praktiske anvisninger om projektarbejdets gennemførelse, som ikke indeholder nogen intention om 

modkvalificering eller går helt uden om spørgsmål af denne karakter (Munch-Hansen m.fl. 1978, 

Holten-Andersen m.fl. 1980). 
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3) Og det er heller ikke sådan, at modkvalificerings-orienterede uddannelsesforløb, der bygger på 

de didaktiske principper om problemorientering, deltagerstyring og eksemplarisk indlæring, 

nødvendigvis må realiseres som projektforløb. F.eks. var storgruppeordningen på Blågård 

Seminarium, som der flere gange er blevet refereret til i det foregående (og som Illeris har beskrevet 

andet steds, se Illeris 1973, KB) nok i de fleste deltageres bevidsthed et forsøg på modkvalificering, 

men det var ikke organiseret som projektarbejde, således som denne arbejdsform normalt beskrives 

og defineres, bl.a. var der ikke nogen egentlig produktfremstilling. 

 

4) Men projektarbejde er uden tvivl det praktisk og teoretisk gennemarbejdede pædagogiske 

arbejdsmønster, der på den mest grundlæggende, konsekvente og omfattende måde bygger på prin-

cipperne om problemorientering, deltagerstyring og eksemplarisk indlæring, og derfor også det 

arbejdsmønster, der generelt må anses for mest hensigtsmæssigt, når intentionerne om 

modkvalificering skal søges realiseret i praksis". (Illeris 1981, s. 159-160). 

 

Der bliver sagt en del her i argumentationen, der kunne påkalde sig opmærksomhed. Her skal 

jeg nøjes med at trække de karakteristiske linjer i argumentationen op - siden hen vender jeg så 

tilbage til de problemer og vanskeligheder som linjerne forsøger at udligne eller dække over. 

 

Argumentationen i midterstykkerne (2) og (3) repræsenterer to modsatrettede bevægelser. Den 

ene (2) bevæger sig argumentatorisk fra en arbejdsform til bagvedliggende principper og in-

tentioner. Den anden (3) bevæger sig argumentatorisk fra de bagvedliggende intentioner til en (eller 

flere) arbejdsformer. 

Tager vi (2) og (3) samlet, ud fra en formodning om, at der i argumentationskæden føres 

argumenter frem, der efterhånden underbygger hinanden, er argumentationen dobbelt.  

I sammentrængt udgave nogenlunde således: 'Projektarbejde er ikke nødvendigvis det samme 

som modkvalificerings-orienterede uddannelsesforløb (der findes nemlig eksempler på 

projektarbejder, der ikke er det) - modkvalificerings-orienterede forløb skal ikke nødvendigvis 

realiseres som projektforløb (der findes også andre mulige former)! 

Opfattede man det sammentrængte udsagn som en definition, hvad det på sin vis også er, er 

det en dobbelt-gensidig og negativ definition. 
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Drev man lidt alvorligt gæk med teksten, omskrev man den (og udsagnene) i en spørgsmål-

svar situation, skulle der ikke mange kunstgreb til, før vi havde en 'go daw mand økseskaft-

samtale!: 

 

Spørgeren:  Hvad er projektarbejde? 

Svareren Det er ikke nødvendigvis modkvalificerings-orienterede forløb. 

Spørgeren:  Javel ja ... Hvad er modkvalificerings-orienterede forløb da? 

Svareren Ja det er ikke nødvendigvis projektarbejdsforløb... 

 

På sin vis er det naturligvis hverken fair eller opklarende i det lange løb at pinde netop 

sådanne argumentationer ud i enkelt-dele for i de store linjer forstår man jo godt, hvad der menes. 

Og helhedsbetragtninger i disse spørgsmål er det mest frugtbare. 

Men gækken er trods alt så alvorligt ment, at det faktisk er et problem både i logisk, teoretisk 

og praktisk forstand 

 

a) at definitionerne er negative 

b) at der er tale om til stadighed gensidige argumentationer og definitioner, hvor det ene bringes ind 

på arenaen for at definere det andet, men intet defineres selvstændigt. 

Vi ser problemerne ved at bringe de før citerede tekststykker ind i sin argumentatoriske helhed 

igen. At bibringe tekststykkerne og udsagnene mening, der naturligvis ikke er 'go daw mand' 

økseskaft. 

Det, der giver de tilsyneladende mest informations-mættede, (2) og (3), mening som udsagn, 

er nogle konstateringer og formodninger, der fremsættes før og efter, nemlig i (1) og (4). Ellers var 

der nemlig slet ingen grund (for passagen (2) og (3)) til at lade talen falde på projektarbejdsformen. 

 

Inddrager vi derfor (1) og (4) lyder udsagnet nogenlunde således: Selv om projektarbejdet 

ikke er det samme, nødvendigvis, som modkvalificerings-orienterede forløb, og selv om 

modkvalificeringsorienterede forløb ikke nødvendigvis skal realiseres gennem projektarbejde, så 

formodes det, at projektarbejdet er den mest hensigtsmæssige arbejdsform og især da hvis (og her 

har vi den nok mest interessante cirkel-slutning i argumentationen, for det er her 'bevisbyrden' 

argumentatorisk ligger) projektarbejdet bygger på principperne problemorientering, 

deltagerstyring og eksemplarisk indlæring.  
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(1) og (2) er gensidigt bekræftende. Og her er talen vel mest faldet på det, ud fra Illeris' 

opfattelse, 'gode' projektarbejde og ikke på det 'dårlige' projektarbejde, der ikke havde forbindelse 

til principperne og modkvalificerings-intentioner, som blev kritiseret under (2). 

Men hvis det er rigtigt, at uddannelsesforløb, der bygger på principperne, typisk organiseres 

som projektarbejde, og hvis det følgelig er rigtigt (hvad der jo så næppe kan overraske) at 

selvsamme projektarbejde uden tvivl er det pædagogiske arbejdsmønster, der er mest 

hensigtsmæssig, når principper og intentioner skal praktiseres og realiseres, så bliver det til gengæld 

lidt uforståeligt, hvorfor det tilsyneladende har været så vigtigt at fastholde projektarbejde som 

selvstændig 'størrelse', der betragtes som arbejdsform, mønster etc. For i den argumentatoriske 

cirkelslutning er projektarbejdet jo nærmest gjort identisk med principperne: Det 'gode' 

projektarbejde må jo i hvert fald 'nødvendigvis' bygge på principperne. 

Bringer vi nu de ovennævnte passager og argumentationens omdrejningspunkter ind i den 

større argumentatoriske helhed, der er praksisrelateret i betydningen intenderet praksis, så må det 

(stadig hvis projektarbejdet 'bygger på principperne') få ganske afgørende konsekvenser for den før 

citerede faseopstilling. Nok skal opstillingen ikke, som forfatterne gjorde opmærksom på, opfattes 

som et skema, der skal følges slavisk. Men nogle af faserne må være så centrale, at de ikke kan 

udgå eller bortvælges. Det må vel eksempelvis, og primært, gælde fasen med problemudvælgelse 

/problemformulering og videre til problembearbejdning. 

Der stod faktisk også i "Projektarbejde" under afsnittet "Principper for problemformulering" 

følgende: 

 

"Under alle omstændigheder er det imidlertid helt afgørende at fastholde, at der 

må foretages både et problemvalg og en konkret problemformulering". (s. 226). 

 

Såvel som der i "Modkvalificeringens pædagogik" står: 

 

"At problemformuleringen er af helt central betydning for projektarbejdet og for 

modkvalificeringen er der udbredt enighed om i de beskrivelser og anvisninger, 

der findes om projektarbejde af denne karakter". (s. 173). 

(I begge citater, mine understregninger). 
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Om fasen med problemvalg/problemformulering var det i øvrigt karakteristisk, at det var 

fasen, hvor deltagerne selv skulle formulere deres interesser, deres motivationer for et givent pro-

blem. 

Om dette skrev Illeris allerede i den første udgave "Problemorientering og deltagerstyring", 

her i afsnittet om "Deltagerstyring": 

 

"Et problem er ikke i psykologisk forstand et problem, hvis ikke den, der skal 

arbejde med det, oplever det som et problem". (s. 83). 

 

Som vi kan se blev (og bliver) også de bagvedliggende principper indbyrdes (principielt og 

argumentatorisk) fra først færd knyttet sammen som uløselige størrelser, samtidig med at de som 

bagvedliggende principper allerede er knyttet til form-siden, en tilknytning, hvis konsekvenser viser 

sig både på form og princip-siden og som også giver sig udslag i bydende praksis-udtryk som 'må' 

og 'skal' (deltagerne må foretage problemvalg, skal problemformulere, hvis et projektarbejde, der 

bygger på principperne, skal lykkes). 

 

Foreløbigt sammenfattende om definitioner og principper omkring projektarbejdet, som her 

primært Illeris er gengivet for, kan man dernæst sige: 

Problemorientering og deltagerstyring præciseres, ud fra indlæringsteoretiske overvejelser og 

ud fra didaktisk teoretisk tilknytning til eksemplarisk indlæring, som styrende og overordnede 

principper for projektarbejdet og læreprocessens udgangspunkt, indhold og retning. 

Disse tre principper hviler angiveligt på et psykologisk-teoretisk grundlag: på den ene side 

som nævnt et indlærings-psykologisk, på anden side (og i "Modkvalificeringens pædagogik" sup-

pleret med) et socialisations-teoretisk grundlag. Sideløbende hermed danner kvalifikations-teorier 

grundlag for overvejelser i forbindelse med det samfundsmæssigt overordnede forhold mellem 

uddannelse og samfund, de nødvendige kvalifikationer og modkvalificering. 

 

Projektarbejdet præciseres som den bedst mulige undervisnings- og arbejdsform, de tre 

principper og de modkvalificerings-orienterede intentioner, kan praktiseres under. 

Projektorganiseringen, projektarbejdsforløb med de karakteristiske faser, må altså betragtes 

som styrende for selve praktiseringen af principperne. 
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Men som vi har set er de gensidige, dobbelte og negative definitioner, argumentationen og 

dens cirkelslutninger samtidig tegn på, at end ikke den nødvendige foreløbige afklaring er foretaget 

med ovenstående. 

Man kan derimod sige, at den karakteristiske forvirring, der kom til udtryk i de dagligdags-

sproglige vendinger og omvendinger, i de pædagogisk-politiske debatter, stadig er ganske virksom. 

Forvirringen er 'blot' her blevet hævet op på et højere abstraktionsniveau. 

Trods introduktioners forsøgsvise præciseringer og indplaceringer i forhold til de nyere teori-

dannelser, er det nemlig fortsat uklart, hvad problemorienteringen egentlig indbefatter i faglig og 

politisk forstand, i personlig individ-orienteret forstand og i forhold til organiseringer af de 

læreprocesser, introduktionerne har på tegnebrættet/refererer til. 

Ligeledes er det fortsat uklart, hvad deltagerstyringen indbefatter, dels i forhold til 

problemorienteringen og den eksemplariske indlæring (med det subjektive og objektive kriterium 

for indholdsfastlæggelse), dels i forhold til deltagerstyringens pædagogisk-politiske implikationer 

og perspektiver. 

Derudover forekommer det i stigende grad uklart, hvorfor det gennem de fleste introduktioner 

har været så vigtigt at fastholde projektarbejdet som undervisningsform betragtet, som en fast 

variabel ude på sidelinjen, som løsgænger - og dog så nødvendig for forestillinger om (og 

forsøgsvis faktisk) praktisering af principperne. 

Endelig må det fastholdes, at den indre forbindelse mellem de tre principper og forholdet 

mellem det overordnede og det underordnede, stadig er svær at skimte, omend de principielt defi-

nitorisk og argumentatorisk knyttes sammen. 

 

Det er derfor nødvendigt med endnu en gennemgang. 

Men denne gang holdes de tre principper og tilknyttede begreber forsøgsvis adskilt - for 

dernæst at kunne diskutere den sammenføjning, der er foretaget. Og for at kunne diskutere om en 

sådan sammenføjning overhovedet kan foretages på det foreliggende grundlag, således at den - i 

teoretisk og praktisk forstand - kan siges at fungere klarende og perspektiverende på de intenderede 

'alternative' og 'modkvalificerings-orienterede' læreprocesser og projektarbejdsforløb. 

 

 

Problemorientering - definitioner og fortolkninger 
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Princippet om problemorientering kan man umiddelbart opfatte som noget positivt, når man 

finder det introduceret som en del af en alternativ pædagogik, fordi man samtidig kommer til at 

tænke på noget kendt, det traditionelle 'noget negativt', som problemorienteret undervisning står i 

modsætning til. Modsætningsparret hedder, også i daglig-pædagogisk tale: Problemorienteret 

undervisning versus disciplinorienteret undervisning. 

Den i daglig-tale positive betydning 'problemorientering' lades med, er dermed meget tæt 

forbundet med en opfattelse af den eksisterende traditionelle undervisning som værende: disciplin- 

og fagopsplittet, pensum- og eksamensorienteret - en undervisningshverdag, der når den foregår på 

vanlig vis, af mange opfattes som mangelfuld, negativ. 

Ser man derimod mere logisk definitorisk på, hvad 'problemorientering' er, defineres som 

værende, viser det sig at der er tale om en negativ definition. 'Problemorientering' defineres ved at 

fortælle, hvad det ikke er. Som f.eks. i følgende definition fra Illeris, "Modkvalificeringens 

pædagogik": 

 

"Det helt centrale ved den problemorienterede undervisningsform er, at udgangs-

punktet ikke tages i de gennem traditionen udviklede fag, hvis konstituering ligger 

langt tilbage i fortiden og var betinget af forlænget forsvundne samfundsforhold  

( .... )". (s. 99, min understregning). 

 

I det foregående eksemplificerede jeg at Illeris, når han inddrog det overordnede og 

retningsgivende modkvalificerings-aspekt, førte en argumentation omkring modkvalificerings-

orienterede forløb og projektarbejde ved, med gensidige henvisninger at fortælle, hvad det ikke var. 

Illeris argumenterede (og definerede) altså negativt. 

Af ovenstående citat kan vi se at denne, den negative definition, også gør sig gældende for 

definition af de grundlæggende principper. 

Det giver et fingerpeg om et aspekt, der kunne være vigtigt: Det er tilsyneladende ikke i, og ej 

heller på grund af sammenføjningsforsøg og helhedsbetonede overvejelser, at den negative 

argumentation og de negative definitioner fremføres. Den er allerede til stede inden 

sammenføjningsforsøgene starter. 

 

At definere et begreb, et princip eller et sagsforhold negativt, er noget der forekommer så ofte 

i (også) den pædagogiske litteratur, at man et langt stykke føler sig oplyst alligevel - måske netop 
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fordi der samtidig refereres til det kendte, det traditionelle 'og så skal det bare være anderledes - 

modsat'. Men på et tidspunkt optræder behovet for en i logisk forstand positiv definition. Derfor 

fortsatte Illeris også den før citerede passage med noget, der kunne minde om en positiv definition, 

nemlig følgende: 

 

"(...) men derimod i de foreliggende problemer, der findes her og nu, og i hvis 

behandling de forskellige fags viden, metoder og teorier inddrages i det omfang, 

det netop ud fra den pågældende problemstilling er relevant". (s. 99). 

 

Denne fuldførte, og nu til dels også positive definition, fremkalder imidlertid blot et næste 

spørgsmål: hvad er 'et problem', hvordan udvælges problemer - hvad er det kvalitative indhold i 

problemorientering? 

Og et næste spørgsmål: Er det rigtigt at problemorientering, forstået som anført i citatet før 

"men derimod i de foreliggende  problemer, der findes her og nu" af den grund står i modsætning til 

den traditionelle disciplinorienterede undervisning? 

Så længe der ikke er nogen kvalitativ bestemmelse af 'problemer', 'problemfelter', 

'problemorientering' inkorporeret i definitionen, så kan man vel næppe sige, at der pr. definition er 

denne modsætning. 

I "Pædagogisk opslagsbog", (Muschinsky og Schnack, 1978), 7) hvor der netop gives korte 

definitioner, redegørelser og problematiseringer, er det præciseret således: 

 

"Det kan (...) ikke være tilstrækkeligt, at undervisningen blot beskæftiger sig med 

problemer, den må tage sit udgangspunkt i problemer og betragte bearbejdningen 

og evt. løsningen af dem som sit umiddelbare mål. Dette er vigtigt at holde fast 

ved, fordi al undervisning nødvendigvis må beskæftige sig med problemer, og 

fordi det netop er disse problemers karakter og erkendelsesmæssige status, som de 

seneste år har splittet vandene i den pædagogiske debat". (Lars Jakob 

Muschinsky, s. 230, den første understregning er Lars Jakob Muschinsky's de 

sidste mine, KB). 

 

Her er det altså søgt præciseret, at det, der adskiller problemorienteret undervisning fra 

traditionel disciplinorienteret undervisning er problemernes karakter, problembearbejdning og evt. 
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problemløsning. Samtidig understreges det at - logisk set - beskæftiger al undervisning sig jo for så 

vidt med problemer. 

Hermed fik vi problematiseret, at det er så som så med den definitionsmæssige forskel mellem 

den 'alternative' problem- - orientering og den traditionelle, og hermed fik vi sat spørgsmålstegn ved 

en del af den negative definitions forklaringsevne. 

Således er vi kommet tættere på det, der ser ud til at være introduktionernes problem, det der 

kommer til udtryk som argumentatorisk og definitionsmæssig 'køren i ring'. 

Hvor man på et pædagogisk-politisk, fagpolitisk niveau kan fremhæve forskelle, og appellere 

til associationer, der indbefatter kritik af det herskende uddannelsessystem og de traditionelle 

undervisningssituationer, og derfor forsøger at rumme det i en opstilling af definitioner og logikker, 

kan man alligevel ikke med det forhåndenværende almen-didaktiske begrebsapparat 

begrebsmæssigt og logisk set påpege de forskelle, det var intentionen at påpege. 

Forskellene fremtræder ikke med mindre man samtidig foretager en kvalitativ bestemmelse af, 

eller foretager kvalitative henvisninger til problemorientering, tværfaglighed, deltagerstyring og 

eksemplarisk indlæring. 

Men disse kvalitative bestemmelsers fremkomst ser ud til at hindres af selve introduktionernes 

intentioner som introduktion: de vil fungere alment introducerende til alternativ pædagogik, til 

problem- og projektorienteret undervisning og/eller fastholder egen status som 'en almen didaktik' 

(se f.eks. Illeris, "Modkvalificeringens pædagogik", s. 15). 

 

Nu gives der naturligvis mange flere beskrivelser og bestemmelser af, hvori 

problemorientering og problemudvælgelse kan/ skal bestå end de før gengivne, både hos Illeris og 

de øvrige introduktioner, der undervejs er henvist til, eller bliver henvist til. Og hverken som læser, 

bruger eller kritiker af introduktionerne behøver man jo alene at hæfte sig ved de dele af teksten, der 

sprogligt signalerer at, her har vi at gøre med en definition, en begrebs- eller princip-udledning. 

Man kunne jo hæfte sig ved de praksisbeskrivelser, der også gives, eller ved de pædagogisk-

politiske diskussioner, der også lægges op til. 

Men spørgsmålet er imidlertid om ikke den fremdragne uklarhed over principperne og 

begrebernes indhold er latente, og fungerer latent styrende, og derfor ikke ophører med at virke, når 

der gives eksempler, føres pædagogisk-politiske diskussioner etc. 
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Meget tyder i hvert fald på, at vi ikke kan isolere uklarheden til et spørgsmål om nu 

definitioner i praksis-relaterede introduktioner kan/skal være stringente i en begrebs-logisk forstand 

eller ej. 

Vi får et indtryk af, hvordan uklarheden breder sig, når man hæfter sig ved de i øvrigt så 

vigtige udgangspunkter, målretninger og perspektiveringer, der ofte forekommer i de, dermed lige 

så vigtige 'følge-sætninger'. 

 

En af de, tidligere citerede, vigtigste bestemmelser på, hvad 'et problem er' - i Illeris' forstand - 

blev givet i "Problemorientering og deltagerstyring" og lød således: 

 

"Et problem er ikke i psykologisk forstand et problem, hvis ikke den, der skal 

arbejde med det, oplever det som et problem". (s. 83, min understegning). 

 

I "Modkvalificeringens pædagogik" blev bestemmelsen udfoldet og kom til at lyde således: 

 

"For det første skal det (problemet/KB) foreligge som eller accepteres som et 

problem af deltagerne. Ellers er det ikke i psykologisk forstand et problem, og det 

er nødvendigt, hvis det skal være drivkraft for en meningsfuld og alsidig 

indlæring.  

For det andet skal det indholdsmæssigt så at sige pege ud over sig selv, det skal 

kunne placeres og behandles i en større og i sidste ende altid samfundsmæssig 

sammenhæng". 

(s. 100-101, mine understregninger). 

 

I disse citater bliver principperne problemorientering og deltagerstyring, som sagt, fra første 

færd knyttet sammen som uadskillelige størrelser. Men samtidig er det knyttet til en yderligere 

dimensionering: Der tages udgangspunkt i en oplevelsesdimension, der dernæst gøres til middel for 

en målretning. Oplevelsen/accepten af problemet som 'problem' skal være drivkraft for indlæring 

(hvor 'problemet' placeres og behandles i samfundsmæssig sammenhænge). 

 

Vi kan altså, stadig foreløbigt, konstatere at problemorientering også er 

indlæringsorientering. 



 65 

 

Hvis det måtte forekomme nogen så indlysende, at netop en indlæringsorientering må være til 

stede, at det næppe var en pointering værd, kan man passende tilføje, at de nok største 

diskussionspunkter og varierende fortolkninger og vægtninger ikke desto mindre ligger i 

forlængelse af indlærings-terminologien og dimensioneringen. 

 

Alt efter hvor styrende indlæringsorienteringen kan siges at være, alt efter hvilke aspekter ved 

'indlærings'-processen der vægtes på, forandres (og målrettes), nemlig også de øvrige vigtige 

principper og de inspirationskilder, der har været herfor. 

Det viser sig f.eks. at Illeris i sin tolkning og anvendelse af O. Negts' udviklinger af 

eksemplarisk indlæring og sociologisk fantasi, afpolitiserer og indholdstømmer meget vigtige dele 

af de Negt'ske udgangspunkter og perspektiveringer - og det skyldes måske overvejende en stærkt 

styrende indlæringsorientering af principperne. 

 

Eva Hultengren har i de introduktioner, hun giver i sine bøger, "Tværfaglighed som politisk 

undervisning", der før blev henvist til (Hultengren 1979) samt i "Problemorientering, Projektarbejde 

og rapportskrivning" (Hultengren 1976), været meget opmærksom på de vanskeligheder 

definitioner og indholdsbestemmelserne er belagt med. 

 

Hultengren bidrager med en form for klargøring af 'problemorientering' ved at dimensionere 

udgangspunktet således: 

 

"Måske burde man i stedet for at sige, at det drejer sig om at vælge konkrete 

problemer fra den samfundsmæssige virkelighed, sige at det drejer sig om at tage 

udgangspunkt i nogle konkrete observerbare fremtrædelsesformer for noget, der 

viser sig at være en problemstilling af praktisk eller uddannelsesmæssig 

interesse". 

(Problemorientering, projektarbejde og rapportskrivning, s. 14, mine 

understregninger). 

 

Her er den fra Illeris' 'oprindelige' pointering af, at deltagerne skulle 'opleve' problemet som 

'problem' til dels forladt, snarere er det en sammenkædning af Illeris' to 'nye' præciseringer, men 
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suppleret med en (faglig-) indholdsmæssig metodisk dimension. Den valgte terminologi fører os 

nemlig i retning af både marxistisk metodiske bevægelser (fra de konkrete fremtrædelsesformer til 

de væsentlige) og til bestemmelser af eksemplarisk indlæring. 

 

Her optræder der imidlertid på ny komplikationer for en fortolkning' af definitioner af 

'problemorientering' og de overvejelser, der ligger bag. 

Jeg citerede tidligere Hultengren (se s. 66) for at præcisere om problemorientering, at det 

synes at have med udviklings- og indlærings-psykologiske overvejelser at gøre. 

Og det var vel også en præcis karakteristik af de overvejelser, der i det væsentlige synes at 

ligge bag Illeris' ene del af definitionen. (Der så til gengæld efter min vurdering ser ud til at blive 

mere fundamentalt styrende og målrettende og viser sig i en indlæringsorientering). Men den anden 

del af definitionen, som Hultengren selv synes at vægte højere, nemlig den del, hvor hun eksplicit 

knytter an til marxistisk metodiske overvejelser og overvejelser over indholdet i eksemplarisk 

indlæring kan vel næppe siges at være karakteriseret hermed. 

Hvis denne vægtning skulle sætte sine spor - og det kunne der være grund til, eftersom det er 

et af de få steder, hvor vi får et fingerpeg om, hvori 'problemorienteret undervisning' kunne adskille 

sig fra en mere traditionel 'beskæftiger sig med problemer', så måtte 'problemorientering' snarere 

knyttes til fagligt-indholdsmæssige og metodiske overvejelser og til overvejelser, der havde med 

deltagerforudsætninger, erfaringer og interesser at gøre. Således måtte vi netop i denne problematik 

forlade de hidtidige definitions- og tolkningsforsøg og gå videre til de øvrige principper. 

 

Deltagerstyring, definitioner og fortolkninger 

 

"Der må (...) ved siden af princippet om problemorientering, også formuleres et 

princip om medbestemmelse, men her må det samtidig gøres klart, at et sådant 

medbestemmelses-princip ikke kan sigte til en total elevstyring". 

"I didaktisk henseende bliver konsekvensen at styringen af undervisningen må 

ligge hos eleverne, lærerne og eventuelt andre implicerede i fællesskab. Som et 

komplementært princip til problemorienteringen må der opstilles et 

grundlæggende didaktisk princip om deltagerstyring, hvor deltagerne er de i den 

pågældende undervisning direkte involverede personer". 
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(Begge citater er fra den seneste formulering af princippet om deltagerstyring, 

"Modkvalificeringens Pædagogik", s. 103 og 104. Min understregning i det første 

citat, Illeris' egen i det sidste). 

 

Deltagerstyring er altså i Illeris' definition ikke det samme som total elevstyring, men et 

princip om medbestemmelse, hvor der er såvel lærer- som elev-styring, og hvor begge disse parter 

tilsammen betragtes som 'deltagere' i et undervisningsforløb. Total elev-styring vurderes af Illeris 

hverken mulig eller hensigtsmæssig, fordi: 

 

"(...) eleverne ville være tilbøjelige til at vælge problemer, som de på forhånd kun-

ne magte og overskue, og som derfor kun lægger op til assimilativ indlæring". (s. 

104) 8) 

 

Total deltagerstyring vurderes nok hensigtsmæssig, ønskelig, men ikke som en aktuel 

mulighed inden for det etablerede uddannelsessystem. Der er altid instanser uden for selve 

undervisningen, der griber styrende, rammesættende og målrettende ind, f.eks. "gennem 

planlægning, tildeling af ressourcer og kontrolforanstaltninger" (s. 105). 

Men princippet om deltagerstyring må indebære en intention om, at disse rammer bliver holdt 

så åbne som muligt, og at rammeudfyldningen i så høj grad som muligt overlades til de involverede 

deltagere. 

Også i definition og introduktion til dette princip om deltagerstyring ser vi, den før påpegede, 

gensidige og negative definition, der dernæst går over i en forsøgsvis positiv bestemmelse. 

I indkredsningen af dette princip befinder vi os, tydeligere end i indkredsningen af 

'problemorientering', samtidig med definitionsforsøgene i en pædagogisk-politisk diskussion, hvor 

Illeris relativerer og præciserer begrebet og princippet i forhold til andres kritik (af henholdsvis for 

meget og for lidt lærer- elev-styring) og i forhold til de statslige og samfundsmæssige rammer for 

styringsmulighederne. 

 

Illeris medgiver, at begrebet 'deltagerstyring' er upræcist, som han siger: 

 

"på den måde at det ikke kan omsættes i præcise anvisninger for henholdsvis 

elevernes og lærernes andel i styringen" (s. 16) 
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og 

 

"(...) måske er det et dårligt ord, fordi det ikke samtidig antyder den dialektik, der 

efter min mening må indgå i begrebet - en dialektik, der som den ene 

pol har deltagernes aktuelle interesser og erkendelse, og som den anden pol en 

indsigt i de objektive samfundsmæssige forhold i det eksisterende kapitalistiske 

samfund, og som drejer sig om at gennemføre en proces, der forbinder de to poler 

i en personlig erkendelse af de objektive forhold". 

(s. 16-17). 

 

Om den ene pol i dialektikken er fastholdt er det principielt kun eleverne, der kan afgøre. 

"Heri ligger forankringen af elevernes rolle i deltagerstyringen" (s. 105). 

Omvendt er lærerens rolle principielt forankret i den anden pol, som Illeris formulerer det: 

 

"Den anden pol udgøres af de objektivt eksisterende samfundsmæssige forhold, 

der altid på en eller anden måde er involveret og bearbejdes i undervisningen. I 

denne pol er lærerens rolle principielt forankret. Det er lærerens berettigelse i 

undervisningen at fastholde bevægelsen fra elevernes forudsætninger i retning af 

indsigt i disse forhold".  

(s. 106, mine understregninger). 

 

Klargørelsen af det upræcise begreb skal komme i stand ved hjælp af 'dialektikken' - og 

herigennem klargøres der faktisk, men måske også lidt ufrivilligt eller på trods af øvrige intentioner, 

hvor stærk indlæringsorienteringen er. Deltagerstyrings-begrebet og princippet om 

medbestemmelse er nemlig 'dialektisk' inden for en ganske snæver forståelsesramme, hvor 

konsekvensen af 'dialektikken' vel må siges at være en arbejdsdeling, der både er stram og naiv på 

en og samme gang: Det er lærerens opgave at formidle (garantere formidling, fastholde bevægelsen 

mod indsigt) viden/indsigt ang. undertrykkelse, samfundsmæssige kapitalistiske betingelser. Det er 

elevernes opgave at modtage denne viden/indsigt. 

Når jeg siger, at 'dialektikken' i sin konsekvens her bliver til en arbejdsdeling, der er både 

stram og naiv, så refererer jeg til definitionerne og følgesætninger som de almene udsagn de er. Og 
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netop som almene udsagn (med utopiske og intenderede overskridelser i sig) forekommer det 

unødigt 'stramt' (traditionelt rigidt om man vil), at ville komme en manglende præcision til livs ved 

at tillægge læreren mere absolut vidensautoritet f.eks. med hensyn til samfundsmæssige 

undertrykkelsesmekanismer, forhold etc. end eleven - og naivt af samme grund. 

Ser vi totalt på det hierarkiske uddannelsessystem så er 'eleverne' som gruppe betragtet dette 

systems mest undertrykte gruppe. Og historisk har vi - indtil nu da, næppe de store beviser eller 

traditioner for at de mest undertrykte af systemet og dets forvaltere bliver oplyst om, får bearbejdet, 

får stillet handlemuligheder i udsigt ang. denne undertrykkelse og dens ophævelse. 

Viden (i en basal kognitiv og emotionel forstand og altså ikke 'undervisningsstof' eller 

'lærdom') om undertrykkelse, dens mærkbare og specifikke konsekvenser, ligger i og hos de under-

trykte selv. Men også i undervisningssituationer kan der ind imellem bidrages med forklaringer 

indsigt etc. om undertrykkelsens årsag og eksemplificerede virkninger - og den indsigt kan 

formidles af lærere, men næppe hverken alment eller principielt af netop denne gruppe. Ser vi mere 

specifikt på den gruppe 'elever', der er studerende og den gruppe 'lærere', der er universitetslærere, 

så har vi i de sidste ti - tyve år set et væld af eksempler på, at det var grupper af studerende, der 

skulle overbevise lærerne om, at et sag-fag-problemforhold skulle ses i 'sin samfundsmæssige 

sammenhæng' og at der skulle skabes nye indsigter om de 'objektive kapitalistiske betingelser'. 

Ser vi yderligere specifikt på grupper af kvindelige studerende, så har disse selv måttet 

oparbejde viden, indsigt, foretage formidlinger. Generelt set varetog ingen 'lærere' nogen pol i den 

dialektik. 

Hertil kan man med støtte i den argumentatoriske helhed, Illeris opstiller i (og omkring) sine 

princip-udledninger, sige: Det fremhævede er måske korrekt beskrevet om 'de gamle' universiteter, 

'gamle' og 'traditionelle' undervisningssituationer, men det er jo præcist (!) ikke derhen vi vil med 

problemorienteringen, deltagerstyringen og projektarbejderne. 

Ved læsning af Illeris fornemmer man jo så afgjort, at det ikke er derhen vi skal på menings- 

og holdningsplanet. Men hvis tendenserne alligevel ligger der i selve principudledningerne, så 

kunne det skyldes, at de faktisk er meget realitetsbetonede og rettet mod det eksisterende statslige 

uddannelsessystem. 

Det politisk realitetsbetonede kommer frem, fx. i følgende formuleringer (der stadig er hentet 

fra "Modkvalificeringens pædagogik" og stadig fra de afsnit, der beskæftiger sig med princippet 

'deltagerstyring'): 

 



 70 

"Naturligvis nærer jeg ingen illusioner om at klassekampen afgøres i uddannelses-

systemet. Men det er ikke politisk ligegyldigt, hvad der foregår i de millioner af 

undervisningstimer, eleverne hvert år tilsammen tilbringer inden for dette system, 

og hvis man arbejder inden for systemet, må man tage stilling til dette.  Ingen 

stillingtagen - eller blot en henvisning til det borgerlige parlamentariske 

demokrati og medfølgende illusioner om lighed og frihed - indebærer en 

videreførelse af den herskende undertrykkelse. Den respekt man som lærer ganske 

rigtigt skylder sine elever, må have karakter af solidaritet på grundlag af indsigt i 

det kapitalistiske samfunds funktionsmåde og undertrykkelse". (s. 18-19(min 

understregning)). 

 

Men hvis denne politiske program-erklæring, med en betoning af at tage udgangspunkt i, og 

tage stilling til det eksisterende uddannelsessystem og dets betingelser (- en betoning jeg i øvrigt på 

mange måder mener, er vigtig,) peger hen imod realitetsbetonede opfattelser af principper og 

undervisningsformer, så måtte det også have (få) betydning for selve princip-udledningen, kunne 

man formode. 

 

I forhold hertil er der så 'pludselig' noget andet, der halter i princip-udledninger og 

definitioner: så er de nemlig ikke historisk specifikke eller realistiske nok. 

Går vi tilbage til den første pol i deltagerstyringens dialektik (elevernes forudsætninger og 

interesser) så er det principielt kun eleverne "der kan afgøre, om denne pol i dialektikken er 

fastholdt". Og "heri ligger forankringen af elevernes rolle i deltager-styringen" (s. 105). 

Som alment udsagn lyder det måske besnærende og radikalt, men kun hvis vi samtidig 

accepterer det særlige indlæringsorienterede og undervisningsinterne point of view som det 

altfavnende og selvfølgelige point of view. 

Specificerede vi det realitetsbetonede ud fra det særlige point of view (som også 

terminologien signalerer at vi kan/ skal) så mangler der principielt et par konstateringer: Børn og 

unge må netop som 'elever' (skoleelever, gymnasieelever og studerende) i forhold til det 

eksisterende uddannelsessystem se i øjnene, at denne 'deres pol' i dialektikken principielt ikke 

fastholdes. For hvis 'deres pol' principielt var fastholdt, eller kunne fastholdes, så var de slet ikke 

principielt 'elever', involveret i en 'indlæringssituation' som statslig organiseret og målrettet 

undervisningssituation. 
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Derimod kan denne 'deres' pol muligvis fastholdes sporadisk, ligesom den kan eksistere som 

pol i en nok så vigtig 'dialektik', der forsøger at kritisere almengørelsen af børn og unges status som 

'elever'. 

Som alment didaktisk udsagn er 'deltagerstyringens dialektik' altså et snærende udsagn, der 

dog rimeligvis - og stadig realitetsbetoner ville jeg mene - i fortolkningen kan radikaliseres, hvis 

man samtidig fjerner 'dialektikkens' undervisningsinterne spændingsfelt og erstatter det med en 

system-ekstern pol i 'dialektikken'. 

 

I en sådan fortolkning kan det før citerede komme til at lyde nogenlunde således: 

 

Den ene pol udgøres af børn og unges subjektive forudsætninger og interesser, og selv om de 

lærere, der indgår i undervisningssituationer, hvor børn og unge nu er elever, naturligvis kan 

foretage analyser og gøre sig forestillinger om disse forhold, så er det principielt kun børnene og de 

unge selv, der kan afgøre om de, når de indgår som elever, mener at denne 'deres' pol i dialektikken 

er fastholdt. 

Heri ligger forankringen af børnene og de unges rolle, når de som elever indgår i 

deltagerstyringen. 

Men heri ligger følgelig også principielt en modsætning, fordi børn og unge netop, når de 

indgår som elever, principielt defineres således at deres pol i dialektikken ikke fastholdes. 

I en sådan fortolkning kan fastholdes en af de vigtigste modsætninger, som den 

indlæringsorienterede og undervisningsfinterne fortolkning af 'deltagerstyringens dialektik' ellers 

enten overser eller behandler på en særlig 'undervisningsrelevant' facon. 

Den radikaliserede fortolkning ville vel til dels kunne finde støtte i Illeris' argumentation på 

det politiske og holdningsprægede plan (en argumentation, der tydeligst føres i forordet til 

"Modkvalificeringens pædagogik", der samtidig har fungeret som opsummerende og debatterende 

tidsskriftsartikel (se i øvrigt note 5), men altså ikke nødvendigvis i Illeris' formulering af 

principperne, hvor netop indlæringsorienteringen og almengørelsen heraf ikke alene skjuler 

modsætninger, men måske direkte har til 'opgave' at bygge bro over modsætningerne for i 

realitetens navn at kunne sandsynliggøre at principperne kan omsættes til praksis under det 

eksisterende uddannelsessystem. 

Vi kan dernæst supplere de foreløbige konstateringer fra afsnittet om 'problemorientering' med 

følgende: 
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Ligesom 'problemorientering' også var indlæringsorientering, er 'deltagerstyring' altså også 

indlæringsorienteret ... Denne indlæringsorienteringens dominans ser ud til at være et resultat af 

realitetsbetonede overvejelser: de alternative didaktiske principper skal også (intentionelt) være 

omsættelige. 

Men samtidig er der tale om en almengørelse (stadig under intentionen at opstille en almen 

didaktik) af indlæringsorienteringen, der dækker over indlæringsorienteringens dominans, og 

skjuler modsætninger. Og det ser ud til at være et resultat af intentionen om at bibeholde utopiske 

og overskridende elementer. 

Således blafrer princip-udledninger og definitioner mellem det intentionelt utopiske og 

realistisk-omsættelige, men er ikke i sine konkrete formuleringer et egentlig udtryk for nogen af 

delene. 

(At denne mangel på skarphed i princip-udledninger og definitioner, ikke blot kan udbedres 

ved at gå på jagt efter de 'rette ord' og begreber, men mere fundamentalt drejer sig om uklarheder og 

modsætninger i sagen selv, nemlig de intenderede og faktiske læreprocesser, skal jeg siden 

kommentere). 

I forlængelse af den konstaterede realitetsbetonede indlæringsorientering (af nu både 

princippet om problemorientering og deltagerstyring) og den alment-didaktiske hypostasering heraf, 

kan man dernæst se Illeris' forsøg på at opstille en argumentation og forståelsesramme, hvor 

principper med nødvendighed fører over i hinanden: Ikke fordi han påstår det, men fordi det er 

sådan. Hermed bevæger vi os altså fra definitionens logik (eller mangel på samme) over i Illeris' 

forsøg på teoretisk-empirisk at argumentere for princippernes gyldighed og omsættelighed. 

Illeris påpeger, at de to grundlæggende didaktiske principper om problemorientering og 

deltagerstyring har 'en indre sammenhæng', således at de gensidigt forudsætter hinanden. Og i 

Illeris' forståelse må problemorientering, hvis begrebet skal være meningsfuldt, indebære 

deltagerstyring (se det tidligere afsnit). I indkredsningen af deltagerstyringen sætter Illeris sig så for 

at vise at deltagerstyring omvendt indebærer problemorientering. Hertil tjener et forsøg udført af 

R.F. Mager (Mager 1961) 9) som illustration af at sådan forholder det sig. Illeris gengiver forsøget 

således: 

 

"Magers seks forsøgspersoner i alderen 20-28 år havde alle på forhånd udtrykt 

ønske om at lære noget om elektronik, og mente ikke at kende noget som helst til 
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emnet i forvejen. De fik hver for sig stillet en lærer i faget til rådighed på den 

måde, at de kunne bede om alt -svar, forklaringer, demonstrationer osv. 

-  selv afbryde, når de mente at have hørt tilstrækkeligt, og de kunne selv 

bestemme undervisningstidens længde. Der var med andre ord tale om et forsøg 

med total elevstyring, og underviseren skulle så vidt muligt "kun opføre sig som 

svarmekanisme". Forsøget viste blandt andet: 

- at "eleven starter sit undervisningsforløb i elektronik med et helt andet 

emne end underviseren ville gøre (sammenlignet med otte forskellige kurser i 

elementær elektronik), 

- at "skønt ingen af eleverne tidligere havde fået nogen form for formel 

undervisning i nogen del af elektronikken, og skønt hver af dem var overbeviste 

om, at de ikke vidste noget om elektronik, viser afskrifter af båndene helt klart, at 

alle eleverne gik ind i undervisningen med en ret stor forhåndsviden (og en del 

fejl viden) om elektronik". 

- at "skønt eleven var tilbøjelig til at styre sit forløb fra det enkle mode det 

komplicerede, betød dette for ham at bevæge sig fra en enkel helhed til en mere 

kompliceret helhed, eller fra det generelle til det specielle", 

- at "eleverne selv prøvede at sammenfatte og ikke ville gå over til nye 

emner før de havde sikret sig, at de kunne gengive det tidligere lærte korrekt", 

- at "den indholdsmæssige konsekvens der er mest meningsfuld for eleven 

er forskellig fra den sekvens, som underviseren tror, er mest meningsfuld for 

eleven", 

- og at eleven "vil nå frem til målene ved at knytte det han har behov for at 

vide til det han allerede ved"". 

(Modkvalificeringens pædagogik, s. 105-106). 

 

Så vidt Illeris' gengivelse af Magers forsøg. Dernæst kommer så Illeris' 'oversættelse', anvendelse 

og fortolkning af forsøget. Illeris siger nemlig umiddelbart efter det før gengivne: 

 

"Eller med andre ord: at hvis eleven har afgørende indflydelse på styringen af sin 

egen indlæring og ikke er bundet af pensum- og metodemæssige forskrifter, vil 

hun tilrettelægge sin indlæring i et problemorienteret og helhedsbetonet forløb, 
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der er afhængigt af hendes personlige forudsætninger og målforestillinger, og 

som derfor ikke kan være fastlagt på forhånd og udefra". 

(samme sted, s. 106, mine understregninger). 

 

Magers forsøg illustrerer og viser flere ting, men spørgsmålet er om det egentlig kan siges at 

illustrere det, der var Illeris' hensigt med at bringe det, nemlig at deltagerstyring fører til 

problemorientering. Spørgsmålet er derfor også, om Illeris på baggrund af dette forsøg kan 

konkludere som han gør, når han siger, at eleven med afgørende indflydelse på styringen vil 

tilrettelægge forløbet problemorienteret. 

Forsøget viser, at der er forskel på lærerens 'røde tråd' og logik og elevens. Eller som Rasborg 

(1968) 10) der også har gennemgået Magers forsøg, under benævnelsen Elevkontrolleret under-

visning, kalder det i overensstemmelse med Magers egen terminologi: der er forskel på lærerens 

logik, og faglige logiske rækkefølge og elevens rækkefølge. 

Forsøget viser, at elevstyring reaktiverer allerede indhøstet viden og afklaring af behov for 

mere viden. 

Forsøget siger meget om, hvad der udgrænses i den almindelige undervisnings tilrettelæggelse 

og lærerstyrede spørgsmål/svar situation. Men med mindre vi vil mene, at problemorientering i 

dette tilfælde var dækket ind ved at sige, at det var elevens 'problem', at han/hun gerne ville vide 

noget mere indenfor emnet elektronik, så siger forsøget ligefuldt ikke noget om, at elevstyring fører 

til problemorientering. 

Hvis forsøget viste det så måtte vi til gengæld sige om alle elevbestilte undervisningsforløb, 

'rækkefølger' etc., at de var problemorienterede. 

I øvrigt kommer Illeris også i modstrid med egne konstateringer, når han refererer Magers 

forsøg som et eksempel på 'total elevstyring'. Tidligere sagde Illeris, at der ved total elevstyring 

ville være hindringer for en 'hensigtsmæssig assimilativ-akkomodativ indlæring', fordi "eleverne 

ville være tilbøjelige til at vælge problemer, som de på forhånd kunne magte og overskue, og som 

derfor kun lægger op til assimilativ indlæring". Hvis det var rigtigt, var Magers 'elever' så også 

indrulleret i en overvejende assimilativ indlæring - og hvis de var det, hvordan kunne den så 

samtidig være 'problemorienteret' i den, i Illeris' forstand, hensigtsmæssige betydning? 

Men nu var inddragelse af Magers forsøg også blot en 'illustration'. Udsagnet "at 

deltagerstyring omvendt indebærer problemorientering" lå allerede inden den valgte illustration 
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implicit i de indlæringsteorier som Illeris tidligere har gennemgået og draget nytte af (Piagets og 

Thomas Nissens). 

Men omend også disse teorier har meget at sige, så indebærer de ikke en teori om 

deltagerstyring, men måske nok en intention om at elevstyring i forhold til indlæringsprocesser 

måtte være gavnlig og nødvendig. 

En teori om deltagerstyring måtte i langt højere grad knytte an til teorier om 

deltagerforudsætninger, deltagererfaringer og deltagerinteresser. En meget vigtig del af deltagernes 

forudsætninger og erfaringer er deres 'elev' forudsætninger, men disse elevforudsætninger er stadig 

kun en del og fungerer i et komplekst og brydningsfyldt samspil med andre livserfaringer. 

Her kunne man igen, som nævnt under afsnittet om problemorientering, finde det nødvendigt 

med en fortsættelse og en konkretisering af den tilknytning, som Illeris selv lægger op til: nemlig 

tilknytning til de didaktiske og bevidsthedssociologiske teorier, der i højere grad har 

erfaringsbegrebet og erfaringsdannelser som et centralt problemfelt. Og dette er ikke udledt 

indlæringsorienteret, omend også indlærings-konsekvenser ville kunne drages. 

 

Til en forståelse af det komplicerede og uafklarede ved den gensidighed, hvor principperne 

forudsætter og påstås at forklare hinanden, er det derfor langt vigtigere det Illeris efter sin 

'bevisførende' argumentation fortsætter med, nemlig at både elever og lærere næsten udelukkende 

har deres tidligere undervisningserfaringer fra forløb, der ikke har været 'deltagerstyrede'. Og at de 

naturligvis altid vil være præget af de forudsætninger og forventninger de herigennem har fået (s. 

107). 

Men desværre for både en afklaring og for en perspektivering af deltagerstyringens indhold, 

henregner Illeris blot dette erfaringsfelt til de 'vanskeligheder', 'hindringer' og 'blokeringer' som nye 

principper (og her etableringen af deltagerstyrede uddannelsesforløb) altid i praksis vil være udsat 

for, nemlig at de skal praktiseres uden de 'relevante' forudsætninger. 

Hvor det tidligere (i hvert fald for fortolkningen) har været muligt at tillægge deltagernes 

erfaringer, oplevelser, accept og 'pol i dialektikken' betydninger af kvalitativ karakter, bliver det nu 

- og det er nok den barskeste konsekvens af indlæringsorienteringens primat - desværre reduceret til 

en række hindringer, hvorfor "Den første opgave (ofte kan) bestå i blot at bevidstgøre deltagerne 

om, at der findes andre muligheder end de sædvanlige - at deltagerstyringen er en form, der rent 

faktisk kan fungere". (s. 108, mine understregninger). 
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Men lad mig (på trods af et 'desværre') forfølge logikken lidt endnu og på linje hermed nøjes 

med at konstatere: at lærerelev-forudsætningerne altså er mangelfulde i forhold til en praktisering i 

overensstemmelse med principperne, og at mangelfuldhederne på nuværende tidspunkt i så fald vil 

være et generelt gældende karakteristika. 

Følgeligt må man kunne fortsætte konstateringerne: Vi kan med stor ret forvente/frygte at 

selve udfyldningen af de didaktiske principper (der ifølge logikken nu mest regnes til formsiden), 

dvs. deltagerstyringens kvalitative udfyldning af formerne, vil være præget af de selvsamme 

generelle karakteristiske og mangelfuldheder, hidrørende fra de 'traditionelle' læreprocesser. Selve 

udfyldningen vil altså være præget af det erfaringsgods, som de deltagere, der skal styre, måtte 

komme med. 

Men hermed brydes og modsiges, må man vel kunne slutte, den 'bevisførende' argumentation 

fra før om at 'deltagerstyring' fører til 'problemorientering'. 

Og i tillæg hertil: nu kan man vel næppe nøjes med at være opmærksom på nogle 

vanskeligheder og hindringer, men må omvendt sige: Der er ret stor sandsynlighed for at 

'deltagerstyring' som sådan ikke nødvendigvis fører til 'problemorientering' i den mening 

'problemorientering' før er blevet indkredset. 

Det er altså så som så med mulighederne for teoretisk, empirisk eller 'blot' argumentatorisk ud 

fra Illeris' forståelsesramme at føre gensidigheds-princippet igennem som bæredygtig 

argumentation for princippernes egenart og gyldighed. 

 

Det kunne betyde, at vi frem for en stadig påpegning af at principperne er 'komplementære', 

forudsætter hinanden og støtter hinanden, må overveje den lidt modsatte formulering: Principperne 

udelukker hinanden, bryder med hinanden - eller de står i hvert fald i et brydningsfyldt forhold til 

hinanden. Hvori disse brydninger, modsætninger etc. består, kommer alt sammen an på hvilket 

indhold der tillægges/kan tillægges først 'problemorienteringen' nu også 'deltagerstyringen'. 

Det betyder igen at en forståelse af 'deltagerstyringen' (og dens dialektik) ikke kan knytte an 

til - eller finde sine hovedbegrundelser i - indlærings-teorier, men som sagt i højere grad må knytte 

an til teorier (og empiri) ang. deltagerforudsætninger/ erfaringsdannelser, 

bevidsthedsteorier/socialisationsteorier. 

Disse teorier er imidlertid, hvad Illeris også påpeger, endnu af meget alment-abstrakt karakter, 

og skal derfor bearbejdes, videreudvikles og konkretiseres ud fra indholdsmæssige (fagligt-socialt) 

forankrede udgangspunkter. 
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Dette ligger på ingen måde uden for Illeris' interessefelt (ej heller uden for de referencer han 

bygger på), men det ligger ikke indarbejdet i hans argumentation og princip-udledning. 

Illeris har tilsyneladende gjort alt for kort proces ved prompte, når de indholdsmæssige 

implikationer dukkede op og tydeligt 'burde' omtales, at trække sig ud af det 'nye' konfliktfelt og 

konstatere at: 

 

"(...) selv om de to principper nok indebærer nogle indholdsmæssige 

implikationer, så er det trods alt principper, der i det væsentlige vedrører 

undervisningens form (...)" (s. 108, min understregning). 

 

Dernæst møder vi så for tredje gang den problematiske gensidigheds-argumentation, den 

negative definition (der dernæst går over i en forsøgsvis positiv bestemmelse) - nu om det sidste 

vigtige didaktiske princip: det eksemplariske princip. For som Illeris fortsætter den før citerede og 

afbrudte sætning: 

 

”(...) og de (de to første didaktiske principper/KB) må samarbejdes med et princip, 

der på tilsvarende grundlag kan danne fundament for udvælgelsen af 

undervisningens indhold. Udgangspunktet for opstillingen af et sådant princip er 

for så vidt allerede indeholdt i fastlæggelsen af problemorienteringen og del-

tagerstyringen: Indholdet skal fastlægges ud fra problemer, der opleves som 

vedkommende og interessante af eleverne og giver mulighed for bearbejdelse af 

de eksisterende samfundsmæssige forhold. Hermed er det således givet, at 

udvælgelsen af indholdet ikke kan ske efter et traditionelt pensumorienteret 

kriterium, der tager udgangspunkt i fagenes systematik. Spørgsmålet om 

indholdsudvælgelsen bliver et spørgsmål om kriterier for valg af problemfelter og 

problemstillinger, der kan være relevante for den nødvendige kvalificering og 

modkvalificeringen. Der må nødvendigvis blive tale om en form for et 

eksemplarisk princip, hvorefter undervisningens indhold kommer til at bestå af 

eksempler - i denne sammenhæng altså problemer - der tilsammen kan aktualisere 

eller illustrere de for den pågældende undervisning relevante indholdsområder, 

uden at de behøver at "dække" dem i pensummæssig forstand". 
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(s. 108-109, mine understregninger. Understregningerne er foretaget så de ty-

deliggør det påpegede: gensidigheds-argumentationen og den negative definition, 

der går over i forsøgsvis positiv bestemmelse). 

 

Jeg har tidligere fremhævet, at Illeris i sin formulering af princippet om eksemplarisk 

indlæring knytter an til O. Negts nyformulering af princippet. Og at Illeris, i lighed med Hultengren, 

mener at det primært er i den Negt'ske formulering, der gives inspiration til at vurdere og opstille 

kriterier for valg af problem og indhold. 

Men det kan undre at Illeris, som vi skal se det i det følgende, i mindre grad knytter an til den 

forbindelse (og det teorifelt) som Negt har etableret mellem eksemplarisk indlæring og forståelse af 

deltagerforudsætninger/erfaringsdannelser. 

Det kan være en af grundene til at den indre forbindelse, der måske kunne siges at være 

mellem 'problemorientering' og 'deltagerstyring' ikke er til stede i Illeris didaktiske model - og dog 

fastholdes som en mulig forlængelse af den. 

 

Eksemplarisk indlæring - definitioner og fortolkninger. 

 

Eksemplarisk indlæring blev udviklet i Vesttyskland i 1950'erne, som svar på et fælles 

'stoftrængselsproblem', der havde vist sig på de to uddannelsesniveauer på de højere læreanstalter 

og gymnasierne. 

Ophobning af fag, stofområder, vidensmængder, nødvendiggjorde forestillinger om, at man 

burde opsøge det centrale, det væsentlige, det repræsentative, der kunne eksemplificere stofom-

rådet. 

 

Det eksemplariske princip og den eksemplariske fremgangsmåde kan i denne forstand forstås 

som et princip og en metode til at reducere stofmængden, der samtidig har intentionen om at gøre 

de i stofmængden indeholdte centrale vidensfelter synlige, og gennem eksemplarisk udvælgelse og 

belysning at vise helheden i det enkelte (se foruden Illeris, Modkvalificeringens pædagogik s. 109 

ff., f.eks. Askeland 1980, Schnack 1978). 

Trods uenigheder blandt fortalere for det eksemplariske princip og den eksemplariske 

fremgangsmåde i ovennævnte forstand, (uenigheder der drejede sig om kriterier for udvælgelse af 

'det eksemplariske': kriterier inden for skolefagene selv, i kulturen, kriterier i de videnskabelige 
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discipliner), er der i Illeris' gengivelse (med inddragelse af først Wagenschein 1956, dernæst Bruner 

1960, Bjørndal 1974) også tale om et fællestræk. 

De forskellige kriterier har alle det tilfælles at de, som Illeris understreger: 

 

"(...) har deres grundlag uden for undervisningssituationen, og derfor er i en 

fundamental modsætning til det her allerede fastlagte didaktiske princip om 

deltagerstyring. 

(Modkvalificeringens pædagogik s. 110-111), mine understregninger). 

 

Heroverfor sætter Illeris så O. Negt, der foretog sin reformulering af det eksemplariske princip 

i forbindelse med arbejderoplysning, ved at kombinere begrebet om eksemplarisk indlæring med 

"sociologisk fantasi" (hentet fra Wright Mills) 11) der beskrev det som 'evnen til at overgå fra en 

synsvinkel til en anden, fra den politiske til den psykologiske, fra undersøgelsen af den enkelte 

familie til vurdering af den statslige husholdning'. 

Hvis et 'eksempel' i den Negt'ske forstand skal kunne kaldes 'eksemplarisk' skal det samtidig 

bidrage til udviklingen af 'sociologisk fantasi'. 

Negt refereres dernæst af Illeris for udvælgelseskriterierne: 

 

"Den eksemplariske uddannelsesværdi af undervisningsemnerne bestemmes ud 

fra tre faktorer: 1) deres nærhed til individuelle interesser, 2) de elementer i 

arbejdernes bevidsthed, der indholdsmæssigt rækker ud over de umiddelbare 

interesser, og som angår mere almene samfundsmæssige sammenhænge, og 

endelig 3) den betydning, som uddannelsesindholdet kan have for arbejdernes 

frigørelse. Hvis emneområdernes uddannelsesværdi udelukkende blev bestemt ud 

fra et af disse tre synspunkter, så måtte arbejderuddannelsen opgive sin intention 

om arbejdernes opdragelse". 

(Negt 1971, s. 97. Modkvalificeringens pædagogik s. 112). 12) 

 

Illeris argumenterer nu som følger ang. sin brug og fortolkning af den Negt'ske nyformulering: 

De før beskrevne to principper om 'problemorientering' og 'deltagerstyring' har i det 

væsentlige berørt undervisningens form. De må, som citeret foran, samarbejdes med det nu beskrev-
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ne eksemplariske princip, som i højere grad danner grundlag for udvælgelse af undervisningens 

indhold. 

Men, omend den særlige Negt'ske nyformulering danner baggrund herfor, må der erindres, at 

der hos Negt var tale om arbejderoplysning. Den indholdspræcision som Negt, på grund af den fas-

te forankring i arbejderuddannelse, kan foretage (når han udnævner f.eks. arbejdsretten og 

arbejdsprocessens teknificering som væsentlige områder, fordi det af arbejderne kan relateres såvel 

til deres egne interesser som til samfundets politiske helhedssituation) mener Illeris ikke, han i den 

foreliggende sammenhæng kan foretage, fordi han selv (Illeris) er i færd med at skitsere en generel 

didaktik. 

Venter vi nu med at kommentere det understregne og følger Illeris' argumentation fuldt ud, så 

sammenfatter Illeris dernæst inspirationskilden og overvejelserne i forbindelse med (kan vi nu sige) 

de alment didaktiske principper, således at der for en eksemplarisk indholds-fastlæggelse kan 

udstikkes følgende kriterier, der er i overensstemmelse med de to før beskrevne 'poler' i 

'deltagerstyringens dialektik': 

Det subjektive kriterium, der drejer sig om at indholdet i undervisningen skal opleves som 

umiddelbart relevant og engagerende for alle deltagerne i undervisningen. 

Det objektive kriterium, der drejer sig om at indholdet i undervisningen skal kunne danne 

udgangspunkt for en belysning af de eksisterende samfundsmæssige strukturer. 

Disse to kriterier opfattes som det principielle grundlag, men hertil skal tilføjes endnu to 

kriterier som nødvendige præciseringer, nemlig: 

Handlingskriteriet, der drejer sig om, at indholdet skal udvælges sådan, at det rummer 

konkrete handlemuligheder for deltagerne. 

Relevanskriteriet, der drejer sig om, at indholdet skal være relevant for sigtet og de 

formulerede bestemmelser for det pågældende uddannelsesforløb. 

(gengivet efter Modkvalificeringens pædagogik, s. 113). 

 

Vender vi nu tilbage til den linje i argumentationen og præciseringen af det eksemplariske 

princip, som Illeris følger, kan man se, at Illeris først og fremmest overvejer det eventuelt pro-

blematiske ved at overføre et didaktisk princip, fremsat direkte i forbindelse med 

arbejderuddannelse til en anden sammenhæng, der befinder sig på et mere alment-didaktisk niveau. 
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De vanskeligheder, der kan være forbundet med en sådan overførsel er tidligere diskuteret af 

bl.a. Hultengren, der i "Problemorientering, projektarbejde og rapportskrivning" påpegede: 

 

"Hvor deltagerne hos Negt og Freire (som EH før denne passage har 

medinddraget/KB) er præcise historiske størrelser, er "deltagerne" i det 

pædagogiske begreb "deltagerstyring" en uanalyseret, ahistorisk størrelse". 

(Hultengren, 1976, s. 77, min understregning). 

 

Det mener jeg er en meget afgørende problematisering, som jeg skal udvide og præcisere i det 

følgende. Det drejer sig nemlig ikke alene om vanskeligheder ved en overføring (og disse van-

skeligheders metodiske aspekter som også påkalder sig opmærksomhed), det drejer sig i høj grad 

også om, hvad det egentlig er, der bliver forsøgt overført, hvad der i den Illeriske model bliver 

inddraget og udgrænset. 

Hermed kommer det også til at dreje sig om forskellige fortolkninger af, hvori Negts 

nyformulering egentlig bestod - og hvilke betydninger den kan tillægges. 

Negts nyformulering af det eksemplariske princip gengives oftest (og ikke alene hos Illeris) 

for det, at det eksemplariske princip bliver kombineret med begrebet "sociologisk fantasi". og 

foregår formidlingen af den Negt'ske nyformulering og de tre faktorer for udvælgelse af 

undervisningsobjekter i andre sammenhænge end arbejderuddannelser, følges formidling 

(introduktion eller 'blot' gengivelse) som oftest af et 'desværre er det udviklet i en specifik arbejder-

uddannelsessammenhæng, men mon det ikke med et par overvejelser og problematiseringer går an 

alligevel'. 

 

Hvad man derimod har ofret knap så megen interesse, i hvert fald i de danske debatter og 

introduktioner, jeg her forholder mig til, er betydningen af det faktum, at Negt udtrykkeligt ikke 

opstillede en generel, eller almen didaktik 12) og betydningen af, at de principper og 

eksemplificeringer, der hos Negt blev søgt udfoldet ikke blev udfoldet ud fra indlæringsteorier eller 

for så vidt ud fra nogen specifik pædagogisk teori. Derimod blev principper og eksempler givet ud 

fra en bevidsthedssociologisk teori, teorier og teser ang. erfaringsdannelser og disses 

samfundsmæssige udspring. Negt videreudviklede altså det eksemplariske princip og gav det en 

'sociologisk nyformulering' (som Negt selv kalder det) ud fra en teori om de særlige og klas-

sespecifikke 'deltagerforudsætninger', som i dette tilfælde, arbejdere kunne siges at have. 
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Først når man bibeholder dette særlige grundlag (og den særlige målretning) for den Negt'ske 

nyformulering af princippet optræder muligheden for også at forstå, hvorfor forbindelsen mellem 

principper og emneområder (f.eks. 'arbejdsretten' og 'teknificeringen af arbejdsprocessen') er af 

indre karakter og fra første færd er indholdsmæssigt forankret, og derfor netop ikke lader sig 

borttænke. Og først når den indholdsmæssige forankring bibeholdes som en del af grundlaget, 

opstår i virkeligheden muligheden, ville jeg mene, for at forstå den radikalitet (og til dels 

uudnyttede radikalitet) der lå/ligger i den bevidstheds-sociologiske og specifikke tilgang. 

Når Illeris, som det blev redegjort for, vælger at viderebearbejde Negts principper, så de kan 

indgå på et alment didaktisk niveau som principper for indholdsudvælgelse i forbindelse med 

problemorienteret og deltagerstyret undervisning, så er det derfor et spørgsmål, om det overhovedet 

er de 'Negt'ske principper' han fortsat opererer med. 

 

Det er altså et spørgsmål om ikke netop en indholdsmæssig forankring - en indholdsmæssig 

formidling i sammenhæng med både de specifikke forudsætninger for uddannelsesarbejdets 

modtagere og uddannelses målene - var det nye i Negts sociologiske formulering, at der intet er 

tilbage heraf, hvis netop den forlades. 

(I parantes bemærket) Dermed ikke sagt, at det kun lader sig gøre at anvende Negt som 

inspirationskilde, hvis man har en arbejderuddannelsessammenhæng for øje. Der gives inspirations-

muligheder - og derfor er overførselsproblematikken stadig relevant. Men hvis man overfører til en 

anden sammenhæng, så må, også ifølge Negt selv 13) i så fald denne nye sammenhæng, dens delta-

geres bevidsthed, samfundsmæssige interesser undersøges i uddannelsesarbejdets konkrete 

sammenhæng. Og hermed må den indholdsmæssige forankring i så fald ligge i denne specificerede 

'anden sammenhæng', der (sagt i samme åndedræt) hermed optræder som den 'primære 

sammenhæng'. 

 

Omend Negt i sin nyformulering af det eksemplariske princip kan siges at være 

indholdsmæssig specifik, og som nævnt nu mange gange: mod en 

arbejderuddannelsessammenhæng, så udstikker han dog ikke (i en mere konkret pædagogisk 

betydning) retningslinjer for selve den pædagogiske praksis. Så at Negt ikke fastholdes for sådanne 

retningslinjer skyldes altså ikke Illeris' fortolkning eller anvendelse. 
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Skulle jeg til slut i gennemgangen af det eksemplariske princip, i lighed med gennemgangene 

af de forrige principper, fastholde i foreløbige konstateringer, bliver det i følgende: 

Illeris sammenføjer Negts sociologiske nyformulering af det eksemplariske princip med 

principper, der er udviklet og udledt på indlæringsteoretisk grund. 

Illeris sammenføjer altså indlæringsteoretiske standpunkter med bevidsthedssociologiske og 

sammenføjer dem principielt, men uden en tilknytning til en teori om deltagerforudsætninger (og 

disses kvalitative indhold) for så vidt, at netop denne del af det Negt'ske grundlag blev udgrænset. 

Selvom Illeris selv (se nedenstående citat) medgiver, at en sådan manglende præcisering 

(udgrænsning ville Illeris jo næppe selv kalde det!) er en svaghed, mener han den nødvendiggjort af 

sit forehavende: opstilling af en almen didaktik. For som han påpegede i forordet til 

"Modkvalificeringens pædagogik", der tidligere er citeret fra: 

 

"Den væsentligste svaghed på dette område er imidlertid, efter min egen 

opfattelse, at dette grundlag (det psykologisk-teoretiske/KB om deltagernes 

forudsætninger ikke tematiserer de sociale, klassemæssige forskelle i 

deltagerforudsætningerne (jvf. Hultengren 1976, s. 76ff). Men det er en logisk og 

uundgåelig konsekvens af hele denne bogs status som almen didaktik, at jeg ikke 

kan indarbejde sådanne forskelle". (s. 15, mine understregninger). 

 

Hertil kunne man så tilføje, at hvis Illeris anser det for en logisk og uundgåelig konsekvens, at 

en almen didaktik, der har 'deltagerstyringens dialektik, og 'det eksemplariske princip' som sine 

meget vigtige holdepunkter, ikke kan tematisere deltagerforudsætninger indholdsmæssigt og socialt, 

så vil en 'almen didaktik' formodentlig slet ikke kunne drage nytte af sine vigtigste 

inspirationskilder. 

Hvis man skulle konkretisere og etikettere det anvendte Negt' ske princip om eksemplarisk 

indlæring og sociologisk fantasi og benævne den (intenderede) pædagogiske praksis, så ville det 

være 'erfaringspædagogik', eller 'behovsorienteret pædagogik' eller 'subjektorienteret pædagogik'. 

I modsætning til denne subjektorientering, der præger hovedinspirationskilden, er Illeris i sin 

fortolkning og anvendelse af det eksemplariske princip faktisk ude i et andet ærinde: Illeris er som 

tidligere konstateret indlæringsorienteret i sin anvendelse af principper, bredt lidt ud kunne man 

kalde det 'undervisningsorienteret'. Illeris ser ud til at være primært interesseret i at udvikle teori og 

almen didaktiske principper om en (intenderet alternativ) organisering af den pædagogiske praksis. 



 84 

Så selv om Illeris hævder, at han finder størst garanti for at de af ham udviklede principper 

ikke forfladiges, ved at knytte an til Negts principper, så betyder det Negt'ske grundlag så lidt for 

Illeris' princip-udledninger, at man skal finde 'garantien' et andet sted. Hvis den findes. 

Skulle Negt kunne tildeles en større betydning i Illeris' didaktiske model, så måtte den, som 

påpeget, indeholde en kobling til teori og empiri ang. de særlige deltagerforudsætninger/erfaringer 

som det teoretiske (og pædagogisk-politiske) grundlag for overhovedet at begrunde og 

problematisere princippet om 'deltagerstyring' og 'deltagerstyringens dialektik'. 

Illeris' didaktiske model er således hverken i teoretisk, empirisk eller pædagogisk praktisk 

forstand subjektorienteret, derimod didaktisk problemorienteret og pædagogisk-praktisk ind-

læringsorienteret. 

 

En klargørelse heraf er ganske vigtigt, idet den indebærer to ting, som ikke hidtil er fremgået, 

nemlig 1) at der for en videreudvikling af Illeris og de styrker hans argumentationer også besidder, 

ser ud til at være lagt mere op til koblinger med fagdidaktiske teorier og praksisser (end han selv 

lader os ane) fordi det er det eneste, der kan rummes som udgangspunkt for en problematisering og 

indholdsbestemmelse af problemorientering. Eller 2) totalt sprænge Illeris' model og 

sammenføjningsforsøg, og så faktisk prioritere og gøre den mere kvalitativ deltager-orienteret, 

erfaringsbaseret. 

Begge aspekter skal siden hen meget meget mere konkret stå til diskussion. 

At Illeris ikke, på trods af at Negt, det eksemplariske princip og deltagerstyringens dialektik 

fremhæves, i sine teoretiske og praktiske overvejelser er subjekt- og deltagerorienteret i nogen 

egentlig forstand, bliver set i lyset af de nye kritikere af den problem- og projektorienterede 

pædagogik og dens ophavsmænd ganske interessant. De nye kritikere kritiserer nemlig, som jeg 

skal vise i de efterfølgende kapitler, netop Projektpædagogikken for at være for subjektorienteret. 

 

Men inden vi går fra 'det projektpædagogiske budskab, der introduceres' til 'når budskabet 

kritiseres', skal jeg give et sammendrag af principperne og de problemstillinger, der her er blevet 

rejst. 
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Foreløbigt sammenfattende  

 

De tre vigtige didaktiske principper for projektpædagogikken: Problemorientering, 

deltagerstyring og eksemplarisk indlæring lægger hver for sig op til, og har sin rod i, forskellige 

teoretiske og praktiske fortolkninger, der igen hver for sig vedrører (indtil videre ubestemte) 

enkelte-faglige/tværfaglige spørgsmål og (delvist bestemte) pædagogisk-politiske, kvalifikations-

mæssige og bevidsthedsmæssige forhold. 

I Illeris' introduktioner og fortolkninger vurderes og præsenteres de tre principper som lige 

gyldige, ligeværdige, og vigtigst i sin sammenhæng. En nærlæsning af principudledninger og 

definitioner viser imidlertid at principperne udledes relationelt men alligevel befinder sig på 

forskellige niveauer og at der for en konsekvenstænkning allerede er foretaget afgørende 

vægtninger mellem principperne indbyrdes: didaktisk-principielt vægtes problemorienteringen 

højest, samtidig sætter for en pædagogisk-praktisk orientering indlæringsorienteringen ind som 

fundamental styring af fortolkninger, muligheder og grænser for principperne. Dette er igen 

orienteret mod 'alternativ' organisering af undervisningen, utopisk-politisk retningsgivet af 

modkvalificerings-aspektet. 

Allerede i og med de forskellige niveauer og konsekvensmæssige vægtninger er definitionerne 

af de tre principper som komplementære, der i homogen forstand kan siges at forudsætte og støtte 

hinanden, brudt. 

Og i og med at Illeris eksplicit fastholder at introduktion til og formidling af de vigtige 

principper er rettet mod opstilling af en almen didaktik kan en kvalitativ indholdsmæssig 

bestemmelse af selv det der fremstår det vigtigste, nemlig problemorienteringen, ikke foretages. 

 

Man kan altså opfatte problemorientering, deltagerstyring og eksemplarisk indlæring som 

principper der er principielt niveau-forskellige og indbyrdes latent modstridende i sine 

konsekvenser (både betragtet i sine teoretiske og praktiske dimensioner)- med mindre en specifik 

indholdsbestemmelse foretages og giver anledningen til en formidling mellem niveauerne og til den 

fornødne kobling mellem retningsgivende utopiske og realistiske orienteringer. 

En indholdsbestemmelse måtte til gengæld være: enten institutionskonkret i sit udgangspunkt 

(i hvilken pædagogisk praksis, inden for hvilken institutionel sammenhæng skal der 

'problemorienteres' og konkretiseres omkring deltagerstyring/ deltagerforudsætninger), eller 
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deltager-konkret i sit udgangspunkt, eller fag- 'sags'- konkret  i sit udgangspunkt (inden for hvilke 

fag/kombinationer, problemområder skal der 'problem-orienteres' etc.). 

En sådan nødvendig indholdsbestemmelse kan imidlertid ikke foretages uden samtidig at 

bryde præget af, og intentionerne om, en almen didaktik. 

Et forehavende som Illeris's med intentioner om en (-samfundskritisk 

modkvalificeringsorienteret) almen didaktik står således grundlæggende i modstrid til 'sine egne 

didaktiske principper', hvis disse principper gøres til genstand for en indholdsmæssig forankring og 

en fortolkning af deres (mulige kritiske) egenart og praksisnære potentialer. 

Når Illeris argumentatorisk, og på trods af forskellene, kunne bygge bro mellem principperne 

indbyrdes, og mellem det overordnede forehavende og principperne, så lod det sig gøre uden 

egentlig indholdsmæssig forankring af flere grunde. Dels fordi der parallelt blev opstillet almene 

principper og samtidig teoretisk praktiseret (i udledning og fortolkning) en entydig orientering: 

indlæringsorientering og orientering mod organisering af undervisningen. Dels fordi der 

argumentatorisk underforstås en formidlende instans (en nærmest skjult ideal-typificeret 'lærer') 

nemlig: den fornuftige samfundskritiske lærer, der kan/skal forvalte orienteringerne, sammenkæde 

principper og fastholde at undervisningen fører til nødvendig kvalificering og modkvalificering. 

 

Den i sin konsekvens undervisningsinterne styring af de øvrige variable og 

fortolkningsmuligheder bringer den almene didaktik nærmere det realistisk omsættelige, men kun 

hvis man lige så konsekvent styrende lader den indholdsmæssige udfyldning 'stå åbent' ved at 

fastholde at principperne trods alt mest vedrører undervisningsformen. 

Det er altså form-dimensioneringen der repræsenterer praksisdimensionen, og signalerer det 

omsættelige. 

Derfor vil jeg fastholde at selv om Illeris har givet projektpædagogikken navneforandring til 

'modkvalificerings-orienteret pædagogik' så er den mest præcise betegnelse også for Illeris 

forehavende stadig projektpædagogik eller projektorienteret pædagogik. Der er nemlig tale om 

pædagogiske teorier og praksis-intentioner der er rettet mod den særlige mulige omsættelighed der 

ligger i projektarbejdet. Det er projektarbejdet der repræsenterer organiseringen af undervisningen, 

det konkrete målrettede (og postulerede målbare) etc. inden for Illeris' forståelses- og 

fortolkningsramme. 

I tillæg hertil må så fastholdes at Illeris i sine introduktioner har belagt introduktioner til 

projektarbejdsformen med en lang række intentioner (krav og forhåbningen) der alment sættes på 



 87 

begreb, eller signaleres, gennem princip-formuleringer og udledninger og politisk proklamatoriske 

udsagn. 

Derved kom måske især Hultengren tæt på da hun vel på det nærmeste måtte konstatere at der 

ikke var nogen indre forbindelse mellem de didaktiske principper, baggrundsteorierne og de 

praktiske organiseringer. Derimod kunne 'man' ud fra en politisk holdning beslutte at foretage en 

sammenføjning af de forskelligartede principper mod en særlig praksis. 

Men hvis dette er 'tæt på' i forhold til hovedstrømmen i introduktioner til 'problemorienteret', 

'deltagerstyret', 'projektorganiseret' undervisning, så rejser det til gengæld et væld af andre 

spørgsmål og problematiseringer. For hvem tager en sådan beslutning om sammenføjning, hvor 

tages de, hvordan udformes de etc.? 

Når Illeris i den før citerede argumentationskæde (se side 69) startede med en konstatering: 

'Uddannelsesforløb, der bygger på de grundlæggende principper om problemorientering, deltager-

styring og eksemplarisk indlæring organiseres typisk i projekt-arbejde'. (Modkvalificeringens 

pædagogik, s. 159), så forudsætter han, at principperne i den udformning de eksisterer didaktisk 

teoretisk i er omsættelige, og at 'nogen' allerede har besluttet at omsætte dem. 

For en empirisk betragtning af faktiske uddannelsesforløb (inden for det statslige 

uddannelsessystem) der er organiseret som projektarbejdsforløb holder denne omsætteligheds-tanke 

imidlertid ikke stik ville jeg mene. Der er kun sporadiske tegn på at problemorienteringen, 

deltagerstyringen og eksemplarisk indlæring overhovedet finder sted inden for de uddannelsessy-

stemer, som Illeris for en praksisdimensionering har i tankerne. 

 

Ud fra Illeris' formuleringer kunne man fejlagtigt danne sig det indtryk at 'man' i 

institutionaliseringsprocessen startede med de kritiske almene didaktiske principper og endte med 

den praksisnære konklusion: projektarbejde. 

(Og i forlængelse heraf kunne man fejlagtigt danne sig det indtryk om selve 

institutionaliseringsprocessen at denne lod sig beskrive som identisk med, eller en kopi af, den 

didaktisk teoretiske udlednings- og fremstillingsproces, der jo i Illeris' fremstilling netop bevæger 

sig fra de almene principper til praksis konklusioner/konsekvenser.) 

Modsat Illeris' formuleringer vil jeg, hvis det skal holdes i de generelle postulatoriske 

vendinger, hævde at for en empirisk betragtning er der næppe uddannelsesforløb, der (indtil nu) kan 

siges at bygge på principperne, som de nu er skitseret. Derimod er der en lang række 

organisatoriske tiltag til og udformninger af projektarbejdsforløb. Der er ikke meget der tyder på at 
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'man' (f.eks. de statslige institutioner) har valgt at organisere undervisning og studier i 

projektarbejdsforløb fordi 'man' ønskede at realisere de skitserede principper om 'pro-

blemorientering', 'deltagerstyring' og 'eksemplarisk' indlæring. Men omvendt: fordi 'man' ønskede 

(af mange andre grunde end didaktisk principielle) at justere, reformere og ændre organiseringen af 

undervisningen bl.a. som projektarbejdsforløb stødte 'man' samtidig på principperne og lod dem 

omtale, f.eks. i målformuleringer. 

 

Overfor deltagerne, er projektarbejdsformen det organisatoriske modstykke til den ellers så 

fremherskende klasseundervisning, katederundervisning eller holdundervisning fordi deltagerne 

som regel placeres i grupper og læreren indgår som en vejleder i disse gruppesammenhænge. 

Det er i en didaktisk-pædagogisk forudbestemmelse at dette projektgruppearbejde også (og 

helst) skal være problemorienteret, deltagerstyret og et udtryk for eksemplarisk indlæring, langt 

mindre i den institutionelle forudbestemmelse - og er det langt hen heller ikke i selve den 

pædagogiske praksis. 

Udgangspositionen, eller Illeris' konstatering fra før, må derfor formuleres lidt anderledes hvis 

de empiriske betragtninger skal indbefatter: 

'Uddannelsesforløb der er organiseret i det praktiske arbejdsmønster der kaldes projektarbejde, 

refererer ofte (eller typisk) samtidig til intentioner om at dette projektarbejde også kan/skal være 

problemorienteret og deltagerstyret'. 

Også på grund af de nu fremdragne empiriske betragtninger (og den vægtforskydning der 

herigennem kommer i stand) fastholder jeg fortsat betegnelsen projektpædagogik eller projekt-

orienteret pædagogik som den præcise. 

Illeris' mere utopisk-politiske formuleringer ang. perspektiveringen af projektarbejdet 

(Modkvalificeringens pædagogik s. 207), befinder sig på grænsen til det undervisningsfinterne og 

støder mod indlæringsorienteringen og den praktiske form-omsættelighed. Men 

modkvalificeringsaspektet vil på det skitserede grundlag i Illeris' didaktiske model sandsynligvis 

ikke praksisrelateret kunne gennembryde grænsen indadtil, fordi modkvalificeringen underlagt 

indlæringsorienteringen netop frasiger sig de (uddannelses-) systemeksterne modpoler i 'deltager-

styringens dialektik'. 

I den forstand er de utopisk-politiske aspekter hverken utopiske nok (fordi de underlægges de 

eksisterende betingelser for indlæringsorientering og undervisningsorganisering) eller aktuelt 
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praksisnære nok (fordi de ikke tager udgangspunkt i de konkrete faktiske praksiser, sammenstød og 

det kvalitative indhold i deltagerforudsætninger/erfaringer forstået historisk konkret). 

I dette kapitels præsentation af definitioner og fortolkninger af de alment didaktiske 

principper, som siges at høre projektpædagogikken til, har jeg holdt mig inden for den begrebs- og 

forståelsesramme, der ligger i og omkring Illeris udvikling af teori og begreber. 

 

Jeg har holdt mig til en af de fornemmeste fortalere for det projektpædagogiske budskab, og 

har refereret til de, efter min mening, mest gennemarbejdede og brugte introduktioner til 

projektarbejde. Samtidig er det her indenfor (i fortalernes univers) de vigtige modsigelser og 

tolkningsforskelle kan fremdrages. Modsigelserne ligger dels i de forskelligartede teoretiske 

indfaldsvinkler og i forståelserne af 'sagen selv': de intenderede og de faktiske læreprocesser. 

De i dette kapitel påpegede modsætninger, der ligger implicit i det dobbelte forehavende: på 

den ene side opstilles en almen didaktik på den anden side udsættes de alment didaktiske principper 

for en særlig orientering og forestiller praktiseret under en særlig form, og de mange 

tolkningsmuligheder der udspringer af modsætningerne (alt efter hvilken side af dobbeltheden der 

tages udgangspunkt i bliver blot endnu tydeligere hvis man i forlængelse af Illeris' introduktioner 

inddrager de beslægtede andre introduktioner fra det projektpædagogiske budskabs fortalere). 

K. Askeland, der allerede i det foregående er citeret fra, har i lighed med Illeris givet 

introduktioner til projektpædagogikken (og har i øvrigt også i lighed med Illeris haft undervisnings- 

og forskningstilknytning til RUC). 

I det store hele ville jeg mene at der er tale om overensstemmelse mellem Askeland og Illeris' 

introduktioner, men det er værd at bemærke at hvor Illeris systematisk i fremstillingsprocessen af 

baggrundsteori, begreber og principper først introducerer til og vægter de alment didaktiske 

principper, og dernæst taler om projektarbejdsformen som disses mulige praksisform, der 

introducerer Askeland lidt anderledes. 

Askeland taler om projektorientering (se i øvrigt dette kapitels note 3) og altså ikke blot om at 

projektarbejdet betragtes som en undervisningsform, hvor principperne skal søges praktiseret. 

Under projektorienteringen introducerer han dernæst tre principper: Det eksemplariske, det 

empiriske og aktivitetsprincippet. (Se Askeland 1980 s. 51 ff.). 

Her påkalder det empiriske princip sig yderligere interesse. De to andre principper er allerede 

dækket ind gennem den foregående gennemgang (Askelands aktivitetsprincip kan til dels sidestilles 

Illeris handlingskriterium). Askeland fremhæver om projektorienteringen og det empiriske princip: 



 90 

 

"Ved å gjøre det empiriske prinsippet styrende for den pedagogiske praksis, vil 

vitenskapeliggjørelsen få endda et positivt perspektiv. Der hvor den tidligere 

encyklopiske model splittet kunnskapen opp i fragmentariske biter og innbyrdes 

isolerte disipliner, vil praksiskonfrontasjonen i prosjektene kunne bidra til 

gjenopprettelse av den vitenskapelige helhet og sammenheng. Dette kan gjelde 

såvel innenfor den enkelte disiplin som i forholdet til interdisiplinære 

perspektiver." (Kontekstuell læring. Problem- og prosjektorientering s. 57). 

 

Hos Askeland står vi overfor en vægtning i introduktion og fortolkning hvor projektarbejdet 

altså ikke alene betragtes som undervisningsform, snarere som en metode og strategi for læring som 

'eksemplarisk indtrængen' i virkeligheden, hvor det som en generel bestemmelse af 

projektorienteringen er indbefattet at den er problemorienteret og eksemplarisk, samtidig med (som 

citatet viste det) at der signaleres endnu en vægtning (en fundamental styring) nemlig i forhold til 

projektarbejdet som observerende, undersøgende videnskabeligt målrettet proces. 

Bragte vi Askelands introduktion ind i Illeris' didaktiske model, ville Askelands formuleringer 

(af projektorienteringen som det overordnede der dernæst indbefattede de didaktiske principper) i 

modsætning til Illeris' betyde at 'projektorientering' var overkategori for den intenderede praksis. 

Jeg bruger som nævnt selv betegnelsen projektorienteret pædagogik og projektorienteringen 

som benævnelse både for den intenderede og den faktiske praksis, men med den kritiske distance at 

den projektorienterede pædagogik i praksis 'kun' er projektorienteret og ikke hermed 

problemorienteret, deltagerstyret og/eller eksemplarisk. 

De forskellige fortolkninger og muligheder for flere bliver kun endnu mere markante når vi i 

det følgende skal inddrage projektpædagogikkens kritikere. For der fastholdes (og kritiseres) 

projektpædagogikken for nogle effekter, den hverken intentionelt eller praktisk kan siges at have 

haft - og dog forholder kritikerne sig ganske præcist (og med navns nævnelse) til 

projektpædagogikkens fortalere, baggrundsteorier og skrifter. 

 

Kritikerne signalerer dermed en fortolkning der både kommer udefra (dvs. uden for 

fortalernes univers), indefra (fra et pædagogisk praksisfelt nemlig: universiteterne som er såvel 

fortalernes som kritikernes praksisfelt) og kommer et andet sted fra (nemlig fra et andet 

forståelsesunivers). 
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Vel vidende, at jeg i mine fremstillinger af det projektpædagogiske budskab kommer til at 

trække sagen i langdrag (ved at give foreløbige gennemgange, foreløbige konklusioner og nu sidst 

et foreløbigt sammendrag) vil jeg fastholde nødvendigheden af langsommeligheden - og fastholde 

nødvendigheden af at allerede berørte definitioner og fortolkninger står til diskussion også i de 

følgende kapitler før en mere samlet konklusion drages. 

Det har nemlig vist sig, dvs. de sidste års debat om det projektpædagogiske budskab har 

synliggjort, at de egentlige problemer i det teoretiske grundlag, de intenderede praktiske 

konsekvenser og politiske perspektiveringer først stilles til skue, når hårdhændede kritikere 

begynder at tillægge den ellers så (og for) mangetydige projektpædagogik nogle teoretiske og 

praktiske standpunkter, den trods alt ikke kan siges at have. 

Først hermed kan projektpædagogikkens aktuelle styrker og svagheder stå til diskussion. Og 

først da giver det mening at konkludere på det, der på et niveau handler om teoretiske og begrebs-

lige inkonsistensen, men jo så afgjort mest handler om forståelsen af de pædagogiske praksis'er som 

de anvendte begreber og principper skulle beskrive og retningsgivne. 

Umiddelbart kan man, som vi skal se det, eksempelvis give kritikerne ret i at 

projektpædagogikkens fortalere og i hvert fald Illeris intentionelt ser ud til at være subjektorienteret 

(og kritikerne mener for subjektorienteret), i hvertfald i den didaktisk-principielle forstand, der var 

dækket ind af det tidligere citerede: "et problem er ikke i psykologisk forstand noget problem, med 

mindre det opleves af deltagerne som et problem". 

 

Men i Illeris' egen didaktiske model modsvares denne påståede subjektorientering ikke af en 

vægtning der i teoretisk og didaktisk reflektorisk forstand kan kaldes subjektorienteret. 

Princippet 'deltagerstyring' og deltagerstyringens dialektik skal fortsat diskuteres, men af 

fremstillingsmæssige grunde vil jeg, i lighed med den forrige gennemgang af fortalerne for 

projektpædagogikken, starte med at videregive den selvforståelse og de argumentationsrækker der 

kommer til syne, når man ser på nu projektpædagogik-kritikernes egne formuleringer standpunkter 

etc. 

Først dernæst rejses diskussionen der fører os det nødvendige skridt nærmere mod det 

institutionelle felt (feltet for institutionel fortolkning af det projektpædagogiske budskab) og det 

praktiske felt. 
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NOTER til kapitel 4 

 

1) I Askeland: Kontekstuel læring. Problem- og projektorientering, gives en kort historisk oversigt 

over projekt-begrebet og projektorienteringen som pædagogisk tendens historisk set. 

I Broady: Progressivismens rötter (1979/81), i: Den dolda Låroplanen, Broady, 

Samhållvetenskapligt bibliotek 1981, gives en mere udfoldet historisk skildring af de historiske 

rødder, som dagens 'alternative pædagogik' (herunder projektpædagogikken) kan siges at have. 

 

2) De forskellige varianter kan ikke alene ses i forhold til om, og hvordan, der introduceres til 

projektpædagogikkens teoretiske underlag (som f.eks. hos Illeris 1974, 1981, Askeland 198o, 

Jacobsen, Schnack, Wahlgren 198o, Holten-Andersen, Schnack Wahlgren 198o) om, og hvordan 

der inddrages praksiseksempler (som f.eks. hos Berthelsen, Illeris, Poulsen 1977). De forskellige 

varianter må naturligvis også ses i forhold til om, og hvordan, der introduceres med en særlig 

institutionel undervisningssammenhæng for øje (som f.eks. med blot to eksempler: Hultengren 

1976, der diskuterer i forhold til projektorienteret undervisning på universitetsniveau, og Dreyer, 

Johannesen, Kruchov 1978, der diskuterer i forhold til folkeskoleniveau). 

 

3) Allerede i det indtil nu gengivne må man have bemærket at der i forbindelse med 

projektpædagogikkens begrebs-frodighed hersker ind imellem decideret begrebsforvirring - ved 

siden af de mangeartede fortolkninger eller som et symptom på dem. I nogle tilfælde bruges termen 

projektorienteret undervisning i andre projektorganiseret. I nogle tilfælde hører projekt-termen til 

det absolut overordnede, i andre tilfælde hører det som nævnt til det relativt underordnede. 

Sine steder beror det sandsynligvis på tilfældigheder om den ene eller den anden sammensætning af 

projekt-termerne bruges, men andre steder er der tale om vigtige præciserbare forskelle. 

Askeland bruges eksempelvis, i den oversigtsartikel der ovenfor i note 1 er henvist til og tidligere 

citeret fra (Askeland 198o) konsekvent betegnelsen projektorienteret, projektorientering. Illeris har, 

mig bekendt, netop aldrig brugt denne betegnelse. 

Selv vælger jeg som det er fremgået, betegnelsen projektorienteret undervisning/projektorienteret 

pædagogik - og det af grunde jeg siden hen skal uddybe - som den term der mest præcist kan vise 

hen til de undervisningssituationer/ de forløb, der er karakteriseret ved at de studerende som 

en væsentlig del af deres studiearbejde udarbejder projekter/ foretager projektarbejde. 
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Men undervejs i mine gennemgange bruger jeg naturligvis også på skift netop de betegnelser, som 

den introduktion, den forsvars- eller angrebstale jeg refererer til selv anvender. 

 

4) Eva Hultengren gav i 1976 i: Problemorientering, Projektarbejde og Rapportskrivning, Inst. f. 

Uddannelsen og socialisering/Aalborg Universitetscenter, en universitets-praksisnær gennemgang 

af projektpædagogikkens centrale begreber og typiske vanskeligheder med 

projektarbejdet/gruppearbejdet. I den senere bog :Tværfaglighed som politisk undervisning, 1979 

Aalborg Universitetsforlag fører Hultengren de mere begrebsafklarende diskussioner især i relation 

til forskellige opfattelser af 'tværfaglighed'. 

 

5) Illeris har i flere sammenhænge forholdt sig til, inddraget og kommenteret, standpunkter og 

udviklinger i den løbende debat ang. projektpædagogikken. F.ex. i artiklen: Projekt-arbejde- Status 

198o, Unge Pædagoger 198o, nr. 7, der også blev bragt i det svenske tidsskrift KRUT (nr. 15/198o) 

og endeligt indarbejdet som forord til den reviderede udgave: "Modkvalificeringens pædagogik". 

om Illeris' inddragelse af Hultengrens præciseringer og kritikpunkter se dette forord s 14-15 ff. 

 

6) Se Modkvalificeringens pædagogik kap. 6: Gennemførelse af modkvalificeringsorienterede 

uddannelsesforløb, s. 159-209 (og jævnf. i øvrigt note 5). 

 

7) Se: Pædagogisk Opslagsbog, af Lars Jacob Muschinsky og Karsten Schnack (red). Christian 

Ejlers forlag 1978, her især 'opslaget': "Problemorienteret undervisning" af Lars Jacob Muschinsky, 

s. 230-233. 

 

8) På dette sted i Illeris fremstilling, hvor der her citeres fra, har Illeris allerede tidligere 

gennemgået sin anvendelse af de tre vigtige indlæringsbegreber, nemlig: Kumulativ assimilativ og 

akkomodativ indlæring. (se Modkvalificeringens pædagogik kap. 3.3. "Kapacitet og indlæring s. 74 

ff. især s. 85-86). I denne gennemgang fastholder Illeris også mere populære omskrivninger, med 

stikord for de tre adskilte indlæringsformer som: Kumulative indlæring og kumulative 

indlæringsformer der nærmest kan betegnes som dressur, assimilativ indlæring betegnes som den 

almindelige skoleindlæring, og akkomodativ indlæring betegnes som bevidstgørelse. 

Når Illeris derfor her i dette citat ang. total-elevstyring vurderer det umuligt og uhensigtsmæssigt 

fordi eleverne ville være tilbøjelige til at vælge problemer, som de kan magte/overskue og som 
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derfor kun lægger op til assimilativ  indlæring, så skal det i den ovennævnte begrebslige kontekst 

forestås i forhold til det, der vurderes hensigtsmæssigt, meningsfyldt nemlig (assimilativ-) 

akkomodativ indlæring, eller om man vil : helst 'bevidstgørelse' og ikke kun den 'almindelige 

skoleindlæring' (som eleverne under total elevstyring altså vurderes at ville lægge op til). 

 

9) Amerikaneren Robert F. Magers forsøg beskrevet i: On the sequencing of instructional content, 

optrykt i: Finn Rasborg og Jesper Floranden (red.): Arbejdsmønstre, Akademisk forlag 1966 s. 156-

164. 

Finn Rasborg gengiver Magers 'Elevkontrollerede undervisning' i: Undervisningsmetoder og 

arbejdsmønstre, Munksgaard 1968, s. 121-128. 

 

10) Dette efterhånden vidt berømte, i hvert fald hyppigt citerede, Negt citat ang. 

udvælgelseskriterier er fra: Sociologisk fantasi og eksemplarisk indlæring, Negt 1971/75, RUC for-

lag s. 92. 

Den citerede passage fortsætter i øvrigt, hos Negt selv, med nogle præciseringer, der er knap så 

'berømte' men dog uhyre vigtige. Jeg gengiver her den fortsatte argumentation fra Negt, omend den 

vidtrækkende betydning heraf først står til diskussion i en senere gennemgang af Negt  

( ... ) "Medens f.eks. beregningerne af renter og af hjælpeydelser, som forekommer ved 

sygdomstilfælde, er for stærkt bundet til umiddelbare interesser, den politiske idehistorie fjernet for 

langt fra disse til at der i alle tilfælde kun ville kunne forventes en afledt uddannelseseffekt i 

sammenhæng med den eksemplariske undervisning. Derimod forekommer der inden for 

temaområder som arbejdsretten og den tekniske. udvikling en konkret, dialektisk formidling mellem 

interesser; totalsamfundsmæssige sammenhænge, som en række forestillinger i arbejdernes 

bevidsthed allerede peger hen imod; og forventninger med henblik på befrielsen fra ar-

bejdertilværelsen: Begge ville af arbejderne kunne henføres  til deres interesser såvel som til 

samfundets politiske  tilstand." (s. 93, min understregning). 

 

11) Se f.eks. Negts forord til den bearbejdede nyudgave af "Sociologisk fantasi og eksemplarisk 

indlæring" 1971/75 

s. 33-34 og indledningskapitlet "Udgangssituationen" s.36-38. 
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Kapitel 5  

 

NÅR ET BUDSKAB KRITISERES…  

 

Teoretisk, pædagogisk og politisk kritik af den problem- og projektorienterede undervisning 

 

Projektpædagogikken er op gennem 1970'erne blevet mødet med mange typer kritik, ligesom 

de forsøg, der i praksis har indrettet undervisningen projektorienteret har mødt voldsom kritik og 

skepsis. 

At der har været megen blæst og højre-politisk kritik af de nye universitetscentre, primært 

Roskilde Universitetscenter, er enhver avislæser bekendt med. 

Men hvor den højre-politiske kritik har ramt hårdt har den dog ved nærmere eftersyn ikke 

entydigt angrebet projektpædagogikken eller projektarbejdet, for også projektarbejdet kan høre til 

den borgerlige progressivisme. Langt snarere har de højre-politiske kritikpunkter ramt RUC’s 

'selvstændige' forvaltning, uddannelsestyper og forslag og frem for alt de faglige vægtnings-punkter 

- det der for en højre-politisk synsvinkel måtte give indtryk af RUC som et urocenter og 'rødt' 

universitet. 

Fjerner man sig lidt fra denne med jævne mellemrum tilbagevendende form for kritik og ser 

mere på kritikken af det projektpædagogiske teoretiske grundlag og dens eksisterende praksis har 

projektpædagogikken (i lighed med andre pædagogiske retninger, der i 70'erne gik under 

betegnelsen 'alternativ pædagogik') været udsat for kritik fra venstrepolitisk pædagogisk side: 

projekt-pædagogikken og 'den alternative pædagogik' blev kritiseret for at være 'laisez-faire-

pædagogik', for at underkende den videnskabelige strukturering og formidling af fagene. 

Den kritik der i det følgende skal fremdrages som den væsentlige kommer imidlertid ikke fra 

de gammelkendte højre-venstrepolitiske kritikere, men fra lærere, pædagogiske forskere og pæ-

dagogisk interesserede, der selv har gjort vejen med under den 'alternative pædagogiks' forskellige 

faser. Deres kritik er dermed også en del af nogle vigtige selvkritiske refleksioner, en gøren op med 

tidligere standpunkter, ligesom den kritik er et forsøg på nu i dag efter flere års praksiserfaringer at 

gøre status over resultaterne. 

 

Primær reference for de følgende afsnits gennemgang af de vigtige kritikpunkter er 

nordmanden Erling Lars Dales: "Deltakerstyring og kollektivitet" (1979), "Hva er opdragelse" 
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(1980), "Hvordan ska vi organisere læreprocessen" (1981), og de danske bidrag fra Søren Keldorff 

og Per Salmonsen "Viden forandrer verden" (1981), Bo Jacobsen "De højere uddannelser mellem 

teknologi og humanisme" (1981). Derudover tages der udgangspunkt i Steinar Kvales 

sammenfatninger af kritikpunkterne, foruden i arbejdspapirer i "Forsøg på evaluering af en 

antiautoritær studiestruktur" (1981), samt i Kvales debat-indlæg fra Nordisk Forening af 

Pædagogiske Forskere seminar ang. den nye universitetspædagogik. 1) 

Ser vi bort fra E. Dales "Hva er opdragelse", der diskuterer efterkrigstidens reformpædagogik 

meget bredt, fremdrager udviklingstræk i de meget store historiske linjer, drejer alle bidragene sig 

om de højere uddannelser/universiteterne - og hvad der er ganske væsentligt i denne sammenhæng: 

alle kritikerne har selv fungeret som lærere/vejledere inden for studieforløb, der i forskellige 

varianter er baseret på gruppearbejde, projektarbejde under 'nye' studiestrukturer. 

 

Hermed er vi fra nu af mere præcist inde i universiteternes undervisningshverdage, som det 

pædagogiske praksisfelt der refereres til og reflekteres over, selv om vi stadig må have in mente, at 

kritikkens genstand (bl.a.) er Illeris' almene didaktiske model og Illeris' introduktioner til 

projektpædagogikken, der trods stedvise eksemplificeringer fra RUC jo netop ikke entydigt skulle 

(eller kunne) praksisfortolkes til universitetsniveau. 

 

Kritik af projektpædagogikkens subjektive udgangspunkt og privatisering af læreprocesserne 

 

E. Dale kritiserer i "Hvordan skal vi organisere læreprocessen?" Illeris for med sin didaktik-

model at være den moderne variant af den traditionelle reformpædagogik, ved at organisere læ-

reprocesserne ud fra elevernes psykologi og ved blot at nærme sig "de almene og historisk 

udviklede samfundsforhold i den grad eleverne vil det" (s. 58, Dales understregning). 

Endvidere kritiseres den projektpædagogiske didaktik-model for at halvere den videnskabelige 

proces. Grundlaget for at udvikle enkelt-videnskaberne bortfalder. Læreprocesserne privatiseres: 

 

"Selvrefleksjon i og på begrepsverktøyet blir henvist til å foregå utenom selve det 

didaktiske systemet. De offentlige fora i systemet utvikles ikke. Læreprocessens 

foregår bokstavelig talt i grupperom - hvor der foregår en intern og lukket 

kommunikasjon. Og læreren knytter sin formidling til studentens, hovedsakelig 

som veileder. 
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Konsekvensen gir seg: En blir sittende fast i sin subjektivitet. Dette gjelder både 

lærer og student". (s.67 mine understregninger). 

 

Dale mener, at reformpædagogikken, og herunder altså projekt-pædagogikken, fremelsker en 

dyrkning af sig selv og sine egne interesser. Og siger polemisk effektfuldt: "Narsisme er treffende 

betegnelse". (s. 69). 

 

Faglig niveausænkning 

 

Søren Keldoff fremsætter i sine bidrag i "Viden forandrer verden" sin kritik i teser som: 

'Demokratisering af viden (som var et vigtigt ideal for studenterbevægelsen) blev dybest set en 

elendig uvidenhed om det væsentlige' (s. 44) og at: 'resultatet af projektarbejder ofte er lig ca. 

viden'. 

Dale siger om projektpædagogikkens didaktik-model (stadig i artiklen "Hvordan skal vi 

organisere læreprocessen?") at den: "er en konstant snylter på den kunnskap som allerede er 

systematisert - uten at den produserer ny vitenskap" (s. 69) og "Usaklighet som social dyd, kan lett 

bli norm - på skjult vis. Men grobunn for faglig utvikling tilintetgjøres". (s. 69). 

I den kritik Keldorff fremsætter, tyder meget på at det er tabet af 1970'ernes fagkritik og 

'videnskabeliggørelses-fasen' (med de omfattende kritiske og marxistiske studier), der kritiseres. 

Dog findes der hos Keldorff ingen indholdsmæssig eller faglig kvalitativ bestemmelse af 

fagkritikken eller en historisk konkret placering af den. 

Hos Dale optræder formuleringer der kunne minde om et begreb som problemorienteret 

faglighed, der i så fald skulle bestemmes ud fra den objektive dimension - i modsætning til den 

subjektive dimension som Dale kritiserer projektpædagogikken og Illeris' didaktiske model for at 

blive hængende i. For som Dale siger det: 

 

"Jeg ser utviklingen av følgende modell som fruktbar: 

Problemorientering - ut fra den objektive dimensjon: Hva er viktig kunnskap 

(innenfor vårt fagområde)? Hvorfor er det viktig? Hva skall kunnskapen brukes til; 

hva utgjør de konstituerende begrep innenfor fagområdet; hva slags ferdigheter 

trengs for å kvalifisere god yrkesutøvelse; hvordan oppsto fagområdet historisk; 

hva er utviklingsperspektivet på området? o.s.v. 
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Disse spørgsmål er det institusjonen som helhet må stå ansvarlig for innenfor hvert 

fagområde. Dersom læreprosessene organiseres rundt dem, får vi et miljø som har 

inndebygd selvrefleksjon i seg". 

(Dales fremhævelser, s. 71). 

 

Dale anser det for vigtigt at udvikle fagdidaktik - nye former for systematiseret kundskab og 

viden. 

De nævnte kritikere er indbyrdes (såvel som fortalerne var det) om ikke decideret uenige så i 

hvert fald i færd med at betragte projektpædagogikken og 'den alternative pædagogiks resultater ud 

fra forskellige ståsteder og med forskellige perspektiveringer. 

Derfor kunne det være nyttigt, inden vi fortsætter med de øvrige kritikpunkter af 

projektpædagogikken og didaktik-modellen, at se på de referencer, der ligger bag de nu gengivne 

kritikpunkter: privatisering af læreprocessen og faglig niveausænkning. 

 

Kritikpunkternes referencer 

 

Overfor Illeris' synspunkt at organisere læreprocessen ud fra elevernes psykologi, forstået som 

et 'at tage udgangspunkt i elevernes motivation og interesser; fremsætter Dale via den sovjetiske 

psykolog Lev Vygotsky (med opmærksomheden rettet mod de undervisningsteoretiske 

perspektiver), det synspunkt at undervisningen skal baseres på logikken i det der skal læres. 

Organiseringen af læreprocessen 'ud fra undervisningens logik' vil gå foran og tvinge elevens 

udvikling fremover, mener Dale og støtter sig til f.eks. følgende Vygotsky citat: 

 

"Når vi iagttager barnet i dets udvikling, medens det går i skole, kan vi faktisk 

direkte se, hvorledes de enkelte fag stiller større krav, end barnet kan opfylde i 

øjeblikket, dvs. barnet udfører et handlingsmønster, hvorved det tvinges op over 

sig selv. Dette gælder al sund undervisning (...). Barnet begynder at lære at skrive, 

endnu inden det besidder alle de funktioner, der garanterer en skrivekunstens 

udfoldelse, og det er derfor denne undervisning trækker disse funktionerne udvik-

ling med sig. Denne situasjon vil altid indtræffe dersom undervisningen er frugt-

bar". 

(Vygotsky 1974, i Dales gengivelse, s. 60-61). 
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På dette konkluderer Dale følgende: 

 

"Konklusjon: Undervisning går forut for den mentale udvikling. Undervisningen 

må derfor være orienteret mot elevens "fremtid" og ikke elevens "fortid".  

Vi må strukturere læreprocessens ut fra den objektive dimensjonen. Læringsutvik-

lingen går fra den objektive dimensjon til den subjektive.  

(s. 61, mine understregninger). 

 

Striden står altså om at tage udgangspunkt i det objektive, i det faglige, i undervisningen eller 

tage udgangspunkt i det subjektive, i eleverne (og deres motivationer og interesser). Men striden 

står naturligvis også om hvad man egentlig forstår ved undervisning (dens form og indhold), ved 

indlæring, ved læring. 

Trods disse markerede stridigheder er det imidlertid et spørgsmål, hvor langt Illeris' og Dales 

didaktiske model står fra hinanden, når det kommer til stykket. 

Ser vi bort fra kritikernes indimellem meget polemiske bemærkninger, og ser vi bort fra den 

reduktionisme, der ligger i at benævne 'alternativ pædagogik' og projektpædagogik som traditionel 

reformpædagogik og lade det meste være sagt med denne etikettering, så ser man under de 

erklærede uenigheder og forskelle afgørende ligheder. 

Lad mig nævne et par vigtige her mere generelt. Hverken Dale eller Illeris opstiller begreber 

eller udfolder teorier om deltagerforudsætninger og erfaringer, som kvalitativt grundlag for en 

diskussion af deltagerstyringen og dens udgangspunkter. 'Deltagerne' er en størrelse der på 

forskellig vis henvises til, men langt hen en uproblematiseret størrelse. 

Deltagerstyringen og dens objektive udgangspunkter og dimensioner er hos Dale 

interessefeltet og her knyttes til de institutionelle og organisatoriske aspekter ved styringsforsøg, 

styringspraksis’er (herunder også studenternes vægring mod de institutionelle rammer) og styrings-

forhåbninger. Konkret diskuteres det i artiklen "Deltakerstyring og kollektivitet" i forbindelse med 

det, der også er Dales eget praksis- og undervisningssted: 

Det sosialpedagogiske studiealternativ Pedagogisk Forskningsinstituts (forkortet sos.ped.) på 

Oslo Universitet. 

Udover at 'deltagerne' bliver den konkret ubestemte faktor eller størrelse, der blot kan henvises 

til i styrings-diskussionen, behandler Dale nu også (med positiveringer) fagligheden eller 
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undervisningsindholdet som en næste størrelse, der kan henvises til. I tillæg står altså også 

fagligheden uproblematiseret hen. Derfor kan striden mellem Illeris' og Dales didaktiske modeller 

og refleksioner næppe konkret stå om 'deltagerne' eller om 'faglighederne', men derimod kan den stå 

om de delvist forskellige psykologiske og indlæringsteoretiske standpunkter og referencer og den 

pædagogisk-politiske perspektivering heraf. 

Men stridigheder til trods aftegnes altså grundlæggende et interessefællesskab: Dale og Illeris 

er fælles om at centrere den didaktiske erkendelsesinteresse i organisering af undervisningen. Dale 

havde jo også en overskrift for sin sammenfattende og skarpe kritik-artikel, der meget loyalt over 

for artiklens indhold, lød: "Hvordan skal vi organisere læreprocessen"? 

Keldorff bryder med sine referencer dette indlærings- og organisationsorienterede billede ved, 

på sin måde, at præcisere det indholdsmæssige i læreprocessen: Det videnskabelige. 

Keldorffs største kritikpunkt mod projektpædagogikkens gennemslag på universitetet er, at 

projektpædagogikken, der ellers på et proklamatorisk plan slog følge med O. Negt og den eksem-

plariske indlæring misbrugte dette følgeskab. 

Der blev, ifølge Keldorff, ikke tale om en fortsat udvikling af den marxistiske videnskab selv 

om mange projektgrupper - med varierende emneområder - satte sig for at bruge 'den marxistiske 

metode', 'forholde sig til samfundsmæssige problemer', fordi projektgrupperne i alt for høj grad tog 

udgangspunkt i 'hverdagsbevidstheden' og aldrig nåede at forlade den, hæve sig op over den eller 

komme ned under den. (se "Viden forandrer verden", s. 44ff). 

 

Keldorff er i øvrigt, i lighed med Eva Hultengren (her omtalt i kap. 4) i den på den 

problematiske overførsel af O. Negts eksemplariske princip fra en arbejderuddannelses-

sammenhæng til en undervisningssammenhæng inden for en statslig institution som universitetet. 

Sammenholder vi nu Illeris' og Dales erklærede interesse i at undersøge og udstikke 

retningslinier for det principielle og undervisningsorganisatoriske og Dale og Keldorffs interesse i 

at henvise til det fagligt/videnskabeligt-indholdsmæssige; erindrer vi samtidig Illeris' høje 

prioritering af problemorienteringen, så peget det alt sammen på at fagdidaktikken, den 

problemorienterede faglighed forbundet med og forankret i videnskabelige studier af 'de objektive 

samfundsmæssige vilkår' fremstår - i al sin enkle abstrakthed - som det ideale undervisningsmål, 

som ingen af de nu nævnte imidlertid har fundet det påkrævet at konkretisere eller problematisere. 

Trods debattens og kritikkernes provokatoriske (intentioner og) effekter er en sådan 

konkretisering ikke kommet i stand og det kan skyldes at den indbyrdes uenighed om midlerne og 
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den undervisningsform, hvorunder en sådan undervisning skulle kunne lade sig realisere har 

tiltrukket sig al opmærksomheden. 

Dette lader sig, endnu engang, eksemplificere ved den såvel hos fortalerne som hos 

projektpædagogikkens kritikere stadige centrering omkring alment didaktiske principper og 

undervisningsformer. 

 

Den gensidige princip- og formfikserings konsekvenser 

 

I det omfang 'fagligheden' bliver de nye kritikeres centrale (og positiverede) 

omdrejningspunkt rammer den så afgjort ømme punkter i Illeris' didaktik-model, fordi denne model, 

som vi tidligere så det, er fagligt-indholdsmæssigt tom. 

Men kritikernes eget udgangspunkt og perspektiv er uklart - for hvad er det egentlig for en 

'faglighed', der henvises til. Selv om Dale antydningsvist nærmer sig det, jeg vil kalde en 

'problemorienteret faglighed', og selv om Keldorff antydede en tværvidenskabelig kritisk 

samfundsfaglighed, så kan man med lige så god ret undervejs i læsningen af kritikernes bidrag, 

komme til at tænke på den forhåndenværende fagrække som på studenterbevægelsens fagkritiske 

aktiviteter. 

Det afgørende og problematiske i kritikernes argumentatoriske fremfærd er ikke alene, som 

nævnt, at 'fagligheden' igen er blevet en størrelse der kan henvises til uden videre kommentarer, 

men også at kritikerne når de henviser til 'fagligheden' refererer til den som var den en homogen 

størrelse. og det til trods for at den umiddelbare fortid, som de fleste bidragydere i denne debat 

refererer til, nemlig 70'er tiåret, var en periode, hvor det på så mange måder blev klargjort at de 

traditionelle 'fagligheder', den videnskabelige arbejdsdeling og den forhåndenværende fagrække 

ikke magtede at producere ny viden om nye (og genopdagede) samfundsmæssige - objektive som 

subjektive - problemstillinger. Netop i begyndelsen af 1970'erne, netop i den famøse 'viden-

skabliggørelsens fase' blev det fremhævet at selve den videnskabelige arbejdsdeling var et historisk 

resultat af en institutionaliseret kategorisering af fagområder mere ud fra fremtrædelsesformerne 

end ud fra væsensbestemmelserne. 

Denne erkendelse er tilsyneladende konsekvensløs for kritikerne, i hvert fald ser den ud til at 

være gledet ud af kritikernes synsfelt. 

Når det er lykkedes for kritikerne at fremføre og få gennemslag med en ganske hårdhændet og 

absolutistisk kritik af projekt-pædagogikkens teori og praksis gennem den blotte henvisning til 
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'fagligheden' og 'videnskabeligheden' så hænger det (omvendt proportionalt) sammen med det 

faktum, der allerede er understreget et par gange, nemlig at Illeris og andre fortalere alene introdu-

cerede den problem- og projektorienterede undervisning som (alternativ) undervisnings- og 

arbejdsform. 

I de introduktioner der i det foregående kapitel blev gennemgået har de fagkritiske 

forudsætninger - eller blot en eller anden faglig reference i forhold til de didaktiske principper - ikke 

været tilstrækkeligt inde i billedet - og det selv om de i praksis eksisterede rundt omkring i de 

studiemiljøer, hvor undervisningen var projektorienteret. 

Skulle man skitsere projektarbejdernes udvikling ud fra det indhold projektgrupper på RUC 

og AUC beskæftigede sig med og de teorier de anvendte, ville man hurtigt opdage, at projektarbejd-

et indholdsmæssigt slog følge med fagkritikken op gennem 1970'erne, og at der, som tidligere 

nævnt, i nogle perioder og i nogle projektmiljøer var tale om, at projektarbejdet var lig disse 

studentergruppers fagkritiske arbejde. 

De forskellige faser i fagkritikkens udvikling, som betød faser med ideologikritiske analyser, 

økonomikritiske analyser, historiske analyser og periodestudier, afspejles med en lille tidsmæssig 

forskydning i de overordnede tema-rammer og i projekt-grupperapporter fra RUC, AUC og 

studiemiljøer som 'Dansk-Integrationen'. 

 

Frem mod i dag finder vi inden for humaniora-studierne flere og flere projekter og 

kursusforløb omkring socialisations-temaer, både med klasse- og kønsspecifikke indfaldsvinkler og 

teoridannelser. 

Sådanne fagkritiske sammenhænge, udviklinger og perspektiver finder man så godt som 

uomtalt i introduktionerne til projektpædagogikken. Men vi må åbenbart indtil videre også savne 

den kritiske fagbeskrivelse og stillingtagen til den hidtidige udvikling hos projektpædagogikkens 

kritikere. 

'Videnskabeliggørelsens fase' positiveres for sine marxistiske metodiske kritiske 

studieaktiviteter. Og meget tyder på at det primært er i forhold til denne fase, at der siden hen i pro-

jektorienterede studiemiljøer skulle være foregået et kvalitetstab med projektarbejder der, ifølge 

Keldorff, blandt flere dårlige tendenser beherskes af: 
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"en uselvstændig "traderings-tendens" i emnevalg- og behandling, som karikerer 

den fagkritiske tradition og erkendelsesmåde og som et "kalkerpapir" kvantificerer 

studentergenerationernes trivialprodukter op år for år". 

(Keldorff 1981, Lighed, virkelighed og cirkaviden, s. 40). 

 

Imidlertid, ville jeg mene, kan denne 'videnskabeliggørelsens fase' selv beskrives som en fase 

med mange introduktioner til og reproduktioner af de nye kritiske teoriområder og med knap så 

mange af de selvstændige analyser som den mere nostalgiske historie-skrivning af fagkritikkens 

udvikling, lader os erindre. 2) 

Selve anvendelsen af den kritisk marxistiske metode eller selve anvendelsen af f.eks. de 

marxistisk alment-abstrakte uddannelsesøkonomiske analyser og begreber og lidt senere af 

socialisationsteorierne og afprøvning af teoriernes forklaringsevne over for det historisk konkrete, 

empiriske, stod først centralt som krav og forsøgsvis aktivitet langt efter videnskabeliggørelsens 

fase. Og her i de efterfølgende faser er der ganske givet mange lærere og projektvejledere, der i de 

projektorienterede studiemiljøer, er blevet provokeret (også i ordets positive betydning) af 

projektgruppernes arbejde (ikke alene socialt og pædagogisk set, også fagligt set), når det faldt 

studentergrupperne svært at foretage de nødvendige formidlinger mellem de alment abstrakte 

teorier og analyser og de mere empiriske undersøgelser. 

For en generel betragtning mener jeg, at projektgrupperne har medvirket til at sætte fokus på 

det meget vigtige metodisk teoretiske udviklingsarbejde, hvis hovedproblem var (og er) formidling 

mellem det enkle abstrakt teoretiske og det komplicerede konkret empiriske. 

Ikke alene lærerne/projektvejlederne er blevet provokeret, også det 'teoretiske bagland' er 

blevet det, fordi omsætteligheden ikke bare er et problem for studerende, der udarbejder pro-

jektrapporter og synes det mislykkedes, når deres rapporter faldt over på midten i en teoretisk-

reproduktiv del og en konkret-diskuterende del. Det er også et problem for lærerne/for forskerne. 

Hvordan de af projektpædagogikkens kritikere, der tager udgangspunkt i 'fagligheden' 

vurderer sådanne udviklingstræk og faglige problemstillinger, fagligt-processuelt, melder historien 

og debatten ikke meget om. 

Men at kravet om konkretisering af de almene teorier, af 'nye tendenser' i det faglige arbejde 

som f.eks. igangsættelse af historiske analyser (periodestudier), opstilling af emner og analyser af 

'køns- og klassespecifikke træk' inden for det kritiske humaniora, såvel på centrene som i 
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studiemiljøer på de gamle universiteter, er blevet hilst velkommen også af kritikerne, vidner deres 

bidrag om. 

Derfor: hvis dette var en vigtig udvikling, der bl.a. er fremprovokeret i projektmiljøerne, 

samtidig med at projektgrupperne ind imellem såre præcist og gennem et hav af fejltagelser satte 

fokus på metodisk teoretiske aspekter, hvordan kan man så sige at projektarbejdsprocesserne og 

produkterne (var) er et udtryk for en faglig niveausænkning? 

Blandt andet dette spørgsmål er det vigtigt at stille (og søge at få besvaret) for herigennem at 

få klargjort hvilke faglige vurderingsgrundlag der er tale om. 

 

Når kritikerne ikke (endnu ikke) har ekspliciteret deres faglige vurderingsgrundlag og 

udgangspunkt for bedømmelse, så har det som en af sine konsekvenser, at de medvirker (evt. i mod-

strid med egne intentioner) til at reproducere den før omtalte fiksering på almene didaktiske 

principper og undervisningsformer, ved at de tildeler projektpædagogikkens principper og 

projektarbejdsformen den fremtrædende plads i årsagsforklaringer og negative vurderinger af 

udviklingen på de studiesteder, der hører til kritikernes respektive praksisfelter. 

I kritikernes spidsformuleringer gås der endog så langt (primært hos Dale, men også hos S. 

Kvale 1981 og 1983, se de følgende afsnit), at man får indtryk af, at de mener at projektpæ-

dagogikken og 'den alternative pædagogik' har skabt de vanskeligheder af faglig, organisatorisk og 

socialpsykologisk art, der kan iagttages i universiteternes undervisningshverdage. 

Dette fører os over i en næste afdeling af kritikpunkter mod projektpædagogikkens (og 'den 

alternative pædagogiks') teori og praksis. Nu bliver det til gengæld typer af kritik, der samtidig 

forholder sig til deltagerforudsætninger og motivationsproblemer - og hermed udvides synsfeltet 

endnu engang. 

 

Motivationsvanskeligheder og 'den alternative pædagogik' som narcissismepædagogik 

 

Per Salomonsens bidrag i "Viden forandrer verden" (Salomonsen 1981) skulle man måske slet 

ikke omtale her i forbindelse med kritik af projektpædagogikken, fordi han, i modsætning til dette 

kapitels øvrige nævnte bidragydere, faktisk stor set er positivt stemt over for den projektorienterede 

undervisning og de projekt-pædagogiske principper, omend han ikke om dens (AUC's) praksis 

mener, at den fungerer godt nok. 
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Når jeg alligevel inddrager Salomonsen i denne sammenhæng er det fordi han sætter fokus på 

sider af deltagerforudsætninger/ forventninger, som ellers står uomtalt i de øvrige bidrag.  

Med udgangspunkt i motivationsproblemet problematiserer Salomonsen i artiklen "Motivation 

og uddannelse" den pædagogiske praksis i det projektorienterede studiemiljø og fortolkningen af 

projektpædagogikken, men kommer kun sporadisk ind på den projektpædagogiske baggrundsteori. 

Salomonsen gør opmærksom på, at han stik mod forventningen har mødt 'motivationsløse 

studerende' og det i et projektorienteret miljø, der jo ellers skulle siges at have oparbejdet 'motive-

rende arbejdsformer' (s.7). 

Undervejs i redegørelsen og eksemplificeringer af 'ydre' 'indre' motivationsstrukturer, 

fremhæver Salomonsen: 

 

"De samfundsmæssige modsigelser, der afspejles i uddannelsesinstitutionernes 

mål modsvares også af modsigelsesfulde behov hos studenterne. Det regnede vi 

for lidt med, da vi planlagde Aalborg-uddannelserne. Vi regnede i alt for ringe 

grad med, at motivationen til kundskabstilegnelse i folkeskolen, i gymnasiet og i 

hjemmene er af ydre art, og vi tog for lidt hensyn til, at motivationsstrukturerne 

hos studenterne allerede måtte være temmelig faste og ude af trit med vores naive 

ønsker. Vi arbejdede for idealistisk med motivationspsykologi og tog for lidt 

hensyn til de faktisk eksisterende elever". 

(s. 15-16, mine understregninger). 

 

Lader vi her diskussionen om motivationspsykologi ligge og hæfter os ved de (selv-)kritiske 

refleksioner, så er citatet i denne sammenhæng ganske illustrativt i forhold til den af kritikerne 

postulerede subjektorientering i projektpædagogikken: Den (af bl.a. Dale) angrebne 

elevorientering/subjektorientering har jo i hvert fald ikke entydigt hørt den projektpædagogiske 

praksis til. Salomonsen må som AUC-lærer erkende at de/vi faktisk har taget for lidt hensyn til de 

eksisterende elever. 

Derudover kan man i forlængelse af citatet sige, at hvis, og når, man betragter 

deltagerforudsætninger/forventinger og 'motivationsproblemer' som andet og mere end pædagogisk-

praktiske vanskeligheder, der organisatorisk skal overvindes, så måtte man faktisk undersøge eller i 

det mindste tematisere de studerendes/ elevernes/deltagernes modsigelsesfyldte behov og tidligere 
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(skoleproducerede) erfaringer med læreprocesser og 'ydre' lindre' målretninger af dem som konkret 

historiske modsigelser. 

Citatet melder altså tilbage til fraværet af subjektorientering, et fravær der rammer den 

pædagogiske praksis, men også den projektpædagogiske baggrundsteori. 

Salomonsen siger yderligere, senere i artiklen, om den subjektive interesse og inddragelse af 

'eksemplarisk indlæring': 

 

"Vi overså, at man skulle ramme den subjektive interesse, og det gjorde vi, fordi vi 

ikke havde respekt for subjektive interesser, ja fordi vi følte os hævet over dem. 

Udgangspunktet må nu være åbent og ærligt og med begyndende respekt at disku-

tere, hvad der i denne forstand er interessant. ( ... ) 

( ... ) Den eksemplariske indlæring er en pædagogisk metode, som meget bevidst 

arbejder med disse forhold. Princippet i 

den eksemplariske indlæring er, at man tager udgangspunkt i elevernes egen 

subjektive erfaring og derudfra prøver at afsløre, hvilke objektive 

samfundsforhold, der har ført til de subjektive erfaringer (...)" (s. 21, mine 

understregninger). 

 

Hermed kom vi over i en nærmest 'erfaringspædagogisk' fortolkning af projektpædagogikken 

og dens principper, hvor den primære diskussion - hvis man fuldførte fortolkningen - ville stå om: 

dels hvori de studerendes 'erfaringer' og 'interesser' så bestod, dels hvordan 'erfaringerne' inddrages i 

undervisningen og hvilken subjektiv og objektiv relevans det ville kunne få inden for et 

projektorienteret studieforløb, der samtidig er eksamensorienteret/kompetencegivende. 

 

(At en sådan 'erfaringspædagogisk' fortolkning af projekt-pædagogikken og det - Negt'ske - 

eksemplariske princip allerede i teorien og i forestillinger om praksis må udsættes for modifi-

kationer og knyttes til teori og empiri om de særlige universitets-institutionaliserede læreprocesser, 

skal siden hen eksemplificeres). 

Som et forsøg på at kritisere den 'alternative pædagogik' og projektpædagogikkens 

konsekvenser, projektpædagogikkens principielt indkredsede subjektorientering/elevorientering og 

her tematisere deltagerforudsætninger i forhold til en mere overordnet socialisationsteoretisk og 
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psykoanalytisk forklaringsramme kan endeligt Steinar Kvales bidrag (Kvale 1979, 1982 og 1983) til 

kritikken ses. 

Kvale sætter sig for at sammenfatte de førnævnte kritikeres bidrag, som han vælger at kalde 

"kriserapporter", og mener at disse "kriserapporter" giver et "ret sammenfaldende billede af den 

alternative pædagogiks konsekvenser i form af social anomi, faglig stagnation og professionel 

dekvalificering". (Kvale 1983, s. 4). 

Undervejs i Kvales sammenfattende redegørelser og debat-oplæg forholder han sig dog ind 

imellem, med sine skarpe konkluderende bemærkninger, ganske frit til sine vigtigste kilder. Derfor 

kunne den særlige Kvale'ske fortolkning af "kriserapporterne" (titlerne på "kriserapporterne" er 

allerede givet, se dette kapitel s.118) i sig selv være en diskussion værd. Men ellers må man vel 

sige, at Kvales sammenfatning ikke i sig selv tilfører kritikken nye aspekter på de nævnte punkter. 

Der hvor Kvale, udover sin særlige anvendelse af rapporterne, tilfører diskussionen nye 

aspekter er i sammenkædningen mellem de iagttagede vanskeligheder i universitets-

undervisningshverdagene, den 'alternative pædagogik'/projektpædagogikkens principper og 

standpunkter og de nye socialisations- og narcissismeteorier. 

Hvor Dale polemisk effektfuldt sagde om projektpædagogikkens konsekvenser 'Narcissisme 

er treffende betegnelse', men så i øvrigt ikke gjorde noget videre ved den bemærkning, går Kvale et 

skridt videre og forsøger at bruge narcissismeteorierne som forklaringsramme. 

Kvale stiller spørgsmålet om der kunne være et sammenfald mellem de 'krisekonsekvenser', 

som projektpædagogikkens kritikere har iagttaget, og en 'narcissismeudvikling' og hvis der er et 

sådant sammenfald, så er der igen åbnet for to modsatrettede tolkninger: (Jeg citerer her, samt en 

enkelt gang siden hen, fra arbejdsnotatet "Den alternative pædagogik mellem narcissisme og 

autoritet" men ellers må jeg holde mig til de to offentliggjorte artikler Kvale 1979 og 1983(jvf. note 

2): 

 

"l) De tidligere beskrevne "krisekonsekvenser" af den alternative pædagogik er 

ikke forårsaget af den alternative pædagogiks strukturer, men genspejler en mere 

almen narcissistisk personlighedsudvikling i samfundet. 

2) Den alternative pædagogiks strukturer frembringer en narcissistisk personlig-

hedsdannelse. (Denne sidste tolkning indebærer en specificering af Jacobsens 

almene tese: En løs struktureret uddannelse vil danne mennesketyper med en løs 

personlighedsstruktur (ID))". 
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(Arbejdsnotatets afd. 2, s. 11, mine understregninger. Kvale henviser i det citerede 

til Bo Jacobsens: De højere uddannelser mellem teknologi og humanisme). 

 

Kvale holder sig til narcissismeteorier og teser, således som de findes fremstillet i henholdsvis 

T. Ziehes "Pubertät und Narzissmus” (1975) og C. Lasch "Narcissismens kultur" (1979/82). Kvales 

udgangspunkt er at der inden for den kliniske forskning i efterkrigstiden skulle være iagttaget en 

markant øgning af narcissistiske personlighedsforstyrrelser. Det kliniske billede skulle være ændret 

fra de mere klassiske jeg-stærke tvangsneuroser til 'nutidige' jeg-svage narcissistiske 

pesonlighedsforstyrrelser. Denne udvikling føres tilbage til ændrede familiestrukturer (med ændret 

forældre/barn-forhold, en symbiotisk mor-barn relation, en fraværende fader-autoritet og en 

uafsluttet ødipal konflikt) der igen føres tilbage til samfundsmæssige ændringer. 

Nu er de psykoanalytiske kategorier jo hverken adfærdskategorier eller empiriske kategorier i 

sociologisk forstand. På den måde kan man sige at forholdet mellem kategorierne og den 

(pædagogiske-sociale) empiriske problemstilling (Den alternative pædagogiks faktiske 

konsekvenser og iagttagelige adfærdstræk (!) hos lærere/vejledere/studerende/deltagere) som Kvale 

jo fastholder, fra første færd er forvrænget. 

Den ene af Kvales referencer, den amerikanske historiker Christoffer Lasch, ekspliciterer selv 

denne forskel mellem psykologi og sociologi'(se Narcissismens kultur s 45 ff.) og mellem 

psykoanalysens kategoriseringer og benævnelser i de kliniske betragtninger og hans egne kultur-

sociologiske, men tillægger ikke forskellen - ville jeg mene, i sin egen analysepraksis, nævneværdig 

betydning. Lasch definerer rask væk efterkrigstidens personlighedstyper, mellemmenneskelige 

relationer, aktiviteter (herunder også uddannelsesaktiviteter og strukturer) og hændelser, ja stort set 

'det hele' som præget af narcissisme. 

Narcissismebetegnelsen bruges hos Lasch empirisk til et design af en epoke - et stykke 

forfaldshistorie. 

Kvale vælger i sin anvendelse af Lasch at se bort fra - eller undlade at stille spørgsmål "ved 

den empiriske gyldighed af en almen samfundsudvikling i retning af en narcissistisk kultur, eller 

dens frembringen af en ny familiestruktur" (Kvales arbejdsnotat afd. 2, s. 2). 

Kvale begrænser sig til den narcissistiske personlighedsudvikling, og fremhæver en 

afstandtagen til den, fra dagligsproget brugte, 'oversættelse' af narcissisme som 'selv-centreret', 

'selvglad', 'egoistisk' person. 
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Kvale uddyber dernæst først punkterne 'barnets forhold til forældrene', 

'kammeratskabsgruppens betydning', gengiver de fra Ziehe og Lasch 'pædagogiske konsekvenser' 

set i forhold til "Kriserapporterne" i en lang række punkter som: 'behovsopfyldelse', 'selvfølelse', 

'formidlingsafkald', 'mini-miljøer', 'undvigelsesadfærd'. 

Her skal jeg ikke gå ind på punkternes konkrete udformning, men gå direkte til de 

konklusioner Kvale drager: 

 

"På et overfladeplan optræder der visse ligheder mellem de narcissistiske adfærds-

mønstre og de rapporterede konsekvenser af en alternativ pædagogik. Det gælder 

de uforbindende lærer-student relationer med en vekslen mellem en ligegyldig 

fjernhed og en til tider "mini-symbtioskel, tætte vejledningsforhold. og der kan 

optræde en almen "tryghedsnarkomani" i de diffuse sociale relationer med tilflugt 

til en kammeratgruppe... Det er en ofte mindre faglig interesse end en søgen efter 

selvudfoldelse og gode oplevelser. Der er en almen diffusivitet med en vag og 

ustabil social og faglig identitet, til tider med svingninger mellem grandiose 

teoriaspirationer og fuldstændig tomhed og desperation. og der er en undvigere af 

klarere grænser, en almen risikoskyende undgivelsesadfærd over for situationer 

som kan true den usikre selvfølelse.  

(Kvale 1983, s. 9, mine understregninger). 

 

Kvale fremhæver at hvis det nu skitserede sammenfald skulle vise sig gyldigt ved en mere 

systematisk analyse (for en sådan mener også Kvale endnu mangler), så er tolkningen ikke entydig. 

Tolkningsmulighederne ville stadig, som gengivet s.131, være at de studerende møder med en 

narcissistisk personlighedsstruktur, og der er de konsekvenser, der er opregnet ovenfor som konse-

kvenser af den alternative pædagogik, blot en genspejling af de forudsætninger, de studerende 

møder med. 

En anden tolkning går på at den alternative pædagogiks løse strukturer selv fremmer 

'narcissisme-lignende' adfærdsmønstre. 

Kvale mener, at der kan udledes en vis støtte for denne anden tolkning ud fra den 

samfundsmæssige sammenhæng, Ziehe og Lasch placerer de terapeutiske narcissismebeskrivelser 

inden for, "hvor det er ændrede samfundsforhold, der fører til ændringer i familiestrukturer, som så 
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igen fører til ændrede personlighedstyper" (s. 10). Og Kvale runder disse overvejelser af med 

følgende: 

 

"Det skitserede sammenfald mellem narcissistiske adfærdsmønstre og den 

alternative pædagogiks konsekvenser kan da tolkes som, at de løse sociale 

strukturer og resulterende narcissistiske adfærdsmønstre inden for familie og 

uddannelse. begge, men på forskellig plan, er et udtryk for en almen 

legitimationskrise og autoritetskrise i det borgerlige samfund. 

En sådan tolkning er ikke bundet til de aktuelle narcissismeteorier. Jacobsen 

fremsætter ud fra almen personlighedspsykologi en tese om, at en løst struktureret 

uddannelse vil danne mennesketyper med løs personlighedsstruktur". 

(Kvale 1983, s. 10). 

 

Problematisering af Kvales udgangspunkter og konklusioner 

 

Jeg havde næppe gengivet Kvales sammenfatning og 'narcissisme-'analogierne, hvis jeg ikke 

mente at de fremprovokerede nye og vigtige dimensioner i debatten om projektpædagogikkens prin-

cipper og praksis. 

Dette være sagt med det samme og før den følgende problematisering der til en begyndelse må 

tage sig ud som en afvisning af det forudgående. 

De hovedspørgsmål Kvale på baggrund af egne iagttagelser (fra psykologistudiet/Århus 

Universitet) og de fire nævnte "Kriserapporter" stiller er interessante nok. Men ikke desto mindre 

mener jeg de er grundlæggende galt stillet; de stilles nemlig på en præmis som ikke foreligger i 

virkeligheden. 

Når Kvale stiller sig spørgsmålet om den alternative pædagogik frembringer en `narcissistisk 

personlighedsdannelse'/fremmer 'narcissistiske adfærdsmønstre' eller 'blot' genspejler en mere 

almen 'narcissistisk personlighedsudvikling' i samfundet, forudsætter han tilsyneladende: 

 

a) At den 'alternative pædagogik' (trods mange varianter) er en identificerbar størrelse – i hvert fald 

i teorierne og principperne omkring den/de 'alternative pædagogiske' varianter. 
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b) At denne identificerbare størrelse er slået om i en praksis, der omend også denne eksisterer i 

mange varianter - og heller ikke er entydig - så dog kan siges at eksistere som 'alternativ 

pædagogisk praksis' med elementer af 'alternativitet' der er - i de respektive undervisningsmiljøer 

der henvises til - belagt med større gennemslagskraft end 'det traditionelle'. 

 

At Kvale kan forudsætte a) er for så vidt rimeligt nok, selv om man i højere grad her hos 

Kvale, end tidligere nævnt hos Dale, burde stille spørgsmålstegn ved den reduktionisme, der ligger i 

at forstå alt 'nyt', også hvad der blot er minimale strukturelle ændringer af studieplaner, 

eksamensformer m.v. under termen 'alternativ pædagogik' oversat til 'reformpædagogik'. (For 

Kvales opfattelse af den 'alternative pædagogik se indledningsafsnittene i de artikler og 

arbejdsnotater, der er henvist til). 

At Kvale forudsætter b) mener jeg til gengæld ikke er rimeligt under de nuværende, 

herskende, omstændigheder. Vi kan nemlig ikke identificere den pædagogiske praksis, hverken på 

de nye universitetscentre eller i de delvist ændrede studier inden for humaniora på de gamle 

universiteter, som 'alternativ' blot ved at hævde at de pædagogiske principper der omgærder praksis 

er 'alternative'. 

Den pædagogiske praksis, det vil sige 'den alternative pædagogik' i sin praktiske realitet er 

den, der må tages udgangspunkt i, hvis man stiller spørgsmålet om hvilke konsekvenser (for fag, 

fagligt niveau, lærer-studenter relationer, studiemiljø etc.) den kunne siges at have resulteret i. Og 

her peger mine iagttagelser, observationer af 'den alternative pædagogik' i sin praktiske realitet på, 

at de gammelkendte målretninger, opfattelser af læreprocesserne, 'den skjulte læreplan' i sin, hvis 

man kan kalde det så, klassiske betydning overlejren så meget og afsætter så tydelige spor i 'den 

alternative' pædagogiske praksis, at det er det gammelkendte, der bestemmer praksis-udfaldet og 

ikke 'det alternative'. 

Her postulerer jeg (siden hen kommer begrundelser og eksemplificeringer) altså at der slet 

ikke på de afgørende punkter er tale om nogen alternativ pædagogisk praksis, men om en traditio-

nel, der dog på mange organisatoriske, fagmæssige, sproglige og relationsmæssige punkter har 

indoptaget ideer fra den alternative pædagogiks teorier og principper. 

Universitets-uddannelsessystemernes indoptagelse af ideer og benævnelser fra den alternative 

pædagogik viser sig naturligvis i den institutionelle fortolkning og i den faktiske praksis, men det er 

som 'overfladekrusninger' at betragte i forhold til en mere underliggende strøm af gammelkendte 

målretninger. 
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Den alternative pædagogik som 'overfladekrusninger' er vigtig og tillægges betydning (som er 

delvist forskellig i lærer- og studenterkredse) ikke mindst i den forstand at den henter, for at blive i 

billedet, nogle af de underliggende strømme op til overfladen, men den er ikke årsagsbestemmende 

i den betydning Kvale tillægger den. 

Når denne præmis falder bort, falder også Kvales hovedspørgsmål og forklaringer bort, men 

naturligvis hverken de konkrete iagttagelser eller rimeligheden af overvejelser i den forbindelse. 

 

I forbindelse med narcissisme-analogierne og de 'nye' narcissismeteorier, der spiller en 

markant rolle i forklaringsforsøg, overvejelser og opstilling af fortolkningsmuligheder, bliver det 

dernæst vigtigt at problematisere den præmis, som Kvale synes at gå ud fra for at kunne opstille 

fortolkningsmulighederne. 

Kvale synes at forudsætte: 

 

a) at uddannelsessystemet, universitets-systemet, den 'alternative pædagogiske praksis' har en 

socialiserende virkning, 

 

b) at de 'alternative pædagogiske strukturer' frembringer/skaber/ danner personligheder. (Her støtter 

Kvale sig, som nævnt, til Bo Jacobsens teser og undersøgelser og siger at en 'løsere' alternativ 

pædagogisk struktur frembringer 'løsere' personligheder og, lægger Kvale til, fremmer 

'narcissismelignende adfærdsmønstre'). 

 

At uddannelsessystemet/universitetssystemerne har socialiserende (eksplicitte som implicitte) 

mål og virkninger overfor lærere og elever/studerende er der ingen grund til at betvivle, tværtimod. 

At også den alternative pædagogik i teori og principper har dannelses- og opdragelsesmål kan 

ligeledes indkredses. Men at den 'alternative pædagogiske praksis' skulle kunne frembringe, skabe, 

danne eller ændre personligheder er der straks mere grund til at betvivle, ikke alene på grund af det 

før sagte, nemlig at den alternative pædagogiks praksisgennemslag ikke er så omfattende som Kvale 

synes at gå ud fra, også fordi det overhovedet er et spørgsmål, hvorvidt vi kan slutte fra 

indkredsning af et givet uddannelsessystem til personligheder/personligheds-

træk/personlighedstyper. 

Da Kvale her støtter sig til Jacobsens "De højere uddannelser mellem teknologi og 

humanisme", der ifølge Kvale skulle være den eneste af de fire nævnte "kriserapporter", der udgør 
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en egentlig videnskabelig analyse af de pædagogiske konsekvenser af studieformerne, kan der være 

grund til at problematisere forholdet mellem uddannelsessystem/pædagogiske systemer og 

virkninger overfor lærere/elever/personligheder ved at gå til kilden selv. 

 

Bo Jacobsens undersøgelse er baseret på observationer, interviews og dokumentanalyser fra 

medicin-studiet og danskstudiet (Københavns Universitet), som to eksempler på studier, der repræ-

senterer en henholdsvis 'fast' og 'løs' studiestruktur. 

Bo Jacobsens grundlæggende hypotese er at "en fast struktureret" uddannelse vil danne 

mennesketyper med fast personlighedsstruktur, dvs. høj grænsefasthed mellem regionerne og "en 

løst struktureret" uddannelse vil danne mennesketyper med en løs personlighedsstruktur (Jacobsen 

1981, s. 94). 

Gennem Jacobsens analysetype bliver der samtidig mulighed for at komme ind på de 

teoretisk-metodiske aspekter, der er impliceret når man på den ene side søger at indkredse de 

objektive uddannelsesstrukturer, formerne og indholdets samfundsmæssige betingelser for selve 

undervisningshverdagene og på den anden side subjekternes, lærere og elever/deltagernes indgåelse 

i denne undervisningshverdag. 

Men inden vi går til denne af kritikerne inddragne kilde og inden andre af 

projektpædagogikkens fortalere inddragne 'kilder' som fx. O. Negt (gen-)inddrages, skal der i det 

følgende gives en sammenfatning og en perspektivering af de foregående kapitlers opridsninger af 

fortalernes og kritikernes definitions- og argumentationslogikker. 

Hovedstrømmen i de fremdragne uenigheder og enigheden skal fastholdes og perspektiveres i 

forhold til den intenderede praksis. 

 

Sammenfattende - perspektiverende 

 

Det blev sandsynliggjort at Illeris som projektpædagogik-fortaler og Dale som skarp kritiker 

trods markerede stridigheder, ekspliciterede referenceforskelle begge gør det undervisnings-

organisatoriske, med indlæringsteoretiske overvejelser, til det centrale diskussionspunkt. 

Hvor Dale dernæst for en indholdsbestemmelse vil tage udgangspunkt i de objektive 

dimensioner, i det der skal læres, gerne 'problemorienteret' indenfor 'vort fagområde', vil Illeris for 

så vidt det samme, men med vigtige nuanceforskelle i pointeringerne, f.eks. ved at tage 
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vidtrækkende 'hensyn til' såvel elevernes subjektive som objektive interesser i det, der skal læres. og 

'det der skal læres' er den nødvendige kvalificering suppleret med en modkvalificering. 

Men såvel 'deltagerne' som 'fagligheden' er indtil videre tomme størrelser. Den intenderede 

praksis kan primært fastholdes for sine organisatoriske aspekter, praktiske fasebeskrivelser og 

didaktiske principper. 

Her skilles vandene afgjort mellem fortalernes (stadig primært Illeris’ introduktioner, men 

også 'Illeris m.fl.' - se tidligere henvisninger) argumentatoriske logik og kritikernes. 

For hvor Illeris fremstillingsmæssigt, rettet mod opstilling af en almen didaktik, systematisk 

tager udgangspunkt i den intenderede praksis, tager kritikerne eksplicit udgangspunkt i (en given) 

faktisk praksis. 

De kritiske bidrags berettigelse, deres anledning, er netop dette argumentatoriske 

udgangspunkt: 'det står galt til med 'fagligheden', 'det kommunikative fællesskab', 'nyproduktion af 

viden' etc. etc. på vores respektive uddannelses/undervisningssteder, der nu i mange år har været 

behersket af den alternative pædagogik/projektpædagogik'. 

Der sker imidlertid flere forrykninger af denne kritikernes logik. Når de årsagsforklarer eller 

gør sig overvejelser over tingenes tilstand, bevæger de sig væk fra det empiriske niveau, der var 

hele anledningen - og vender ikke tilbage. 

Ved at kritisere Illeris' didaktiske model/den alternative pædagogik, får de samtidig påstået, at 

den af fortalerne intenderede praksis er identisk med den af dem iagttagede faktiske praksis. For en 

empirisk betragtning holder netop dette sammenfald ikke stik. 

 

Kritikken bliver - sandsynligvis mod sin egen hensigt der argumentatorisk skulle være konkret 

kritiserende, fremadrettet, en hypostasering af den intenderede praksis - og bliver i tillæg, hos en 

kritiker som Kvale, argumentatorisk sammenføjet med socialisations- og narcissismeteorier, der 

reduceres til en udledt, fremskreven (man kunne måske også her sige intenderet) samling 

adfærdsmønstre, deltagerforudsætnings-mønstre og personlighedstyper. 

Så selv om Kvale afstikker en 'empirisk forankret' iagttagelses- og forklaringsramme og 

tilfører debatten argumenter om den subjektive dimension/deltagerforudsætninger, så er 'deltagerne' 

i konkret historisk betydning stadig en bortabstraheret faktor. 

Jeg fremhævede, at kritikken havde til hensigt at være konkret kritiserende, men undervejs 

fjernede sig fra det empiriske niveau, men kritikken havde også til hensigt at være fremadrettet. 

Denne anden hensigt synes også at være blevet forrykket. 
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Den blev mere bagudrettet, for med sin forankring i 'fagligheden' blev den potentiel regressiv, 

potentiel reaktionær i den forstand at kritikken rettede sig efter en positivering af de forgangne 

fagopfattelser 'faglige niveauer' uden videre konkret bestemmelse, uden bestemmelser for 

fagudvikling og uden at tage stilling til den faktiske faglige brydningstid som 1970'erne også var. 

En kritik bliver naturligvis på ingen måde 'potentiel reaktionær' ved at fastholde et fagligt 

point of view. Men den bliver det når 'faglighed' i sig selv er et argument, der trods manglende 

bestemmelser lades med positiveringer, der kun stiller den tolkning i udsigt at det var de forgangne 

epoker der repræsenterede 'faglighed', 'niveau', 'videnskabelighed'. 

Således fungerer argumentet 'at tage udgangspunkt i fagligheden' argumentatorisk for 

kritikerne som det positive modstykke til 'at tage udgangspunkt i det pædagogiske, det sociale, i del-

tagernes forudsætninger, interesser og behov' og forvrænger derved den faktiske kompleksitet 

mellem det faglige og det sociale i undervisningshverdagene, når man skal vurdere disses faktiske 

betydning. 

Hvis kritikerne hermed kan siges at have taget stilling til de af Illeris principielt nævnte to 

poler i 'deltagerstyringens dialektik' så har de allerede eksklusivt valgt den ene pol, den objektive 

dimension oversat til 'faglighed' og positiveret det på bekostning af den anden pol og 

tilsynekomsten af dens faktiske og potentielle indhold. 

 

Omvendt viser Illeris' didaktiske model, der allerede er omtalt for svaghederne, sin styrker her 

i dette spørgsmål. Den er nemlig potentielt fremadrettet mod tilsynekomsten af den, for en 

uddannelseshistorisk betragtning, mest undertrykte faktor eller gruppe, nemlig eleverne/deltagerne. 

I diskussionen om definitionen af 'deltagerstyringens dialektik' (kap. 4), anholdte jeg Illeris' 

indsnævring (indlæringsorientering/undervisningsekstern) af dialektikkens elevforankrede modpol 

og vurderede altså ikke, at Illeris i sin didaktiske model, i sin brug af de socialisationsteoretiske, 

bevidstheds-sociologiske og didaktiske referencer eller i sine praksisintentioner var 

subjektorienteret nok, og at han nærmest frasagde sig de deltagerforankrede systemeksterne 

modpoler. 

Men set i lyset af de nye kritikeres angrebspunkter og argumentatoriske logik, mener jeg 

afgjort at de tiltag, der er hos Illeris på deltagerorientering i princip- og teoriramme velgørende 

fastholder en af projektpædagogikkens potentielle styrker og sprænger kritikernes univers. 

Jeg deler altså kritikernes opfattelse af Illeris' didaktiske model som elev- og deltager-

orienteret og principielt intentionelt subjektorienteret (med mine kritiske pointeringer in mente), 
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men er ikke enig med kritikerne i at netop disse orienteringer og intentioner er svagheden og 

angrebspunktet i modellen. 

Endnu vigtigere forekommer det imidlertid at kritisere kritikernes følgeslutninger, når de 

'empirisk forankret' ud fra iagttagelser mener at de faktiske 'alternativ pædagogiske'/pro-

jektpædagogiske læreprocesser er for subjektorienterede. 

At kritisere det statslige uddannelsessystem, at kritisere universitetsinstitutionernes 

undervisningssammenhænge (de være sig nok så præget og organiseret projektorienteret) for at 

være for subjektorienterede forekommer nærmest galgenhumoristisk, absurd. 

Der er vel næppe nogen institutionel sammenhæng, næppe nogen plads i uddannelssystemet 

hierarki (både for en historisk og for en aktuel betragtning), der i så høj grad og så længe har 

udraderet de komplicerede (klasse- køns- og miljø-afhængige) subjektive forudsætninger/erfaringer, 

og systemimmanent stædigt har vægret sig mod alt det 'pædagogiske', 'sociale', 'deltagerorienterede' 

i sine pædagogiske betragtninger som universitetsinstitutionerne. 

Universitetsinstitutionerne er pr. historisk tradition, pr. samfundsmæssig placering og funktion 

- og på grund af en relativ standhaftig (over-)klassehomogenitet i sin lærer og studentersam-

mensætning samt en standhaftig mands-dominans - et ganske antisubjektivistisk, anti-

følelsesmæssigt - anti-'pædagogisk' sted. 

Dette gælder generelt for universitetsinstitutionerne og altså også for de steder, hvor man har 

praktiseret ny universitetspædagogik og projektpædagogik. 

Dog synliggør de projektorienterede studiemiljøer, som påpeget, i langt højere grad end de 

'traditionelle' de latente modsætninger både mellem 'system' og 'subjekt', mellem lærere og 

studerende og mellem studerende indbyrdes. 

Projektpædagogikkens force med hensyn til deltagerorientering/deltagerstyring ligger aktuelt i 

fremprovokationen og synliggørelsen af det dynamiske spændingsfelt: intentionelle del-

tagerorienteringer/styringsforsøg, der netop ikke entydigt (og ind imellem slet ikke) slår om i 

praksis, når i spændingsfeltet mellem de skrevne/sagte intentioner og de gjorte handlinger i 

undervisningssammenhængen at stille forskellige deltager-konflikter (med fagligt-sociale 

komplekse udtryk) til skue. 

De studerende producerer, som alle andre elev-grupper, dobbelt-strategier, 

overlevelsesstrategier i særlige udgaver. 

Disse overlevelsesstrategier kommer ført for dagens lys som de enkelte 

studerendes/individers/gruppers markerede handlinger og tale i undervisningssituationerne, når 
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undervisningen (f.eks. i gruppelokalet) er orienteret mod at alle (så mange som muligt)i lokalet skal 

tale, tage initiativer etc. 

I de gamle auditorier, i de klassiske universitets-undervisningssituationer var der også 'elev-

producerede' overlevelsesstrategier og subkulturelle organiseringer og miljøer, hvor de fleste 'talte', 

men i selve undervisningssammenhængen førte de fleste kun tavshedens tale og noteringens 

skriftsprog. De studerende var en masse, og blev begrebet som sådan, kun eliten synlig. 

Den aktuelt-historiske synliggørelse af 'eleverne' som overalt i uddannelsessystemerne viser 

sig - her i institutionernes årti - og de konflikter der allerede i en årrække har fremstået for 

folkeskole-læreren, lidt senere for gymnasielæreren (konflikter som man også ynder at kalde 

'disciplin-krisen') begynder nu så småt at blive synlige på og for universiteterne og univer-

sitetslæreren. 

Alene det at 'eleverne' i langt højere grad synes at være blevet et 'problem' for læreren, der på 

sin side ikke kan forklare 'problemet' ud fra de herskende opsplitninger i henholdsvis 

fagetiketterende og 'adfærds/disciplin' etiketterende forståelsesrammer og derfor må søge andre 

veje, er et tegn på at 'eleverne' allerede er begyndt at fylde mere i rummet og dimensionerne en 

større del af det empiriske billede (også hvad iagttagelser af vanskeligheder, ændringer i 'det faglige 

niveau' etc. angår). 

Udviklingen har afgjort også for lærerne betydet at de har fået problemer med deres lærerrolle, 

er kommet ud i orienteringsvanskeligheder og 'paradigmeskift' eller blot oplevelser af kaotiske 

tilstande (eller anomi-tilstande som Dale beskriver det). 

Først når talen i større mængder begynder at strømme fra de historisk tavse 

'elever'/studerende/deltagere går det op for læreren om han/hun bryder sig om talen eller ej - om 

han/hun overhovedet magter afbrydelser fra egen talestrøm, videns- og erfarings-horisont. 

Om kritikerne af projektpædagogikken konkret tager afstand fra den tale, de hører fra 'deres' 

studerende på de respektive studiesteder, skal jeg lade være usagt. Men kritikerne bryder sig 

tydeligvis ikke om nogle aktuelle iagttagelige tendenser i de respektive studiemiljøer. 

Ved at ofre de konkrete iagttagelser af udviklingen opmærksomhed, har kritikerne fat i den 

lange ende i diskussionen om den nye universitetspædagogik/projektpædagogikken. 

(Herved sprænger kritikerne på deres måde Illeris' didaktiske model og almengørelsen af 

principperne ved at være universitet-institutionskonkrets og 'deltagerorienterede' i en universi-

tetsspecifik betydning. omvendt sprænger Illeris til gengæld kritikernes univers ved at fastholde 
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'deltagerstyringens dialektik' som et fremadrettet udgangspunkt for teoretisk, didaktisk og politisk 

refleksion). 

Men som det er fremgået taber kritikerne tråden (den empiriske forankring) undervejs, når de i 

forklaringsforsøg og overvejelser hypostaserer den intenderede praksis, fremskriver og udleder 

'personlighedstyper' og 'adfærdsmønstre' og i den kritiske overlevering lader den intenderede 

praksis sætte lig den faktiske (og omvendt) med det resultat at begge 'praksis'er' står lige 

uforklarede og lige uformidlede i forhold til det didaktisk principielle og det empirisk praktiske. 

 

Hvis vi skal nærme os det empiriske felt og kunne opstille en mulig forklarings- eller 

orienteringsramme for at forstå de eksisterende betingelser og udformninger af den nye universitets-

pædagogik/projektpædagogik må vi bevæge os væk fra projektpædagogikkens fortalere, deres 

argumentationslogik og intenderede praksis. Ligesom vi for at lodde dybden af og begribe kritiker-

nes iagttagelser, de antydede problemer og udviklingstræk i en konkret historisk sammenhæng må 

bevæge os væk fra kritikernes argumentationslogik. 

Endelig må vi bevæge os væk fra den projektpædagogiske debat og dens pro-et-contra-tale og 

væk fra den argumentatoriske fremfærd, der præger det projektpædagogiske budskab når det 

vandrer i den pædagogiske offentlighed. 

Vi må nærme os teorier, teser og analyser som fastholder det institutionskonkrete og det 

undervisnings-faktiske, samtidig med at det bliver muligt at reflektere didaktisk i forhold til 

'deltagerne' og 'fagligheden'. 

Uden at fjerne os fra de centrale problemstillinger kan vi meningsfyldt 'bevæge os væk' og 

'nærme os' ved at vende tilbage til nogle af de, i øvrigt yderst forskelligartede, 'kilder' som 

henholdsvis fortalerne og kritikerne gjorde til sine. Det drejer sig i første omgang om Bo Jacobsens: 

De højere uddannelser mellem teknologi og humanisme, og O. Negt's egne introduktioner, 

definitioner og refleksioner ang. det eksemplariske princip. 

Herigennem belyses samtidigt de forskellige teoretisk-metodiske aspekter, der har givet mig 

anledning til rubricering i analysetyper, som de nævnte 'kilder', samt andre (endnu ikke nævnte) 

vigtige teorier og analyser, der vedrører universitetet som institution/system og universitetet som 

socialisationsfaktor, kan siges at repræsentere. 

Det har været nødvendigt at opdele i analysetyper, og finde væsentlige repræsentanter herfor, 

fordi ingen af de eksisterende teoridannelser og 'skoler' i sig selv kan siges at dække det empiriske 

felt. Derfor må der samles op og hentes inspiration fra vidt forskellige teori- og analysetyper, 
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samtidig med at man gør sig disse forskelligheder, de respektive analysetypers forklaringsevne og 

erkendelsesinteresser klart. 

 

Bo Jacobsens teser og undersøgelser gennemgås som en repræsentant for den strukturelle 

universitets-analyse, Wolf Wagners (1974 og 1977) universitets-analyse gennemgås som 

repræsentant for en 'kapital-logisk' og social-psykologisk analyse af universitets samfundsmæssige 

funktion og placering og de karakteristiske bevidsthedsformer og interaktionsstrukturer på 

universitetet. O. Negt (1977) gennemgås som repræsentant for en bevidstheds-sociologisk og 

didaktisk analyse, der samtidig er forankret i 'det faglige' ved at tage sit udgangspunkt i udviklingen 

af den marxistiske videnskab. 

Udvalgte teser, erkendelser og indfaldsvinkler herfra samles nu i en overordnet teoretisk 

ramme, hvor den sidste analysetype, der nok er den mest følsomme overfor det empiriske felt, 

nemlig analyser af 'den skjulte læreplan', dvs. analyser af den faktiske praksis indplaceres. Om den 

sidste analysetype er der først og fremmest at sige, at den primært henter sine orienteringspunkter, 

teori og empiri i forhold til en folkeskolesammenhæng, men at den også er blevet forsøgt 

gennemført i forhold til universitetsundervisningen. 

Det betyder, at vi om denne analysetype, som om de øvrige, må diskutere formidlingen 

mellem teori og empiri, men desforuden diskutere formidlingen mellem de to empiriske 

nedslagsfelter folkeskolen/grundskolen - universitetsuddannelser/universitetsundervisningen. 

Her inddrages i forlængelse af Borg og Bauer (1976) og Broady (1979) igen et Wolf Wagner 

bidrag samt, hvad der er nok så vigtigt, studenter-bidrag til analysen af 'Den skjulte læreplan' på 

universitetet. 

Gennemgangen af disse nu nævnte fire analysetyper fungerer som en begrebs- og 

forståelsesramme for bogens Del II: de empiriske iagttagelser og undersøgelser - iagttagelser og 

undersøgelser, der som nævnt, af fremstillingsmæssige grunde ikke inddrages i den nærværende 

Del I, men ikke desto mindre har fungeret styrende for udvælgelse af teoretiske og metodiske 

problemstillinger i forhold til de tre led: det teoretiske (med den intenderede praksis), det 

institutionelle og den faktiske praksis. 
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NOTER til kapitel 5 

 

1) Erling Lars Dale: Deltakerstyring og kollektivitet, i: Notater fra det Sosial Pedagogiske 

Studiealternativ Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, Marts 1979. 

Erling Lars Dale: Hvad er opdragelse,- En studie i socialpædagogik - og et opgør med "alternativ 

pædagogik", Gyldendal Norsk forlag/Rhodos 198o/81. 

Erling Lars Dale: Hvordan skal vi organisere læreprocessen?, i: Alternativ pedagogikk som etablert 

pedagogikk?, Nordisk Forum nr. 3o, 1981. 

Søren Keldorff, Per Salomonsen: Viden forandrer verden, en bog om pædagogik, kritik og krise, 

Aalborg Universitetsforlag 1981. Heri især Keldorffs bidrag: 'Virkeligheden som erkendelse', 

'Lighed, virkelighed og cirkaviden', 'Hvorfor tales om politisk dannelse netop nu?', og Salomonsens: 

'Motivation og uddannelse. 

Bo Jacobsen: De højere uddannelser mellem teknologi og humanisme, Rhodos 1981. 

Steinar Kvale: Den alternative pædagogiks skjulte læreplan, i: Den nye universitetspædagogik, 

Mellem oprør og tilpasning, Borgnakke og Salling Olesen (red.), tema nr. af tidsskrift for Nordisk 

Forening for Pædagogisk Forskning nr. 1/83. 

Steinar Kvale: Den alternative pædagogiks skjulte læreplan, arbejdspapir til NFPF 

kongres/sessionen: Alternative pædagogik, narcissisme og autoritet, 1982. 

Steinar Kvale: Forsøg på evaluering af en anti-autoritær studiestruktur, i: Bladet nr. 5/81, 

Psykologisk inst. Århus Universitet. 

I en pædagogisk kritisk debat som denne vil de mere institutions-og fagkonkrete indlæg oftest være 

at finde i de mere interne arbejdspapirer, debatindlæg, seminarpapirer etc. Her holder jeg mig så 

vidt det er muligt til de ovennævnte offentliggjorte artikler/antologier. I enkelte tilfælde citerer jeg 

dog fra de mere interne arbejdspapirer (som det her nævnte arbejdspapir fra S. Kvale). 

 

2) Hvordan sådanne introduktioner til den marxistiske kritiske teori i de første faser af 

studenterbevægelsens udvikling kunne tage sig ud i forskellige undervisningsmæssige ( og 

institutionelle) sammenhænge, når de blev omsat til 'Introduktionskurser' der langt hen medførte 

læreprocesser karakteriseret af de reproduktive aspekter, giver jeg en konkret gennemgang og 

analyse af i: "Undervisningsmiljøer, læreprocesser og deltagererfaring", Specialeafhandling 

Københavns Universitet 1977/78. 
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Kapitel 6 

 

FIRE ANALYSETYPER TIL FORSTÅELSE AF UNIVERSITET SOM SYSTEM 

INSTITUTION OG KONSEKVENSER FOR DEN FAKTISKE PRAKSIS 

 

 

 

 

Analysetype 1: Den strukturelle universitets-analyse 

 

Samfund og uddannelsessystem: fra relativ 'fasthed' til stigende 'løsgørelse' 

 

Bo Jacobsens: "De højere uddannelser mellem teknologi og humanisme" (1981) har primært, 

ifølge forfatterens eget udsagn, et teoriudviklende sigte med empiriske undersøgelser i henholdsvis 

dansk- og medicinstudiet som støtte (s. 9ff.). Der er tale om en afhandling, hvor de højere 

uddannelser studeres ud fra en synsvinkel og et 'grundsynspunkt': de strukturelle helheders 

grundsynspunkt (s. 25ff.). 

Bo Jacobsens teori og analyse koncentrerer sig om de fire følgende strukturelle niveauer: 

Samfundsniveauet, uddannelses-institutionsniveauet, undervisningsniveauet og individets niveau. 

Det begrebspar og de begrebsliggørelser, der har den altafgørende betydning i Bo Jacobsens 

fremstilling og analyse af de fire strukturelle niveauer er: løs-fast, løs struktur - fast struktur, løst-

strukturerede studier - fast-strukturerede studier. 

Argumentationsrækkefølgen og den teoretisk-metodiske bevægelse fra det første overordnede 

niveau til de efterfølgende underliggende niveauer, tager sig i Bo Jacobsens fremstilling af 

teoretiske reference, Bo Jacobsens egne teser, analyser og resultater ud som følger: 

 

1) Samfundet synes som helhed frem til i dag at være præget af stigende løsgørelse. (Dette siges 

efter at have foretaget et tidssnit midt i 1930'erne og midt i 1970'erne). Forskellige dele af 

uddannelsessystemet præges ligeledes af løsgørelse. Udviklingen karakteriseres ved en opblødning 

af den faste norm. Dette siges ud fra 'samtaler' (se s. 16, Jacobsens note 1), udvalgte citater fra 

bladene "Gymnasieskolen" og "Folkeskolen" midt i 1930'erne og midt i 1970'erne. Løsgørelsen 
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gælder også på universitetsniveau. Dog eksisterer der side om side løst-strukturerede og fast-

strukturerede studier. 

 

2) To idealtyper på løst- og fast-strukturerede studier fremstilles, anført som et foreløbigt 

signalement (s. 32-33). (Da vi siden hen i flere sammenhænge skal referere til stilisering af de to 

idealtyper, refereres de i sin fylde ordlyd i note 1). 

Signalementet af uddannelsesfænomenerne indkredses og underbygges yderligere ved følgende 

teoretiske referencer: Thomas Kunhs videnskabshistoriske teori (inddrages af Jacobsen til belysning 

af indholdet i de højere uddannelser). Marx Webers bureaukratiteori (til belysning af den organisa-

toriske side). Basil Bernsteins teori om uddannelsestyper. (Bernsteins uddannelsestyper, den 

'adskillelsesprægede' (kollektionstypen) og den 'integrationsprægede' (integrationstypen) er identisk 

med Jacobsens egen stilisering af idealtypernes fast-strukturerede studier og løst-strukturerede 

studier). 

 

3) Til de af Jacobsen stiliserede to uddannelses-idealtyper, svarer personlighedstyper. 

Med støtte i Kurt Lewins personlighedsteori gives et signalement. Jacobsen opstiller en 

arbejdshypotese. 

 

4) Der gennemgås en empirisk undersøgelse (med dataindsamling fra 1975-76), der bestod af 

observationer af udvalgte undervisningssituationer. I danskstudiet fulgtes fire undervisningshold, 

hver fem observationsgange (á 2-3 timer) (her er der altså i alt observeret 60 timers undervisning). I 

lægestudiet overværedes syv forelæsninger, fem eksaminatorier, fire øvelser og to kollokvier (der er 

en forelæsning efterfulgt af gruppeopgaver og holdgennemgang). (Hvor mange undervisningstimer 

der her i alt er observeret fremgår ikke helt, men det kan formodentligt også anslås til ca. 60 timer). 

Foruden observationer bestod den empiriske undersøgelse af en interview-undersøgelse (interviews 

med 20 studerende fra medicinstudiet/20 studerende fra danskstudiet af gennemsnitlig halvanden 

times varighed), materialeundersøgelse (Studiehåndbøger, bekendtgørelser, lektionskataloger og 

lign.). 

Den empiriske undersøgelse blev netop foretaget i medicin-studiet og danskstudiet, fordi disse efter 

sigende skulle ligge meget tæt op af de beskrevne to idealtyper: et fast og et løst-struktureret (se 

Jacobsen s. 110ff.). 
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Resultaterne gennemgås, og tendenser indkredset på de overordnede niveauer genfindes på de 

underliggende. 

 

5) Der konkluderes afslutningsvist, og mere samlende at de løst (eksempelvis danskstudiet) og de 

fast-(eksempelvis medicinstudiet) strukturerede svarer overens med de samfundsmæssige tendenser, 

'tendenser i tiden', spændt ud i kampen mellem teknologi og humanisme - og at teknologien og 

teknologiseringen vinder frem. 

Bo Jacobsen sammenfatter selv undersøgelsesresultater og metode således: 

 

"Undersøgelsen har forsøgt at bidrage med at knytte forbindelser fra de 

makrosociologiske og sociohistoriske strukturer og processer gennem forskellige 

niveauer ned til de psykiske strukturer og processer i individet. Det var i de to 

undersøgte studier slående, i hvor overordentlig høj grad de samme strukturelle 

træk syntes at kunne findes op og ned gennem systemet, fra samfundsniveauet til 

det enkelte individ". (s. 373-374, mine understregninger). 

 

Om konsekvenserne af resultaterne fremhæves det af Jacobsen: 

 

"Meget i undersøgelsen tyder i retning af, at der kan udsondres to forskellige arter 

af de nævnte forbindelser og strukturer en adskillelsespræget modus og en 

sammenføjningspræget modus. Hvis det er rigtigt, er det en konstatering af 

interesse. Det indebærer nemlig som mulig konsekvens, at hele det teknologiske 

segment at vort kulturliv - fra videnskab i stor målestok og  

ned til enkeltindividets sprog og tænkning bæres af en kode, et princip, mens den 

bløde humanistiske randzone - igen fra videnskab gennem uddannelse og ned i 

enkeltindividet - bæres af en anden kode, et andet princip. Vore universiteter og 

læreanstalter og måske vore gymnasier deles, hvis dette passer, i to verdener, der 

reguleres af hvert sit grundprincip, styres af hver sin lov". 

(s. 374, Jacobsens egne understregninger). 

 

Om de faretruende perspektiver siger Jacobsen afslutningsvis: 
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"Den teknologiske kode er ved at uddrive den humanistiske kode af vort 

samfunds- og kulturliv. Den teknologiske tingstænkning er ved at bemægtige sig 

de højere uddannelser - skjult eller åbent.  Den er ved at borttrænge den 

menneskelige sammenhængs-tænkning, der kan forberede sig på at gå i hi. Selv 

om det tidligere i historien er sket, at kulturdele har overvintret i det skjulte ved 

ingen, om det kan ske igen. 

De højere uddannelser er - som det øvrige samfund - spændt ud i kampen mellem 

teknologi og humanisme, og teknologien vinder frem. Om nogle år vil vi måske 

alle være gennemteknologiserede; det der foregår på uddannelsesinstitutionerne, 

vil i så fald lige så godt kunne foregå mellem robotter; der vil ikke være forskel 

mellem mennesker og apparater; og mennesket - som sammenhængs skabende 

kulturvæsen - vil være ophørt med at eksistere". 

(s. 375, mine understregninger). 

 

Mange lærere og studerende inden for de humanistiske fag, såvel på de gamle universiteter, 

som på de nye centre, har længe mærket truslen fra 'teknologiseringen'. 

Kulturpolitisk, samfundspolitisk set falder det næppe svært for 'humanister' at følge Bo 

Jacobsens argumentation og evt. tilslutte sig disse holdningsmættede, og velgørende skarpe som så-

danne, slutbemærkninger i en afhandling, der ellers har været orienteret mod et begrebs- og 

teoriudviklingens sigte. 

 

Det der her skal stå til diskussion er ikke om faren for 'teknologisering' er til stede, for det er 

den givet vis. Derimod skal diskuteres, hvordan denne fare begribes for sine nedslag i de respektive 

uddannelsestyper, hvordan disse igen begribes tendentielt som bærer af strukturer, udviklingstræk 

og personlighedstræk, som en forudsætning for forestillinger om ændringer, uddannelsesmæssige 

pædagogiske modforanstaltninger. 

Bo Jacobsen signalerer med sine teorier, teser og analyser en kritisk forståelse af udviklingen 

inden for de højere uddannelser, men for en nærmere gennemgang går denne kritiske forståelse ikke 

imod, eller udover 'teknologiseringen' og den - i en vis forstand hermed forbundne - system-

tænkning. 
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System - og strukturanalysens høje grad af forudsigelighed  

- problematisering af systemtænkning og determinismen i Jacobsens synsvinkler og analyser 

 

Bo Jacobsens skarpe, holdningsmættede, formulering 'det, der foregår på 

uddannelsesinstitutionerne, vil i så fald lige så godt kunne foregå mellem robotter' er en debat 

skabende fremskrivning af aktuelle 'iagttagede tendenser i tiden'. 

Det viser sig imidlertid, at Bo Jacobsen allerede inden analysen, har indoptaget denne 

fremskrivning/holdningsprægede konklusion som en teoretisk forudsætning, i den forstand at hans 

struktur- og system-analyser skulle/kunne overføres fra uddannelsestyper til personlighedstyper, fra 

systemtræk til personlighedstræk, fra system til subjekt. 

Determinationen mellem system og subjekt (den determinerede personlighed) er altså for 

denne strukturanalyse allerede en teoretisk (filosofisk og politisk) forudsætning - og ikke et 

undersøgelsesområde eller en undersøgelsesgenstand. 

Metodisk-teoretisk er Jacobsens teoretiske og analytiske begrebsapparatur, hvis det er 

genstandsfølsomt, kun følsomt når det har 'systemerne' som genstand. 

Men samtidig koncentrerer Jacobsen sig angiveligt også om pædagogiske 

praksissammenhænge, og udviklingstræk heri, studerende/lærere, individer / personligheder / 

subjekter - og det gøres med samme system-følsomhed. Men næppe med følsomhed over for 

analysegenstande som 'den faktiske undervisningssituation', 'uddannelsesprocesser' som et 

kompliceret og modsigelsesfyldt sammenstød mellem system og subjekt - ikke med følsomhed 

overfor forskelle mellem 'apparater' og 'mennesker', forskelle mellem system-apparaturet og 'lærer' 

'elever'- 'menneskene', og da slet ikke med følsomhed overfor forskelle mellem lærere og elever 

(lærer-elevroller) og subjektiviteten. 

Systemanalysens - systemtænkningens determinisme sætter sig metodisk teoretisk (og 

argumentatorisk sprogligt) igennem i Jacobsens fremstilling på følgende måde: 

 

I Jacobsens gennemgang af de nævnte fire strukturelle niveauer findes der mange 

formuleringer, der indeholder en 'stillen sig spørgsmål', 'være forundret' og dernæst 'undersøgende'. 

Ikke desto mindre indeholder fremstillingen og analysen en så høj grad af forudsigelighed, at 

det signalerer at svarene er på forhånd givne. Således er man næppe under gennemgangen af de fire 

niveauer i tvivl om, at de på x-niveau netop indkredsede tendenser forefindes som tilsvarende 

tendenser på det underliggende y-niveau. 
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Den begrebslige stringens og tendensindkredsningen, der koncentrerer sig om, som nævnt, 

begrebsparret løst/fast og søgningen frem mod en bekræftelse heraf lægger sig om teori- og empiri-

områder og 'gør identisk'. 

Om inddragelse af B. Bernsteins teori om uddannelsestyper hedder det eksempelvis: 

 

"Bernstein modstiller to typer af curriculum, betegnet som kollektionskode og 

integrationskode. Disse størrelser ligger tæt på denne undersøgelses fast og løst 

strukturerede uddannelsessystemer, så tæt på, at det må være berettiget at tale om 

identitet". (s. 84). 

 

På det nuværende sted i fremstillingen overraskes man næppe af 'at det ligger tæt på' ligesom 

der næppe er grund til nogen konstatering af det 'berettigede' i dette. For netop identitetsmuligheden 

var vel udvælgelseskriteriet, dvs. grunden til, at Bernsteins typologier blev inddraget. 

 

I lighed hermed, og i forlængelse heraf, er de hypoteser der opstilles om personlighedstyper 

identiske med de ideal-uddannelsestyper, der allerede indledningsvist blev præsenteret (her gen-

givet i note 1). 

Hypotesen lyder således: 

 

"En fast struktureret uddannelse vil danne mennesketyper karakteriseret ved (1) 

kraftig adskillelse mellem forskellige fag, discipliner og specialer, (2) kraftig ad-

skillelse mellem de forskellige livsområder og (3) disposition for vertikale sociale 

relationer. 

En løst struktureret uddannelse vil danne mennesketyper karakteriseret ved (1) 

ringe adskillelse mellem de forskellige fag, discipliner og specialer (2) ringe 

adskillelse mellem de forskellige livsområder og (3) disposition for horisontale 

sociale relationer". (s. 102). 

At den empiriske undersøgelse, der jo er en støtte til teoriudviklingen og begrebs-udviklingen, 

og netop er foretaget i to studier, der er udvalgt, fordi de antoges at være typiske eksempler på 

typerne, i det store hele fungerer hypotese-bekræftende og at undersøgelsesresultaterne indeholder 

(nu genkendelige) beskrivelser af de iagttagede vigtige systemtræk, de oprindeligt blev udvalgt 

efter, kan dernæst ikke undre. 
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Det interessante er nu, at selv om man accepterer bogens teoriudviklende grundsigte, 

accepterer at 'ensidige analyser af den kulturelle virkelighed er en forskningsmæssig dyd' (s. 25), 

respekterer den empiriske undersøgelses status som støttefunktion og illustrativt ad hoc, selv om 

man i den forbindelse nøje studerer de modifikationer, der omend de er sjældne, i dette enty-

dighedens univers så dog optræder... kort sagt selv om man accepterer bogens metodiske og 

teoretiske logik, så får man de steder, hvor der inden for bogens rammer, virkelig er begrundelse 

behov ingen. Blot et "vi antager at...". 

Vi har eksempelvis frem til de før citerede hypoteseopstillinger bevæget os fra indkredsning 

af studiestruktur og systemer til personligheder, uden de store problematiseringer. og det til trods 

for at det netop er i denne bevægelse (metodisk som 'realitetsbetonet') og omkring denne 

problematik bogens vægtigste konklusioner søges draget. 

Jeg citerer hele passagen, hvor problematikken op til hypotesefremstillingen omtales: 

 

"Fra mellemstrukturerne flyttes opmærksomheden nu et niveau ned: til personen. 

Vi stiller spørgsmålet: hvilken slags karakter, hvilken slags personlighed vil de 

forskellige uddannelsestyper resultere i? hvad dannes man til det ene og det andet 

sted? 

Dette spørgsmål er af almen interesse. Interessen øges imidlertid af, at der i disse 

år synes at være betydelige forskelle på Danmark og en række nærtliggende lande 

i henseende til uddannelsestyper, og ydermere betydelige forskelle internt i 

Danmark. Vi antager, at dannelsesprocesserne er betinget af de andre størrelser, 

der har været omtalt, således: 

 

 

 

 

Videns struktur Organisatorisk struktur 

Pædagogik 

Dannelse 
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Videre antager vi, at disse dannelsesprocesser vil akkumuleres således, at 

personer der i en årrække opholder sig i et givet studiemiljø vil blive dannet i 

overensstemmelse med studiemiljøets strukturelle forhold".  

(s. 92, mine understregninger). 

 

Ingen kan vel være uenig med Jacobsen i, at universitetsmiljøet, det pågældende 

videnskabsfag og studiefag, herunder de organisatoriske og strukturelle forhold, 'danner'. 

Ingen, der blot har sporadisk kendskab til forskellige studenter- og lærergrupper, kan være 

uenig i, at der ser ud til at være noget 'typisk' (og dermed typiske forskelle) ved studerende fra f.eks. 

Danmarks Tekniske Højskole, mediciner-studiet, tandlæge-studiet, engelsk, dansk. osv., osv. 

Dagligdagen bekræfter disse umiddelbare indtryk af forskelle. 

Men det turde vel nærmest være en banalitet at fremholde, at selv en nok så 'typisk' - det være 

sig medicin eller dansk-studerende som personlighed betragtet, er andet og mere end det 'ansigt' 

han/hun viser sig med som elev/student, og at andre forskelle end de studiebetingede spiller ind. 

Derfor er en af de væsentligste passager med mest udfordring til erkendelse og teoriudvikling 

omkring bevægelsen fra 'undervisningsniveauet' til 'individets niveau' i Jacobsens fremstilling 

følgende formulering - som man så kan beklage ikke får flere konsekvenser for Jacobsens 

fremstilling og analyse: 

 

"Der er en principiel vanskelighed forbundet med denne indkredsning af den 

formfaste og den formløse personlighed: begreberne er så generelle, at det er 

vanskeligt at forbinde dem med noget empirisk. Mange mennesker kan formentlig 

være fast strukturerede på nogle områder og løst strukturerede på andre; mere 

helhedspræget er den menneskelige personlighed næppe. Heuristisk kan disse 

formbegreber som så mange andre af Lewins begreber have stor værdi, men de 

kan ikke stå alene". 

(s. 96-97). 

 

Netop når man erindrer Bo Jacobsens erklærede teoriudviklende sigte, det nu citerede og de i 

virkeligheden vidtfavnende uddannelses- (samfunds-)politiske slutninger der søges draget, 
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forekommer fraværet af andre teoriinddragelser (det være sig socialisationsteoretiske eller 

kvalifikationsteoretiske positioner) og fraværet af køns-, klasse- og miljøspecifikke overvejelser 

betænkeligt. 

Alt i alt er der grund til at være betænkelig ved den form for ensidighed og entydighed som 

denne struktur- og systemanalyse lægger for dagen. 

Omend det lyder besnærende at 'den stædige fastholdelse af et perspektiv giver de største 

erkendelsesmæssige resultater', som Bo Jacobsen er inde på i sine videnskabeligt metodiske over-

vejelser, så tyder meget på, at den konsekvente fastholdelse heraf og af 'de strukturelle helheders 

grundsynspunkt' for at befordre erkendelsesmæssige resultater, kræver at man lige så konsekvent 

holder sig til netop de (analyse-)genstande, niveauer og sammenhænge som teorierne er følsomme 

overfor - har udsigelses-kraft i forhold til. Desforuden kræver det, at man problematiserer de brud 

(på de 'strukturelle helheder' og 'entydigheder'), der undervejs måtte forekomme netop fordi 

genstandsområdet, som tilfældet er, også er uddannelsesforløb, faktiske og komplekse 

undervisningsprocesser og studerendes vurdering og oplevelse heraf. 

 

Hvad der i Bo Jacobsens hypoteseopstilling, undersøgelse og besvarelse allerede er fastlagt, 

burde egentlig løsgøres for at besvare de spørgsmål han stiller – f.eks. ved at man gik til de em-

piriske undersøgelser med et kontra-greb. Hvis man overhovedet ville anvende det altopslugende 

begrebspar 'løst' 'fast' (hvad der er problematisk netop fordi de er altopslugende) så kunne man i en 

periode konsekvent lede efter 'løshed' i den type studium, der er erklæret for eksempel på idealtypen 

'fasthed', og omvendt konsekvent lede efter 'fastheden' i den type studium, der er blevet erklæret for 

idealtypen for 'løshed'. Først ved at sætte 'løst' og 'fast' i relief hos sin modpol kan egentlige 

undersøgelser, begrebs- og teoriudviklinger starte. Først da ville de kunne bruges til henholdsvis at 

be- og afkræfte og bruges til at lodde dybden i de teoretiske overvejelser, der var udgangspunkt og 

indfaldsvinkel. 

Tænker man nu dernæst på anvendelsesaspektet i forhold til denne type struktur- og system-

analyse, ville man nok primært tænke på et anvendelsesaspekt, der kom den uddannelsespolitiske 

planlægning og tænkning ved. Det analytiske centrum: (uddannelses)systemers mikro- og 

makrouniverser og strukturer modsvares af handlings- og beslutnings 'universet': planlægning af og 

evt. ændring af nye systemer. 
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Der er indlysende nok mange afsnit og formuleringer hos Jacobsen en sådan diskussion kunne 

tage direkte udgangspunkt i. Men til eksempel kunne diskussionen jo føres i forlængelse af 

Jacobsens påpegninger af forholdet mellem de (på undervisningssituationens niveau-determineret af 

de øvre liggende niveauer og disses strukturer) faststrukturerede studier og 'deres' tilhørende 

undervisningsformer (for medicinstudiet er f.eks. "eksaminatorier/klasseoverhøring", "Øvelse" og 

"Holddiskussion-lærercentreret" meget hyppige) med en antaget grænse i det faststrukturerede 

system, der går gennem formen gruppearbejde og de løst strukturerede studier og 'deres' tilhørende 

undervisningsformer 

(For danskstudiet var f.eks. "Gruppearbejde", Holddiskussion/holdcentreret" og 

"Projektarbejde") med en antaget grænse i det løst strukturerede system, der går gennem den 

lærerstyrede holddiskussion. Som en direkte og central forlængelse kan diskussionen om 

projektarbejds-formens muligheder og grænser i forhold til de forskellige studietyper og strukturer 

føres, med den, nærmest selvindlysende konsekvens - at form- og struktur-diskussionen står 

centralt. 

 

Mere problematisk er det at forestille sig et anvendelsesaspekt, der kommer den pædagogisk-

didaktiske tænkning, procesanalyser og overvejelser ved. Her vil 'en direkte forlængelse' på forhånd 

være underlagt, blokeret af struktur- og systemtænkningen i oplægget. 

Og allermest problematisk forekommer det, som det burde være fremgået, at tænke sig 

anvendelsesaspektet i forhold til subjekt-dimensionen ud fra indkredsning af elever/studerende som 

'løse'/'faste' personligheder (personlighedstyper). 

Nu skal man jo ikke drage Jacobsen til ansvar for, hvad eventuelle andre bruger hans teser og 

undersøgelser til, hvad andre læser ind i undersøgelsen. 

Men til det sidste problematiske anvendelsesaspekt ligger der trods alt i Bo Jacobsens 

fremstilling et postulat om, at der kan siges noget afgørende om forholdet mellem studietype og per-

sonlighedsdannelse, altså om de to studietyper producerer faste og løse personlighedstyper. 

I den endelige opsummering er det formuleret således: 

 

"I det fast strukturerede uddannelsessystem fås individer karakteriseret ved 

traditionsorienteret værdisystem, additiv tænkemåde og muligvis fast person-

lighedstype med høj indre adskillelses-grad. I det løst strukturerede uddannel-
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sessystem fås individer karakteriseret ved produktionsorienteret værdisystem, 

relationel tænkemåde og muligvis løs 

personlighedstype med lav indre adskillelsesgrad. Af disse forskelle er der 

især grund til at hæfte sig ved forskellen i tænkemåde, der må anses for et dybt-

liggende individstrukturelt træk". 

(s. 371). 

Dog er det vigtigt at fremhæve at Bo Jacobsen netop i opsummeringer, konklusioner selv 

sammenføjer teser og resultater med overvejelser omkring faren for at den teknologiske kode (som 

jo primært skulle knyttes til de 'paradigmehårde' og de faststrukturerede studietyper som medicin) 

uddriver den humanistiske kode (som jo primært skulle knyttes til fag med 'lav grad af paradig-

mehårdhed' og de løst strukturerede studier som f.eks. dansk) af samfunds- og kulturliv. Det er også 

vigtigt at fremhæve, at Bo Jacobsen selv vurderer, at f.eks. 'projektarbejde', der forekommer i de 

løst strukturerede studier som en realitet og en mulighed, både er et 'opløsningstegn' og et 

'konstruktivt tegn' (s. 373): 

 

"Det er et opløsningstegn, fordi projekterne opstår der, hvor den kulturelle 

overlevering svigter: man lytter ikke til forrige generation, men begynder forfra. 

Det er konstruktivt som forsøg på selv at konstruere sig en mening ud fra 

overleveringssvigtets tomhed og meningsløshed og stille noget fornuftigt op med 

sin situation, herunder erstatte den vertikale sammenhæng som denne generation 

åbenbart ikke har fået tildelt, med meningsgivende horisontale sammenhænge". (s. 

373) 

 

Skulle vi efter denne gennemgang af Bo Jacobsens strukturelle universitetsanalyse - og efter 

disse sidste opsummeringer vende tilbage til kritikken af projektpædagogikken, hvis argumenter 

bl.a. gav anledning til at inddrage 'kilden' Bo Jacobsen og hans analyse som repræsentant, og skulle 

vi kommentere Kvales brug af og henvisninger til 'kilden Bo Jacobsen', så måtte følgende 

fremhæves: 

 

For Kvales brug af Bo Jacobsens undersøgelser og analyser er det karakteristisk at Kvale river 

teser om de løst/fast-strukturerede studietyper/personlighedstyper ud af netop ovenstående hold-

ningsbetonede og konkluderende sammenhæng, der signalerede, at de fast-strukturerede studier (- 
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en karakteristisk fast struktur som Kvale jo kritiserer den alternative pædagogik / projektpædagogik 

for at nedbryde) også blev beskrevet med et systemtræk, der hed "betydelig teknologisering" (Bo 

Jacobsen, s. 330) nær det bureaukratiske herredømmeforhold m.v. 

Altså fra Bo Jacobsens side en ikke-positiveret gennemgang af 'fast' heden omsat i en fra 

Kvales side positiveret fasthed, som primært nedbrydes af en 'ny fjende' (nemlig alternativ pæda-

gogik/projektpædagogikken) med det resultat at den alternative pædagogik/projektpædagogikken 

'producerer' den 'løse personlighedstype'. 

Løst struktureret studieform = løst struktureret personlighedsdannelse/personlighed = 

narcissistisk personlighedstype. Dette er Kvales argumentatoriske følgeslutning, der trods 

momentvise forbehold alligevel optræder. Som sådan optræder den bombastisk provokerende, men 

faretruende indholdstom og i hvert fald uden det nødvendige signalement af begrebernes 

oprindelige (og nu vidt forgrenede) psykoanalytiske, kliniske, strukturanalytiske, 

uddannelsespolitiske meget forskellige sammenhænge. 

 

Ét er altså, at det i Bo Jacobsens egen fremstilling i sig selv kunne siges at være problematisk 

at bevæge sig fra samfundsmakro-niveauer til et individ-mikro-niveau og i den bevægelse foretage 

mekaniske følgeslutninger og overførelser fra det ene niveau til det andet fra system- til 

personlighedsbestemmelse. Men når anvendere/Kvale derudover løsriver undersøgelsesresultater og 

teser fra de system-karakteristiske og vurderinger, der synes at være af vigtig betydning for den 

historiske og aktuelle redegørelse, for dernæst at sætte del-resultater og teser ind i en anden 

teoretisk/empiriskreferenceramme (nu narcissisme-teorierne) så forstærkes problemerne med 

overførsler og med at typificere personligheder kun. 

Den nu gennemgåede repræsentant for analysetype 1: (universitets-)system- og 

strukturanalysen har givet anledning til refleksioner over den karakteristiske determinisme i den 

metodisk-teoretiske bevægelse med udledning fra samfundsniveau til uddannelsesniveau til 

undervisningsniveau til individniveau, der skal forfølges lidt endnu for at kunne afklare system-

analysens point of view og dens udsigelseskraft i forhold til de faktiske uddannelsesforløb og 

processer. 

Den metodiske bevægelse, der kan beskrives som en 'lineær bevægelse for nedadgående 

retning' er helt eksplicit i den netop gennemgåede strukturelle uddannelsesanalyse, men den er også 

karakteristisk for den marxistiske kvalifikationsanalyse (som eksempelvis Illeris, som tidligere 

nævnt, bygger på). 



 133 

Således runder den følgende ekskurs om de metodiske bevægelser og teoretiske tilgange og 

synsvinkler i uddannelsesanalyserne af i forhold til analysetype 1. Samtidig indplaceres de næste 

analysetyper for sine metodiske aspekter.  
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EKSKURS 

 

Metodisk teoretiske bevægelser og synsvinkler i de kritiske uddannelsesanalyser 

 

Den metodiske bevægelse, som jeg beskriver som 'en lineær bevægelse for nedadgående 

retning' kan (på trods af forskellige teoretiske og politiske erkendelsesinteresser) iagttages såvel i de 

strukturalistiske som i de marxistisk-uddannelsesøkonomiske analyser, de kritiske 

kvalifikationsanalyser. 

Interessen i denne søgning efter faktorer og fænomener på samfunds-uddannelses-individ-

niveauer siges ofte at handle om, hvordan gennemslag og formidling mellem niveauerne kommer i 

stand. Men egentlig beskriver uddannelsesanalyserne som ofte 'kun' at den samfundsmæssige 

funktion, institutionernes systemer, love og forordningerne sætter sig igennem. 

Denne bevægelse kan ikke blot diskuteres for sin nødvendighed og relevans i en abstrakt 

teoretisk betydning. Man aner også de realitetsbetonede og politiske perspektiver i det analyse-

arbejde, der er foretaget over og med udledningerne fra samfundsniveau til individniveau: 

bestemmelserne drejer sig om den nødvendige afklaring af de fundamentale grænser og muligheder 

for statsstyrede uddannelsesinstitutioner i det kapitalistiske samfund. (Og her har der vel primært 

været tale om afklaring af grænserne). 

De kritiske uddannelsesøkonomiske referencer, som Illeris m.fl. bygger videre på, blev 

oparbejdet i begyndelsen af 1970'erne, repræsenteret ved f.eks. F. Huisken (1972/73), M. Masuch 

(1972/74), Altvater (1973). 

 

1970'ernes kritiske uddannelsesøkonomiske analyser i dansk sammenhæng 

 

De kritiske uddannelsesanalyser og institutionsanalyser, der bl.a. lod sig inspirere af 

ovennævnte teorier og analyser fra Tyskland, kom frem herhjemme i midten af 1970'erne - de fleste 

med titler som 'Uddannelse og samfund' - kan siges at være et forsøg på at udføre analyser under 

den før beskrevne bevægelse. 

Det teoretiske udgangspunkt var de marxistisk-kritiske samfundsteorier om det kapitalistiske 

samfunds grundlæggende lovmæssigheder suppleret med kvalifikationsteorier med udledning af de 

samfundssatte kvalifikationskategorier, udsprunget af vareproduktionens dobbeltkarakter, der bl.a. 
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blev benævnt som 'produktive', 'intensive' og 'negative' kvalifikationer. ('Kilden' selv: Masuch 1974, 

eller Illeris, Salling Olesen, Rasmussen 1976, s.96ff). 

I disse analyser var der således tale om almene bestemmelser, om analytiske og næppe 

empiriske kategorier. (For en skelnen mellem de analytiske begreber og de konkrete former 

kvalifikationer fremstår i, se f.eks. Masuch 1974, s. 49 ff.). 

Blev analyserne mere konkrete, dvs. tog man ikke eksklusivt udgangspunkt i de almene 

bestemmelser, fandtes udgangspunktet f.eks. i arbejds-erhvervsstrukturen for at kunne beskrive 

hvilke kvalifikationskrav, der her blev stillet. 

Det egentlige interessefelt for disse uddannelsesanalyser kunne siges at være: 

 

1) Den teknologiske udvikling og dets betydning for arbejdspladsstrukturen og krav til 

arbejdskræfterne 

 

2) Uddannelsesplanlægning på alle niveauer. 

 

Det metodisk-teoretiske, det praktisk-analytiske, som det politiske problem var 

tidsforskydningen (dvs. tidsmæssige forskydninger mellem eksisterende/kommende arbejdskræfter, 

aktuelle/ kommende kvalifikationsbehov og den faktiske kvalifikationsstruktur, nuværende 

'kvalifikationsproducenter' / kommende resultater). 

Fremanalyserede akutte mangler på kvalificeret arbejdskraft (set fra arbejdsplads- erhvervs-

strukturens side) ville ikke blive erstattet med 'kvalificeret' arbejdskraft før 10-15 år efter, hvis det 

er uddannelsessystemet, der fra grunden skal kvalificere de kommende arbejdskræfter. Og på dette 

fremskrevne tidspunkt vil behovene for de faktiske kvalifikationer måske være ændret bl.a. på 

grund af den rivende teknologiske udvikling. 

 

Den synsvinkel hvorunder kvalifikationsteorierne herhjemme blev anvendt drejede sig, som 

sagt, i mange tilfælde om uddannelsesplanlægning på alle niveauer: fra de grundlæggende 

uddannelsestrin/folkeskolen til universitetsniveau, og om analyse og kritik af uddannelsesreformer. 

Men der kan også i de danske analyser og forsøg på konkretiseringer spores en anden synsvinkel, 

nemlig en ideologikritisk. Her blev udgangspunktet taget i undervisningsformerne og i fagene (det 

undervisningsfaglige indhold), hvor der - igen med tilknytning til kvalifikationsteoriernes almene 
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bestemmelser - blev genfundet kvalifikationskrav, som de kom til udtryk i bekendtgørelser, 

vejledninger, læseplaner m.v. 

 

Her var erkendelsesinteressen centreret omkring den ideologikritiske afsløring af 'det 

samfundssatte' og afsløring af, at nye krav, f.eks. krav til øget samarbejdsevne, svarede overens med 

de nye progressive pædagogiske ideer om gruppearbejdets nødvendighed i f.eks. 

folkeskoleundervisningen. 

Man kunne i lighed hermed finde den ideologikritiske afsløringstendens i beskrivelser af 

enkelte fags funktioner, f.eks. om dansk faget: Ændringer af dansk faget hen imod at gøre det til et 

kommunikationsfag svarede overens med de krav, som det at kunne fungere som samfundsborger i 

det højt specialiserede og bureaukratiserede samfund stillede. 

Således blev danskfagets 'nye' dannelsesmæssige status vurderet for de 'nye' underliggende 

strømme og disses tilpasningsaspekter, og samtidig blev de progressive overfladestrømninger 

afsløret som sådanne. 

Disse typer af danske uddannelsesanalyser 1) der både er økonomi- kvalifikations- og 

ideologi-kritiske, illustrerer bevægelsen fra makro- til mikroniveauer i en uddannelsesanalytisk 

sammenhæng, når der er tale om en logisk stringent bevægelse og når analyserne forholder sig i 

direkte forlængelse af sit teoretiske udgangspunkt (stadig Masuch, Huisken m.fl.). 

Huisken bestemmer uddannelsessystemet som en del af det samfundsøkonomiske system, og 

viser herigennem hvor og hvordan bindingerne til den egentlige produktion og den 

samfundsmæssige produktionsproces kommer til udtryk. 

 

Han dissekerer uddannelsessystemet og dets medlemmer ud i forskellige økonomiske faktorer 

og viser hvordan de influerer på hinanden (se Huisken, 1973). 

I denne politisk-økonomisk funderede analyse, inddrages ikke lærere som 'person' (eller som 

'pædagog' i den faktiske praksis), derimod figurerer læreren som 'økonomisk element', som statsan-

sat lønarbejder, eleverne som 'konsumenter', undervisningsmaterialer og bygninger figurerer som 

økonomiske elementer, der når de af staten bestilles af industrien virker tilbage på den egentlige 

værdiproduktion. 

Denne analyse af 'Uddannelsessystemets politiske økonomi' ligger bag de kritiske danske 

mere konkrete uddannelsesanalyser. De er fælles om baggrunden, synsvinklen og den metodiske 
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bevægelse. Der kan naturligvis spores forskellige konkretiserings-niveauer, ligesom forskellige dele 

af uddannelsessystemet tages op til behandling. 

Men de kritiske analyser indkredsede alle de objektive betingelser og ideologiske tendenser i 

uddannelsessystemet. 

Endnu, her i midten af 1970'erne, var der ikke i særlig høj grad tale om bestræbelser på at 

analysere subjekternes indgåen i de forskellige uddannelsesmæssige konkrete sammenhænge. Men 

der var heller ikke tale om, at analyserne påstod at beskrive hvordan børn og voksne som elever og 

lærere indoptog og bearbejdede de krav som systemerne måtte stille til dem som nuværende 'elever' 

/ 'lærere' og kommende arbejdskræfter. 

Sagt på en anden måde handlede analyserne om alt det, der ligger under, uden om og før 

'lærere' og 'elever' kommer ind i undervisningslokalet - om alt det, der gør sig gældende uanset 

hvilke konkrete lærere og elever, der fungerer i systemerne. 

I den forstand var de kritiske uddannelsesanalyser systemanalyser både i sit udgangspunkt og 

endemål. og i den forstand brød de slet ikke den logisk stringente bevægelse, omend der kunne 

spores mange vanskeligheder med at formidle mellem de abstrakte og de konkrete begreber og 

systemtræk. 

Analysetyper, der i et stort omfang havde samme teoretiske, kritiske grundlag som ovenfor 

skitseret, men ikke fulgte den logisk stringente bevægelse - brød den i stedet for - er de analysetyper 

der forsøgte at indkredse hvad der skete i selve undervisningssituationen i klasseværelse, og her 

analyserede 'den skjulte læreplan'. Til trods for at netop den analysesynsvinkel skulle få stor værdi 

for den videre forståelse af uddannelsessystemet / skolesystemet og 'skolens indre arbejde', må vi 

fastholde at der hermed begyndte at optræde nogle uklarheder, der stadigt er virksomme. Denne 

uklarhed handler bl.a. om en sammenblanding af analyseniveauer og uklarhed over hvad det på den 

ene side indebærer at knytte an til de uddannelsesøkonomiske betragtninger, på den anden side 

socialisationsteoretiske. 

 

Analyse af 'den skjulte læreplan' 

 

Erik Laursen har i et konferencepapir (Den nye gymnasieforskning) 2) om 

gymnasieforskningen meget præcist beskrevet arbejdsdelingen mellem institutionsanalysen og 

socialisationsanalysen, hvor institutionsanalysen kan siges at opfylde et mellemniveau 'opadtil' til 

kvalifikationsanalysen, der udreder samfundsudviklingens krav og 'nedadtil', til 
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socialisationsanalysen af det centrale delaspekt af institutionens liv, der handler om berøring med 

eleverne. 

Erik Laursen påpeger endvidere om denne rigide arbejdsdeling, at den svarer overens med 

socialagenternes traditionelle selvforståelse, hvis grundlag var en tro på, at det centrale element i 

institutionens socialisationsindhold var koncentreret i konfrontationen mellem agent og klient. 

Om den type analyse, der indkredser 'den skjulte læreplan' fremhæver Erik Laursen at den gav 

et afgørende stød mod arbejdsdelingen og socialagenternes selvforståelse for: 

 

"selve det institutionelle arrangement i regelment, arkitektur, faglig-tidsmæssig og 

rumlig segmentering, ritualiseringer, adskillelse af relevant og irrelevant viden 

tilskrives den primære socialisationseffekt". (s. 2-3). 

 

Selv om jeg i det store hele er enig med Erik Laursen, og finder hans redegørelse 

overordentlig brugbar i den foreliggende sammenhæng, vil jeg benytte lejligheden til et par enkelte, 

men vigtige tilføjelser. 

Det forekommer mig ikke frugtbart at man, ivrig for at modgå 'socialagenternes' selvforståelse 

af, at det centrale er mødet mellem lærer og elev, inddrager analysen af 'den skjulte læreplan' på en 

sådan måde, at man undlader at omtale at også lærere og elever er bærere og formidlere af den 

skjulte læreplan, samt at dette får konsekvenser for forståelse af mødet mellem lærer og elev. 

Det nytter heller ikke at man undlader at tematisere at såvel lærere som elevers tidligere 

socialisering (og dets 'effekter' som de er bærere af) spiller ind og præger netop det helhedsbillede 

som institutionen og de tilhørende undervisningspraksis’er udgør - og at det er herudfra 'den skjulte 

læreplans eksistens og indhold identificeres. 

 

Institutionen fungerer i sig selv som socialisationsinstans - (og her glider institutionsanalyse 

så over i socialisationsanalyse), men stadig er uddannelsesinstitutionernes særlige karakter (og det 

uanset på hvilket abstraktionsniveau - eller konkretiseringsniveau man måtte begribe det) bundet til 

den kendsgerning, at der fungerer mennesker og subjekter i dem, mennesker og subjekter der viser 

så meget af sin subjektivitet som situationen og 'lærer' / 'elev rollens forvaltning tillader/fremprovo-

kerer/synliggør. 

Om vi herunder kan/skal foretage en analytisk skelnen mellem de 'institutionaliserede 

personligheder' (Lærer-elev-personer/ lærer-elev-roller), der eksisterer i et brydningsfyldt samspil 
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og modstilles den ikke-institutionaliserede 'del' af subjekterne kan vi lade stå åbent til en senere 

diskussion om lærer-elevroller. Men uanset er det altså stadig den menneskelige faktor/det levende 

arbejde, der skal varetage funktionen og være dannere/opdragere/formidlere. 

Når Erik Laursen derfor fremhæver at det er selve det institutionelle arrangement (reglement, 

arkitektur, faglig - tidsmæssig og rumlig segmentering, ritualiseringer, adskillelse af relevant og 

irrelevant viden) der i analyser af 'den skjulte læreplan' tilskrives den primære socialisationseffekt, 

så er det kun rigtigt, hvis det indbefatter det ufravigelige faktum at det er den menneskelige 

faktor/arbejdskraft/læreren som lønarbejder - de mange lærere som 'lærerpersoner', som medbærere 

og formidlere af det institutionelle arrangement. 

Uden dette - at indbefatte de menneskelige faktorer - bliver der ikke, ej heller i teoretisk 

forstand, noget 'møde mellem agent og klient', og dette møde er en forudsætning for al tale om 

institutionens socialisationseffekter. 

 

I forlængelse heraf tror jeg man måtte foretage en vægtforskydning, og ikke som Erik Laursen 

lægge så megen vægt på, at socialagenternes selvforståelse kunne få et afgørende stød af de kritiske 

analyser af 'den skjulte læreplan', fordi disse analyser trængte ind i den institutionelle hverdag og 

viste, at det institutionelle arrangement kunne tilskrives en primær socialisationseffekt, men snarere 

lægge vægt på at selvforståelsen gennembrydes ved at de kritiske analyser påviser at den enkelte 

lærer-personlighed ikke (fundamentalt set) afgør form-indhold-grundlag for det vigtige møde 

mellem 'agent' og 'klient', mødet mellem lærer og elevgruppe. 

Jeg finder mine tilføjelser relevante f.eks. i forhold til den analyse af 'den skjulte læreplan', 

der meget hyppigt henvises til i den hjemlige diskussion, nemlig Borg og Bauers: "Den skjulte 

læreplan - skolen socialiserer men hvordan?" (1976). 

 

Her er det ufravigelige faktum at læreren er en del af det institutionelle arrangement og bærer 

og formidler af det, et udgangspunkt for institutionsanalysen, der får ganske stor betydning for den 

konkrete institutionsanalyse. 

Igennem Borg og Bauers forskellige (klasseværelses)episode beskrivelser viser de netop 

læreren som formidler af den skjulte læreplan (se Borg og Bauer, s. 13-14ff). Og netop derfor iler 

de i deres fremstilling skyndsomt videre med et kapitel, der hedder "Skyd ikke skylden på læreren" 

(s. 33ff). 
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Bauer og Borg ønsker ikke deres kritiske undervisnings-situations-analyse tolket ind i 

traditionen med den individualiserede og personificerende uddannelseskritik og udnævnelse af 

'gode' og 'dårlige' lærere. Derfor runder de analysen af 'Den skjulte læreplan' af med beskrivelser af 

lærerens arbejdsbetingelser, lærere underlagt systemet. 

Det er altså værd at bemærke at udsagnet: Skyd ikke skylden på læreren, fremkommer 

umiddelbart efter en kritisk analyse, der så afgjort ikke frifandt læreren, og at udsagnet kan forstås 

som en politisk proklamatorisk imødegåelse af den traditionelle opfattelse af læreren/lærerarbejdet. 

Men kun ved at skelne såvel i de analytiske som i de empiriske kategoriseringer mellem 

lærerarbejdet, lærerarbejderen og læreren som personlighed betragtet, kan dette svare overens med 

en objektiv indkredsning og en analytisk begribelse af de empiriske iagttagelser. 

 

De kritiske analyser signalerer at der faktisk kan og skal 'skydes en skyld på' læreren, nemlig 

som systemets forvalter og repræsentant - men ikke på den enkelte lærer-personlighed. 

Om denne (eller blot de mange) lærer-personligheder er der i øvrigt i analysetypen 'Den 

skjulte læreplan' intet sagt. Og med den institutionsbundne (undervisningssituationsbundne, men 

kritiske)synsvinkel kan/skal der heller intet siges). 

Der er en yderligere tilføjelse jeg kunne tænke mig at gøre i forlængelse af Erik Lauersens 

omtale af institutionsanalyse/ socialisationsanalyse - og den fører til en mere direkte genoptagelse af 

diskussionen om analyseniveauer og de metodisk-teoretiske bevægelser. 

Erik Laursen refererer, som nævnt, til en arbejdsdeling mellem institutionsanalysen og 

socialisationsanalysen, hvor institutionsanalysen siges at udfylde et mellemniveau 'opadtil' (til 

kvalifikationsanalyser) og 'nedadtil' (til socialisationsanalyser). 

Om Erik Laursen selv ville fastholde en sådan distinktion mellem 'opadtil' og 'nedadtil' i 

forhold til de metodiske og teoretiske aspekter melder hans redegørelse ikke noget om, men jeg vil 

påstå at: ikke alene arbejdsdelingen herimellem også det, der siges at være arbejdsdelt ud fra, 

medfører en uklarhed, der stadig er latent virksom i de kritiske uddannelsesanalyser. 

 

Ser man tilbage på udviklingen af den kritiske uddannelsesanalyse fra begyndelsen af 70'erne 

og frem til i dag er det karakteristisk at analyser af fx. EFG, eller folkeskolen, eller universitets-

institutionen blev forstået som en konkretisering af de mere alment abstrakte 

uddannelsesøkonomiske og kvalifikations-teoretiske analyser. Og som tidligere nævnt er der til en 
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begyndelse, og i de mange tilfælde, tale om konkretiseringer uden brud på den logik de nævnte 

baggrundsteorier havde afstukket. 

I den efterfølgende fase, fra ca. midten af 70'erne, hvor flere og flere analyser fremkommer af 

selve undervisningssituationerne, lærer-elev-relationer m.v. ser vi en begyndende inddragelse af de 

nye kritiske socialisationsteorier, didaktiske teorier og de bevidsthedssociologiske teorier. 

Denne inddragelse af 'nye' teoriområder forstås imidlertid også som en konkretisering. Men er 

nået til et 'nedadtil' - og hermed påstås nærmest at der teoretisk og metodisk foregår en lineær 

bevægelse fra kvalifikationsteorier til socialisationsteorier for nedadgående retning. 

Men i virkeligheden er teorier om subjekternes (klasse- og kønsspecifikke) socialisation 

gennem familieinstitution, skoleinstitution m.v. ofte selv teorier og analyser, der befinder sig på et 

alment abstrakt analyseniveau. 

Hvad der derfor er vigtigt at fastholde er, at betragter man teorierne, og deres status som teori, 

eksisterer der ikke et over-under-ordnet forhold mellem eksempelvis Huisken, Masuch inspirerede 

uddannelsesanalyser på den ene side og socialisationsanalyser og (f.eks. den O. Negt-inspirerede) 

didaktiske analyse på den anden side. 

Hvis man vil forholde sig til de forskelligartede baggrundsteorier og analyser, fordi man 

mener de hver for sig bidrager til indkredsning af (ud)dannelsesprocessernes mange 

problemkomplekser, må man gå ud fra, at teorierne har et sideordnet forhold til hinanden. 

Socialisationsaspektet (og analysen) udledes ikke af kvalifikationsaspektet (og analysen) - den ene 

teoritype udledes ikke af den anden. 

 

Fordi teorierne grundlæggende, og for en 'problemorienteret' betragtning, beskæftiger sig med 

og definerer sine problemkomplekser i hver sin 'pol' i spændingsfeltet system - institution - subjekt, 

kan de sandsynligvis slet ikke begribes indenfor forestillingen om den lineære bevægelse fra 

samfunds- til individ-niveau, med mindre man ikke alene postulerer men kvalitets-bestemmer det 

postulerede 'den system-determinerede personlighed' i forhold til de samfundsmæssige 

magtrelationer. 

Omend det for en politisk betragtning netop forekommer at individers/gruppers underordning 

under de samfundsmæssige systemer og styringsmekanismer er det realistiske og det kritisable, så 

er hverken den konkrete magtudøvelse, eller de faktiske modstandsforsøg fra subjekternes side 

analyseret. Og især det sidste synes at blive blokeret i, og af, den kritiske uddannelsesanalyses 

system-orientering. 
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For den mulige metodisk-teoretiske bevægelse, hvor man bevæger sig fra det overordnede til 

det underordnede kunne det betyde følgende: ændrer man undervejs, dvs. i løbet af konkretiseringen 

'nedadtil', synsvinkel (f.eks. fra et overvejende system-orienteret point of view til et overvejende 

subjektorienteret), så ændres for så vidt 'sagen selv'. I det øjeblik man 'ændrer sagen selv' starter 

man for så vidt en ny bevægelse, dvs. på et nyudnævnt genstandsfelt og overordnet niveau (med nye 

teoriinddragelser). Eller også starter men en hidtil uomtalt modsat bevægelse, nemlig bevægelsen 

fra det underordnede til det overordnede. 3) 

 

Uddannelsesinstitutionerne kan ganske givet og meningsfyldt anskues som 

socialisationsinstanser, men hovedsynsvinklen vil stadig være institutions-analyse, når det er 

undervisningssituationer eller situationer inden for institutionen, der er analysens genstand. Gennem 

institutionsanalysen, der også forsøger at inddrage lærer/elever/deltagerne/subjekternes indgåen i de 

faktiske undervisningssituationer, kan der måske indkredses typer af personligheder, omend jeg 

ville mene, at man for at være så 'sags orienteret' præcis som muligt snarere burde tale om lær-

er/elev-roller, lærer/elev-personligheder i forskellige varianter. For under alle omstændigheder 

bliver det 'i følge sagen selv' analyse af den del af personlighederne, nemlig lærer-elevrollen og 

personlighedernes forvaltning af den, der viser sit ansigt i undervisningssituationen. 

Skal de to typiske og forskellige erkendelsesinteresser, der kan spores i 70'ernes kritiske 

uddannelsesanalyser resumeres, kunne det være:  

 

a) ud fra den uddannelsesøkonomiske system-analyse, som Huisken (m.fl.) foretager den og ud fra  

b) den kritiske institutions- og interaktionsanalyse, analysetypen 'Den skjulte' læreplan, som Bauer 

og Borg (m.fl.) foretager den. 

 

Huiskens primære erkendelsesinteresse drejer sig om uddannelsessystemets politisk-

økonomiske fundament. Det fører til beskrivelser af de politisk-økonomiske lovmæssigheder og 

disses konsekvenser for uddannelsessystemet. På intet tidspunkt taler Huisken, som nævnt, om 

lærer 'person', derimod om læreren som statsansat lønarbejder, altså om 'varen arbejdskraft', der i 

lærerens tilfælde betyder salg/køb/brug af arbejdskraften inden for den ikke merværdiskabende 

'produktion', aflønnet af omkostninger, der som for aflønning af alle andre uproduktive arbejdere, er 

bestemt som 'faux frais' (Huisken 1973, s. 75ff). På intet tidspunkt befinder denne polit-økonomiske 

uddannelsesanalyse sig på niveauet der omhandler de enkelte eller faktiske undervis-
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ningssituationer. Derimod analyseres med henvisning til de mange undervisningssituationers 

eksistens og uddannelsessystemets funktion som kvalifikationsproducerende. 

 

Bauer og Borgs analyse af 'Den skjulte læreplan' har ganske vist ovennævnte analysetype, 

som en af sine referencer, men erkendelsesinteressen i den analysetype, de selv repræsenterer, er af 

en anden karakter: Analytikeren/forskeren/observatøren går ind i de konkrete 

undervisningssituationer, observerer mødet (og sammenstødet) mellem lærere og elever, mellem 

elever og skoleinstitution. 

Gennem episodebeskrivelser og analyser afdækkes et andet sæt af lovmæssigheder, nemlig de 

i dagligdagen virksomme (institutionelt betingede, social-psykologiske) men skjulte mekanismer i 

undervisningen. 

 

Først når skyldsspørgsmålet melder sig vender man, i denne analysetype, tilbage til den 

uddannelsesøkonomiske reference. 

Nu kunne det jo lette afklaringen, hvis vi dernæst kunne konkludere som følger: Den 

uddannelsesøkonomiske analysetype indkredser det overordnede, det abstrakte - og beskæftiger sig 

ikke med den subjektive faktor. Denne teoridannelse (og de metodiske bevægelser, der her kommer 

til udtryk) er derfor mest egnet til forskning og analyser af 'uddannelsessystem og samfund' - og 

ganske uegnet som teoretisk og begrebslig ramme for analyser af de konkrete 

undervisningssituationer, læreprocesser og procesanalyse. 

Analysetyper, som 'Den skjulte læreplan' repræsenterer, indkredser det konkrete, det 

komplekse - og beskæftiger sig netop også med den subjektive faktor. Den analysetype er derfor et 

særligt egnet afsæt for analysearbejde, der satser på klasseværelses-interaktionen, forløbs- og 

procesanalyser. 

 

Så enkelt er det imidlertid ikke. Og derudover forekommer en så skarp opsplitning eller 

arbejdsdeling heller ikke hensigtsmæssig hverken ud fra en pædagogisk handlingsorienteret eller en 

uddannelsespolitisk synsvinkel. 

Den uddannelsesøkonomiske analyse beskæftiger sig faktisk med den subjektive faktor, i 

hvert fald i den vigtige forstand at de objektive betingelser for subjekternes indgåen afdækkes. Og 

det får konsekvenser for analysearbejdet langt inden 'skyldsspørgsmålet' rejses i den konkrete 

analyse. 
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Om analysen af den skjulte læreplan gælder det omvendt, at selv om den bevæger sig ind i 

den konkrete undervisningssituation, fremhæver analysen mest et sæt af objektive betingelser. De 

karakteristika der fremhæves om den skjulte læreplan er 'noget der går bag om ryggen på de 

implicerede parter'; det er regler for den sociale adfærd etc., som gælder uanset den konkrete lærer, 

uanset de konkrete elever. (Jvf. Bauer og Borgs opstilling af en række punkter hvor den skjulte 

læreplan typisk viser sig. Punktopstillingen gengivet under gennemgangen af analysetype fire). 

 

Frem for arbejdsdelingen, eller opsplitningen mellem de to analysetyper (en opsplitning der 

fejlagtigt ville give det indtryk at den uddannelsesøkonomiske analyse var den abstrakte og 

institutions- og interaktionsanalyse var den konkrete analyse), er der meget der tyder på at man i det 

fortsatte analysearbejde, der har intentionen om at analysere samspil og sammenstød mellem 

institutioner og subjekter, som de viser sig i lærere/elever/studerendes indgåen i 

undervisningshverdagen, også her skal foretage et 'kontra-greb': forsøge at inddrage de polit-

økonomiske og uddannelsesøkonomiske kategorier, erkendelser og perspektiver i forbindelse med 

analyser af undervisningshverdagen og omvendt at inddrage empiriske og fortolkende 

episodebeskrivelser af hverdagens kompleksitet i analyser af kvalifikationsstrukturer og ud-

dannelsessystemer. Det ville ikke alene medføre at teoriernes forklaringsevne gensidigt ville kunne 

problematiseres. Det ville også fremprovokere grundlæggende politiske og pædagogiske spørgsmål 

til de 'traditionstro' system-orienterede analyser og de ligeså 'traditionstro' personificerende 

konklusioner. 

Gevinsten ville i første omgang handle om alt andet end logisk stringens, metodisk og 

begrebslig klarhed, men gevinsten kunne være af teori-udviklende og politisk diskuterende karakter, 

der i langt højere grad var følsom overfor de 'brud' som - vel primært - analysetypen, der søger efter 

'den skjulte læreplan' påpeger. 4) 

At man momentvis måtte give køb på traditionel logik og begrebslig stringens, at man 

momentvis måtte bevæge sig 'op' og 'ned' i niveauer, indebærer ikke samtidig at man måtte give køb 

på klarhed omkring hvilke problemkomplekser, der er/eller skulle være de egentlige 

analysegenstande. Tværtimod. Hvis det krav der her er fremsat er den mere genstandsfølsomme 

teori og metode, så er kravet også en præcisering af den genstand teori og metode skal være følsom 

overfor. 
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Man kan skelne mellem flere, men i det mindste følgende centrale genstandsområder i de 

eksisterende uddannelsesanalyser: 

 

-  Uddannelse og samfund - uddannelsessystemets samfundsmæssige grundlag. 

Uddannelsesinstitutionernes historie. Uddannelsessystemerne i et hierarki, fra børnehaveklasse til 

universitetsniveau. Her sættes f.eks. selektionsmekanismerne central (og hermed også køns- og 

klasseaspektet) eller f.eks. kvalifikationsaspektet (herunder forholdet mellem 

uddannelsesinstitutioner og erhverv). Uddannelsesplanlægning, uddannelsesreformer. 

 

- Den enkelte uddannelsesinstitution - historisk og aktuelt. 

 

- De mange, eller det enkelte fag. Som videnskabsfag, som undervisningsfag. Her kan 

konkretiseringsfeltet ofte være lære-læseplaner. Eller måske eksperimenter med 'tværfagligheden' 

fagintegration. 

 

- De mange, eller den enkelte undervisningssituation (her ofte 

samtale/interaktionsanalyse, indkredsning af lærer/elevroller, den faglig-pædagogiske strukturering 

af læreprocessen, forholdet mellem form og indhold m.v.). 

 

- Læreren som lønarbejder/læreren som pædagog/læreren som person (herunder 

analyser af læreres sociale baggrund, lærerbevidsthed etc.). 

 

- Eleverne som konsumenter/elever som 'elever', elever som børn/ 

unge/voksne. Eleverne som personer - hermed køns- og klassemæssige differentieringer, forskelle 

mellem skoleliv/fritidsliv, elevbevidsthed, børne-ungdomskultur etc. 

 

De nu nævnte centrale genstandsområder er fælles om en undervisnings-system-orientering på 

makro- eller mikro-niveauer, hvor der primært har været tale om indkredsning af de objektive be-

tingelser for læreprocesserne. 

De konkrete undervisningssituationer kan anskues som et sammenstød mellem de objektive 

betingelser og subjekternes indgåen, men subjekterne betragtes, konkret empirisk indkredset som 

'lærere' og 'elever', som en variabel i forhold til den konstante undervisningsorienterede synsvinkel. 
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For at bryde denne konstans, hvilket ville være nødvendigt for at tematisere sammenstød som 

sådanne, måtte det indebære en helhedsforståelse, der kontradiktorisk tog sit udgangspunkt i teorier 

om subjekterne, disses livsbetingelser og erfaringsdannelser. Det teoretiske udgangspunkt bliver 

alment abstrakt, men også i sin synsvinkel på de empiriske fænomener, taget i bevidst-

hedssociologiske og socialisationsteoretiske standpunkter. 

 

Det er i dette problemkompleks vi i de senere 70'eres kritiske uddannelsesanalyser har set de 

'nye' socialisationsteoretikere, som fx. Thomas Ziehe, blive inddraget som vigtige referencer. 

Ligesom det er her i dette problemkompleks O. Negt ville kunne placeres. 

Dog ville jeg fastholde at netop disse referencer er mest interessante for den didaktiske 

refleksion, der samtidig fastholder undervisningshverdagene, den institutionelle socialisation som 

en af de vigtige socialisationsinstanser i forhold til deltagernes erfaringsdannelse, erfaringshorisont, 

'totale' livsbetingelser og oplevelser af dem. Ligesom jeg vil fastholde at de, på trods af hvad danske 

anvendere har brugt dem til, er mindre interessante for den pædagogisk planlæggende og 

pædagogisk-organisatoriske indkredsning. 

 

Det spændingsfelt der kan opstilles teoretisk mellem uddannelsesanalysen og den didaktiske 

bevidsthedssociologiske analyse er også på handlingsplanet afgørende at betragte som et 

spændings-og et modsætningsfelt, bl.a. fordi der gennem den bevidsthedssociologiske empiriske 

indkredsning antydes livsområder og modstandspotentialer, der netop ikke lader sig pædagogisk-

organisatorisk indordne under uddannelsessystemet/de institutionelle læreprocesser. 

Hermed åbnes mulighed for at indkredse, hvad der tidligere af bl.a. Illeris blev udgrænset i 

hans definition af 'deltagerstyringens dialektik' (se kap. 4), nemlig på den ene side problematikker 

der har meget tæt berøring med deltagernes livssituation, erfaringer og interesser, på den anden side 

problematikker der ophører med at 'være interessante' i subjektiv betydning, hvis og når de skal 

indrulleres i en institutionaliseret læreproces og gøres undervisningsrelevant, studierelevant og 

måske endog eksamensrelevant. 

 

Hvad der i denne ekskurs er indkredset om den typiske metodisk-teoretiske bevægelse og de 

primære erkendelsesinteresser og genstandsfelter for 70'ernes kritiske uddannelsesanalyser, har 

drejet sig om indplacering af de analysetyper, der står til behandling i dette kapitel, og 

analysetypernes indbyrdes forhold. 
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Samtidig har indkredsningen, hvad teori- og analysetypernes indhold angår, relevans for den 

del af denne bogs temaer, der drejer sig om placering af den nye universitetspædagogik/projekt-

pædagogikken i forhold til universiteterne - anskuet som en del af det samlede uddannelsessystem 

og anskuet som enkelt institution for kvalifikation og vidensproduktion. 

Men ekskursens indkredsning af de metodisk-teoretiske bevægelser har også relevans i 

forhold til den del af bogens empiriske undervisningskonkrets temaer, der drejer sig om projektar-

bejdets faglige og metodiske indhold. 

 

Det er en ganske vigtig pointe (som her blot antydes, men genoptages i den empiriske del II) 

at alt hvad vi indtil nu har skitseret ang. den metodisk-teoretiske udledningslogik, faren for 

mekaniske følgeslutninger, faren for uproblematiserede systemorienteringer og/eller 

uproblematiserede personificeringer og psykologiseringer i bevægelsen 'fra samfundsniveau' til 

'individ -niveau", samtidig er en beskrivelse af typiske træk ved den videnskabelige og teoretiske 

erkendelsesproces og fremstillingsmåde, som de studerende gennem den daglige 

universitetsundervisning siges at skulle lære/lærer. 

 

De påpegede metodiske problemer optræder ekstra tydeligt i de projektorienterede 

studiemiljøer, som fagligt-metodiske problemer i de studerendes 'egne' projektvalg, arbejdsproces 

og projektrapport. Vanskelighederne kommer tydeligt og tidligt for dagens lys bl.a. fordi de 

studerende fra det 'problemorienterede' projektarbejde også anspores til at foretage den modsatte 

bevægelse, nemlig at bevæge sig fra det 'konkrete komplekse problem' til inddragelse af de 

(problemrelevante/genstandsfølsomme) teorier og metoder - som de af gode grunde har svært ved at 

finde. Kun de færreste projektrapporter (der jo er andet og mere/eller mindre end den forudgående 

proces) afspejler i selve fremstillingen de eventuelle tiltag til den modsat rettede 'problemorien-

terede' bevægelse, der måtte være opstået undervejs. 

De fleste projektrapporter afspejler fremstillingsmæssigt et forsøg på at 'kopiere' (f.eks. de 

uddannelsesteoretiske fremstillinger for nu at gøre fortætningen absolut! Men det kan naturligvis 

være mange andre teoretiske fremstillinger) netop de teorier og værkers fremstillingsform og 

udledningslogikker, der undervejs har været 'kilde' / indlæringsobjekt. De studerende bruger meget 

ofte - og igen i lighed med teorierne - i deres 'egne' fremstillinger eksempler fra virkeligheden som 

et illustrativt appendiks til teori-reproduktion, teori og begrebsudledning. 
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Ved i ekskursen at omtale den metodisk-teoretiske bevægelse, beskrevet som en typisk 'lineær 

bevægelse for nedadgående retning' har vi også ud fra en universitets-socialisationsbetragtning 

(omend endnu ikke ekspliciteteret som sådan) befundet os i en væsentlig kerne af det der 'fagligt' 

skal læres - også på de nye universiteter gennem projektarbejdet. 

 

I den følgende gennemgang af analysetype to: Wolf Wagners (1975) 'kapital logiske' 

universitetsanalyse skal den metodiske diskussion forudsættes og de nu nævnte relevans-aspekter: 

indplacering af universitetets samfundsmæssige funktion og universitets-institutionens 

vidensproduktion og typiske vidensformidlinger fastholdes. 

Wolf Wagners analyse er også en system-analyse - men på en anden vis end Bo Jacobsens 

strukturalistiske som det vil fremgå. Dog bevæger Wagner sig også ind på den kritiske 

interaktionsanalyse. Især er der i hans andet bidrag ("Angst og bluff på universitetet, Wagner 1977) 

en direkte overgang i interaktionsanalysen til beskrivelsen af 'den skjulte læreplan' på universitetet. 

Her vil indlæring til den omtalte teoretiske og videnskabelige erkendelses- og 

fremstillingsmåde optræde som et af de krav universitets-institutionen og undervisningssituationer 

stiller 'åbent' som 'skjult' i forskellige variationer. 

Det blev tidligere sagt om inddragelsen af Bo Jacobsens undersøgelse, at den blev valgt dels 

fordi hans fremstilling heraf repræsenterede en analysetype, dels fordi han allerede var inddraget 

som 'kilde' af projektpædagogikkens kritikere. 

Det er også blevet sagt at O. Negt vælges som repræsentant for en analysetype, og samtidig er 

vigtig reference for projektpædagogikkens fortalere. 

 

For fuldstændighedens skyld skal her om inddragelsen af Wagners bidrag siges: de 

repræsenterer en analysetype, men Wagner optræder også meget hyppigt som de studerendes 'kilde'. 

Det vil fremgå hvorfor det ikke er helt tilfældigt at netop Wagner, den analysetype og de holdninger 

han repræsenterer, af de studerende kan opfattes og bruges som vigtig reference i diskussioner om 

universitetspædagogik. 
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Analysetype 2: Den "kapital logiske" universitetsanalyse 

 

Vidensproduktion på universitetet 

 

Wolf Wagner beskriver i artiklen: Bluff - Universitetsinstitutionens virkning på dens 

medlemmers arbejdsmåde og bevidsthed, (note 4), hvordan de særlige universitets-

interaktionsformer opstår som et resultat af den rolle, som universitetet spiller i det kapitalistiske 

samfunds reproduktionsproces. 

Og netop fordi, som Wagner konstaterer indledningsvis, den samfundsmæssige reproduktion 

er formidlet gennem værdi i ækvivalentbyttet i cirkulationen, må også den universitære 

produktionsproces orientere sig mod denne værdiformidlingsproces. 

For at nå til klarhed over den universitære produktionsproces' særlige træk og universiteternes 

stilling i den totale samfundsmæssige reproduktionsproces deler Wagner den universitære 

produktionsproces op i på den ene side en forskningsproces, på den anden side en 

uddannelsesproces. 

Om forskningsprocessen er det karakteristisk: at det særlige produkt af den universitære 

produktionsproces er viden om løsning af problemer, og at de problemer, som løses, kan deles op 

efter hvilken grad af umiddelbar relevans de har for den materielle produktions- 

reproduktionsproces. 

Ud fra dette siger Wagner, at netop de tekniske videnskaber og resultaterne af disse indgår 

allermest direkte i forhold til værdiøgningsprocessen og kan anvendes af de individuelle kapitaler til 

indhøstning af ekstra-merværdi. Relevanskriteriet er rentabilitetskriteriet. 

Den naturvidenskabelige og matematiske grundforsknings brugbarhed værdiøgningsmæssigt 

er knap så direkte. 

Først når de teoretiske problemstillinger er blevet gjort teknisk anvendelige, og som sådan 

gennemløber processer, som er karakteristiske for de tekniske videnskaber, indgår de direkte i 

kapitalens værdiøgningsproces. 

I sig selv indgår grundforskningen altså kun indirekte. 

 

Hvad angår de sædvanlige problemstillinger inde for social-videnskaberne, juraen og 

økonomien kan man ikke tale om direkte relevans for den stofligt-materielle samfundsmæssige (re-

)produktion; deres relevans ligger snarere i at sikre ideologisk reproduktion af de samfundsmæssige 
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sammenhænges særlige form. Og endelig: hvad angår det filosofiske fakultet er der tale om et meget 

indirekte forhold til kapitalens værdiøgningsproces. Denne fjernhed fra den materielle produktion 

har som konsekvens, at der oftere i disse studier end de før nævnte opstår forskellige former for 

selvstændiggørelse. 

Men som Wagner konkluderer på redegørelsen, om videnskabsområderne ligger fjernt fra den 

materielle produktionsproces, om de er "samfundsmæssig relevante" eller ej, så vil: 

   

"Enhver viden af en eller anden art – her det "at få svar på et spørgsmål". Ethvert 

svar af en sådan type har altså brugsværdi.  

(s. 57, min understregning). 

    

Forudsætningerne for, at de processer, der producerer (mange forskellige typer af) viden er at: 

der må findes uddannede videnskabsmænd, som kan anvende tid til og har de fornødne kvalifi-

kationer til at løse problemet. Derfor må de personer i den tid det tager være fri for andet 

samfundsmæssigt arbejde. 

Forskerens arbejde må financierer af de værdiprodukter, andres arbejde har skabt. 

Den historiske udviklings stadig mere ekstreme former for arbejdsdeling og specialisering er 

en grundlæggende forudsætning for forskerens arbejde. 

Når det før blev understreget, at "ethvert svar" kan opfattes som brugsværdi, betyder det også 

for forskeren, at "det at give svar" må opfattes som at fremstille "et produkt" der kan udveksles. 

Med Wagners egne formuleringer: 

 

Da der ikke findes nogen samfundsmæssig planlægning, får videnskabsmanden 

kun over ækvivalentbyttet i cirkulationen adgang til deres arbejdsprodukt, der er 

nødvendig for deres egen reproduktion. De må forholde sig til deres eget produkt 

som til en udvekslelig vare, som de kan få værdiækvivalenter for - hvad enten 

produktet er en vare eller ej. Eller de må forstå sig selv som lønafhængige, som 

sælger deres vare, arbejdskraft. (s. 58) 

 

Hvis en enkelt kapitalist finder en løsning på et problem, hvis han fx. gennem en opfindelse 

kan sænke kostprisen på sin vare radikalt, er der ikke alene for ham blevet løst et videnskabeligt 

problem. Han kan også realisere en ekstra-profit, i hvert fald så længe han er ene om denne 
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opfindelse. Derfor må den viden, der førte til opfindelsen, holdes hemmelig, gøres privat. Derfor er 

han også rede til at betale for denne videns hemmeligholdelse (jævnfør patentvæsenet). Enten han 

nu selv har forsket sig frem til det, eller han direkte har bestilt forskere til at forske for sig, er der 

tale om, at viden kan byttes med penge, og dermed er viden blevet til vare. 

Men den selvsamme privatisering og monopolisering af viden virker direkte hæmmende på 

den totale samfundsmæssige udvikling og hindrer kapitalernes udviklingsmuligheder. Den 

teknologiske udvikling kan kun fremskyndes for så vidt, at viden er tilgængelig for flere end den 

enkelte kapitalist. 

I disse modsætningsfyldte situationer spiller staten som financier og tilrettelægger af 

vidensproduktionen en for totalkapitalen progressiv og for enkeltkapitalerne indgribende rolle. 

Men staten er bundet af modsigelsen, på den ene side må enkeltkapitalernes interesse i den 

monopoliserede købte viden sikres, på den anden side er det nødvendigt, at en sådan privatiseret 

viden sikrer den totalt samfundsmæssige reproduktion, hvilket er en eksistensbetingelse for 

totalkapitalen. 

Den konkrete og historiske konsekvens af statens styringsforsøg var oprettelsen af offentlige 

og statsejede universiteter på den ene side og knæsættelse af ophavsretsloven og patentretten på den 

anden side. 

 

Uddannelsesprocessen 

 

Udover videnskabelige produkter som forskningsprocesser resulterer i, produceres der på 

universiteterne en forhøjelse af elevernes/studenternes kvalifikationer. 

For uddannelsesprocessen er det karakteristisk, at studenterne kvalificeres til forskellige 

erhvervsfunktioner: nogle vil komme til at udøve kapital-funktioner, andre vil deltage direkte i 

statsapparatets stabilisering af herredømmet, andre igen vil i økonomisk forstand fungere som 

småborgere, dvs. have deres egen lille virksomhed, som f.eks. praktiserende læger, advokater. 

Men de allerfleste studerende vil efter endt uddannelse ende som sælgere af deres arbejdskraft 

som vare, de vil blive lønarbejdere. 

Derudover er det karakteristisk, at uddannelsesprocessen frembringer konkrete færdigheder i 

arbejdsevnen. Kvalifikationsevnen gælder altså, ifølge Wagner, i første omgang arbejdsevnens 

konkrete side, dens brugsværdiside. 
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I løbet af uddannelsesperioden sker der ændringer i arbejdskraftens brugsværdi, og selve 

uddannelsesforløbet skaber omkostninger. Det koster at kvalificere studentens arbejdsevne, og da 

værdien af arbejdskraften bestemmes af de omkostninger, der er medgået til dens produktion, 

betyder selve uddannelsesprocessen en forøgelse af arbejdskraftens værdi. 

At der er tale om værdiøgning i den forstand, at den specielle vare arbejdskrafts værdi øges, 

gør imidlertid hverken universiteterne og universitetssituationen til henholdsvis vareproducenter og 

fabrik. 

Læreren ejer ikke produktet af uddannelsesarbejdet, institutionen (staten) heller ikke. 

Derimod ejes og sælges produktet (viden, kvalifikationer indlejret i varen arbejdskraft) af 

studenterne selv. 

 

Nået så vidt i denne, også efter Wagners mening, meget alment abstrakte bestemmelse (og 

burde man tilføje meget logisk deduktive fremstilling) af universitetets og "den universitære 

intelligens" rolle i den samfundsmæssige reproduktionsproces, kommer vi til det væsentligste 

(inspirationsgivende men afgjort også problematiske) punkt i analysen: bestemmelse af det særlige 

produkt universitetet producerer, nemlig "viden" og ikke mindst indkredsningen af de konsekvenser 

de før nævnte bestemmelser, ifølge Wagner, kan siges at have for universitets-medlemmernes 

"bevidsthed", "holdninger" og "adfærdspositioner". 

 

Universitetsproduktionen: Vidensproduktion  

 

"Det specifikke produkt af den universitære produktionsproces er - sagt helt 

alment - viden, og dette i to former. For det første nyproduceret viden: nye 

problemløsninger især som resultat af forskningsprocesserne. og for det andet 

formidlet eller tilegnet viden: den. universitære uddannelsesproces' indhold og 

mål, som kvalificering af varen arbejdskraft. Det er altså viden, der spiller den 

centrale rolle, og ved viden forstår vi ikke kun reproduktion af facts, men frem for 

alt beherskelse af problemløsninger og problemløsnings-strategier. ( ... ) 

Denne viden bliver ganske vist kun under helt bestemte betingelser til en ægte 

vare, dvs. at den direkte kan udveksles med penge, men der findes også en 

strukturel analogi mellem varernes cirkulationsformer og de videnskabelige 
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former, gennem hvilke man behandler viden og kommunikerer i 'tan-

keudveksling'. 

Eftersom viden for universitetslærerne og studenterne yderligere er den nøgle, 

som giver adgang til midlerne til deres individuelle materielle reproduktion, så 

forekommer det berettiget at kalde denne side af den producerende viden for 

'bytteværdisiden af viden' i kontrast til den brugsværdiside, som utvivlsomt 

findes". 

(s. 67, mine understregninger). 

 

Wagner gør opmærksom på, at denne "bytteværdisiden af viden" præger de adfærdsformer og 

interaktionsformer, som lærere og studenter indgår i. Begge grupper skal, på forskellig vis, til 

stadighed stilles over for en "afprøvning af viden", for at den opnåede kvalifikationsgrad kan 

fastlægges og sammenlignes. 

Forskellige kvaliteter må reduceres til kvantiteter, for at gøre dem "målbare" - og for at 

afgøre, hvem der under hvilke betingelser kan arbejde inden for universitetsinstitutionen. 

Men til forskel fra værdistørrelsen findes der her ingen alment gyldig, objektiv målestok. 

Målestokken bliver snarere fastlagt af de prøvende instanser, og bag de formelle kriterier og 

prøveformernes rationelle skær, skjuler de ideologiske accepter og udgrænsninger af forskellige 

videnskabelige retninger sig. 

De påståede formelle, rationelle kriterier, der skulle gøre sammenligning mulig, bliver basis 

for irrationalitet: "i stedet for videnskabelig kvalitet er det tendentielt blot en videnskabelig 

omgangsform (eventuelt takt og tone) der prøves i og fremelskes - man skal sleske for 

eksaminatorerne på videnskabelig vis". (s. 69). 

 

"I virkeligheden repræsenterer eksaminator den borgerlige gennemsnitsforvalter, 

for han har selv kun fået sin position fordi han har bestået prøver og opfyldt 

forventninger. De tilsyneladende irrationelle prøver udgør altså 

varerationalitetens ækvivalens mellem gennemsnitligt lige store størrelser på 

universitetsområdet."  

(s. 69, mine understregninger). 
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I prøverne er det i sidste instans omfanget af den "socialt forventede viden" der bestemmer, 

men den viden der forventes socialt er aldrig helt kendt. Derfor bliver det nødvendigt at "ophobe 

mest mulig viden" - en nødvendighed, der yderligere bliver påtrængende, fordi videns omfanget 

ikke alene bestemmes af prøverne, men af forventninger i den sociale kommunikation inden for 

universitetet i øvrigt. 

Det er her i det nu skitserede problemkompleks at Wagner foretager de koblinger mellem 

"bytteværdi-siden" af viden og forskellige måder at foregive at have megen viden på, og bruger be-

tegnelsen "bluff", som han er blevet så hyppigt citeret for (ikke mindst i studenterkredse). 

"Bluffet" kommer ind, som studenter og læreres forsøg på at honorere de krav 

universitetsinstitutionen og den kommende salgsakt stiller. 

 

"Muligheden for at bluffe bliver straks til en almen nødvendighed, for de 

kvalitativt uendelige krav man kan blive stillet over for, dem kan man nu ikke 

undslippe i kraft af en viden om grænserne for, hvad man f.eks. som 

førstesemesters studerende foreløbigt har kunnet nå igennem. Når der er mulig 

hed for, at man ved hjælp af et citat fra 2. bind af Hegels æstetik som man har 

fundet eller opsnappet, allerede i 2. semester kan give indtryk af at være Hegel-

kender, så sprænger det alle sådanne grænser. Og da bluffet virker ægte på alle 

undtagen den der bluffer, bliver de kvantitative krav på alle trin umådeligt skærpet 

- så meget at der til sidst ikke er nogen, som kan opfylde dem på anden måde end 

gennem bluff. Under disse omstændigheder er det kun mennesker med ekstrem 

jeg-styrke, som kan blive ved med ikke at bluffe - eller mennesker som i det 

mindste på et område faktisk opfylder kravene, og til stadighed kan henvise hertil. 

Det er altså næsten alle som er nødt til at bluffe. Men netop kun næsten alle. 

Derfor er der ingen der ved, om den anden måske ikke faktisk ved besked og kan 

gennemskue bluffet, ødelægge kreditværdigheden. Men det gør blot bluffet endnu 

vanskeligere og fremkalder ved siden af den almindelige konkurrencesituation, 

som allerede kommer af videnshierakiet, en stadig angst for den anden som kan 

gennemskue bluffet. Denne angst forsvinder først, når det er klart at den anden 

ved for lidt til at være farlig. Men da den anden må frygte netop dette, er han nødt 

til at holde kommunikationen inden for baner, hvor han under ingen 

omstændigheder kan risikere at blive demaskeret på den måde. En samtale kan 
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altså kun udvikle sig som en næsten ritualiseret, helt forsigtig føle sig for. 

Resultatet er gensidig isolation, som udadtil mest viser sig som arrogance." (s. 71-

72). 

 

Det nu citerede er et (ud af flere) eksempler på Wagners på den ene side økonomistilke 

sprogbrug, der stammer fra de politøkonomiske logiske begreber (men allerede på dette sted i frem-

stillingen via "de strukturelle analogier" synes at have forladt logikken og omsat begreberne i en 

slags hverdagssprog) på den anden side formuleringer, der er mættet af socialpsykologiske 

iagttagelser, "oplevelser" og psykologisk sprogbrug. 

Sammenligningen indkredser universitetsinstitutionen og konkurrencesituationen, som en 

socialpsykologisk "terror-sammenhæng" - en beskrivelse, der på mange måder viste sig at finde 

genklang i forhold til studerendes oplevelser af studiehverdagen og miljøet. 

Én af grundene til, at det, som Wagner påpeger det, er muligt at foregive en viden man ikke 

har (og endda opnå samme effekt, som hvis man faktisk havde den) er bl.a. at det i eksamens-

situationer og samtaler ikke er den konkret kvalitative, faktiske problemløsning, der er afgørende, 

men alene det at der hos modparten skal opstå indtryk af, at den krævede viden er til stede. 

Wagner gør opmærksom på at disse bluff-numre, som de betegnes som, har utallige 

fremtrædelsesformer, lige fra at man i den mundtlige kommunikation systematisk formulerer sig 

sådan, at enhver efterforskning er umulig, til at man i de skriftlige arbejder, hvor det dog er sværere 

at anbringe "bluffet", formulerer sig i et eksotisk uforståeligt sprog med et videnskabeligt apparat, 

hvor bl.a. noter og store litteraturfortegnelser skal medvirke til at overbevise læseren om 

afhandlingens videnskabelighed. 

Men bluff-teknikkerne er først og fremmest sproglige teknikker: 

 

"Stiller man de rigtige ord (valoriseringsvanskeligheder, kapitalens reale 

bevægelse, teori og praksis, dialektik, emancipation, pluralisme etc.) i den rigtige 

verbale sammenhæng så kan det virke som om man selv havde begrebet den 

samfundsmæssige sammenhæng rigtigt". 

(s. 84). 

 

(Med dette citats eksempler på "ordvalg" mærker man afgjort at Wagners artikel/analyse er 

fra begyndelsen af 1970'erne (offentliggjort på tysk i 1973, herhjemme som nævnt i 1975)), fra det 
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der svarer til den kapitallogiske fase og "videnskabeliggørelsens" fase i studenterbevægelsens 

udvikling. Universitetsmarxisterne friholdes på ingen måde fra Wagners kritik, samtidig med at 

hans egen analyse og fremstilling er et produkt af netop denne udvikling). 

Wagner differentierer situationen for forskellige studenter-grupper: 

 

a) efter studieretning: den måde universitetssituationen påvirker de studerende på modificeres efter 

hvilke fag, studerende er tilknyttet. Med hensyn til hyppighed af psykiske sygdomme, 

studieafbrydelser, studieskift, hyppighed af selvmordsforsøg, ligger fagene inden for det filosofiske 

fakultet i spidsen foran økonomi og socialvidenskab, så følger naturvidenskab og medicin. 

Årsagen til denne forskel finder Wagner i, at studerende, der vælger fag som jura, økonomi, 

teknik, er meget orienteret mod den senere erhvervsfunktion og derfor studerer meget målrettet - og 

i sammenhæng med dette, at deres forhold til det faglige indhold ikke i så høj grad muliggør bluff. 

Den viden, som disse studerende skal tilegne sig, er "kodificeret, klassificeret og uanfægtelig 

viden" (s. 78) som de studerende enten har eller ikke har. (I denne beskrivelse findes en del 

lighedspunkter til tidligere Bo Jacobsens beskrivelser af træk ved det "faststrukturerede studium"). 

Anderledes inden for åndsvidenskaberne, hvor fagene ikke er så stramt struktureret - og desuden 

præget af mange videnskabelige, metodiske og politiske retninger, som de studerende skal tage 

stilling til: 

 

"I åndsvidenskaberne og socialvidenskaberne, hvor man først og fremmest 

uddanner sig ved at læse bøger og tilegne sig fremmede tankegange, kan man kun 

efterprøve den tilegnede videns relevans og korrekthed, idet man formulerer den i 

egne ord i den videnskabelige diskussionssammenhæng. Er der noget, man ikke 

har kaperet - og det viser sig først i den videnskabelige kommunikation, som 

samtidig er hierarkidannende social kommunikation - så får man ikke blot en 

korrektion, som muliggør videregående læreprocesser, men man får samtidig 

afprøvet sig selv". 

(s. 79). 

 

b) Efter socialt tilhørsforhold: Specielt inden for social- og åndsvidenskaberne er de sproglige evner 

afgørende. Derfor har de studenter, der kommer med arbejderklassebaggrund det sværest. De 

mestrer ikke i så høj grad det akademiske, distancerede analytiske sprog. 
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c) Efter køn: Kvinderne er på baggrund af deres tidligere socialisering orienteret mod: 

indfølingsevne, tålmodighed, afventende selvpræstation. Og en aggressiv holdning, en indgribende 

holdning stemples som "ukvindelig". Nødvendigheden af at bluffe bliver sværere for de kvindelige 

studerende at honorere, samtidig med, at de for at følge med de højere præstationskrav er nødt til at 

underlægge sig dem. 

 

"Det kan ikke undre, at almen usikkerhed og emotionel isolering med ekstreme 

mindreværdskomplekser hos universitetsstuderende kvinder udvikles i kronisk 

tilstand". 

(s. 81). 

 

Endelig mener Wagner, at 'bluffet' er blevet forstærket i de marxistiske studentergrupper; 

presset på at lære de sproglige bluff-teknikker er blevet særlig stort, bl.a. fordi mængden af socialt 

forventet viden er særlig stor blandt marxister. Der stilles krav om en overlegen argumentering i den 

daglige studiesituation, hvilket næsten bliver til et krav om, at man på forhånd skal have indsigt i 

den komplekse samfundsmæssige totalitet. 

 

"Denne nødvendighed medfører tendens til at betragte marxismen som et rent 

instrument til at 'jorde de borgerlige' med og en modvilje mod at beskæftige sig 

konkret-indholdsmæssigt med den borgerlige videnskab, undersøge den med 

henblik på dens reelle ideologiske basis, se den som en vigtig del af den 

borgerlige virkelighed og lade sig anfægte af den. Den overmægtige trang til at 

bluffe medfører bestandig fare for, at begreberne selvstændiggøres til blotte 

formuleringer og slagord, der går fra mund til mund, og så gennem en slags 

osmotisk proces bliver til 'herskende lære' uden at den på bred basis oparbejdes og 

begribes selvstændigt". (s. 85). 

 

Wagner påpeger foruden, at for de første års studerende (i disse passager primært inden for 

ånds- og socialvidenskaberne) går erhvervsorienteringen og vurderingen af det faglige indholds 
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brugbarhed tabt i de første semestre, hvor de erstattes af 'ophobning af viden for denne ophobnings 

egen skyld' (s. 85) og orienteres mod kundskabens indre universitære bytteværdiside. 

Erhvervsorienteringen dukker imidlertid op igen i slutningen af hovedfagsstudiet, men her får 

det karakter af tvangsmæssig tilpasning af studerende. 

Forholdet mellem de venstreorienterede studenter og lærere præges naturligvis af alle de nu 

opregnede karakteristika. 

Hvor man på et plan kan registrere en fælles faglig videnskabelig interesse mellem 

progressive lærere og studenter, kan man på et andet plan registrere en modsat rettet holdning til 

arbejdet, dels ved at studenterne bliver instrumentaliseret til lærerens formål (læreren knytter 

studenterne til problematikken i sit aktuelle arbejde og kræver problemløsninger på sit problem-

niveau (s. 93), dels i en strukturel forskel i holdningen til universitetspolitikken. Lærerne har med 

deres ansættelse og (mere eller mindre) faste tilknytning til institutionen et mere langfristet 

perspektiv i den aktive udformning af universitetspolitikken end studenterne. Lærernes politik 

bliver derfor, mener Wagner: 

 

"tendentielt baseret på et længere tidsrum og en mere tålmodig udvikling. De vil 

derfor i almindelighed være mindre radikale og dermed pådrage sig kritik af blot 

at repræsentere stands-interesser - en kritik, som ved igen og igen at blive 

gentaget fuldstændig mister sin hensigt, nemlig at skulle føre til selvkritiske 

overvejelser. (Dette anfægter ikke overvejelsernes nødvendighed). Lærernes 

politik bliver således også mindre radikal, fordi det på lærer-niveau hverken drejer 

sig om en uomgængelig mobiliseringspolitik eller primært et propaganda-felttog, 

men netop blot en sikringspolitik for en mulig marxistisk forskning og 

undervisning"(...) 

(s. 94). 

 

Problematisering af Wagners analyse og teser 

 

Trods analysens brugbarhed og iagttagelsernes potentielle genklang i de kritiske lærer- og 

studentermiljøer er det ikke uvæsentligt at bemærke, at Wagner forkorter problemstillingen på en 

række punkter. I Wagners analytiske udgangsposition, og senere i de mere konkrete beskrivelser, er 

der tale om en underprioritering af de historiske traditioner, der har medvirket til at give 
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universitetet en særlig plads i uddannelseshierarkiet, med et særligt syn på uddannelses- og 

forskningsprocesser. 

Derudover er der tale om en alt for snæver betragtning af det produkt, nemlig viden og viden 

om problemløsning, som er resultatet af den universitære produktionsproces. 

Især den sidstnævnte problemstilling skal jeg uddybe i det følgende, fordi det får 

konsekvenser for forståelsen af indholdet i den kvalificerings- og socialiserings-proces, som univer-

sitetsmiljøet opstiller og rammesætter. 

Wagner tager, som det turde være fremgået, udgangspunkt i, at den universitære 

produktionsproces, ligesom enhver anden produktionsproces, må sættes i relation til den totale 

samfundsmæssige reproduktionsproces, der er underordnet værdiøgningens primat. Derfor kan den 

universitære, som enhver anden, produktionsproces betragtes som en proces af en dobbelt karakter, 

hvis produkter besidder en dobbelt karakter (brugsværdi/bytteværdi). 

 

Wagner siger selv, at der ikke kan være tale om en direkte overførsel af vareanalysens 

begreber og kategorier, når vi skal forstå det særlige produkt "viden", eftersom "viden" kun under 

ganske bestemte betingelser bliver til en 'ægte vare'. Han taler derimod om en "strukturel analogi" 

mellem varernes cirkulationsformer og de videnskabelige former for vidensbehandling og 

tankeudveksling. 

Det bliver undervejs i fremstillingen imidlertid højest uklart, hvilken status og 

forklaringsværdi Wagner egentlig tillægger de "strukturelle analogier", og uklart, hvordan han bru-

ger begrebsparret brugsværdi/bytteværdi. 

Man kan dog spore det forskellige betydningsindhold Wagner giver begreberne - og 

derigennem kan man også vise, hvordan de føromtalte forkortninger af problemstillingen opstår. 

 

Den universitære produktionsproces 

 

Universitetet producerer to slags varer, nemlig varen arbejdskraft og "varen: viden". Til det 

første er der ikke på dette sted i fremstillingen nogen grund til forbehold, fordi varen arbejdskraft i 

egentligste forstand og ud fra de politisk-økonomiske kategorier kan begribes som vare. 

I tilfældet "viden" er forbehold derimod nødvendige som anført. Lad mig med et enkelt lille 

eksempel med det samme udelukke en misforståelse, og derved afgrænse problemet. Når/hvis en 

gruppe mennesker eller en enkelt person bruger deres viden, som de bl.a. har erhvervet sig på 
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universitetet, til at skrive en bog, så er denne bog, når den sættes i produktion, cirkulerer og 

konsumeres, at betragte som enhver anden vare. Selve det forhold, at "viden", når det står i en bog, 

er en vare, giver altså hverken anledning til forbehold eller til analytisk at give denne vare "bog" 

særstatus i forhold til alle andre varer. Det der derimod er problemet med "viden" som sådan er, at 

det ikke lader sig beskrive adskilt fra de personer, der har den, eller adskilt fra de sammenhænge og 

processer denne viden formidles og indlæres i. "Viden" er altså en uadskillelig del af varen 

arbejdskraft. 

 

Det der i første omgang sætter ligheden mellem den universitære produktionsproces og 

værdiproduktionen er, at begge produktionsprocesser producerer varer, dvs. producerer med byt-

ning for øje: en skofabrik producerer varen "sko", uddannelsessystemet producerer varen 

"kvalificeret arbejdskraft" (dog med den forskel, at producenten (uddannelsessystemet) ikke 

modtager nogen ækvivalent, endsige profit, for sit produkt, se nedenfor). 

Det, der i samme omgang sætter forskellen, er: 

 

a) at varen arbejdskraft er en særlig vare, den eneste levende vare, der eksisterer på markedet og 

som, når den fungerer i den egentlige produktion er værdiskabende. 

 

b) at denne vare arbejdskraft kvalificeres (videreforarbejdes om man vil) et særligt sted, nemlig i det 

statsstyrede uddannelsessystem. Staten ejer imidlertid hverken den vare arbejdskraft, der 

kvalificeres, eller den viden, der produceres. 

Studenten ejer selv sin arbejdskraft og den højere kvalificering, den efter 8-10 års uddannelse 

besidder. 

Der er ikke nogen "logiske" grunde til at uddannelsessystemet ikke er privat-kapitalistisk drevet, for 

som Wagner påpeger det, er f.eks. dele af det amerikanske uddannelsessystem baseret på, at 

studenterne betaler skolepenge, som modsvarer den tjenesteydelse, de får til gengæld. 

Der er altså ikke "logiske", men derimod historiske, økonomiske og politiske grunde til, at 

uddannelsessystemet er statsfinancieret. 

 

c) at den viden, der i løbet af uddannelsesprocessen inkorporeres i varen arbejdskraft, er en 

uadskillelig del af personen, der besidder den. Den kan løsrives fra ejermanden, nedskrives i en bog, 

men ejermanden har ligefuldt sin viden endnu. Når man sælger en sko, har man ikke skoen mere, 
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man har til gengæld en værdistørrelse, som modsvarer skoens værdi. Dette at viden ikke kan 

løsrives fra varen arbejdskraft og dens besidder er et af de vigtigste punkter i analysen, nemlig 

dobbeltbestemmelsen af varen arbejdskraft. 

 

Wagner starter sin analyse i alment-abstrakte kategoriseringer, dvs. bl.a. i spørgsmål, som nu 

nævnt i punkt a), b) og c), og ender i meget konkrete beskrivelser af de universitetsspecifikke 

interaktionsformer, 

Men samtidig med, at der her hos Wagner foregår et markant skift i analyseniveauet, sker der 

også et skift i argumentationen og i det betydningsindhold, Wagner lægger i "sine" hovedbegreber, 

de eolit-økonomiske begreber og kategorier. 

Undervejs er det lykkedes for Wagner at udlede den tese, der absolut ikke er uden 

provokatoriske evner: At på universitetet lader det sig sågar gøre at "sælge varen viden" uden over-

hovedet at have været i besiddelse af den. På den måde er vi i sandhed i åndernes rige. 

 

Når brugsværdi/bytteværdi bliver til moralske begreber  

 

De "strukturelle analogier" Wagner foretager henviser i begyndelsen til økonomiske 

kategoriale bestemmelser (også altså ikke til moralske) og de samfundsmæssige objektive forhold. 

F.eks.: (Jeg citerer igen de to-tre vigtigste passager, hvor de fundamentale bestemmelser foretages, 

for at kunne referere direkte hertil): 

 

"Enhver viden, som løser et problem, tilfredsstiller menneskelige behov af en eller 

anden art, her at få svar på et spørgsmål. Ethvert svar af en sådan type har altså 

brugsværdi." 

(s. 57). 

 

Og om forskere og universitetslærere hed det: 

 

"De må forholde sig til deres eget produkt - som de kan få værdiækvivalenter for - 

hvad enten produktet er en vare eller ej. Eller de må forstå sig selv som 

lønafhængige, som sælger deres vare, arbejdskraft." 

(s. 58). 
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Når vi taler om varen arbejdskraft og i denne forbindelse taler om bytteprocesser og 

relationer, så refererer det til den objektive kendsgerning, at lærerne sælger deres arbejdskraft til 

staten; de er lønarbejdere og indholdet i deres lønarbejde er at forske og undervise, dvs. at de skal 

opdyrke og videreformidle "ny og gammel viden". 

Studenterne derimod er først i færd med at blive kvalificeret som kommende arbejdskræfter. 

Deres samfundsmæssige funktion er at være elever, som i læreprocesserne skal indlære, reproducere 

viden, og i tillæg som universitetsstuderende: lære at (ud)forske/producere "ny viden". 

I løbet af fremstillingen skelnede Wagner så mellem en "brugsværdi" side og en "bytteværdi" 

side af den universitets-producerede viden. 

Det hed: 

 

"Det er altså viden, der spiller den centrale rolle, og ved viden forstår vi ikke kun 

reproduktion af facts, men frem for alt beherskelse af problemstillinger. 

( ... ) Denne viden bliver ganske vist kun under helt bestemte betingelser til en 

ægte vare, dvs. at den direkte udveksles med penge, men der findes også en 

strukturel analogi mellem varernes cirkulationsformer og de videnskabelige 

former, gennem hvilke man behandler viden og kommunikerer "tankeudveksling". 

Eftersom viden for universitetslærerne og studenterne yderligere er den nøgle, 

som giver dem adgang til midlerne til deres individuelle materielle reproduktion, 

så forekommer det berettiget at kalde denne side af den producerede viden for 

"bytteværdisiden af viden" i kontrast til den brugsværdi, som utvivlsomt findes." 

(s. 67). 

 

Sammenligner vi nu dette sidste citat med de to foregående, så ser vi begyndelsen til en mere 

moralsk ladning af de politøkonomiske kategorier. 

Nu er det ikke varen arbejdskraft, eller den bytteproces, dvs. mellem lærer (lønarbejder) og 

stat (arbejdsgiver), der har realeksistens, der er det centrale analytiske udgangspunkt. Ej heller de 

konkrete arbejdsforhold eller de institutionsproducerede funktioner. Det centrale udgangspunkt er 

derimod blevet "produktet viden" og dette produkts cirkulationsformer. Her antydes, at "viden" har 

en side, som næsten kan selvstændiggøre sig, for så vidt at den er en nøgle til individuel 

reproduktion ("bytteværdisiden af viden"). 
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Hvad der her står i antydninger bliver endnu tydeligere, når Wagner for alvor går i gang med 

de "strukturelle analogier". F.eks.: 

 

"Egentlig skattedannelse er at samle på penge, som man ikke køber noget for, den 

forhindrer konsumtion - ordsprogsagtigt formuleret: man kan ikke på en gang 

ville besidde kagen og samtidig ville spise den. Med den ophobede viden forholdet 

sig helt anderledes: man kan ikke blot råde over denne viden og samtidig fuldt og 

helt anvende den (altså besidde kagen samtidig med at man spiser den) man kan 

også nøjes med at foregive at have viden - i alle tilfælde hvad angår byttevær-

disiden af viden - og alligevel opnå samme effekt, som hvis man vitterligt vidste 

noget: man kan spise kagen uden overhovedet at have den." (s. 70). 

 

Og senere: 

 

"Tiden inden for grundstudiet bliver altså via universitetssituationens pres til en 

periode, hvor kundskabens universitære bytteværdiside sætter sig igennem. Dette 

kommer særlig tydeligt til udtryk ved en orientering mod senere erhverv, som for 

de frelste 1. års studerende eksplicit er til stede som et udtryk for den tillærte 

kundskabs konkrete brugbarhed, i det følgende går tabt for de fleste og erstattes 

af ophobning af viden for denne ophobnings egen skyld, altså "kundskabens indre 

universitære bytteværdiside." 

(s. 85, i disse citater er alle understregningerne mine). 

 

Hvis vi sammenholder det nu citerede med det før citerede, så bliver forvirringen egentlig ret 

stor: for hvis kundskaber, der oparbejdes på universitetet, selv om der er tale om 

"vidensophobning", ikke har "brugsværdi", men derimod alene udtrykker "bytteværdi-siden", så er 

hele grundlaget for analogien (nemlig den polit-økonomiske objektive analyse af produktionens 

dobbeltkarakter og dens totale samfundsmæssige reproduktionsproces) holdt op med at virke. Det er 

i stedet blevet til et moralsk, men absolut ikke uvigtigt, spørgsmål om hvilken viden bestemte 

grupper vurderer brugbar og hvilken viden de ikke vurderer brugbar. Det har imidlertid næppe med 

de polit-økonomiske kategorier brugsværdi/bytteværdi at gøre. 
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Sådan som Wagner formulerer problemstillingen, forfalder man let til at spørge "naivt" efter 

det målbare: hvor mange procent brugsværdi og hvor mange procent bytteværdi, på hvilket 

tidspunkt af studiet, er der egentlig tale om! 

Bent Jørgensen (1976), som i sin artikel "Værdiabstraktionens gennemslag på universitetet?" 

bl.a. bygger videre på Wagners analyse stiller i hvert fald problemstillingen således op: 

 

"For studenterne og lærerne er deres viden ofte kun et middel til at realisere 

bytteværdien enten ved at de får beskæftigelse, avancerer eller mindre materielt: 

opnår prestige og status blandt deres kolleger eller andre studerende. Derfor 

interesserer brugsværdien dem kun for så vidt, at den gerne skulle svare til 

eventuelle interesseredes forventninger. Om den bestemte viden har den bestemte 

brugsværdi, afsløres ofte først efter bytteakten eller ved andres konsumtion af 

denne viden, først her afgøres det, hvor meget der er skin og hvor meget der er 

brugsværdi." (Udkast nr. 1/76 s. 9, min understregning). 

 

Man kunne måske i forlængelse af dette mene, at når viden i den grad produceres med bytning 

for øje, så skal vi være heldige for overhovedet at finde den "reelle" brugsværdi i den uni-

versitetsproducerede viden. 

At anvendelsen af værdibegreberne er problematisk i denne sammenhæng, skulle være 

fremgået. 

Men hvis anvendelsen af de polit-økonomiske fundamentale kategorier og "de strukturelle 

analogier", som Wagner (og nu også Bent Jørgensen) foretager for at etablere en overordnet 

sammenhæng, skal fungere opklarende i spørgsmålet om de objektive samfundssatte betingelser 

uddannelses-universitetssystemet hviler på, så må man vel fastholde følgende: Når den viden, der 

produceres og den (kommende arbejdskraft) der er ved at blive kvalificeret skal sættes i forbindelse 

med "produktionsprocessen" og dennes resultat, så må processen som produktet være præget af den 

modsætningsfyldte enhed af "brugsværdi" og "bytteværdi". Disse kan ikke skilles ad, de er indlejret 

i en og samme proces, og sætter sig igennem som modsætningsfyldte prægninger på samme 

tidspunkt. 

Man kan vel ikke - ikke engang tendentielt - tale om studier og læreprocesser, der i 

begyndelsen er brugsværdi-præget og i slutningen bytteværdi-præget. 
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Kvalifikationsprocessen, vidensproduktionen på universiteterne gælder netop andet og mere 

end det faglige  

 

Danske videreformidlinger af Wagners analyse har videreført de uklarheder, der kan spores 

hos Wagner. 

Bent Jørgensen, der før blev citeret, tilfører dog samtidig den Wagner'ske problemstilling 

nogle yderligere nuancer, bl.a. ved at inddrage W. Haugs analyse af "Vareæstetik" (Hang 1973). 

Bent Jørgensen taler om: Det udbredte brug af bluff, forsøgene på at omgive sin videns 

brugsværdi med et skin af brugsværdi, så de to elementer ikke er til at skelne fra hinanden .... (ud-

kast nr. 1/76. s. 44). 

Det er imidlertid karakteristisk for både den måde Wagner og Bent Jørgensen omtaler 

produktet "viden" (og i den forbindelse bluff) på, at det i løbet af fremstillingen bliver mere og mere 

uklart, hvad vi skal forstå ved "viden" og ved "bluff". 

Netop her viser konsekvenserne af den uklare brug og moralske ladning af kategorierne 

brugsværdi/bytteværdi sig: 

 

"Man kan altså nøjes med at foregive at have viden - i alle tilfælde hvad angår 

bytteværdisiden af viden - og alligevel opnå samme effekt, som hvis man virkeligt 

vidste noget". 

 

For hvad vil det egentlig sige "virkelig at vide noget", hvad ligger der konkret i "sin videns 

brugsværdi", hvori og for hvem består brugsværdien? 

Det melder historien i Wagners (og Jørgensens) udgave ikke så meget om. 

Men ved at se på deres eksempler får vi et indtryk af, at de identificerer "brugsværdi-siden" 

gennem lærerprocessernes, eller diskussionernes faglige indhold, og at de ved "brugsværdi-

orientering" forstår, 'at man faktisk orienterer sig i dette eller hint værk, at man faktisk orienterer sig 

mod faglige problemfelter/løsninger - så man ved, hvad man snakker om'. 

Vi har gennem Wagner (og Jørgensen) fået en hel del konkrete eksempler på former for bluff-

teknikker, men overfor dette står en yderst generel omtale af produktet "viden", dvs. det der bluffes 

om. 
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"Viden" må som sagt ses i to former, som "Ny problemløsning især som resultat af 

forskningsprocesser" og som "formidlet eller tilegnet viden: den universitære uddannelsesproces" 

indhold og mål som kvalificering af varen arbejdskraft". (Wagner s. 66-67). 

Hvis vi fastholder, at vi primært er interesseret i at se på den kvalifikationsproces, som de 

studenter, hvis arbejdskraft skal kvalificeres, skal gennemgå, og hvis vi dernæst (stadig på linje med 

Wagner) sætter kvalifikationsprocessen lig videns-produktionsprocessen, så fremgår det af alle 

Wagners (og til dels Jørgensens) eksempler, at de, når de skal konkretisere (og etikettere), 

identificerer viden alene ved det faglige indhold, der skal indlæres, reproduceres, "bluffes" 

omkring. Og "bluff" bliver her at betragte som et ydre normsystem. 

Det mener jeg er galt, primært fordi vi på denne måde foretager en unødig indskrænkning af, 

hvori den faktiske kvalifikationsproces og de faktiske kvalifikationskrav består. 

 

Vi kan fastholde en væsentlig mere nuanceret opfattelse af kvalifikationsprocessen og 

vidensproduktionen, ved at vende os mod de karakteristika, som de analysetyper, der samtidig 

indkredser "Den skjulte læreplan" påpeger (se siden hen), nemlig, at undervisningen kan ses som en 

tvungen, hierarkisk, præstations- og konkurrencepræget, læreplansorienteret kommunikation. 

Denne undervisningssituation og den type læreproces, samt den form for kommunikation, der 

heri opstilles, skal eleverne/ studenterne lære at indordne sig under. Og de skal lære at reproducere 

disse sæt af "spilleregler". Det hører afgjort ind under den "socialt forventede viden". 

Men som også Illeris, Rasmussen og Salling Olesen, der i f.eks. "Skole og Kvalifikation" 

(1977) gennemgår deres anvendelse af begrebet "Den skjulte læreplan", så er det netop vigtigt at 

holde fast: "at de to sider af undervisningen: opøvelse i samkvemsformer og formidling af bestemte 

færdigheder, virker sammen i elevernes læreproces". (s. 8, min understregning). 

 

I løbet af de mange undervisningssituationer (dels dem, de studerende allerede har været 

involveret i som "elever" gennem et langvarigt kendskab til skole-gymnasie-institutioner, dels dem, 

de aktuelt er involveret i på universitetsniveau) har de studerende lært "en bestemt" måde at gå til 

faglige, som sociale problemer på (forholde sig til teorier på), en bestemt måde at spørge på, 

formulere sig på, en bestemt måde at forholde sig til deres studiekammerater /klassekammerater på 

etc. 

Alt dette er vigtige elementer i den opsummerede og nyproducerede "viden" universitetet 

producerer. Alt dette må betragtes som en del af deres oparbejdede videns "brugsværdi" (hvor 
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ubrugelig og blokerende en del af denne lærdom ud fra ét standpunkt end måtte forekomme). Og alt 

dette skal netop bruges, når de studerende som færdiguddannede, f.eks. som gymnasielærere, skal 

fortsætte i uddannelsessystemet, men 'på den anden side af katederet'. 

De studerende, der "bluffer", har handlet uhyre situations-adækvat, og kan netop bruge denne 

deres "viden" og "dygtigheder" videre frem. 

De pressede studenter, der "bluffer", forsøger primært herigennem at honorere kravet fra de 

institutionsproducerede normer, de interaktionsformer, de holdninger til læreprocesserne, som 

korrellerer med den reproduktive læreproces, og den traditionelle læreproces' formå: 

vidensophobning. 

Når Wagner efter sine ordsprogsagtige formuleringer om "bytteværdisiden af viden" (Man 

kan spise kagen uden overhovedet at have den") kunne konkludere, at: 

 

"Det er muligt at foregive at have viden, fordi det i prøverne ikke er den konkret-

kvalitative problemløsning, der er afgørende, men alene det, at der hos 

samtalepartneren eller eksaminator blot skal opstå det indtryk, at den krævede vi-

den er til stede" ... 

 

Så er det på sin vis en rigtig beskrivelse. Men samtidig er det en forkortning af 

problemstillingen, dels fordi Wagner med urette identificerer det han kalder "brugsværdisiden" 

alene gennem det faglige/videnskabelige indhold i forskning og undervisning, dels fordi han 

tendentielt opererer med "bytteværdi-siden" som noget, der lægges på undervejs. 

I en eksamenssituation, der i Wagners "strukturelle analogier" netop skulle være et af de 

afgørende eksempler på "cirkulationsformerne", er der jo ikke bare tale om, at de studerende 

skal foregive at have en viden, de ikke har, og bruger bluff- teknikkerne til denne foregivelse. 

Tværtimod ved de studerende faktisk noget. Der er nemlig samtidig tale om, at de studerende, der 

kan det, som Wagner ville kalde "bluffteknikkens tvivlsomme kunst", men som jeg snarere vil kalde 

"institutions- og situations-bevidsthed" reagerer meget adækvat på eksamenssituationen, og netop 

honoreres, fordi de viser, at de magter i hvert fald denne, for institutionen så vigtige kvalifikation: at 

kunne give et "vue" udover nogle værker, teorier og problemstillinger, at kunne reproducere i den 

konkrete terminologi, at kunne henvise til egen viden og belæsthed, at kunne forholde sig til 

spørgeren (eksaminator) med situationsfornemmelse, dvs. pejle sig ind på, hvor mon spørgeren nu 

ønsker at få svar. 



 168 

Jeg skal siden hen (i bogens empiriske del II) gennemgå nogle eksamenssituationer fra de 

AUC-basis-studerendes første "eksterne evaluering" og vise, hvordan og hvorfor netop de 

studentergrupper, der udviser høj grad af situations-bevidsthed honoreres, og samtidig vise 

forbindelsen til den dobbeltstrategi, de studerende fører, som igen kan ses som et resultat af 

"elevens" karakteristiske dobbeltbevidsthed om undervisningssituationens form og indhold. 

 

Perspektivering af Wagners system- og institutionskritiske  analyse i forhold til dens 

'subjektorienterede' point of view  

 

Hele Wagners formål med den nu gennemgåede analyse var/er at bevidstgøre universitets 

medlemmer, lærere og studerende om, hvordan universiteterne præger individerne. Artiklen/ana-

lysen havde med Wagners egen formulering til formål: 

 

"(...) at undersøge hvordan studenternes adfærd over for hinanden og forholdet 

mellem studenterne og universitetslærerne på forhånd og på et ubevidst niveau 

præges af den særlige institution, som universitetet er. 

Først når en sådan prægning er blevet gjort bevidst, når det altså er blevet 

gennemskueligt, hvilke syns- og adfærdsmåder, der helt specifikt frembringes eller 

forhindres af universitetsinstitutionen, først da er det måske muligt, at 

indholdsmæssigt politiske målsætninger med undervisningen på den ene side og 

den praktiske gennemførelse på den anden side ikke hele tiden ukontrollabelt 

falder fra hinanden og således, at studenterne forstærkes i en tendens til enten 

isoleret passivitet eller en teorifjendsk aktivisme.  Først da er det måske muligt, at 

vore undervisningsforløb i stedet kan blive en politisk læresammenhæng mellem 

solidarisk handlende studentergrupper." 

(s. 49-50, mine understregninger). 

 

Wagners hensigt med såvel den alment abstrakte "kapital-logiske" bestemmelse af 

universitetets samfundsmæssige placering, som hans videregivelse af de konkrete situations- og 

studiebestemte iagttagelser, er afklarings- og handlingsorienteret i en aktuel politisk forstand, der 

både gør analysens gennemslagskraft i studenterkredse forståelig og samtidig giver et signal om den 

fortætning, der ser ud til at være en forudsætning for gennemslagskraften: Artiklen/analysen var (er) 
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rettet til de folk, den handler om - et bidrag til en "intern" universitetspolitisk 

diskussionssammenhæng. 

Og netop derfor blev der vel også af både Wagner selv og af hans "anvendere" lagt megen 

vægt på også at kunne indplacere og kritisere de marxistiske og progressive lærer-studenterkredse i 

forhold til universitets "bluff-mekanismer". 

Analysen skrev sig ind i en institutions- og selvkritisk refleksion, som det skulle vise sig, at 

studenterne var mere end lydhøre overfor. 

Det var nemlig primært studentergrupperne, der følte sig presset af institutionernes normer - 

også når de blev forvaltet i "progressive" udgaver, når den individuelle konkurrences særlige udtryk 

i progressive kredse blev til "kampen om hvem der var dygtigst/havde læst mest inden for de 

marxistiske teoridannelser". 

Analysens gennemslagskraft - en gennemslagskraft vi herhjemme så lidt senere i 70'erne, da 

den gennemgåede artikel kom i en udvidet bogudgave med titlen: "Angst og bluff på universitetet" 

(1977/79) - viste sig konkret ved at studentergrupper/projektgrupper gav sig til at udarbejde 

projekter om "angst og bluff": bogen blev brugt på ruskurser, som forberedelse til debat-dage, som 

debat-indlægs primær reference mv. 

 

Omend Wagner, som kritiseret og problematiseret i de forrige afsnit, ikke formåede at opstille 

en egentlig sammenhængende analyse ud fra den økonomi-kritiske ramme, han selv etablerede, så 

tyder meget på, at han formåede at tematisere problemerne i forhold til studerendes umiddelbare 

oplevelser af universitetssammenhænge som "social-psykologiske terror-sammenhænge" og fast-

holde/bekræfte de progressive studerende i den marxistiske analyses nødvendighed for en dybere 

forklaring af årsag/virkning/handling. 

I den forstand er hans analyse dimensioneret over den "subjektive faktor" - over 

oplevelsesdimensionen - samtidig med at den fastholder nødvendigheden af (bestemmelse af) de 

objektive betingelser. 

At ville bevidstgøre om universitetets specifikke prægning af individet - det der var Wagners 

erklærede formål - er naturligvis ikke det samme som, at den bevidstgørelse, der faktisk kunne siges 

at indtræde i sidste del af 70'erne skyldes Wagner/ hans formidlere og "anvendere"/den analysetype. 

Det ville være at skyde langt over målet. 
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Wagners analyse kom på et tidspunkt, da bægret allerede var ved at flyde over, da de nye 

studentergrupper, og selvkritiske "gamle" allerede havde oparbejdet vægringer mod de "gamle 

studenter-oprørere" og allerede havde mærket de institutionelle omklamringsforsøg. 

Også studenter ved centrene, der ellers skulle befinde sig i det friest mulige miljø, omgivet af 

en række fagligt og pædagogisk velmenende lærere (hvoraf mange var gamle fagkritikere og 

studenteroprørere), fandt den institutionskritiske analyse brugbar og subjektorienteringen 

ansporende til en tematisering af, hvad der egentlig foregik på universiteterne. 

Partout at ville indplacere de center-studerendes situation og projektpædagogikken i den, 

gennem Wagner, skitserede sammenhæng kan for en umiddelbar betragtning tage sig både 

spekulativt og utaknemmeligt ud. 

Når man betænker projektpædagogikkens intentioner og betænker den projektorienterede 

studiepraksis, hvor de studerende (uanset hvad der ellers er henvist til af pro-et-contra-tale 

desangående) trods alt studerer i projektgrupper, er involveret i kollektive læreprocesser, hvor de 

undervejs har medvirket til formulering af "egne" emner/problemfelter, måske meget konkret ud fra 

"egne" interessefelter og måske med studier i marken, så forekommer det næsten urimeligt at ville 

gøre disse studiemiljøer til en selvfølgelig del af "blufferi", fremmedbestemte indlæringskrav, 

individuelle konkurrenceræs mv. 

Ikke desto mindre var det, hvad (nogle) studentergrupper ved centrene partout ville 

gøre/gjorde, sandsynligvis fordi de samtidig med at være sig centrenes særlige status, studieformer 

etc. bevidst også forholdt sig til dem som universiteter med universitetsspecifikke kendetegn. Og 

heri havde de jo ganske ret. 

 

Især de studentergrupper, der startede på centrene midt i 70'erne mærkede konsekvenserne af 

institutionaliseringen af fagkritikken og af 60'erne og 70'ernes "alternative pædagogik", og var 

derfor på den ene side selvskrevne som de første, der fx. problematiserede, at projektarbejde som 

sådan skulle kunne garantere en "politisk læresammenhæng mellem solidarisk handlende 

studentergrupper", samtidig med, at de, som de forrige studentergenerationer måtte gå i brechen for 

det og de allerede vundne positioner. 

På den anden side havde netop de centerstuderendes selvgjorte erfaringer fra projektarbejdet 

medvirket til at "gøre gennemskueligt, hvilke syns- og adfærdsmåder, der helt specifikt frembringes 

eller forhindres af universitetsinstitutionen". 
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Således kan man betragte centerstuderendes praksiserfaringer fra de projektorienterede 

studiemiljøer som en af de vigtigste kilder til bevidstgørelse af universitetets specifikke prægninger 

- og Wagners analyse/bog som en kærkommen referencemulighed for de studerende i den fase af 

udviklingen, hvor "kapital-logikken" allerede var passe, eller kun eksisterede for de studerende som 

institutionaliserede kurser, videnskabelige omgangsformer og "progressive" lærebøger. 

Selv om det generelt giver mening at hævde, at eleverne/de studerende potentielt er de mest 

institutionskritiske, fordi de mærker presset fra de institutionelle normer og de faktiske gennemslag 

først og stærkest - og selv om det generelt giver mening at hævde, at lærere omvendt har sværere 

ved at være institutionskritiske, fordi de via deres institutionstilknytning, faglige-videnskabelige 

identitets- og ansvarsfølelse identificerer sig med institutionen, så ville det ikke være historisk 

korrekt at hævde, at det alene var de nye studentergenerationer, fra de sene 70'ere, der 

gennemskuede institutionaliseringen. 

Fra første færd - fra centrenes start - har grupper af lærere erkendt, at der på centrene var tale 

om en form- og indholdsmæssig institutionalisering af "fagkritik" og "den kritiske pædagogik". 

Formuleret med tre RUC-læreres ord, der i artiklen "Humanistisk fagkritik på RUC", beskrev den 

humanistiske basisuddannelses udgangspunkter: 

 

"Udgangspunktet for formuleringen af basisuddannelsen var især den oprindelige 

videnskabs-teoretiske kritik af det traditionelle humaniora, og en række ideer om 

tværvidenskabelige og samfundsrelaterede studier. Det vil sige, at der på RUC i 

højere grad end på de "gamle" universiteter blev åbnet op for ideologikritikkens, 

semiotikkens etc. institutionelle gennemslag.  (...) Samtidig erstattedes den 

disciplinorienterede individuelle beskæftigelse med fag identiteten af et 

projektorganiseret problemorienteret gruppearbejde". (Schou, Ravnholt, Steen Pe-

dersen, Kontext nr. 23/74 s. 29-30, mine understregninger). 

 

Samtidig gjorde disse RUC-lærere opmærksom på, at netop institutionaliseringen af "det 

progressive" også indebar en fortsættelse heraf, men inden for de givne rammer. I forlængelse heraf 

tematiserer de dels institutionaliseringens konsekvenser og antyder dens nicher - den relative 

autonomi: 
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"Disse betydelige forskelle i forhold til de traditionelle universiteter har i nogen 

grad fået de studerende til at opfatte RUC som en uddannelsesinstitution "uden for 

nummer", som om det ikke var et resultat af, at de krav, som stilles til de færdige 

kandidaters kvalifikationer har ændret sig. I mindre reflekterede øjeblikke kan 

man f.eks. høre folk tale om RUC i modsætning til de "borgerlige universiteter". I 

mere reflekterede stunder vil man snarere høre tale om et "kapitalprogressivt" 

universitet, men i praksis ofte uden nogen særlig dybtgående forståelse af de 

begrænsninger, som ligger i det begreb. 

RUC må nærmest betragtes som et moderne "reformuniversitet", men naturligvis 

inden for de givne rammer. Meningen er, at de færdiguddannede kandidater bedre 

skulle kunne leve op til de krav, som stilles til dem i udøvelsen af deres erhvervs-

funktion, fordi de har lært at arbejde sammen med andre om løsningen af konkrete 

problemer, hvad folk fra de traditionelle universiteter først skal lære efter 

afslutningen af deres akademiske uddannelse. Imidlertid betyder uddannelsernes 

struktur, at det er vanskeligt for staten at planlægge dem særlig stramt uden at 

miste de fordele, der er knyttet til netop denne form. Det er naturligvis muligt at 

fastlægge uddannelsens mål, men i mindre grad vejen ad hvilken disse mål nås. 

Det gælder først og fremmest basisuddannelserne (som jo ikke giver nogen 

erhvervskompetence), men kun i mindre grad overbygningen." 

(s. 31). 

 

Om det kritiske projektarbejde anførte RUC-lærerne desuden en tidligere omtalt tendens, 

nemlig, at en del projektgrupper ikke formåede at relatere den teoretiske viden til empiriske 

undersøgelser, og at en del af dem "der f.eks. lagde vægt på socialisationsteorierne, reproducerede 

ret ukritisk de kritiske analyser af den borgerlige socialisationsforskning" (s. 33). 

Endvidere om gruppearbejdet, der bl.a. skulle være et middel til at nedbryde tendenser til 

konkurrence mellem de studerende, i praksis har medført, "at den individuelle konkurrence er blevet 

afløst af gruppekonkurrence (uden at den individuelle konkurrence er blevet helt elimineret)". (s. 

33). 

På det tidspunkt, hvor forfatterne til det citerede beskrev og eksemplificerede situationen på 

RUC, havde RUC eksisteret i to år. Så allerede da var institutionaliseringen grundfæstet i hvert fald 

så mærkbart, at kritiske lærer- og studentergrupper trods pionerånd og eksperimenter, trods 
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forsvarstaler, også måtte opfatte institutionaliseringen og dens konsekvenser som vanskeligheder og 

modsætninger, der var "indbygget i RUC" som "reform-universitet"; vanskeligheder, som netop 

derfor også lader sig beskrive som en tydeliggørelse af i øvrigt kendte problemer og 

universitetsspecifikke karakteristika. 

Afgørende bliver det dernæst, hvilke former for perspektivering, de forskellige typer af 

institutionskritiske betragtninger førte til/fører til. 

 

I en række tilfælde (bl.a. i de tre RUC-læreres bidrag, der jo også primært handlede om 

betingelserne for udvikling af humanistisk fagkritik) blev de institutionskritiske betragtninger i de 

tidlige 70'ere gjort for at afklare grænser og muligheder for udviklingen af den kritiske videnskab. 

I Wagners tilfælde derimod (og her blev hans analyse skelsættende) og i de studenter-kritikker 

af universitets-institutionen Wagner i de senere 70'ere blev inddraget i, er perspektiveringen rettet 

mod det sociale miljø, studentermiljøet - de studerendes mulighed for (som Wagner formulerede det 

i indledningen til bogen "Angst og bluff ..."), "at studere uden at miste sig selv". 

Heri lå subjektorienteringen i Wagners analyse: netop i perspektiveringen og ikke i det 

analytiske udgangspunkt, ikke i "teorien" men i den "politiske" profilering. Og heri lå sandsynligvis 

analysens gennemslagskraft. 

Desuden lå den institutionskritiske perspektivering i det pædagogiske, i det didaktiske - dvs. 

afklaring af de institutionelle specifikke træk skulle foretages for at kunne oparbejde solidariske og 

politiske læresammenhænge/undervisningsforløb. 

 

De universitetsspecifikke interaktions- og kommunikationsformer, der gennem Wagners 

analyse er blevet fremhævet, skal fortsat fastholdes, men primært som institutionsproducerede 

normer (som "subjekterne"/lærerne og de studerende reagerer på og med). Og som sådanne hænger 

de institutionelle normer uløseligt sammen med den institutionelle "åbne og skjulte læreplan". 

Når Wagners betegnelse "bluff" som karakteristisk kommunikationsform fortsat skal betragtes 

ikke alene som en uheldig bivirkning eller et ydre normsystem, men som en aktuel historisk 

nødvendig indre del af den faktiske vidensproduktion, så er det fundamentalt nødvendiggjort af de 

allerede beskrevne samfundsmæssige faktorer. Men derudover bør nævnes, at "bluffet", der skulle 

kunne iagttages tydeligst inden for "social- og åndsvidenskaberne", er fundamentalt nødvendiggjort 

af de højere uddannelsers isolation - en isolation ikke alene fra den egentlige produktive sektor, men 

også fra de steder, hvor de studerende efter endt uddannelse skal udøve deres erhvervsfunktion, 
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hvor de studerende gennem deres uddannelse (der forsøgsvist skulle være rettet mod denne 

kommende erhvervsfunktion) ikke desto mindre primært er involveret i læreprocesser, der for de 

flestes vedkommende (også de projektstuderendes) betyder, at den karakteristiske tilegnelse af 

"viden" gennem bøger og værker skal danne baggrund for et "teoretisk overblik over verden", der 

står i et grelt misforhold til de studerendes muligheder for at konfrontere deres teoretiske formåen 

med praktiske studier og afprøvninger. 

Den samfundsmæssige arbejdsdeling producerer det dilemma, som er afgørende for den 

særlige form "bluffet" har antaget på universiteterne. 

De studerendes eneste umiddelbare praksisfelt er deres eget studium, som betinges af en 

individualisering af læreprocessen også selv om denne i de projektorienterede studieforløb er or-

ganiseret i grupper. 

 

Empirisk og analytisk bliver udfaldsvejen fra Wagners analysetype flere og mere konkrete 

analyser af de universitetsspecifikke kommunikations- og interaktionsformer, som de f.eks. findes i 

analysen af "Den skjulte læreplan". Når den analytiske synsvinkel anlægges (i analysetype fire) så 

forlades i øvrigt Wagners upræcise betegnelse "bluff" og dermed de uheldige associationer til 

"narreværk", betegnelsen lægger op til. 

Teoretisk (og analytisk) bliver en mulig udfaldsvej den didaktiske. Og med den efterfølgende 

analysetype, nemlig O. Negts bevidsthedssociologiske og didaktiske foretages der en, forekommer 

det mig, spændende og vigtig omvending af det teoretiske udgangspunkt og perspektiveringen 

heraf. 

For hvor Wagner er system- og institutionskritisk i sit teoretiske udgangspunkt og tilfører det 

et subjektorienteret perspektiv (men undervejs må springe let og elegant ud af den teoretiske 

ramme, fordi den "subjektive faktor" ikke i egentlig forstand kan siges at høre hjemme i den 

opstillede økonomikritiske ramme og dens systemorientering) der er Negt "subjektorienteret" og 

"fagligt-videnskabeligt" orienteret i sit teoretiske og historiske udgangspunkt og institutionskritisk i 

sit perspektiv. 

 

Sagt på en anden måde: den næste analysetype kan siges at fungere som et muligt teoretisk 

grundlag for Wagners tilførte subjektorientering - til gengæld kan Wagners institutions- og 

systemteoretiske grundlag siges at fungere som muligt grundlag for Negts "tilførte" 

institutionskritiske perspektiv. 
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I den artikel, der i det følgende skal danne udgangspunkt: "Overvejelser til en kritisk Marx-

Engels-lekture" (Negt 1974/77) henviser Negt i øvrigt selv direkte til Wagners analyse (se Negt 

1977, s. 18 og 26) - så kontinuiteten mellem de to repræsentanter for analysetype 2 og 3 er 

indbygget i primærteksterne selv. 

I analysetype tre vender vi, som lovet, med Oskar Negts egne overvejelser angående det 

eksemplariske princip, tilbage til en af de vigtige "kilder", der hørte projektpædagogikkens fortalere 

til. 

Men jeg udnævner ikke - i denne sammenhæng - Negts "Sociologiske fantasi og eksemplarisk 

indlæring" til hovedtekst, selv om netop denne er den "man" hyppigst har refereret til og citeret fra i 

de introduktioner til projektpædagogikkens principper og i de debatter herom, hvor Negt er blevet 

inddraget. 

Min fastholdelse af ovennævnte artikel "Overvejelser til en kritisk Marx-Engels lekture", som 

det vigtigste udgangspunkt for at diskutere den bevidsthedssociologiske og didaktiske analysetypes 

positioner og potentialer, kan måske undre, når man tænker på, at artiklen (der er bygget over et 

foredrag Negt holdt på en konference for socialistiske forskere, Hannover 1974) på ingen måde 

giver sig ud for at være en gennemarbejdet analyse, endsige færdigt teori-opstillende ang. den 

eksemplariske didaktik. I tillæg er Negt i artiklen sine steder meget uklar og tvetydig, så heller ikke 

den begrebslige stringens eller nogen systematisk fremstilling af Negts teser forekommer her. 

Til gengæld er artiklen, som det vil fremgå, på en række punkter enestående og, ville jeg 

mene, upåagtet skelsættende i sin problemfremstilling. 

 

Negt fokuserer konsekvent på "det indholdsmæssige", der her er den historiske udvikling af 

den marxistiske videnskab og det aktuelt historiske behov for at videreudvikle og levendegøre 

marxismen, tager udgangspunkt i formidlingsproblematikkens dobbelte betydning (på den ene side 

formidling mellem teori og empiri, formidling mellem teorier, formidling af marxistisk viden-

skabelige resultater og disse politiske potentialer, på den anden side formidling i en universitets- 

undervisningssammenhæng). Herudfra tænkes og skelnes mellem teoriudviklingen og den eksem-

plariske didaktik, med differentiering af de didaktiske dimensioner, der er bestemt af, at de 

respektive genstande har deres "egne regler". 

Samtidig vidner artiklen om, hvordan Negt selv fortolker sine "egne" didaktiske principper 

(og det er ind imellem ganske anderledes, end hans "anvendere" gør det!) når disse sættes i 

forbindelse med (en del af) det statslige uddannelsessystem. 
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I modsætning til mange af sine videreformidlere, fortolkere og anvendere, har Negt ikke selv, 

bortset fra denne artikel, forholdt sig til det statslige uddannelsessystem, de traditionelle 

uddannelsesforløb som et praksisfelt, men snarere til det som et af de analysefelter, hvor ud fra 

vigtige elementer i den (klassespecifikke) socialisering og erfaringsdannelse lader sig fremdrage. 

I "Sociologisk fantasi og eksemplarisk indlæring" var det praksisfelt, der skulle associeres til 

som bekendt arbejderuddannelser, i en artikel som "Skolen som erfaringsproces" (Negt 1978) var 

praksisfeltet "Glocksee-skolen" som et skoleforsøg uden for og ved siden af det etablerede 

uddannelsessystem. 

Her i den nævnte artikel får vi altså en mulighed for at ane, hvilke synsvinkler og hvilke 

konsekvenser Negt selv anlægger, når han tænker sig principperne praktiseret inden for det 

herskende uddannelsessystem. Også i den forstand er artiklen en vigtig "kilde". 

Og endeligt: Artiklens relevans i den foreliggende sammenhæng er indlysende af den 

sagsorienterede grund, at Negt beskæftiger sig med undervisning på universitetsniveau. 
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Analysetype 3: Den bevidsthedssociologiske og didaktiske universitetsanalyse 

 

Teoriudvikling og eksemplarisk didaktik 

 

O. Negt er som sagt i artiklen "Overvejelser til en kritisk Marx-Engels lekture" primært 

interesseret i at bestemme mulighederne for at forny og levendegøre marxismen, og giver undervejs 

en redegørelse for marxismens videnskabshistorie (som han anskuer som tre stadier i 

fornyelsesarbejdet) der ikke her skal gengives i detaljer. Her fastholdes Negt primært for sine be-

tragtninger ang. de aktuelle vanskeligheder samt de konsekvenser han didaktisk drager. 

Udgangspunktet for Negts tematiseringer af marxismens indholdsmæssige problemstillinger 

har praktisk baggrund og praktisk mål: 

 

"Udgangspunkt er erfaringen af de voksende vanskeligheder med formidlingen af 

marxismen ved de vesttyske universiteter, og de sigter imod problematikken 

omkring en indholdsmæssig bestemmelse af en Marx-didaktik. Det ville være 

fuldstændig fejlagtigt at overse, at en af grundene til vanskelighederne med Marx-

formidlingen ved universiteterne er Forbundsrepublikkens nu helt 

gennemgribende anden restauration, med truende arbejdsløshed for den 

akademisk kvalificerede intelligens, erhvervsforbud, teknokratisk udtørring af 

symbolspektret for al kritisk tænkning osv. 

(s. 18, mine understregninger.) 

 

Dette er den ene side af det aktuelle problem, den anden side er problemer omkring den 

Marx'ske samfundsteoris forhold til dens formidling og til de borgerlige videnskaber. 

Om det sidste mener Negt, at en af de vigtigste opgaver for socialistiske forskere i dag er at 

ophæve den abstrakte adskillelse af marxisme og borgerlig videnskab, og at sikre de positioner den 

marxistiske forskning og formidling allerede har opnået gennem en offensiv marxistisk kritik af 

borgerlige metoder og videnskabsteoretiske ansatser, såvel som kritik af den borgerlige videnskabs 

forskningsresultater og læreindhold. (s. 2o). 

 

Marxismen er stagneret og stivnet i dogmatik. Konsekvenserne viser sig såvel i 

marxismeforskningens samfundsmæssige isolation, som i dogmatiske indlæringsprocesser. 
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Til fornyelse af marxismen, mener Negt i forlængelse af Karl Korsch, der stillede fordring om 

at den materialistiske historieopfattelse skulle anvendes på marxismen selv, at kravet om teoriens 

selvanvendelse dog må udvides til et: 

 

"krav om undersøgelser, der klargør, i hvilket omfang marxismen faktisk havde 

indflydelse på arbejderbevægelsens tilblivelses- og udviklingsproces, på 

klassekampens forestillingsverden, handlingsmotivationerne og strategier (for 

lederkadrer såvel som for masserne), i hvilken grad 

den greb produktivt ind i reale historiske aktioner som teori til vejledning af rigtig 

praksis, dvs. en praksis, der driver den revolutionære proces fremover. End så 

længe er kritiske undersøgelser af marxismens historie væsentlig et anliggende for 

teori-immanent dogme-historie; undersøgelser af arbejderbevægelsens reale 

historie er væsentligt en parti- og kongres-historie". (s. 42-42) 

 

Selv om også marxismebeskæftigelsen på universiteterne af nyere dato kritiseres for at være 

'teori-immanent' og dogmatisk, negligerer Negt på ingen måde, at forskning og formidling af (i 

7o'erne primært) "Kritikken af den politiske økonomi" er et udtryk for et legitimt 

indhentningsbehov. Sådanne studier har traditionsmæssigt været fortrængt, fordi "fascismen, den 

militante anti-kommunisme og den lange restaurationsperiode i Vesttyskland (har) ført til en 

udtørring af spektret for marxistiske problemstillinger i klassekampens praktiske sammenhænge, 

hvilket har umiddelbare tilbagevirkninger på universitetsmarxismen". (s. 21). 

Dette indhentningsbehov blev i den kritiske studenterbevægelses første fase, selv når det blev 

dækket ind ved "dogmatisk indøvelse i marxistisk tænkning" og i "den konsekvente anvendelse af 

de Marx'ske begreber (som 'varer', 'produktivt' og 'uproduktivt arbejde' 'klasse') på vilkårlige 

genstande" forstået som en befriende handling og åbnede perspektiver for erkendelsesprocesser der 

var lystbetonede, (s. 21-22). Men til gengæld:  

 

"Når tilegnelsen af marxismen bliver regulær genstand for 

undervisningsforanstaltninger med eksamenspapirer og præstationsræs (så) 

lægger den Marx'ske teoris epokale gestalt sig som et mareridt over 

læreprocesserne, et tryk, der yderligere forstærkes ved, at studenterne hos Marx 

lærer, at teorien væsentligt er en anvisning for videnskabelig forskning og politisk 
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handling, samtidig med, at de i stor udstrækning er udelukket fra begge dele". (s. 

22 mine understregninger). 

 

Negt gør opmærksom på, at det selv i de progressive undervisningsmiljøer på universiteterne 

udelukkende er indholdene, der forandres, hvorimod den borgerlige måde at tilegne sig viden på er 

blevet fastholdt. Selv om de studerende givet kan lære meget nyt gennem den karakteristiske 

'tyngdepunktsforskydning' (hen imod marxistisk-kritisk indhold i undervisningstilbuddene) består 

det egentlige problem i, at marxismens kritiske substans truer med at gå tabt: 

 

"Forbliver nemlig produktions- og tilegnelsesmåden for den Marx'ske teori 

uforandret, og det vil sige: fuldstændig bastet og bundet til den borgerlige 

offentligheds hele produktionsapparat og dennes udgrænsningsmekanismer, da vil 

- i samme grad som antallet af studenter, der er sluset igennem skolernes 

teknokratiske reguleringsmekanismer (og ofte kommer til universiteterne uden 

politiske forestillinger overhovedet) bliver øget - en fortiet opportunismes 

adfærdsmåde gribe om sig". (s. 22, mine understregninger). 

 

Også marxister, der underviser ved 'reformuniversiteterne' føler sig efterhånden dobbelt 

trængt. Dels af den tidligere 'selvvalgte' isolation som den marxistisk orienterede universitets-

intelligens, dels af den nuværende situation, hvor de måske aktivt har gået ind for at praksisrelatere 

studierne, sammenkoble forskellige projektorienterede studieforløb mv., men samtidig presset af de 

institutionelle forordninger og forsøg på teknokratiseringen. 

Den ø-tilværelse, som den Marx'ske teoriproduktion og udviklingen af den lever i, må opgives 

og gennembrydes, bl.a. fordi den alt for tydeligt sætter sine spor i læreprocesserne, hvor en 

sammenhængende forståelse totalt blokeres: 

 

"Hvorledes skal f.eks. den lærerstudent, der om morgenen overværer em 

foranstaltning i pædagogik om studieforløbs finstruktur, baseret på traditionel 

indlæringsteori, der midt på dagen går til forelæsning om lingvistik og om aftenen 

ser sig nødsaget til at følge varekapitlets kringlede argumentation, hvordan skal 

denne student sætte disse til dels ret antagonistiske teoristykker sammen i 

hovedet?" (s. 23). 
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Under de nuværende samfundsmæssige og institutionelle betingelser falder, for de studerende, 

de umiddelbare erfaringer og interesser og den institutionelt betingede teoriudvikling og 

teoriformidling mere og mere fra hinanden. Den grøft der adskiller de umiddelbare hverdags-

erfaringer og teori lader sig kun sporadisk og individuelt springe over gennem politisk aktivitet. 

Ganske vist har både venstreorienterede lærere og studenter i mange tilfælde en bevidsthed 

om nødvendigheden af at formidle mellem de to niveauer, men indtil nu, mener Negt, har en dialek-

tisk formidling mislykkedes og har afgivet forfaldsprodukter. (Forfaldsprodukter der ekstremt viste 

sig i begyndelsen af 70'erne f.eks. i den abstrakte polaritet mellem "Kapitallogikere" og tilhængere 

af 'gruppedynamik'). 

 

Forudsætningen for at kunne bestemme mulighederne for den nødvendige formidling er at 

man 'holder to ting klart fra hinanden': 

På den ene side teoriudviklingen og systematisk produktion og tilegnelse af erkendelse. 

Denne teoriudvikling går tilbage til erkendelsesledende interesser i praksis, men er samtidig et 

produkt af en produktionsmåde, der er baseret på arbejdsdeling og som har sig egen lovmæssighed. 

På den anden side den eksemplariske didaktik, der tager sit udgangspunkt i studenternes 

umiddelbare behov, interesser, konflikter, fremmedgjorte bevidsthedsformer, forklarer dem, driver 

dem videre i deres ambivalensen og modsigelser, tvinger dem frem til et formidlet niveau. (s. 24) 

Hidtil mener Negt at det har vist sig at være noget af en illusion at teoriudviklingen skulle 

kunne forbindes direkte med studenternes interesser. For som han eksemplificerende anfører: 

 

"(...) i enhver læreforanstaltning opstår mindst en gang en kollektiv protest med 

spørgsmålet: hvad har Kant, hvad har Hegel, hvad har Max Weber at gøre med 

vore interesser? Som regel viser det sig så nødvendigt med en ret skolastisk 

argumentation for at tegne den nødvendige, om end aldrig så formidlede, 

sammenhæng. Den kendsgerning, at der her overhovedet blev fornemmet en 

mangel viser, at erkendelsesinteresserne endnu ikke fuldstændigt er havnet i 

affaldsspanden. Men for at kunne tilfredsstille dem, kræves der en konkret 

differentiering af didaktiske dimensioner. Disse har deres egne regler, bestemt af 

de respektive genstande". (s. 24, mine understregninger). 
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Ved selve den eksemplariske undervisning forstår Negt dernæst følgende: Foranstaltninger, 

der har en indfaldsproblematik, der betinges af studenternes interesser, erfaringer og deres 

'kognitive associationshorisont'. 

Hvis dannelsesprocesserne overhovedet skal frembringe læringsmotivationer, må de passere 

igennem studenternes mere eller mindre fremmedgjorte bevidsthedsformer. Hvis studenterne blot 

konfronteres med 'den rigtige bevidsthed', bibeholder de fremmedgjorte bevidsthedsformer deres 

materielle træghed og "det bliver til et spørgsmål om tid, før det ældre lag bryder frem igen. også på 

det didaktiske niveau viser der sig her et grundproblem for vesttyske intellektuelle: de har sjældent 

problemer med sandheden, men vel nok store problemer med den umiddelbare virkelighed". (s. 25) 

 

Negt mener det ville være fejlagtigt at fastgøre de eksemplariske undervisningsformer, som er 

udgået fra de studerendes hverdagserfaringer alene til en betragtning af disse institutioner og 

organisationer, hvor erfaringer er blevet indhøstet. 

Selv om familie, skole, universitet præger studenternes bevidsthed i væsentlig grad, må der 

vægtes på at "det totale samfund hele tiden (er) til stede i disse institutioner på en særlig måde, 

gennem særlige love, regler, repressioner, f.eks. kapitalen, staten". (s. 26) 

Det betyder at den eksemplariske indlæring ved universiteterne må bestå i: 

 

"at umiddelbare erfaringer og interesser tilbageføres i væsentlige 

erfaringsbetingelser, i en proces af aftagende abstraktion, og i princippet med 

studenternes associationer som ledetråd. Den eksemplariske udvikling af en 

genstand betyder altid tendentiel nedbrydning af akademisk arbejdsdeling". (s. 

26, mine understregninger). 

 

Negt påpeger at det i denne sammenhæng har været/er et stort problem med de universitære 

dannelsesprocesser i forhold til en projektorientering. Hidtidige erfaringer, mener Negt, viser at 

udviklingen af egne projekter kun sjældent lykkes. 

I reglen har det samtidigt medført en overbelastning af studenterne. Tilføjer man dernæst den 

forventning, at projekterne skal yde formidlingsarbejdet mellem teori og praksis, sanselig anskuelse 

og forstand, universitet og dagligliv kan resultatet for de studerende blive et 'mareridt' eller, som 

Negt siger i forlængelse af Wagner, resulterer i en 'frodigt vækst af bluff-teknikker'. 
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Ud fra disse erfaringer og ud fra det nødvendige i at 'passere igennem de fremmedgjorte 

bevidsthedsformer og interesser' studenterne umiddelbart har, mener Negt det kunne være frugtbart 

at knytte an til allerede afsluttede forskningsarbejder, som har fungeret skoledannende inden for 

socialvidenskaberne. 

Dette kunne medføre at studenterne i snævrere og kontrollerbare sammenhænge blev indført i 

de videnskabelige produktions- og interpretationsprocesser. 

 

"Tager man projekter fra de borgerlige socialvidenskaber betyder det, at man på 

dette niveau kan knytte an til falsk, men realistisk bevidsthed således at man 

reflekteret kan bevæge sig ind i denne bevidstheds kraftcentrum, for derved at 

opbryde den i dens hverdagsform. Kritik kan bedre materialisere sig her end over 

for genstande, der på grund af deres kompleksitet eller deres historiske 

spændvidde kun tillader formidling af overbliks viden". 

 

Eksemplariske læreprocesser må bidrage til dannelse af historisk samtidsbevidsthed. Herudfra 

opstår spørgsmålet om, hvilke historiske projekter, der er nødvendige for at klargøre samtidige 

problemer, og: 

 

"Her må det samtidig blive synligt på hvilken måde forgangen viden bidrager til 

forandring eller gennem tildækning af bestemte sammenhænge udvider de 

herskende magters okkupationsfelt". (s. 27). 

 

For Negt bliver en uundgåelig forudsætning for disse, også af ham selv erklæret, 

fragmentariske overvejelser: at teoriudvikling og teoriformidling får en eksplicit stilling i 

uddannelsesprocesserne. Teorien kan ikke blot forbeholdes de senere semestre. 

 

"Teori, der her forstås som marxistisk teori, og eksemplarisk didaktik har sine 

egne love, alligevel taber begge deres substans i læringsprocesser med studenter 

og højskolelærere, hvis de ikke formidles til hinanden". ( s. 27). 

 

Alt dette munder for Negt ud i at han aktuelt kun ser to grundlæggende forskellige typer af 

undervisningstilbud: eksemplariske kurser og teorikurser. (Teorikurser, der f.eks. tematiserer den 
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sociologiske tænknings historie, positivisme-værdifriheds-striden mv. også på grundtrin i 

undervisningen). 

Hvad angår selve teoriudviklingen, så fører der ingen vej i erkendelsesprocessen fra "Kapital-

logikken" til de umiddelbare erkendelser. Men: 

 

"siden processen med at forny marxismen er begyndt de gamle 

overføringsskabeloner er opbrudt, gives der håb for, at rekonstruktion af den 

marx'ske samfundsteori og dens historie også opdager de brudsteder, hvor hele 

virkelighedsområder blev udgrænset fra marxismen og dermed overladt til de 

borgerlige enkeltvidenskaber - og dermed værdiforøgelsesinteressens 

okkupation". (s. 28, mine understregninger). 

 

De universitetsdidaktiske overvejelser afslutter Negt med at opstille nogle teser, som her skal 

gengives i let forkortet udgave: 

 

1) En marx-didaktik, der abstraherer fra den marx'ske samfundsteoris indholdsmæssige problemer, 

er umulig. Da enhver indføring i marxisme kræver problematisering, er det udsigtsløst at køre Marx 

ind i en finmasket læreplan, der opererer med indlæringsmål og kontinuerlige indlæringstrin. 

 

2) I de vesttyske grupperingers Marx-reception har der været overvægt af fremstillingslogik i 

forhold til den marx'ske forskningslogik. Det har været berettiget (ud fra indhentningsbehovet) at 

overvinde de indsnævringer og forfalskninger af marxismen i efterkrigstiden ved en konsekvent 

tilbagevenden til originalteksterne. Imidlertid har de fremstillings-logiske deduktioner efterhånden 

fået den funktion at kompensere for politisk usikkerhed og vildrådighed, og har skabt en 'sikkerhed 

inden for en ejendommelig, af væsens-logiske bestemmelser præget realitet, der åbenbart ikke 

længere behøver nogen konfrontation med den fremtrædende virkelighed'.  

I forhold til originalteksterne (og deres samtid) er virkelighedsstoffet imidlertid ændret og: 

 

"I det øjeblik, hvor den af Marx, udfoldede dialektik i forholdet mellem 

forsknings- og fremstillingsmåde ikke længere angår det samme virkelighedsstof, 

opstår faren for, at det gennemsigtige skin af en "konstruktion a priori" 

forvandles til en virkelig apriorisk konstruktion'. For "stoffets liv" holder sig ikke 
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levende over et århundrede, det må tværtimod stadig på ny tilegnes i detalje, skal 

den af Marx eksemplarisk udviklede dialektik mellem forskningsmåde og 

fremstillingsmåde beholde sin erkendelsesværdi. Dette stof kan imidlertid kun 

indvindes gennem en analyse af den til enhver tid historiske samtid". (s. 58, mine 

understregninger). 

 

3) Enhver kritisk lekture af Marx og Engels må begynde med samtidens historiske problemstillinger 

og med historiske erfaringer. Det deduktive forhold til marxismen ødelægger den levende tænkning 

og diskriminerer allerede på forhånd hypoteser, problemer og åbne spørgsmål. 

 

Det er ligegyldigt, fra hvilket punkt Marx' og Engels skrifter bliver læst, for alle 

udgangspunkter fører til de centrale kategorier, ganske vist i forskellige vægtninger. 

"De forskellige erkendelsesgenstande har forskellig nærhed til kritikken af den politiske 

økonomis kategorier: for øvrigt er jo kritikken af den politiske økonomi ikke i traditionel forstand at 

forstå som 'økonomi', som specialvidenskab, men som samfundsteori. 

Hertil kommer, at den marx'ske teori ikke objektivt og entydigt påpeger hvad der er vigtigt og 

uvigtigt for os i en bestemt samfundsmæssig situation og under bestemte historiske betingelser" (s. 

59, Negts egen understregning). 

 

Problematisering og perspektivering af Negts synsvinkel; teser og konklusioner. 

 

I "Overvejelser til en kritisk Marx-Engels lekture" forsøger Negt, som det er fremgået, en 

kritisk sammenholdning af de samfundsmæssige og institutionelle betingelser, de marxistiske 

teoriudviklinger og formidling i en universitets-undervisningssammenhæng. 

Han lægger undervejs i redegørelsen mest vægt på en karakteristik af den marx'ske teoris 

udvikling, dens historiske og aktuelle positioner og vanskeligheder, og er her primært fastholdt for 

sine didaktiske overvejelser og konklusioner. 

I lighed med gennemgangene under de forrige analysetyper har jeg så vidt muligt - holdt mig 

nær op af 'repræsentantens'/Negts egen fremstilling, ord- og begrebsvalg, fremdraget 

argumentations- gangen og eksemplificeret meningsytringen. 

Således er det her hos Negt (i lighed med Wagners bidrag) fremgået at bidraget er meget 

præget af sin tid (begyndelsen af 7o'erne) med skarpe kritikker mod den dengang aktuelle 'Kapital-
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logiske fase' og skrevet ind i den vesttyske sammenhæng, med eksemplificeringer fra forholdene på 

de vesttyske universiteter 

Trods mange lighedstræk kan vi ikke på alle måder overføre Negts 'erfarings-' reference- 

eksempelmateriale til den danske udvikling (det får betydning for diskussionen om de danske 're-

formuniversiteter' og universiteternes projektorientering). 

 

Lad mig med det samme gøre kort proces overfor et par af de åbenlyse problematiske aspekter 

ved Negt's fremstilling: Han er i sin fremstilling af den eksemplariske indlæring tvetydig, der er 

ikke så helt få fortolkningsmuligheder når/hvis man ville nærme sig selve den pædagogiske praksis. 

Negts 'pludselige' pragmatisme når de to grundlæggende typer undervisningstilbud etiketteres som 

'eksemplariske kurser og teorikurser' hjælper os ikke stort i forhold til en begribelse af de problem-

komplekser der var afsættet. 

Ligeledes forekommer den kritiske omtale af projektorienteringen og den, igen pragmatiske, 

konklusion Negt drager, nemlig studier i 'andres' afsluttede forskningsprojekter lidt misvisende i 

forhold til andre mulige fortolkninger/konklusioner der er lagt op til. 

Det er afgjort ikke i det undervisningskonkrets - eller i en pædagogisk-organisatorisk 

konsekvensdragnings-styrkerne i Negts didaktiske tænkning ligger. Det er næppe heller det centrale 

i Negts udgangspunkt og fremstilling. 

Det centrale, og styrkerne herved, som jeg i det følgende snarere skal kommentere, ligger på 

et andet niveau og er egentlig ikke af Negt selv ekspliciteret som 'meninger' i det her gengivne, men 

eksisterer som synsvinkel, bagvedliggende kriterier for udvælgelse af eksempler, kommentarer mv. 

Det centrale i synsvinkel, angrebsvinkel (eller lidt dybere liggende ved den tænkning der 

herigennem signaleres) kan fremkaldes ved igen at stille spørgsmålet: hvori bestod så 

subjektorienteringen og den didaktiske refleksion i hævdelsen af en 'marx-didaktiks' nødvendighed. 

Det forekommer ikke helt rimeligt at dele op i subjekt-orientering og didaktisk refleksion; det 

skal nemlig vise sig at være en vigtig pointe at den didaktiske refleksions centrum er 

subjektorienteringen (en subjektorientering i bevidstheds-sociologisk forstand) og den 

bevidsthedssociologiske subjektorienterings konsekvens er den didaktiske refleksion. Opdelingen 

holdes for at vise bestanddelene i den sammentænkning Negt kan siges at foretage. 
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Subjektorientering i bevidsthedssociologisk forstand 

 

Negt foretager i og under sin fremstilling, med en subjekt-orienteret synsvinkel, en 

sammenkædning og en sammenstænkning over flere niveauer. Negt (gen-) indsætter 'den subjektive 

faktor' set ud fra sin historiske samtid.  

1) i forhold til det marxistisk videnskabelige, udviklingen af den kritiske teori (et 

teoriudviklingsperspektiv eller, om man vil: et fagligt videnskabeligt perspektiv)  

2) i forhold til teoriudviklerne selv: den kritiske intelligens og  

3) i forhold til teoriudvikling og teoriformidling i en undervisningssammenhæng.  

Jeg skal give et par eksempler på at denne (gen-) indsættelse af 'den subjektive faktor' 

forekommer på de nævnte tre niveauer; dernæst eksemplificere hvori sammenkædningen mellem 

niveauerne består og hvilke krav, kritikpunkter og konsekvenser der drages. 

Om 1) teoriudviklingen, det historiske fornyelsesarbejde af den marxistiske videnskab og dens 

genstandsfelter, redegør Negt for tre stadier i fornyelsesarbejdet og fastholder eksempelvis om det 

andet stadium (hvor vi befinder os i 1920'erne 30'erne) erfaringen af følgende modsigelse som 

afgørende: På den ene side den marxistiske politiske økonomis udsagn, der rettede sig mod en 

kapitalistisk krisesammenhæng, proklamerede situationen moden for revolutionær omvæltning, 

mens de reelle magtforhold på den anden side bevægede sig i en for arbejderklassen ugunstig 

retning. Dernæst kommenterer Negt: 

 

"Intet under, at Wilhelm Reich og mange andre, der mistroede den politiske 

økonomi som samfundsanalytisk grundvidenskab, var af den overbevisning, at 

den officielle Marx'ske teori ikke havde begrebet de subjektive betingelser for 

revolutionær og kontra revolutionær handling, ikke havde begreb for socialisation 

og empirisk bevidsthed, eller masserne reale erfaringer og livssammenhænge, og  

derfor var forstenet til abstrakt utopi". (s. 34, min understregning). 

 

Senere om det tredie stadium (hvor vi befinder os i begyndelsen af 7o'erne med den 

'kapitallogiske' fases venden tilbage til originalteksterne) forfølger Negt den marxistisk videnskabe-

lige berøringsangst overfor empiriske materiale, konkrete erfaringer og livssammenhænge og 

eksempelficerer undervejs igen til genstandsområdet 'arbejdernes erfaringer, bevidsthedsblokeringer 

og adfærdsmåder' som et udgrænset genstandsområde: 
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"Dette deficit i den traditionelle marxistiske teori lader sig ikke undskylde med, at 

man ikke har kunnet komme ind i bedrifternes beslutningscentre, eller ved at der 

manglede økonomiske midler til sådanne undersøgelser, årsagen er snarere, at 

dette genstandsområde ikke havde nogen plads i den traditionelle marxismes 

teorisammenhæng, eller hvad der kommer ud på det samme: det har stadig den 

samme stilling, det samme udviklingsniveau, den samme differentierings-grad som 

hos Marx og Engels, genstandsområdet er altså med de metoder og erkendelser, 

der svarer til dette niveau, gennem den reelle udvikling sunket ned til en tilstand 

af før videnskabelige antagelser". (s. 39). 

 

(I den sammenhæng citaterne tages fra er der naturligvis flere pointer der her må stå 

ukommenteret hen, f.eks. den ikke uvigtige at for Marx/Engels forelå realobjekterne for de påpeg-

ede nødvendige differentieringer ikke som historisk realitet, og derfor måtte 'originalteksterne' have 

'lav' differentierings-grad uden af den grund at være 'naive'. I den aktuelle situation er 

realobjekterne historisk konstaterbare som sådanne, men udgrænses teoretisk marxistisk 

kategorialt). 

Negts subjektorientering viser sig altså på teoriudviklingens niveau som et krav om (gen-) 

indsættelse af den 'subjektive faktor' som teoretisk og empirisk genstandsområde, og herudfra føres 

den politiske kritik af at dette genstandsområde historisk er blevet overladt til de borgerlige 

enkeltvidenskaber og har efterladt den marxistiske videnskab i en teori-immanent isolation og i en 

politisk isolation. Skulle dette genstandsområde gives navn, hvad man jo skal vare sig for fordi det 

dernæst kunne opfattes som endnu en enkeltvidenskab, så kunne det være bevidsthedssociologi, 

eller om man vil: en vigtig dimension af samfundsteorien kunne være den bevidsthedssociologiske. 

 

Dernæst viser Negts subjektorientering sig i forhold til begribelse og omtale af 2) 

teoriudviklerne selv, den kritiske intelligens, (gen.-)indsat som 'subjektiv faktor' i forhold til deres 

samtid, de samfundsmæssige og institutionelle betingelser de lever under og den videnskabelige 

socialismes forhold til erkendelse og handling, til forestillinger om 'erfaret uret', 'utopiske håb'. 

Hvis den videnskabelige socialisme er produktionssted for erfaringer, fremholder Negt, er det 

kun borgerligt udgrænsende at benævne en inddragelse af den kritiske intelligens' egne erfaringer, 
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historiske placeringer, politisk-moralske holdninger, indignationen etc. som (i negativ forstand) 

'rent subjektivisme'. 

Subjektorienteringen på dette niveau viser sig hos Negt som en kritik af denne udgrænsning 

og i et krav om begribelse og indplacering af den kritiske intelligens som (også i bevidst-

hedssociologisk objektiv forstand begrebet som:) 'Handlende subjekter'. Herunder selvsagt en 

kritisk begribelse af disse handlinger og intelligensens rolle. 

Indtil nu, med de to nævnte niveauer, er det måske så som så med det 'enestående' i Negts 

fremstilling og subjektorienterede synsvinkel. 

 

At Wilhelm Reich (og andre med ham) kritiserede datidens marx-ortodoksi for 'økonomisme' 

kan man - om man læser Reich- selv hurtigt forvisse sig om (f.eks. i "Fascismens Massepsykologi" 

1974 s. lo ff.). 

At der dengang som siden hen op gennem 7o'erne har stået diskussion om den 

økonomikritiske analyses faktiske forklaringsevner i forhold til 'det bevidsthedsmæssige' og 

'subjektive' område, behøver man næppe gå til Negt for at blive orienteret om. At 'intelligensens 

rolle' til stadighed står på de politiske diskussioners dagsorden, men bærer forskellige debat-navne 

vidner også de sidste tiårs udvikling i studenterbevægelsen (og andre bevægelser) om. 

 

Stoppede vi den nødvendige subjektorientering her med indkredsninger på disse niveauer og 

forsøgte vi en pædagogisk konsekvensdragning, så ville vi - reflektorisk - stå hvor vi allerede længe 

har stået og omsætte de nævnte genstandsområder til forsknings-fag- og undervisningsfelter med 

'Marxistisk samfundsteori', 'bevidsthedssociologi', 'Arbejderbevægelsens historie', 'Socialhistorie' 

etc. etc. som discipliner og lærestof. og for den sags skyld også tematiseringer af 'intelligensens 

rolle' og 'den subjektive faktor' som fagrelevant lærestof. Men uden at det af den grund i didaktisk 

reflektorisk forstand kunne siges at repræsentere en subjektorientering. 

Pointen er, ved Negts fremstilling, at han faktisk ikke stopper subjektorienteringen på de 

førstnævnte niveauer. Negt fortsætter subjektorienteringen, i samme bevidsthedssociologiske 

forstand som hidtil anført, og lader den omfatte en indkredsning af den 'subjektive faktor' der i en 

undervisningssammenhæng skal formidles til (for og med). Her: de studerende. 

 

Det Negt dernæst lægger op til, og som han mig bekendt (desværre) må siges at være 

'enestående' for, er den nødvendige sammenkobling der sker (kan ske) når vi bevæger os ind på 
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formidlingsaspektet og netop anskuer formidlingen i sin dobbelte betydning. Dvs. som nævnt, 

anskuer såvel formidlingen mellem teori og empiri, formidlingen mellem teoridannelser, som 

formidlingen i en undervisningssammenhæng. 

I forhold til 3) teoriudvikling og formidling i en undervisningsmæssig sammenhæng støder den 

marx'ske teori (og også den videnskabelige socialisme når den fastholder fordringen at være 

produktionssted for erfaringer) ind i en institutionelt betinget formidlingsproces hvor 'teori' står over 

for de studerendes subjektive erfaringer, interesser, hele deres 'kognitive associationshorisont'. 

Der er altså ikke 'blot' tale om en elevorientering i forbindelse med et sæt pædagogiske 

overvejelser over hvilke fag-emneområder formidles nu bedst, hvordan og hvornår, men mere 

grundlæggende tale om at bestemme (begribe) de studerendes bevidsthed og erfaringer som et 

nødvendigt udgangspunkt for overhovedet at begribe formidlingens substans og eventuelle 

erkendelsesmæssige/handlingsmæssige resultater. Det vil sige der foretages endnu en 

subjektorienteret bevidsthedssociologisk indkredsning som en forudsætning for en didaktisk 

dimensionering, med konkret diffenrentiering (der må have 'hver sine regler bestemt af de 

respektive genstande'). 

Den ny-udnævnte 'genstand' - de studerendes bevidsthed, erfaringer, kognitive 

associationshorisont, kræver en teoretisk og empirisk følsomhed, som netop ikke traditionelt eller 

pr. definition er kategorialt dækket ind af 'teorien' - tværtimod fremprovokerer bruddet mellem de 

forskellige erfaringsverdener endnu en kritik af 'teoriens' berøringsangst og immanens. 

Således er subjektorienteringen den didaktiske refleksions kraftcentrum samtidig med at den 

bevidsthedssociologiske (og også empiriske) subjektorientering er forudsætningen for den 

didaktiske refleksions dimensioneringer. 

 

Den didaktiske refleksion 

  

De didaktiske principper og de konsekvenser Negt drager er ikke et tilført aspekt, men en del 

af sagen selv. Derfor lader indholdsbestemmelsen af de didaktiske principper, som i dette tilfælde 

forholder sig specifikt til de højere uddannelser/universiteterne sig heller ikke umiddelbart løsrive 

fra denne sammenhæng. 

Det ville være meget betænkeligt om man til eksempel ophøjede Negts konklusioner omkring 

de to typer undervisningstilbud (teorikurser og eksemplariske kurser) til den konkrete bestemmelse 

og formgivning af eksemplarisk undervisning. Endnu mere betænkeligt ville det være at ophøje og 
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anvende Negts begreb 'marxdidaktik' til det nye samle-begreb, der kunne siges at erstatte et fra de 

tidligere 70'ere kendt samle-begreb 'marxistisk pædagogik'. De har nemlig ikke særlig meget med 

hinanden at gøre. 

 

Selve didaktik-begrebet forstår Negt i sin bredeste betydning, nemlig som teoretiske og 

empiriske overvejelser over formidling (erfaringsformidling og de samfundssatte og institutionelle 

betingelser herfor) overhovedet og altså ikke kun som teori og overvejelser i forhold til en 

pædagogisk praksis. 

Til gengæld går betegnelsen (i modsætning til betegnelsen 'marxistisk pædagogik' (note 5), 

specifikt på formidling af marxismen, og er her inkorporeret i Negts teser og krav til 

levendegørelsen af den marxistiske videnskab, teoriudvikling og handlingspotentialer og en del af 

den påpegede nødvendighed af at ophæve denne teori-udviklings isolation fra 'de virkelige 

livssammenhænge'. 

Samlebegrebet for den (mulige) universitets-pædagogiske praksis er: eksemplarisk didaktik 

og eksemplarisk undervisning. 

 

Følger vi gangen i Negts argumentation (og forsøger at skue igennem 

uklarheder/tvetydigheder - se de store linjer i hans skitseagtige opstillinger) så får vi et indtryk af, at 

når Negt selv tænker de didaktiske principper ind i en undervisningssammenhæng inden for det 

statslige institutions- og uddannelsesfelt, så modificerer han det idealistiske og absolutistiske islæt, 

som nogle af hans anvendere og debattørers, der har taget udgangspunkt i "Sociologisk fantasi og 

eksemplarisk indlæring) har lagt for dagen, f.eks. i debatten om 'erfaringspædagogik' (note 6). 

Negts egne formuleringer peger i retning af, at han primært forstår det 'at tage udgangspunkt i 

deltagernes erfaringer' som et bevidsthedssociologisk fundament til begribelse af formid-

lingsprocessens og læreprocessens substans, der dernæst for selve den pædagogiske tilrettelæggelse 

kan fungere som 'rettesnor' for hvordan det faglige indhold kan udvælges, behandles og 

problematiseres. Men til det sidste gives ingen konkrete retningslinjer for en opstilling af en 

'finmasket læreplan'. 

 

"Med eksemplarisk undervisning forstår jeg foranstaltninger der har en 

indgangsproblematik, der betinges af de hos studenterne givne interesser, 

erfaringer og af deres kognitive associationshorisont ... 
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Det er indlysende, at ikke alle individuelle interesser og behov kan komme i 

betragtning selv i (en) løs form for objektivering, men det er heller ikke kun 

interesser, der her står til 

debat, men hele den kognitive associationshorisont, som der må gås ud fra, og 

som i første omgang må begribes fænomenologisk ... 

Det ville være forkert at fastgøre de fra hverdagserfaringer udgåede eksemplariske 

undervisningsformer til betragtninger af de institutioner og organisationer, i hvilke 

de blev indvundet, f.eks. familie, skole, universitet ..." (s. 25-27) 

 

Negt definerer i sit diskussionsbidrag ikke sine begreber; hvad der egentlig mere præcist er 

indeholdt i 'den kognitive associationshorisont' står hen i det uvisse, men det forekommer mig at 

følgende fortolkning er brugbar: 

Studenter har indhøstet erfaringer fra forskellige institutioner og 'rum': 

uddannelsesinstitutioner, familie (og familierum), fritiden kammeratskabsgrupperne (måske oplevet 

som 'frirum') event. foreningsaktiviteter, bevægelses-aktiviteter, eventuelt politiske aktiviteter. 

Typisk vil den studerende også have erfaringer fra arbejdsmarkedet, dog kun i form af en 

løsere tilknytning som sommer-feriearbejde. Studenter har som det typiske befundet sig inden for 

uddannelsessystemet det meste af deres liv - det er altså et af de primære erfaringsrum. Således vil 

netop uddannelsesinstitutionerne være rammesætter, styre og sætte grænser for, studerendes 

associationshorisont. 

Studerendes kognitive associationshorisont vil have en bredde, en spændvidde, subjektivt 

defineret af deres allerede indhøstede skoleerfaringer og nuværende universitets-erfaringer, 

objektivt defineret af uddannelsesinstitutionernes samfundsmæssige funktion. 

De studerendes sociale miljømæssige baggrund vil, tager vi det i meget grove træk, fungere 

som stabilisator af denne associationshorisont og dennes spændvidde eller fungere som kilde til 

brud og udvidelse af associationshorisonten, som uddannelsesinstitutionen/systemet sætter. 

 

Opdragelsesbetingelserne for de studenter, der kommer til de højere uddannelsessteder med 

en akademiker-familiebaggrund (eller anden højere mellemlagsbaggrund) vil lægge op til en stadig 

bekræftelse af uddannelsessystemets normer, værdier og cementere associationshorisontens 

grænser. 
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Betingelserne for de (relativt få) studenter, der kommer til de højere uddannelser / 

universiteterne med en arbejderfamilie-baggrund, vil medføre stadige normkonflikter og brud og 

fungere som en konfliktfyldt udvidelse af associationshorisonten. 

Men samtidig er en i institutionel forstand 'vellykket skolegang' en absolut forudsætning for at 

studenten med arbejderklassebaggrund overhovedet blev student. 

Dette kan have medført at disse studentergrupper, som en del af en overlevelsesstrategi, har 

forsøgt at stabilisere grænserne (og udvidelsen bliver dernæst en indsnævring til) de 

institutionsproducerede måder at erfare, erkende og handle på. 

Begrebet 'kognitiv associationshorisont' skal næppe forstås eller anvendes som et empirisk 

begreb i striks forstand, så langt snarere som et analytisk begreb og et meta-begreb i forhold til 

erfaringsbegrebet. 

Således må de specifikke erfaringer (og erfaringsdannelser) mere grundlæggende ses i forhold 

til de konstituerende træk ved den kognitive associationshorisont, dennes spændvidde/grænser, som 

i forhold til de forskellige 'erfaringsrum' sætter sig igennem som parallelle(i sit udtryk indbyrdes 

opsplittede) 'sprog' ('hverdagssprog' / 'teoretisk sprog/akademisk sprog') (omgangs-adfærdsformer) 

(universitetsadfærd' / 'fritids-kammeratskabsgruppeadfærd') mv. som gennem sin parallellitet 

signalerer brud og modsætninger mellem 'erfaringsverdenerne'. 

'Den kognitive associationshorisont' refererer altså til studenternes/elevernes/deltagernes 

totale erfaringsbaggrunde og til den indbyrdes opsplitning der er mellem de steder 'man gør sig sine 

erfaringer' (til definition af selve erfaringsbegrebet kan der henvises flere steder, f.eks. Negt/Kluge 

1972/74), og det refererer til de basale muligheder/begrænsninger for at erfare, erkende, forstå. 

 

Hermed vises der altså tilbage til både den tidligere familiære socialisation (den såkaldte 

primære socialisation) og den skolemæssige (den såkaldt sekundære) og de samfundsmæssige 

betingelser herfor. 

Målet med den eksemplariske undervisning, der knytter an til den kognitive 

associationshorisont er, at "de umiddelbare erfaringer og interesser tilbageføres i væsentlige 

erfaringsbetingelser". 

 

Hvad der herigennem er fremhævet er alene nødvendigheden for den eksemplariske 

undervisning af at forholde sig til de konkrete udtryk og de fundamentale betingelser for deltagernes 

associationshorisont og med denne som ledetråd er det målet, i en ideel formulering af princippet, at 
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genskabe forbindelsen i deltagernes bevidsthed mellem umiddelbare interesser, erfaringer og 

konflikter og de samfundsmæssige faktorer der har fungeret konflikt- og erfaringsproducerende. 

 

Hvor Negts teorier (Negt/Kluge 1974, Negt 1971/75, 1978) teser og synsvinkler efter min 

vurdering klart fungerer som et bidrag til forståelse af de samfundssatte betingelser for 

erfaringsdannelser, for de forskellige institutioner og 'erfaringsrum' som produktionssteder for 

erfaringer, klart bidrager til en bevidsthedssociologisk subjektorientering (der også som sådan er 

empirisk konkret orienteret omend Negt som oftest selv blot foretager skitsemæssige 

indkredsninger) og i det her gennemgående diskussionsbidrag klart bidrager til en didaktisk refor-

mulering af den kritiske teoris udvikling og formidling, må man i denne bevidsthedssociologiske og 

didaktiske analysetype gå forgæves med spørgsmål vedrørende de undervisningskonkrets 

pædagogisk-handlingsorienterede aspekter. 

Med et i øvrigt yderst relevant spørgsmål som: hvordan inddrages og bearbejdes i den givne 

pædagogiske situation 'erfaringer', 'konflikter' etc., ville man for så vidt gå forgæves. 

 

I den Negt'ske sammenhæng må man lade sig nøje med de mere almene udsagn som f.eks. 

"dannelsesprocesser må, hvis de overhovedet skal frembringe læringsmotivationer passere gennem 

disse mere eller mindre fremmedgjorte bevidsthedsformer og interesser", opbryde dem i deres 

hverdagsform" - og/eller lade sig nøje med de nævnte konkrete, men pragmatiske konklusioner. 

 

Det skal ikke ligge Negts formidlere og videreudviklere herhjemme til last at de ikke har villet 

lade sig nøje... (og derfor selv har forsøgt - det være sig ud fra en børnehave, folkeskole, 

gymnasium, universitet, eller anden institutionel undervisningsmæssige sammenhæng - en mere 

detaljeret formning af en 'intenderet praksis' undervisningskonkrets aspekter). 

Men om den inddragelse af den Negt'ske eksemplariske indlæring, der gennem Illeris' 

projektpædagogiske, modkvalificerende, alment didaktiske sammenhæng stod centralt (se den tidli-

gere gennemgang, kap. 4), kan det undre at formidlinger og videreudviklinger synes at blive 

foretaget på bekostning af netop den bevidsthedssociologiske subjektorientering og den didaktiske 

dimensionering, som forekommer at være det banebrydende, erkendelses skabende og politiske hos 

Negt. 

Hvis man nemlig lod Illeris' definition og reflektioner over 'deltagerstyringens dialektik' 

påvirke af Negts bevidsthedssociologiske synsvinkel, så kunne vi for det første ikke lade os nøje 
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med Illeris' omtaler af deltagernes/elevernes forudsætninger som 'mangelfulde', 'uhensigtsmæssige 

modstandsformer', 'hindringer', 'problemerne med deltagernes venden ryggen til systemet' som de (i 

logisk forstand) negative bestemmelser og henvisninger disse er. Vi måtte i det mindste kræve en 

positiv, en kvalitativ indholdsmæssig, bestemmelse af hvori disse prægninger fra de tidligere 

skoleår, hvori vægringer og venden systemet ryggen faktisk består. Dvs. betragte skole / 

gymnasium mv. som produktionssted for erfaringer og bestemme disse erfaringer/forudsætninger, 

som en del af børn/unges erfaringer med institutioner og institutionaliserede læreprocesser. 

(Hvis der herudfra anlægges et subjektorienteret institutionskritisk perspektiv, så ville jeg 

afgjort mene at det er fremprovokeret ikke af lærerens indsigter, klogskab og iver for at belyse de 

samfundsmæssige aspekter, men af elevernes såkaldt defensive holdning, af elevernes realitetssans 

og dobbeltstrategier, af børn og unges indsigter og erfaringer. Det er nutidens børn og unge, børn af 

'institutionssamfundet', der er kloge på institutioner og konsekvenser. Det er dem der ind imellem 

alt andet en defensivt afgiver erfaringer som et 'nej til institutionel pædagogisk omklamring', det er 

deres erfaringer og indsigter der står i et - måske tidssvarende provokatorisk radikalt - 

modsætningsforhold til lærer-voksengenerationens langt mere ureflekterede - måske utidssvarende - 

tillid til og identifikation med institutionerne. Den pædagogiske og politiske betydning heraf må 

kunne tematiseres via spørgsmål inden man besværgende udnævner 'vægringer' som 'uhensigts-

mæssige'. Det er muligt de er det, men det er pokkers kompliceret hvem/hvad de er 

uhensigtsmæssige for). 

 

Dette fører os over i at vi ikke kan lade os nøje med Illeris' indsnævring af perspektiveringen 

af deltagerstyringen til at skulle 'modvirke problemerne med deltagernes venden systemet ryggen'. 

Også i forhold til anvendelse af Negts principper og synsvinkler i metodisk-analytisk 

henseende er der tilsyneladende sket en indsnævring. 

Negt var/er selv den første til at beklage de didaktiske princippers almengørelse, den første til 

at fremholde kravet om en empirisk tilnærmen sig de faktiske institutionelle og objektive-subjektive 

betingelser for erfaringsdannelser som udgangspunkt. (se. f.eks. "Sociologisk fantasi og 

eksemplarisk indlæring s. 33-34 og s. 36-38). Den beklagelse citeres Negt for - og så langt er 

'anvendere' og 'kilde' tilsyneladende enige. 

 

Men mens lærere/pædagoger, forskere eller pædagogisk interesserede, tilknyttet det statslige 

uddannelsessystem har gjort sig de hæderligste anstrengelser for at kunne modstille det Negt'ske 
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arbejderklasse/arbejderuddannelses-udgangspunkt med de valgte/givne 'andet udgangspunkt' (det 

være sig folkeskoleelever, gymnasieelever, studenter o.a.) i en opstilling hvor arbejderklasse-

udgangspunktet bliver absolut normativt og 'det andet' relativt ubestemt (eller relativt negativt 

bestemt), så gør Negt selv de steder hvor han faktisk beskæftiger sig med andre sammenhænge end 

arbejderuddannelse noget helt andet. 

Negt springer simpelthen udledningerne og de abstrakte paralleliseringer over. 

Negt kunne jo være den nærmeste til at udnævne "Sociologisk fantasi og eksemplarisk 

indlæring" og arbejderuddannelsesovervejelserne til udgangspunkt han diskuterede, relativerede og 

konkretiserede over. 

Men i artiklen "Skole som erfaringsproces" (Negt 1978) taler han konsekvent med sociologisk 

og empirisk udgangspunkt i 'skole og børn', i den netop gennemgåede artikel taler han om den 

kritiske intelligens, universitet og studenter. 

 

Negt går altså selv direkte til den 'genstand', som er udnævnt til sagen selv og tager således 

konsekvensen, ville jeg mene, af den bevidsthedssociologiske subjektorienterings empiriske 

forankring. Nærhed/fjernhed til den kapitalistiske vareproduktions centre er en diskussion, men i 

selve udgangspunktet er den pågældende gruppes placering, aktuel historisk indplacering heraf, 'det 

centrale' og teoretiske og begrebslige tilnærmelser må rettes efter denne særlige genstand, og 

hermed også efter dennes 'egne regler'. 

I videnskabelig forstand en praktisering af det eksemplariske princip - for nu at være lidt 

vidtløftig om Negts eget forehavende i hans teori, udkast og analyser – i hvert fald tendentielt .... 

 

En sidste konsekvens/divergens af forholdet mellem Negt og hans (her inddragne) formidlere 

skal fremføres, nu i forhold til det videnskabeligt indholdsmæssige, den marx'ske teori og metode. 

Da Keldorff i sine bidrag i "Viden forandrer verden" kritiserede studenter-projektrapporter for 

at hævde at have anvendt "en marxistisk metode", men ifølge Keldorff i virkeligheden mest havde 

været indruleret i P. pædagogikkens grundtrick, at bilde folk ind at viden og erkendelse kan bygges 

på hverdagsbevidsthed, og stagnere på hverdagsbevidsthed-tænkningens niveau, så han bort fra et 

vigtigt og væsentligt træk ved de læreprocesser, som projektarbejdsforløb stiller til skue. Forunder-

ligt nok så han bort fra netop den konflikt han diskuterede, nemlig konflikten mellem 

hverdagsbevidsthed-sprog- og tænkning og 'akademisk' sprog, teoretisk 'sprog' og videnskabelig er-

kendelse. (se Keldorff i "lighed, virkelighed og cirka viden" s. 52 ff.) 
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For en empirisk betragtning forekommer det ikke rimeligt at påstå at projektpædagogikken 

eller projektarbejderne på universiteterne funderes på en hverdagstænkning. Det forekommer mig 

mere rimeligt at sige at projektarbejderne udstiller den latente konflikt mellem 

'hverdagstænkning'/'hverdagsbevidsthed' og 'teoretisk tænkning'/ 'akademisk bevidsthed' som den 

videnskabelige erkendelse geråder ud i, når og hvis, man beskæftiger sig med endnu ikke 

udforskede empiriske (historiske men vel mest dags-aktuelle) spørgsmål. (Når jeg siger at 

konflikten er latent- og stiller mig skeptisk overfor et udsagn som at projektpædagogikken skulle 

skabe/etablere en accept af stagnation på hverdagsbevidsthedens niveau, så er det ikke alene fordi 

denne konflikt så sandelig også kan iagtages på 'de gamle' universiteter, men også fordi den er en 

latent konflikt i selve den videnskabelige erkendelse- og forsknings-fremstillingsproces). 

Selv om Keldorff, ivrig for at anholde projektpædagogikkens faglige forfladigelser, citerer 

både Marx og Negt for metode og didaktik, synes han netop ved at overse dette komplekse 

samspil/modspil at komme i modstrid med begge sine 'kilder'. (Igen "Lighed, frihed og cirka viden, 

s. 52ff). 

 

I forhold til Negts indholdsmæssige præciseringer af den marx'ske teoriudvikling og dens 

genstandsfelter og dens hidtidige manglende empiriske følsomhed, især overfor 

'bevidsthedsmæssige faktorer' så kunne man på selve det kritisk teoretiske udviklingsniveau 

fremhæve og fastholde kravet om i bevidstheds-sociologisk forstand at beskæftige sig med 

'hverdagsbevidsthed'. 

Didaktisk ville dette i den foreliggende universitetssammenhæng også indebære en 

inddragelse af den 'hverdagsbevidsthed' som universitetets egne medlemmer 

besidder/repræsenterer/ udfolder og herunder konflikten mellem den institutionaliserede 

akademiske/teoretiske tænkning og den (historisk) udgrænsede hverdagsbevidsthed. 

Det vil igen indebære en didaktisk reflektorisk bevægelse på de tidligere skitserede tre 

niveauer, hvor subjektorienteringen fører ind i det konfliktuelle kraftcentrum, hvor selve 

formidlingen foregår. Således at formidlingen i sin dobbelte betydning også her holdes i hævd. 

 

I forlængelse af den nu gennemgåede og problematiserede analysetypes 

bevidsthedssociologiske og didaktiske forankring og de indkredsede perspektiveringer fastholdes 

dels i forhold til den næste analysetype: Analyser af 'den skjulte læreplan', dels i forhold til den 
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efterfølgende empiriske afdeling af denne bog foruden de nævnte synsvinkler en tematisering af de 

studerendes/elevernes tidligere skole- institutionserfaringer ud fra synsvinklen: Institutionerne som 

produktionssted for erfaringer. 

Hvis man vil begribe de studerendes skoleerfaringer og disses overlejringer i 

modsætningsfyldte forventninger også til den projektorienterede 'alternative' universitetsundervis-

ning må man forholde sig til en række indbyrdes sammenhængende aspekter og problemer som 

f.eks.: 

 

- erfaringer fra skole/gymnasium med læreprocesser som fremmedbestemt-videnspåfyldning 

- modsætningsfyldte reaktioner på disse institutionelt organiserede læreprocesser, herunder dannelse 

af subkulturer inden for 'klasseværelses'-offentligheden 

- umiddelbare interesser og forventninger til det fagligt-sociale indhold (således som de kommer til 

syne i eller offentliggøres i selve undervisningssituationen) 

- middelbare interesser og forventninger til det fagligt-sociale indhold (således som de 

offentliggøres og eller holdes 'privat' i f.eks. gruppearbejdet) 

- forestillinger om kommende erhvervsfunktion, hvor de studerende skal overtage rollen som 

vidensformidlere 

- de institutionelle sammenhænge og samfundsatte betingelser for læreprocesser under studiet 

kontrasteret af situationen under kommende erhverv 

-lærerjobbet og uddannelsessystemets samfundsmæssige funktion. 

 

I læreprocesserne kommer modsætninger mellem det institutionelle og 'den subjektive faktor' 

til udtryk som et sammenstød i de enkelte undervisningssituationer/forløb mellem lærer og elever 

(lærer og studerende) og de respektive parters fagligt-sociale interaktion. 

Som allerede tidligere understreget ser vi, når vi betragter aktiviteterne i 'klasseværelset', 

konflikternes udtryk i en allerede institutionaliseret sammenhæng, følgeligt betragter vi i egentligste 

forstand 'kun' lærer og elever, næppe personligheder. Når vi altså nærmer os selve klasseværelset er 

den empiriske forankring hertil absolut. Men i selve begribelsen af dens objektive betingelser og 

konsekvenserne kan man anlægge en overvejende institutions- eller overvejende subjekt-orienteret 

synsvinkel. I de fleste analyser af 'Den skjulte læreplan' vil jeg nok mene at der stadig overvejende 

er tale om en (ganske vist væsentlig mere konkret end de hidtidigt omtalte), system-
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institutionsanalyse, der dog ved netop at se på interaktionen viser, eller kan vise, sammenstød og 

karakteristiske udgrænsninger af subjektiviteten og erfaringsområder. 

I de tilfælde hvor det er studerende, der foretager analyser af 'Den skjulte læreplan', vil der, 

som vi får at se, til gengæld blive refereret samtidigt til andre sider af studenternes liv; refereret til 

betingelser, erfaringer og aktiviteter der ikke foregår i 'klasseværelset'. 

 

For så vidt at vi med den næste analysetype nærmer os det empiriske centrum så meget, at der 

efter denne sidste gennemgang er opstillet en ramme, hvorunder jeg tænker mig mine observationer, 

iagttagelser og analyser af de projektorienterede studiemiljøer indplaceret, inddrager jeg allerede 

her (trods den fortsatte teoretiske diskussion) empiriske iagttagelser som illustration. 

Som det tidligere er blevet anført vil Wagners analysetype blive fortsat ind i analysen af 'den 

skjulte læreplan' og denne vil fortsat kunne ses som en 'kilde' for de studerende, måske netop fordi 

Wagners tilførte subjektorientering ramte ind i forhold til de studerendes egne oplevelser af de 

daglige universitetsundervisningssammenhænge. En sådan umiddelbar appel, og gennemslagskraft, 

kan Negts inddragne bidrag, trods en mere fundamental subjektorientering, ikke siges at have haft. 

Dens gennemslagskraft har nok så meget været i forhold til det 'fagligt-politiske'/didaktisk-

reflektoriske. 

 

Om den efterfølgende analysetype: Den skjulte læreplan, kan siges at optræde som særlig 

'kilde' for nogle af de involverede parter i debatten om projektpædagogikken er svært at afgøre. I en 

vis forstand er det nemlig alle parters 'kilde' for så vidt det er den analysetype der repræsenterer 

nærheden til faktisk praksis, og derfor også den analysetype som alle der ytrer sig med 

udgangspunkt i faktisk praksis siges at holde sig til. 

De differentieringer man kunne foretage er at studenterne i langt højere grad end lærerne ser 

ud til fortsat at være interesseret i 'afsløring' af undervisningsmiljøets udgrænsning af dem selv, 

deres interesser, ligheder og forskelle. Lærerne ser i langt højere grad ud til at være interesseret i 

afsløringer af de 'teknokratiserede' og 'bortgemte' fagligheder. 

I forhold til hvem der bruger analyser af den skjulte læreplan til hvad, kan man naturligvis 

igen differentiere i forhold til min tidligere indkredsning af projektpædagogikkens fortalere og 

kritikere. Således er fortalernes udgangspunkt ofte omtale af 'den skjulte læreplan' i den traditionelle 

undervisning (den type undervisning man vil kritisere- vil bort fra) og kritikernes udgangspunkt er 
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enten konstatering eller spørgsmålet: findes der også en 'skjult læreplan' i den 'alternative 

undervisning/projektarbejdet'. 

På forskellig vis repræsenterer analysetypen 'den skjulte læreplan' det undervisnings-kritiske 

point of view. 

I forhold til de indledningsvist opridsede tre led eller tre felter: Teori-feltet, 

institutionaliseringsfeltet og praksisfeltet, er jeg interesseret i at sætte fokus på analyser af den 

skjulte læreplan, fordi den siger noget afgørende om betingelserne for den faktiske praksis og om 

selve den faktiske praksis til forskel fra den teoretisk intenderede praksis og den institutionelt 

påståede praksis. 

Samtidig får vi igennem analysen af 'den skjulte læreplan' tegn på selve 

institutionaliseringsprocessens substans og resultater. 
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Analysetype 4: Analysen af "Den skjulte læreplan" 

 

"Den skjulte læreplan" som begreb 

 

Begrebet "Den skjulte læreplan" (The hidden curriculum) blev introduceret og beskrevet af 

Phillip Jakobsen, der efter observationer i amerikanske skoleklasser prøvede at indkredse, hvad der 

egentlig skete i klasseværelserne. (Life in Classrooms 1968). 

Omend de enkelte skoleaktiviteter på et niveau skulle kunne beskrives alt efter faglig disciplin 

og disses indlæringsmål, kunne de på et andet niveau beskrives som dele af et vedvarende mønster, 

som ikke var specielt knyttet til de enkelte fagdiscipliner eller fagorienterede færdighedskrav. 

Jackson fremhævede selv især den megen tid, eleverne skal bruge på "at vente", at lære at 

vente. Vente udenfor klasseværelset på rad og række, vente på at læreren sætter dem i gang, vente 

med at svare til de bliver spurgt, vente på at de andre bliver færdige etc. 

Skolesituationen kræver altså, at eleverne lærer sig "tålmodig" venten. 

Efter observationerne i danske skoleklasser, opsummerede Mette Bauer og Karin Borg ("Den 

skjulte læreplan, Skolen socialiserer, men hvordan", 1976), som der tidligere er henvist til, de krav, 

som "Den skjulte læreplan" stiller på følgende måde: 

 

- krav om arbejde individuelt 

- krav om opmærksomhed 

- krav om kontrol med det motoriske og verbale udtryk - krav om at indordne sig skolens 

opdeling i tid og rum 

- krav om at acceptere en usynlig autoritet. 

 

Johannes Beck ("Klasseskolen" 1975) gør opmærksom på, at denne "Den skjulte læreplan", 

eller som han kalder den "den hemmelige læreplan", dog ikke er mere hemmelig, end at eleverne 

allerede længe har kendt og mærket dens eksistens (se s. 94 ff.). 

"Skjult" og "hemmelig" som de valgte betegnelser og så det faktum, at eleverne er bekendt 

med kravene fortæller en vigtig ting: "Den skjulte læreplan" har realeksistens og handler om alt det, 

der ikke står nedfældet noget sted, men som ikke desto mindre er til stede som mere eller mindre 

synlige og identificerbare krav. 
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En historisk dimension berettiger det lidt uheldigt valgte i betegnelsen "skjult" eller 

"hemmelig", fordi de krav engang blev fremsat helt åbenlyst - også på skrift. 

Men ellers burde man nok forlade betegnelserne og langt snarere tale om krav til social 

adfærd, eller mere præcist: krav til skoleinstitutionel social adfærd. 

Disse krav er ifølge sagens natur, dvs. den skoleinstitutionelt historisk og samfundsmæssigt 

forankrede "natur", ikke krav, der entydigt kan sættes på (bekendtgørelsens) papir. Hvad der kan 

nedfældes på papir, hvad der (kan) offentliggøres på anden vis, hører til "den åbne læreplan" eller 

"det officielle pensum". Indlysende nok henviser "åben" og "skjult" til et modsætningsforhold 

mellem disse og "den åbne" vil sandsynligvis ikke kunne siges at dække den faktiske praksis, 

snarere den institutionelt intenderede og dens overlejringer i praksis. 

 

Kravene til skoleinstitutionel social adfærd er dobbelttydige og kan kun i en skoleinstitutionel 

hensigtsmæssig forstand opfyldes, hvis eleverne i deres sociale adfærd kobler til skole-institutionel 

situationsfornemmelse. (Institutionsbevidsthed hvor konsekvensen heraf ofte kan betyde, at 

eleverne fører en dobbeltstrategi). 

Eleverne skal altså konkret demonstrere i deres skole-sociale adfærd, og de skal også bevise, 

at de rent faktisk har indlært de krav, som "Den skjulte læreplan" stiller. 

Skoleelevers små daglige oprør kommer jo bl.a. til udtryk som deres helt bevidste spillen bold 

med "Den skjulte læreplan". 

Hvis, med et enkelt lille eksempel, læreren desperat råber "STILLE!" ud over den larmende 

klasse, for dernæst at starte den klassiske spørgerutine med et "Lars vil du begynde; hvad handler 

teksten om?" - så er det jo hændt mere end en gang, at Lars "svarer igen" ved ikke at sige en lyd. Til 

gengæld fniser hele klassen indforstået. 

 

Elevernes helt "uskyldige" tagen læreren på ordet - den første ordre - synliggør det drilske 

"oprør" og en bevidsthed om de institutionsbundne regler for kommunikationen. 

Donald Broady (Den Dolda Läroplanen 1979/81) gik på jagt i pædagogiske teorier, filosofier 

og empiriske undersøgelser efter "Den skjulte læreplans" historie. Broady stillede sig spørgsmålet: 

Hvornår blev den skjult? og besvarede det med et: i og med progressivismen. 

Med progressivismen menes den pædagogiske strømning, der brød ud i USA allerede i 

begyndelsen af dette århundrede, som siden hen bredte sig til Centraleuropa, og som slog igennem i 

de statslige uddannelsesideologier her i Skandinavien i efterkrigstiden. 
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"Barnet i centrum" blev slagordet. Undervisningen skulle ta utgångspunkt i den 

enskilde elevs erfarenheter och behov, innebära en forening av teori och praktik, 

varg grundad i tidsenlig psykologisk vetenskap osv. 

Med andres ord den typ av pedagogik som fortfarende kallas progressiv. Med 

"progressivism" avser jag alltså inte med nödvändighet vånstreorienterad 

pedagogik, och, utan snarere hur undervisningsmetoder och - innehåll kunde 

motiveres; 

Efter progressivismens gennombrott har man oftere hånvisat tili individers 

personlighetsutveckling etc., och mindre ofte ex. til moralfilosofis, (Broady 1981 

s. 128). 

 

Hvor progressivismen skal forstås som en pædagogisk strømning, tænkning, der peger på de 

pædagogiske ideologier og debatter, skal progressivismen, hvis dens omslag i undervisningspraksis 

skal identificeres dog til stadighed betragtes som et marginalt fænomen. 

Det betyder også, at det er uhyre vanskeligt at besvare det relevante næste spørgsmål, som 

Broady stiller (i lighed med, som tidligere gennemgået, projektpædagogikkens kritikere: Har den 

progressive pædagogik også "en skjult læreplan"? 

Om begrebets anvendelse i analyser af undervisningen på universitetsniveau skal endelig 

nævnes Wolf Wagner, der bruger betegnelsen "den hemmelige studieplan" og knytter dens 

eksistens og virkning tæt sammen med de angst- og bluff-mekanismer, som universitetsinstitutionen 

tvinger lærere og studerende til at udfolde. 

Wagner beskriver det i bogen "Angst og bluff" (1977/79) således: 

 

"Det indhold, der formidles på universiteterne er, set udefra og synligt for enhver 

et indhold, der skal kvalificere til en kommende erhvervsudøvelse. Dette indhold 

er nedfældet i studieplanen. Men ved siden af findes der noget, som har vundet 

indpas i den pædagogiske diskussion under navnet "den hemmelige studieplan" - 

som ikke formidles bevidst af nogen og ikke bemærkes af ret mange. 

Fordi indholdet i den officielle studieplan bliver formidlet i en situation med 

gensidig angst, antager denne undervisning og indlæring, uden at man tænker over 

det, form af magtadfærd. Samtidig mister den så kernen af sit indhold. Den form, 
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som den formidles i, sætter sig igennem over for det oplysende indhold og gør 

selve den fingerede videnskab til magt-viden. Hvis denne "hemmelige studieplan" 

ikke gøres bevidst og bekæmpes, kan selv det mest samfundskritiske indhold ikke 

skabe nogen garanti for, at det ikke akkurat på samme måde som det øvrige 

lærestof bliver til stof, hvormed der frem for alt formidles elitær magthabitus." 

(s. 40). 

 

Det indtil nu fremførte om begrebet "Den skjulte læreplan" tyder på, at der findes forskellige 

forsøg på konkretiseringer af, hvori den består, forsøg på at finde beslægtede begreber, danne 

synonymer, men også forsøg på helt at tilbagevise begrebet med den begrundelse, at der såmænd 

ikke er noget særligt "skjult" eller "hemmeligt" i den plan. 

Hvis man i forlængelse heraf skulle anvende begrebet og forsøge at besvare det relevante 

spørgsmål, om der findes en skjult læreplan i den progressive pædagogik, og om den i så fald er 

anderledes end i den traditionelle pædagogik, så måtte man til en begyndelse afklare, om man 

overvejende bruger begrebet "den skjulte læreplan" kritisk analytisk eller empirisk deskriptivt. 

I de indtil nu nævnte teorier og analyser er der nemlig en mærkbar uklarhed med hensyn 

hertil. 

 

Hvis begrebet overvejende er empirisk, så måtte man i forlængelse af Jackson, Borg og Bauer 

(og Broady) sige, at det skulle kunne identificeres ved observerede krav omkring de krav, der står 

omtalt som typiske for skoleinstitutionen (krav om at arbejde individuelt etc..).  

I forlængelse heraf kan der være tale om observerbare flere krav, modstridende krav. Det 

vigtige er imidlertid ikke alene, at en læreplan er "skjult", men, at den skjulte læreplan handler om 

nogle bestemte, og altså observerbare og identificerbare krav. 

Man skulle altså om eksempelvis projektpædagogikken/projektarbejdsforløb kunne opstille en 

række krav hidrørende fra de "åbne" og "skjulte" læreplaner. 

Forudsætningen for overhovedet at anvende begrebet empirisk er, at det er den faktiske 

undervisningspraksis, der er analyse-genstand. 

Her får det, der er fremhævet et par gange, nemlig, at den progressive pædagogik, eller "den 

alternative pædagogiks" praktiske gennemslag er sporadisk, store konsekvenser. 
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Når man således går på jagt efter den skjulte læreplan i skole-gymnasie-

universitetshverdagene vil det, selv om de skulle være omgærdet med progressivistiske tanker og 

ideer, være den "traditionelle" skjulte læreplan og dennes resultater, man finder. 

 

Anderledes skulle det forholde sig med de få steder, som vores universitetscentre, bliver det 

fremført af Broady (som tidligere af projektpædagogik-kritikere som Kvale), hvor der mere 

konsekvent organiseres læreprocesser i overensstemmelse med projektpædagogikken. 

Men også her, siger mine egne og andres iagttagelser, må man tale om det ikke entydige, ikke 

konsekvente praksisgennemslag - altså sporadiske gennemslag. Således vil man også i de 

projektorienterede studiemiljøer finde "den skjulte læreplan" ikke som en anderledes læreplan, 

snarere grundlæggende lig den "traditionelle" skjulte læreplan. 

Med Becks velgørende indvending mod den teoretiske "opdagelse" og mod betegnelsen 

"skjult" og "hemmelig" in mente, vil jeg dernæst mene, at hvis begrebet overvejende bruges 

empirisk, så måtte det samtidig omformuleres - eller i det mindste forstås som: krav til - eller 

læreplan for skole/universitets/institutionel social adfærd. 

 

Det vigtigste er faktisk ikke, om den læreplan er mere eller mindre skjult mellem 

bekendtgørelsens linier, men hvori den består og viser sig i den samlede undervisningspraksis. Den 

er den læresituation, lærere og elever retter (mod-retter) sig efter. 

Den empiriske opgave er følgeligt at opstille så præcise beskrivelser som muligt af de fagligt-

sociale krav, der stilles i (i den foreliggende sammenhæng) undervisningsinstitutioner -forløb der er 

projektorienterede. Dvs. beskrive de krav, der fremgår af den faktiske undervisningspraksis uanset 

den pædagogiske ideologi, der omgærder den. 

Den empiriske opgave er på sin vis en sammenligning og en ajourføring af Jackson, Borg og 

Bauers krav-opstilling som den måtte tage sig ud højere oppe i "skole"-systemet: på universitetet. 

Den empiriske opgave kan også formuleres i forlængelse af den behandling, Illeris, Salling 

Olesen og Rasmussen giver begrebet "den skjulte læreplan", når de som det afgørende fremhæver 

de bærende principper for den kommunikation, der foregår i undervisningssituationerne, ("Skole og 

Kvalifikation" 1976, s, 6-7) som værende: 

 

1. Undervisningen som en tvungen hierarkisk kommunikation 

2. Undervisningen som en præstations- og konkurrenceorienteret kommunikation 
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3. Undervisningen som en læreplansorienteret kommunikation. 

 

Bruger man derimod begrebet "Den skjulte læreplan" overvejende som kritisk analytisk 

kategori (og det kan gøres i forlængelse af andre dele af Bauer/Borg og Broadys argumentation), så 

svarer betegnelsen "skjult" overens med analyseobjektet og henviser samtidig til det analytiske 

forehavende, der er i gang, mens man går på jagt ... Begrebet bruges ideologi-kritisk, dvs. til at 

afdække de værdi universer (normer og holdninger i form og indhold), der virker styrende ind på 

universiteterne i klasseværelset, forskelle mellem det officielt skrevne og sagte og det praktiserede. 

 

Her kan til gengæld spørgsmålet: findes der en skjult læreplan i den progressive pædagogik? 

allerede med det samme besvares - i første omgang med et alment 'ja, det gør der sandsynligvis i 

alle pædagogiske teorier og i alle pædagogiske praksis’er, endog i den, der for en historisk 

betragtning siges at høre til den totalt åbne dvs. ifølge Broady, før progressivismens fremmarch. 

Den analytiske opgave er at fremanalysere brudflader i teorien selv (signaler på "skjulte" 

holdninger, værdiladninger) fremskrivninger af praksis, dvs. den intenderede praksis. 

Den analytiske opgave er dernæst at fremanalysere og årsagsforklare sammenstød mellem det 

institutionelt fortolkede (den givne rammesætning) og den faktiske praksis, sammenstød mellem de 

involverede subjekter og overgribende systemer, med- og modstande, tilpassende tendenser og 

momentvise overskridelser. 

 

Den kritiske analytiske brug af begrebet "Den skjulte læreplan" ser ud til at have den 

empiriske i sig, men ikke nødvendigvis omvendt. 

Ikke alene de empiriske undervisningssituations-iagttagelser, men også disses 

begrebsliggørelse og vekselvirkning mellem teoretisk fremskrivning, institutionel fortolkning og 

faktisk praksis gøres i det analytiske forehavende til genstand for refleksion. 

Som analytisk begreb er begrebet "Den skjulte læreplan" i sig selv et resultat af en analyse, 

som alment formuleret har sandsynliggjort: at en given institutionelt betinget undervisning (igen 

betinget af de fundamentale samfundsmæssige betingelser, grundlæggende magtforhold og 

modsætningsfyldte gennemslag) og dennes socialiserede funktion, retning og virkning i "mangt og 

meget" foregår "bag ryggen" på de implicerede parter. 

Den analytiske brug af de empiriske iagttagelser betyder dernæst, at "en given" og dette 

"mangt og meget" konkretiseres og som sådan bliver det institutions- og problemspecifikt og vil 
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derfor også (til forskel fra bredt favnende teser) optræde som institutions- og problemselektive 

analyser. 

 

Når jeg her forsøgsvis har adskilt begrebet "den skjulte læreplan" som henholdsvis kritisk 

analytisk og empirisk kategori, påstår jeg imidlertid ikke samtidig, at en skarp adskillelse er mulig. 

Snarere er der tale om dimensioner, der supplerer hinanden, men helt identiske er de ikke. 

En skelnen synes ikke blot nødvendig for at forstå Bauer/ Borg, Broadys anvendelse af 

begrebet, men også nødvendigt for at kunne indplacere de forskellige anvendelser som henholdsvis 

projektpædagogikkens fortalere og kritikere gør af begrebet. Hvis man rendyrkede den ideologi-

kritiske dimension (og gav køb på det empiriske) så tyder meget på, at analysen forbliver på det 

teori-kritiske niveau. dvs. i projektpædagogikkens tilfælde, som vi så det hos kritikerne, at 

projektpædagogikkens teori og ideologi kritiseredes for at have en helt særlig "skjult læreplan" med 

effekter, som den faktiske praksis måske slet ikke kan tillægges. (Kritikerne havde så at sige gået på 

jagt efter den skjulte læreplan i de pædagogiske teorier og oversat fortalernes positiveringer til 

negativer. De har fået et regnskab til at gå op uden at konfrontere den projektorienterede og den 

"traditionelle" undervisningspraksis og disses "skjulte læreplaner" med hinanden). 

Omvendt hvis man rendyrkede den empiriske dimension og gav køb på den kritiske 

analytiske tyder meget på at den blotte registrering af krav bliver følgen. Eller en følge kunne blive, 

at man alene tillagde de "traditionelle" undervisningssituationer en "skjult læreplan", men ikke 

forsøgte en tilsvarende empirisk betragtning over for de "alternative". "Den skjulte læreplan" ville 

således blive absolut bundet til det "traditionelle" skole-uddannelsessystem. 

Man burde måske som nævnt helt undlade betegnelsen "skjult læreplan" og i stedet primært 

tale om 'læreplan for universitets-institutionel faglig-social adfærd'. 

Men uanset bruger jeg samtidig, i den følgende indkredsning af "den skjulte læreplan" og krav 

fra universitetsinstitutionen, de betegnelser, som de inddragne referencer selv benytter. 

 

Universitetsinstitutionelle krav til faglig-social adfærd  

 

"Den tese, at den "Hemmelige studieplan "bibringer enhver studerende uanset 

hvilket fag han studerer en elitær magthabitus i kraft af angsten og blufferiet, 

samtidig med at han naturligvis også får en eller anden faglig viden, bliver som-
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metider imødegået med den indvending, at det sikkert kun gælder for fagene på 

det tidligere filosofiske fakultet." 

(Wagner, Angst og bluff, s. 42). 

 

Wagner tilbageviser indvendingerne og fastholder tesen, at den hemmelige studieplan 

fungerer i alle fag, selv om det er på forskellig måde at resultatet af den er opdragelse til magt-

adfærd, og at især kvindelige studerende, studerende med baggrund i arbejdermiljøer og udlændinge 

udgrænses af universitetsmiljøet og dets opdragelsesnormer. 

De "typisk mandlige" egenskaber og adfærdsnormer, der ifølge Wagner kræves for at kunne 

begå sig i universitetsmiljøet samler Wagner omkring følgende: 

 

- Saglighed 

- Abstraktionsevne 

- Viljen til at hævde sig selv 

-  Tilfredsstillelse ved at blive bekræftet via præstation og konkurrence. 

 

Bl.a. dette hører til "Den hemmelige studieplan" og - det er i hvert fald postulatet - den 

studerende vil kun kunne klare sine eksaminer, hvis også sådanne evner og normer er "indlært" i 

løbet af studietiden. 

Eksamenssystemet, som skal måle "det indlærte", går imidlertid ikke ud på at knække de 

studerende. Snarere skal det betragtes som en "prøve på mod" hos den, der kender angsten, men har 

overvundet den. At have, men også at kunne overvinde, angsten bliver en kvalifikation (stadig 

ifølge Wagner) der skal tilegnes "med det formål at skabe kommende ledere". 

 

"Den permanente angstsituation i den daglige kommunikation mellem de 

studerende, som er så karakteristisk for situationen på universitetet, overvindes 

ved, at man tilegner sig en angstafværgefacade, nemlig blufferiet, på akkurat 

samme måde, som man senere overvinder eksamensangsten." (Wagner s. 59, mine 

understregninger). 

 

At disse nu nævnte kvalifikationer: saglighed, abstraktionsevne, konkurrencebevidsthed (og 

at have men overvinde angsten/ tilegne sig angstafværgefacade) - trods den terminologiske 
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vanskelighed som i hvert fald "angst"-begrebet afføder - faktisk eksisterer som institutionsbundne 

krav og opfattes som sådanne af de studerende, kan man ind imellem få meget tydeligt indtryk af, 

når man er i kontakt med helt nye studerende. "Nye studerende" er jo netop studerende, der først 

skal til at tilegne sig de universitetstypiske færdigheder og derfor i langt højere grad end ældre 

studerende reflekterer over, undrer sig over eller lader sig forskrække over den "verden", de møder. 

 

Følgende uddrag fra et interview med en gruppe danskstuderende (Københavns Universitet, 

1979), der på interviewtidspunktet havde været på universitetet i tre måneder, illustrerer at de nye 

studerende meget hurtigt fornemmer institutionens læreplaner, dens indhold og svar. 

I interviewet bad vi (Ib Bondebjerg og undertegnede, der begge var i læregruppen`) en gruppe 

studerende fortælle om deres oplevelser af det at komme på universitetet. 

Undervejs i interviewet kom de studerende spontant fortællende ind på krav til faglig-social 

adfærd, som de havde oplevet, universitets-undervisningssituationerne stillede til dem. Bl.a. et krav 

om en "stillesiddende og upersonlig saglighed". 

 

Lotte: "Jeg har været ude, før jeg startede, jeg har ikke læst før. Jeg har arbejdet en del 

på et teater, det tror jeg nok er grunden til, at jeg synes i starten, at folk var 

utroligt hæmmede og ulevende, og jeg kedede mig ad helvede til … 

I starten kunne jeg såmænd ikke sidde stille i fire timer og høre på endeløse 

diskussioner. 

Jeg havde virkelig lyst til at lave et eller andet. Jeg synes at plenummøderne var 

enormt mærkelige, der var nogle, der sad og kørte løs med fede ord og fraser." 

 

(Som man kan se af stikordet "plenummøderne", befandt vi os i et "alternativt" studiemiljø). 

De interviewede studerende deltog i "Intro-integrationen" - et projektorienteret alternativ til 

danskstudiets I. del (her et allerførste introduktions-semester i modsætning til andre henvisninger til 

"Dansk-integrationen", der starter i 2. semester). 

Selv om disse studerende således studerer projektorienteret fornægter de traditionelle og 

universitetstypiske kommunikationssituationer og undervisningsformer i det studerendes egne ople-

velser af dem sig altså ikke. 

En anden kvindelig studerende fra "Intro-integrationen" udtalte om sin start på universitetet: 
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Birthe: "Jeg blev også færdig med gymnasiet sidste år og har været ude et år, og arbejder 

også nu. Jeg følte, jeg var kommet ud af læse- og skrivetræning, så jeg havde også 

problemer. Jeg kunne ikke rigtig vænne mig til sprogbrugen og den måde, man 

sad på, der var ikke ret meget kommunikation folk imellem, som man er vant til 

fra gymnasiet, hvor man da reagerer på hinanden." 

 

Disse to kvindelige studerendes "kritiske undren" over diskussionsformer og "måden man sad 

på" (og især så længe "man sad") rammer ind i noget af det, for universitetsvante, allermest 

selvfølgelige: man sidder - alene og ind imellem i grupper - og læser, diskuterer, skriver, lytter, 

læser, diskuterer, lytter, læser og forfra igen ... 

Hvad deri Borg og Bauers krav-opstilling for folkeskolens "skjulte læreplan" hed: krav om 

kontrol med det motoriske og verbale udtryk (et krav der i øvrigt om det stillesiddende ikke er mere 

skjult, end det til stadighed følges af lærernes formanende "Sid stille") er i de ældre skoleklasser, 

gymnasiet og i det videregående uddannelsessystem ophørt med at eksistere som selvstændigt krav. 

Det er en integreret bestanddel af "bogligheden" og sagligheden. Så integreret og selvfølgelig at det 

nærmest forekommer de universitetsvante absurd - måske endog lidt latterligt - overhovedet at 

nævne det. 

Man kan undre sig over, at disse studerende undrede sig - de havde jo selv netop været 

igennem gymnasiet og mestrede sikkert til fulde kravet om "kontrol med det verbale og motoriske 

udtryk". 

Men, som de studerende selv var inde på det: de havde "været ude et år" (den ene som det 

fremgik af illustrationen havde arbejdet ved et teater, den anden arbejdede på daværende tidspunkt i 

en børnehave) og var derfor "ude af træning". 

Når den universitetstypiske monotome og kropsnegerende indlæringsrytme giver anledning til 

undren og måske endda brud, virker det som sagt på nogle lidt absurd, latterligt, men det kan også 

virke ganske stærkt på de nye studerende selv i hvert fald. 

Et enkelt lille eksempel skal her gives, fordi vi - nærmest ved et tilfælde - på det omtalte 

intro-integrations-semester en gang brød monotonien. 

Lærerne havde holdt oplæg ud fra en meget svær tekst om "Interaktionsanalyse". Efter et par 

timer med flere på hinanden følgende oplæg var alle, lærerne inklusive, så udkørte og trætte af at 

"tale/lytte" stillesiddende stift på stolene, at vi foreslog en gymnastik/dansepause. Den blev taget og 

bagefter sad hele "holdet" på gulvet i rundkreds og snakkede om teksten. 
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Det var en detalje, som vi i lærergruppen hurtigt glemte - og heller ikke gentog. Men flere af 

de studerende huskede det længe efter. På omdelte evalueringsskemaer under rubrikken "Bedst om 

kurserne", stod der på flere af de studerendes besvarelser: "dengang vi lavede gymnastik og 

diskuterede på gulvet i rundkreds". 

Når det blev husket, så siger det en del om, hvor massiv en pansring af hoved og krop, der 

egentlig foregår som det helt normale undervejs i det lange liv op gennem "boglighedens" 

uddannelsessystem. 

I lighed med udtalelserne fra de før citerede kvindelige studerende undrer mange nye 

studerende sig over "sprogbrugen" på universitetet. I den følgende udtalelse omtales det i egentlig 

forstand som et krav om en "bestemt sprogbrug": 

 

Jan:  "Jeg har ikke tidligere læst ved universitetet, og jeg synes, det har været en enorm 

omvæltning at komme herind. 

For det første kræves der, at man er i besiddelse af - eller i det mindste kan 

håndtere en sprogbrug, der ligger enormt fjernt fra det, man ellers møder uden for 

universitetet. Det har på mange måder domineret mine oplevelser af universitetet. 

Det kan nemt komme til at virke verdensfjernt. Selv om de ting vi har beskæftiget 

os med har været relevante, så fordi vi har beskæftiget os med dem på en, efter 

min mening, verdensfjern måde, så bliver det nemt noget teoretisk, som jeg har 

svært ved at omsætte til noget, jeg kan bruge til daglig." 

 

Birthe:  "I begyndelsen følte jeg mig også lidt skræmt, fordi jeg synes, der var så mange 

skrappe teoretikere og skolede folk, der vidste, hvor de stod politisk." 

 

Disse to udtalelser er et udtryk for en umiddelbar oplevelse, der vel i virkeligheden svarer 

ganske præcist overens med de traditions- og institutionsbundne regler for videns- og teorifor-

midling, samt et udtryk for en oplevelse af de kommunikationsmæssige aspekter, der tenderer 

Wagners beskrivelser af "blufferiet". 

Som Jan omtaler, så kræves der, at man gennem sine studier indlærer teorier, begreber, 

kommer til at "håndtere en sprogbrug", hvor den teoretiske "verden" med dens begreber ikke 

umiddelbart lader sig oversætte eller omsætte til dagligdagens erfarings- og begrebsverden. 
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(Denne mere fundamentale konflikt mellem "den teoretiske verden" og "hverdagens erfarings- 

og begrebsverden", som her kun lige illustrativt er berørt, skal i bogens II del gøres til genstand for 

en mere systematisk belysning). 

Birthe antyder en anden side, den relationsmæssige, hvor oplevelsen af andres teoretiske 

formåen (til forskel fra egen uformåenhed) netop kommer frem gennem sprogbrugen - her i et 

"progressivt", "politisk bevidst" studiemiljø. 

De af Borg og Bauer iagttagede krav på folkeskoleniveau, de af Wagner beskrevne på 

universitetsniveau, samt de netop illustrerede krav, som de kan fremstå i studenters egne oplevelser 

af universitetsstarten, kan samles i de grundlæggende karakteristika for undervisnings- og 

kommunikationssituationerne, nemlig undervisningen som en tvungen, hierarkisk og konkur-

rencebunden kommunikation, hvor størstedelen af vidensformidling og tilegnelse på 

universitetsniveau bindes til læsning/ reproduktion af værker/lærebøger. Dette er et 

omdrejningspunkt for spørgsmålet om "teori", "sprogbrug", "verdensfjernhed" m.v. såvel for den 

didaktiske reflektoriske belysning (også i den tidligere gennemgåede Negt'ske forstand, hvor kritik-

punktet mod den Marx'ske teori udvikling og formidling jo bl.a. gik på, at denne i 

"institutionaliseringen" havde antaget teori-immanent dogmatisk lærebogsagtig karakter), som for 

den her gennemgåede ideologi- og kommunikationskritiske "klasseværelses-analyse". 

Læsning/reproduktion er på sin vis både mål og middel i en proces, der drejer sig om 

reproduktion i en lidt anden forstand. Nemlig reproduktion af den akademiske arbejdskraft og den 

akademiske "magthabitus", som Wagner i sin analyse af "den hemmelige studieplan" kalder det. 

I det billede dannes akademikeren. 

 

Krav og forventninger til akademikeren 

 

En tysk empirisk undersøgelse af de egenskaber som 'befolkningen' forestiller sig at folk med 

en universitetseksamen har, viser at akademikeren forventes at have "uddannelsesstandard, 

almendannelse, tænkekapacitet, problemløsningsevne, dømmekraft, ansvarsbevidsthed, evne til at 

lede andre, beslutningsdygtighed og handlekraft". Men, fremhæver Wagner, der refererer til under-

søgelsen, denne status af 'lederskikkelse' er ikke i særlig høj grad koblet sammen med en 

forventning om, at akademikere orienterer deres handlinger mere mod almenvellets bedste end 

andre. (Angst og bluff, s. 38). 
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De egenskaber der ikke indgår i det almindelige billede af akademikeren er praktiske 

færdigheder så som arbejdsteknik, organisationsevne og holdninger, der normalt går under navnet 

"arbejdsdyder", så som arbejdsmotivation og vilje til at gøre en indsats, pligtfølelse og ærlighed. 

Og ej heller evner som kreativitet og fantasi. 

I undersøgelsen blev også akademikere spurgt og det viste sig, at de var enige i det 'image' 

befolkningen tillagde dem (også hvad angik de egenskaber der ikke blev nævnt). Men der var en 

vigtig forskel: 

 

"Akademikeren tilføjer selv helt eksplicit kvalifikationer, som går i retning af en 

kritisk autonom intellektualisme. Kvalifikationer såsom kritisk sans, selvkritik, 

saglighed, tolerance, selvstændighed. Herved adskiller akademikerens selvbillede 

sig afgørende fra deres fremmede image. De pakker selv den almene teoretisk-

instrumentale kompetence ind i en kritisk rationel habitus og kommer på den 

måde til at forstå sig selv som intellektuelle". (citeret fra Angst og bluff, s. 39). 

 

Ifølge undersøgelsen er der intet, der taler for at dette selvbillede passer, men det typer på at 

den universitetsinstitutionelle dannelse har haft held med at formidle et billede af akademikeren, der 

minder om et idealbillede. Dette ideal indløses imidlertid ikke, konkluderer Wagner med 

undersøgerne, i de krav der stilles på universitetet (s. 39). 

Hvad der gennem Wagners analyse af 'den hemmelige studieplan' hvis læremål er produktion 

af "akademikeren", er fastholdt, er en akademiker der er spændt ud mellem det modsætningsfyldte 

institutionelt producerede: 'akademikeren' der besidder selvtillidsfuld magthabitus (hvor den 

hemmelige studieplans rolle er opretholdelse og retfærdiggørelse af de bestående magtforhold) og et 

'selvbillede' der snarere går i retning af kritisk rationel habitus. 

Interessant er det nu at netop de aspekter i kvalifikationsbilledet og de tidligere nævnte 

egenskaber der glimrede ved sit  fravær: alt lige fra 'arbejdsteknik' til 'kreativitet og fantasi' ser ud 

til at spille er markant rolle i den nye universitetsverden. Det optræder som krav til lærer/vejleder 

og elev/student både i de 'åbne læreplaner', offentliggjorte forestillinger (se senere) og i de 

forestillinger idealbilleder og 'selvbilleder' som lærere og studerende 'selv' producerer. 

Lad mig give et eksempel på hvordan det institutionelt producerede (og til dels 'selv'-

producerede) idealbillede og kravene hertil kan tage sig ud set fra studenterside. 
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To ældre studerende/netop færdiguddannede studerende fra det norske studium 

Socialpedagogik (Oslo universitet) satte sig for at belyse det socialpædagogiske studiealternativ 

(projektorienteret studium) med de begreber de læste om.  

De gik på jagt efter 'Den skjulte læreplan' på soc. ped. og skrev i forbindelse med deres 

analyse af de institutionelt formidlede krav om 'den ideelle student' i det progressive studiemiljø. 

(I modsætning til før citerede udtalelser fra studerende, og tydeligt i modsætning til uddrag 

jeg siden hen i bogens Del II bringer af studerende 'spontane' fortællinger og umiddelbare 

oplevelelser/gengivelser heraf, er der i dette tilfælde tale om et reflekteret skriftligt og analytisk 

bidrag fra studerende selv. Jeg nævner det ikke alene for at placere 'kilden' jeg citerer fra, nok så 

meget for at fastholde et vigtigt aspekt ved gengivelse af studenteroplevelser: 

I de mange tilfælde vil udvalg, indplacering og analyse stå for gengiverens regning (det være 

sig intervieweren, observatøren, forskeren, læreren) men i dette tilfælde står såvel problem-

udvælgelse, som analysesynsvinkel og udført analyse for de studerendes egen regning. Det bidrag: 

"Den skjulte læreplan på SPA"/ Spatak 1, 1979, Thomas og Arngrim, jeg citerer fra kan man i 

øvrigt se som eksempel på hvad jeg tidligere har nævnt, nemlig at de studerende har taget den 

Wagner'ske analysetype, hans terminologi og kritikpunkter til sig som brugbar, som 'deres egen'). 

 

Krav og forventninger til den ideelle student 

 

"Vi hadde ikke gått lenge på SPA før vi begynte å danne oss et billede av den 

ideelle SPA-student. Det som slo oss helt umiddelbart var at det er fantastisk hvor 

mye enkelte folk tilsynelatende rekker. Er det virkelig mulig å rekke så mye som 

enkelte gjør uten døgnet har minst 30 timer? Den ideelle SPA-student er effektiv, 

dynamisk, kreativ, aktivt engasjert i de fleste sammenhenger, og tar når og hvor 

som helst gjerne en diskusjon på det som rører seg i pedagogisk debatt, kulturliv 

og polititik for tida. 

Hun har et klokt, tillitvekkende ansikt, er praktisk og lur, og behersker de ulike 

teknikker for verbal og intellektuel) akrobatik. Han besitter den etterhvert så 

etterspurte egenskapen åpenhet (les her: kvalifikasjonen profesjonell åpenhet), og 

hun fikser dette med å sette ord på følelser og problemer. Han er også 

gjennomført vag og diffus, for han vet at dette er nødvendig for ikke å bli stempla 

eller avslørt som bløffmaker. 
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Det som slår oss er at den ideelle SPA-student er til forveksling lik det vi 

forbinder med den tradisjonelle mannsrolle, det tradisjonelle mannsideal. 

Den ideelle SPA-student er klok og flink på SPA, men vi tror ikke den ideelle 

SPA-student er like flink og klok til å ordne mat, bolig, unger og venner. Vi tror 

det er slisomt å være sammen eller gift med den ideelle SPAstudent, og vi tror 

ikke det er noe hyggelig å være ungen hans. Vi tror også at noen er lei av å vaske 

skjorta - og lage middag til den ideelle SPA-student. ( ... ). 

 

Den strømlinjeforma, rasjonelle SPA-student som utnytter hvert sekund av 

minuttet for å skapa et bedre studium eller et bedre samfunn i framtida er alt annat 

enn revolusjonær. Hun er i sannhet sævrt kapital-typisk. ( ... ). 

Vi er optatt av vekselspillet mellom liv og lære på SPA, og vi er opptatt av å vi-

tenskapeliggjøre en sosialpedagogisk tradisjon mest muligt på egne premisser. 

Med utgangspunkt i det vi nå har sagt om den ideelle SPA-student blir det 

nødvendig for oss å reise spørgsmål om vi må jobbe med å utvikle begreper og 

praksis på kultur- og samværsformer som kan skjære igjennom den tradisjonelle 

mannsrolleaktige, bedriftsøkonomiske, endimensjonale effektivitets filosofi som 

preger den ideelle SPA-student i dag? Vi tror ikke at den ideelle SPA-student 

finnes. Men vi vil gjerne yte vår bidrag i kampanjen mot at folk får dårlig 

samvittighet fordi man ikke greier å leve opp til disse krave". (s. 31-32). 

 

Som man kan forstå af dette citat spiller de helt traditionelle kvalifikationskrav, men 

unægtelig i en mere 'moderne', 'kapitalprogressiv' udgave afgørende ind i de 'alternative' studie-

miljøer disses institutionelle betingelser og her: de studerendes indkredsning heraf. 

Disse studerende fastholder ikke alene i deres analyse modsætningen mellem den 'åbne' (og 

på sin ordlyd 'progressive') læreplan og den 'skjulte' ( i sin konsekvens 'traditionelle') læreplan, de 

pointerer også forskelle mellem studenten/eleven indrulleret i de institutionaliserede læreprocesser 

og studenternes 'hverdagsliv'. I hver fald drages synsvinklen: liv og læring, ind til forskel fra: 

institutionaliserede 'liv' og indlæring. 

Hermed eksemplificeredes også det tidligere sagte, at Wagners perspektiverende (men 

tilførte) subjektorientering rammer ind, og svarer til ønsker fra studenterside om at kunne opstille 
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fagligt-sociale og videnskabelige læreprocesser, på egne præmisser. Et aspekt bliver dog hverken af 

de her citerede kritiske studenter eller i andre studenterbeskrivelser af 'Den skjulte læreplan' og de 

'alternative' studiemiljøer jeg har mødt, nævneværdigt inddraget og det er aspektet: betingelserne for 

at de selv kan gennemskue/kritisere og udarbejde 'miljøkritiske' analyser. 

Studenter mærker selv personligt og som gruppe 'Den skjulte læreplan's indhold og effekter, 

og det kan ikke undre at netop studenter anspores til - offentligt, men som regel mere 'privat' - at 

formulere det mærkbare. Dog ser der ud til at være nogle særlige betingelser for at netop studerende 

i de projektorienterede studiemiljøer kan og vil beskrive og analysere konflikterne; de studerer selv 

i et miljø, hvor synliggørelsen finder sted og kan omtales. 

 

(I den forbindelse skal jeg - i parentes bemærket - nævne en ganske illustrativ episode: På et 

stort møde afholdt på danskstudiet/Københavns Universitet for nye studerende, hvor disse 'nye' 

skulle have informationer om undervisningstilbud, herunder informationer om 'Dansk-integrationen' 

- det projektorienterede alternativ. En gruppe ældre 'Integrations-studerende' gav en meget 

engageret, men skarp og kritisk gennemgang af 'Integrationen' og dens problemer. Herunder talte de 

i oplægget i Wagner'ske termer, fremholdte eksempler på 'skjult læreplan', disciplinering etc. 

Samtidig problematiserede de 'den manglende fagkritik', den etablerede fagrækkes tilsynekomst etc. 

Alt sammen, for mig der lyttede med, ganske korrekt og velformuleret. Efter endt fremstilling fra de 

ældre studerende sagde en af 'de nye' studerende - henvendt til mig - forundret-beundrende: 'lærer 

man virkelig at formulere sig så godt, kritisk og problemorienteret på 'Integrationen'?'). 

 

På baggrund af de indtil nu fremhævede krav til universitets-institutionel faglig-social adfærd, 

således som de kan indkredses via Wagners analyser og beskrivelser af 'Den hemmelige studieplan' 

og som de kunne illustreres gennem studerendes egne beskrivelser og oplevelser af 'Den skjulte 

læreplans' eksistens, kan vi vende tilbage til denne analysetypes udgangspunkt: begrebet 'Den 

skjulte læreplan's empiriske forankring i krav som skoleinstitutionen stiller og som gymnasiet og 

sidenhen universitetet forudsætter som 'selvfølgelige' og allerede indlærte. 

 

Diskussion af analysetypens empiriske forankringspunkt 

 

Hvis Bauer/Borgs indkredsning af 'Den skjulte læreplan's eksistens og deres kravopstillinger 

er dækkende eller gyldige i empirisk forstand, så skal kravene kunne føres tilbage til og 
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identificeres i forhold til det oprindelige (skole-)institutionelle forankringspunkt, og må fortsat, 

sammen med Wagners kravopstillinger, gælde for de højere dele af (skole-)uddannelsessystemet. 

Såvel i betydningen: hvad der allerede forudsættes indlært, som i betydningen: hvad der fortsat skal 

indlæres/bygges videre på. 

Og hvis det er korrekt at også de 'alternative' studiemiljøer fundamentalt set er bundet til 

selvsamme institutionelle forankringspunkt, så skal de nævnte krav også kunne siges at være virk-

somme i disse miljøer. Og endelig: hvis termerne 'åben'/'skjult' signalerer for den ideologikritiske 

analyse vigtige brud og modsætninger, hvor eksistensen af modsætninger samtidig siger noget 

vigtigt (igen i forhold til det empiriske forankringspunkt) om det institutionelle praksisfelts 

sammensatte karakter, så måtte vi kunne anvende begrebet 'Den skjulte læreplan' og termerne 'of-

ficiel' eller 'åben' kontra 'skjult' analytisk kritisk i forhold til den institutionelle fortolkning og den 

faktiske praksis og forskelle herimellem - også for projektpædagogikkens vedkommende. 

Lad mig derfor som en afrunding på den her gennemgåede analysetype (og som en slags 

opstart til den kommende empiriske Del II) afprøve en indplacering af projektpædagogikken/de 

projektorienterede studiemiljøer og krav fremsat heri i forhold til Bauer og  Borgs 'oprindelige' 

krav-opstilling og forsøgsvist (groft) skitsere en revideret(og ajourført) krav-opstilling. 

 

1. Krav om at arbejde individuelt 

 

I de 'åbne' eller i de 'officielle' læreplaner for f.eks. Aalborg Universitetscenters 

basisuddannelser er der formulerede krav om at mindst et projekt skal foregå som gruppearbejde. 

Den studerende har dog ret til at vælge at arbejde individuelt i en periode, blot han/hun 

emnemæssigt holder sig inden for storgruppens rammer/temarammer. Den præcise ordlyd i 

Undervisningsministeriets bekendtgørelse (nr. 497/1974) om basisuddannelser ved AUC, lyder 

således i §5, stk. 2: 

 

"Projektarbejdet foregår i 2 eller flere projektperioder. Det udføres som regel i 

projektgrupper, men de studerende har ret til i stedet at arbejde individuelt inden 

for en storgruppes ramme. Mindst et projekt i basisuddannelsen skal dog være 

gruppearbejde". 
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I center-miljøet er der en offentligt formuleret mening/holdning, der går i retning af, at det 

mest normale er at alle projekter foretages i grupper (der så kan være større eller mindre, men 'som 

regel' 4-5/7-8-studerende). Helt tydeligt på basisuddannelsen, men måske med tendentielt flere 

'individualister' siden hen på overbygningsuddannelserne. 

 

I forhold til de 'oprindelige' og traditionelle krav om at arbejde individuelt skulle vi i de 

projektorienterede studiemiljøer tydeligvis stå over for en ændring af kravet. 

Der er blot det, at arbejdsdelingen i projektgrupperne - undervejs i projektforløbene - ofte er 

så udtalt, at der bag gruppearbejdet så afgjort også foregår arbejde, der må karakteriseres som 

individuelt. 

Se f.eks. følgende arbejdsprocesbeskrivelse fra en projektgruppe fra den sproglig-

pædagogiske basisuddannelse (AUC, 1980): 

 

"(...) størstedelen af gruppens aktiviteter foregik hjemme med gennemlæsning af 

bøger med henblik på at få lavet nogle oplæg. I begyndelsen var det sjældent at vi 

alle mødte op på en gang, og konsekvenserne af disse ting blev en forholdsvis 

hurtig og stor produktion af skriftlig materiale i form af oplæg. Disse blev dog for 

nogles vedkommende først diskuteret et par uger efter deres fremkomst". 

 

De studerende påpeger ofte, samtidig med en beskrivelse af arbejdsdelingen, dens uheldige 

konsekvenser, (men understreger ind imellem også ofte dens nødvendighed) og at 'det individuelle' 

arbejde er et resultat af det, de har været vant til fra skole og gymnasium, og derfor har svært ved at 

komme ud over. 

Det projektorienterede studiemiljøs fundamentale bindinger til 

universitetsinstitutionens/uddannelsessystemets eksamensorientering og erhvervs-orienteringen 

(uddannelserne er rettet mod individuel erhvervsudøvelse, og i de kommende praktik- og ansættel-

ses situationer er det den individuelle udøvelse og konkurrence der bestemmer) vil yderligere 

skærpe kravet om at kunne arbejde individuelt selvstændigt og i tillæg krav om at 'samarbejde' og 

kunne 'organisere i grupper'. 

Man kunne derfor i overensstemmelse med den institutionelle praksis, ud fra kravets 'åbne' og 

'skjulte' formuleringer, omformulere det oprindelige 1. krav til: 
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Krav om at arbejde individuelt og selvstændigt og på baggrund heraf indgå i et 

gruppearbejde. 

 

2. Krav om opmærksomhed 

 

I det omfang centerstuderende/projektstuderende deltager som studerende på heltid, skal de 

studerende i løbet af projektperioderne deltage i kurser, plenummøder sideløbende med 

projektgruppemøder/vejledningsmøder. I disse undervisningssituationer (tydeligst i 

kursussituationerne) indgår de kommunikationsmæssigt strukturelt og organisatorisk i en situation, 

hvor de helt traditionelle krav fra 'klasseværelses/katederundervisning' eksisterer. 

I forhold hertil kan kravet omformuleres til et: 

Krav om koncentrationsevne, krav om koncentreret lytning og krav om at kunne holde 

koncentrationen i lang tid. 

 

3. Krav om kontrol med det motoriske og verbale udtryk 

 

Kravet er integreret i kravet om 'boglighed', kravet om intellektuel adfærd i den institutions- 

og situationsspecifikke betydning, der medfører yderligere krav om bestemt sprogbrug, og en 

bestemt omgang med teorier og forvaltning af 'bogligheden'. 

Kravet kan omformuleres til et: 

Krav om stillesiddende intellektuel adfærd og kontrol med det verbale (mundtligt som 

skriftligt) saglige og upersonlige udtryk. 

 

4. Krav om at indordne sig skolens opdeling i tid og rum 

 

Denne oprindelige krav-formulering henviser klart til folkeskolens særligt skarpe skema-time-

fag-opdelte hverdag - en opdeling, der netop er brudt i de projektorienterede studiemiljøer. De 

projektstuderende kan i et større omfang organisere deres 'egen' tid i 'egne rum', men basalt er der jo 

stadig tale om, at de skal indordne sig uddannelsesinstitutionens opdeling i tid og rum. Tid forstået 

som fastsættelse af tidsmæssige rammer og regler for projektperioder, projektafleveringer, 

uddannelsestidens længde m.v. Den tempoopskruning, der er foregået på centrene (indlæring af 

'samme' fagindhold/færdigheder på kortere tid) er et af de markante eksempler på indordning under 
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over-institutionel og institutionel tids tildeling. Rum forstået således at de fysiskgeografiske-

arkitektoniske rammer for 'rum' er institutionelt forankret og urørlige, men også 'rum' forstået 

således at hele det fagligt-sociale rum er rammesat og eksisterer som begrænsninger for den enkelte 

student/storgruppes selvorganiseringer - indtil de (momentvis) overskrider grænserne. 

Skal kravet omformuleres, skal 'skolen' blot erstattes med 'institutionen' eller 'universitetet', 

altså: 

Krav om at indordne sig universitetsinstitutionens opdeling i tid og rum.  

 

5. Krav om at acceptere en usynlig autoritet 

 

Dette krav har særlig betydning i de projektorienterede studiemiljøer, idet den klassiske 

lærerautoritet og den klassiske lærerrolle er ændret til læreren/vejlederen/konsulentens rolle. 

Deltagerstyringen, blot forstået som en vekselvirkning mellem studenter og lærerstyring, forrykker 

ikke det faktum, at læreren/ vejlederen nu som tilforn er en faglig og social autoritet - om end 

autoritetsforvaltningen kommer til syne på lidt andre måder end hos den klassiske auditorie-

forelæser. 

Kravet bibeholdes i sin 'oprindelige' formulering og betydning. 

I forbindelse med denne reviderede krav-opstilling skulle vi så kunne sætte Wagners 

påpegninger af institutionelt kræene egenskaber/adfærdsnormer som: saglighed, abstraktionsevne, 

viljen til at hævde sig selv, tilfredsstillelse ved at blive bekræftet via præstation og konkurrence, 

som universitets-specifikke indlejringer i de læreprocesser, hvor 'akademikeren' produceres, og den 

universitære vidensproduktion foregår. 

 

Endeligt skulle vi kunne karakterisere de bærende principper for undervisningssituationerne 

og disses kommunikationsstrukturer som baseret på en hierarkisk, præstations- og læreplansorien-

teret kommunikation. 

At vi kan genfinde de institutionelt kræene 'egenskaber' som saglighed, abstraktionsevne m.v. 

også i det projektorienterede studiemiljø er allerede nævnt. 

Om vi kan karakterisere de bærende principper for undervisnings-/ kommunikations-

situationen, som f.eks. 'læreplansorienteret' er imidlertid et spørgsmål. 
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Nu er 'læreplansorientering' ikke et krav i helt samme forstand, som de oprindeligt nævnte 

krav, det er snarere et principielt træk ved de faktiske undervisningssituationer. 

Men skulle man identificere 'orienteringerne' for undervisningen, så måtte vi om de 

projektorienterede studieforløb/undervisningsforløb betragte dem som spændt ud mellem de 

officielt formulerede målsætninger (formålsparagraffer) og de faktiske forløb. 

I logisk forstand er alle forløb, hvorom der er nedfældet beskrivelser (altså forudbestemmelser 

og retningslinjer) af 'mål', 'metoder', 'fag-felter', 'undervisningsformer' etc. jo udtryk for en læreplan-

plan for læring. Spørgsmålet bliver altså ikke om der er en læreplan (læreplansorientering) eller ej, 

men hvor finmasket læreplanen officielt er udformet og hvor massiv læreplansorienteringen i 

praksis kan siges at være. 

I den før citerede bekendtgørelse (af 1974) om basisuddannelser ved AUC, står der i forhold 

til den sproglig-pædagogiske basisuddannelse nedfældet, at den studerende gennem denne 

basisuddannelse særligt skal: 

 

1. Opnå kendskab til kommunikationsteori, især kommunikationens sproglige og 

tekstlige aspekter; 

 

2. Opnå kendskab til sprogvidenskab, især sprogbrugsanalyse og sprogtilegnelse; 

 

3. Opnå kendskab til psykologisk teori, især udviklingsprocesser; 

 

4. Vedligeholde og uddybe færdighederne i et eller flere fremmedsprog, bl.a. 

gennem anvendelse af fremmedsproget faglitteratur og kildemateriale i 

projektarbejdet". 

(Bekendtgørelsen, §3, stk. 4). 

 

Dette er en rammesætning på fag-teori-felt men høj institutionaliseringsgrad (nærmest over-

institutionel), men med meget lav detaljeringsgrad. Det er en læreplan, men meget grovmasket. 

Detaljeringsgraden i de officielt formulerede skrivelser bliver straks højere, når man går fra 

den egentlige bekendtgørelse, over det man på AUC kalder 'Normalplanen' (her er det lovmæssige 

grundlag, som bekendtgørelsen repræsenterer, præciseret som anvisninger til, hvorledes 

bekendtgørelsens krav kan opfyldes), og endelig til det, der (stadig på AUC) kaldes en "Vejviser" 
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for det givne års basisforløb, dets temarammer, kursustilbud. Denne sidste besidder den højeste 

detaljeringsgrad - jeg ville afgjort kalde den en læreplan - og lade diskussionen føre omkring, hvori 

læreplanen så består/bestod. 

I det øjeblik vi så nærmer os det enkelte kursus- eller det enkelte projektforløb - så kan der i 

hvert fald om kurserne optræde kursus-beskrivelser og litteraturhenvisninger, med en detalje-

ringsgrad så høj, at det bliver 'læreplan/læseplan' i en helt traditionel forstand, men (måske?) kan 

selve henvisningen i sit indhold være fagligt set 'utraditionel'. 

Et interessant diskussionspunkt i denne forbindelse, som her blot skal nævnes 

(konsekvenserne skal vise sig i den empiriske afdeling) er at den høje detaljeringsgrad ser ud til at 

eksistere i et komplekst samspil med en lav institutionaliseringsgrad og omvendt. 

 

(Når vi befinder os på det for selve undervisningsforløbene mere konkretiseret 

rammesættende niveau, hvor "vejviseren" skitserer og foreslår temarammer, forslag til pilot-

projekter, kursustilbud etc., er beskrivelsen stadig 'officiel' og mest muligt detaljeret som en sådan, 

og samtidig besidder den ud fra et system- eller institutionsorienteret point of view en relativ lav 

institutionaliseringsgrad. 

Her nærmer vi os - på vigtige punkter - det aspekt ved udformningen af læreprocesserne, hvor 

sammenstød gør, at lærer- og studentergruppers relative autonomi kan anes. Forlader man dernæst 

det officielt skrevne og ser det i de faktiske mundtlige/skriftlige interne udgaver, som løbende 

forvaltninger og beslutninger, så aner man konfrontationer mellem officielle og uofficielle 

forvaltninger, mellem selvorganiserende forsøg og institutionel målretning heraf. I disse praksisser 

ser man hvilke krav, der egentlig er institutionaliseret/institutionaliseres, er institutionaliserbare og 

hvilke krav, der fremsættes, men udgrænses. Anlægges her en mere 'subjektorienteret' 

betragtningsmåde vil selv det, der repræsenterer den relativt lave grad af institutionalisering kunne 

opleves som høj grad af institutionalisering (nemlig målt med et ikke-institutionelt måske 

subkulturelt udgangspunkt). 

 

Selve læreplansorienteringen forefindes i samme logiske forstand som læreplanen forefandtes. 

Formålene er officielt beskrevne som opfyldelse af den givne læreplan, men termen lære-

plansorienteret findes selvsagt ikke. 

De officielt formulerede 'orienteringer' er: undervisningens/ uddannelsens orientering mod 

fortsat uddannelse, senere erhverv og studieaktiviteter er problem-orienterede: 
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Det hedder eksempelvis (igen bekendtgørelsen AUC) om basisuddannelsernes formål, at det 

er 'at forberede den studerende til fortsat uddannelse og senere erhverv' og at de studerende gennem 

basisuddannelsen skal: 

 

1. opnå bredt overblik over det fagområde, den valgte basisuddannelse dækker, 

samt kendskab til de væsentligste teorier og metoder inden for fagområdet; 

 

2. opnå indsigt i og i projektarbejdet kunne redegøre for mulighederne for og be-

grænsninger ved anvendelse af forskellige videnskabelige teorier, metoder og 

teknikker; 

 

3. opnå færdighed i selvstændig problemformulering og problembearbejdning; 

 

4. opnå forståelse af problemkompleksernes tværfaglighed, og 

 

5. opnå færdighed i samarbejde og kommunikation, såvel inden for som uden for 

undervisningsmiljøet". 

(Bekendtgørelsen af 1974, stk. 2 (§ 3). 

 

I forlængelse heraf kunne det være besnærende - fordi det delvist er korrekt - at fremholde 

den 'åbne' eller officielle formulerings radikalitet (dvs. på sin ordlyd progressiv) og først i 

kontrasten til den faktiske praksis, gennem en ideologikritisk belysning, fastholde 'det traditionelle' 

gennem den 'skjulte læreplan'. 

Så enkelt er det imidlertid næppe, for også i den 'åbne' formulering findes modsatrettede 

tendenser og overgribende orienteringer der signalerer 'det traditionelle' og bindinger til 

uddannelsessystemet kvalifikations/selektions-mekanismer. Det gælder tydeligst for eksamens-

orientering, men spiller afgjort også ind i formuleringer ang. erhvervs- og fortsat 

uddannelsesorientering. 

 

Så vidt selve krav-opstillingen, de officielt formulerede 'åbne' og mere eller mindre 'skjulte' 

krav og læreplaner i de projektorienterede 'alternative' studiemiljøer. 
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Men selv om denne enkle opstilling har kunnet lade sig foretage, og hermed bekræfter 

analysetypens relevans, må det samtidig understreges at selve analysen (og indholdsbestemmelsen) 

af hvordan de 'åbne'/'skjulte' krav sætter sig konkret igennem i de mange undervisningshverdage og 

med hvilke konsekvenser står tilbage. Og den analyse kan næppe foretages alene ud fra den gennem 

Bauer og Borg, Wagner (og min reviderede) meget forenklede og stormaskede opstilling. 

 

Efter denne nu fuldførte gennemgang af analysetypen 'Den skjulte læreplan', som den sidste 

af de fire relevante analyse-typer, skal jeg inden den egentlige empiriske fremstilling, kort resumere 

og kommentere de fire analysetyper i forhold til de empiriske interessefelter. 

 

SAMMENFATNING  

De fire analysetyper i forhold til de empiriske interessefelter  
 

De i dette kapitel gennemgåede fire analysetyper: Den strukturelle, den 'kapitallogiske', den 

bevidsthedssociologiske og didaktiske universitetsanalyse, samt analysen af 'Den skjulte læreplan' 

skal, hver på sit niveau, i den efterfølgende empiriske del inddrages i konkrete beskrivelser og 

analyser af den nye universitetspædagogik/projektpædagogikken i spændingsfeltet mellem den 

intenderede og den faktiske praksis. 

Analysetypernes særlige udgangspunkter, erkendelsesinteresser, samt de teoretisk-metodiske 

problemer betragtes med den forudgående behandling af de udvalgte analyserepræsentanter som 

værende indkredset, og skal ikke yderligere blive gentaget. 

Ligeledes betragtes de nødvendige første overordnede bestemmelser af universitetets 

samfundsmæssige funktion og placering, universitetet som en del af uddannelsessystemets hierarki, 

som institution der samtidig har kvalificerende og socialiserende funktioner at være foretaget. 

Heller ikke sådanne bestemmelser skal gentages, derimod anvendes og frem for alt konkretiseres. 

Det er blevet påpeget at de enkelte analysetyper ikke i sig selv kan siges at dække det 

empiriske felt, dertil er det enkelte teoretiske forankringspunkt for entydigt i forhold til de konkrete 

undervisningssituationers kompleksitet og mangetydighed. De fire analysetyper kan som typer, med 

samt de udvalgte repræsentanters analyser, snarere siges tilsammen at dække feltet. Dog blev 

analysetyper 'Den skjulte læreplan' vurderet nærmest det empiriske felt ved at forholde sig til den 

faktiske undervisningsmæssige praksis og fastholde den som primær analysegenstand. 
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De gennem analysetypernes repræsentanter fremdragne systeminstitutions - 'klasseværelses'- 

og deltager/subjektorienterede synsvinkler, begreber og perspektiveringer skal fortløbende ind-

drages. Dels i forhold til analyse af de universitetsinstitutionelle forskels- og lighedstræk mellem de 

'nye' og de 'gamle' universiteter, som projektorienterede undervisningsforløb generelt er præget af, 

dels i forhold til de udvalgte konkrete forløb og enkeltstående undervisningssituationer, hvor de 

projektorienterede undervisningssituationer anskues processuelt som en kompleks faglig og social 

læreproces for de involverede lærere og studentergrupper og anskues for sine interaktions- og kom-

munikationsmønstre. 

Med henvisning til den oversigt jeg har givet i kapitel 2, der viser bredden i de 

problemstillinger der vil blive behandlet i den empiriske del, skal jeg her (frem for alt for mange 

gentagelser) uddrage enkelte af de problemstillinger, der specielt kan relateres til diskussioner rejst 

gennem analysetypernes repræsentanter, og som fortsat skal ofres opmærksomhed i fremstillingen 

af oversigter og forløbsanalyser. Det drejer sig om oversigter over typiske 

undervisningsformer/typiske undervisningssituationer i de projektorienterede undervisningsforløb 

og om undervisningsforløbenes fagligt-sociale indhold. 

 

 

Projektorienterede undervisningsforløb og typiske undervisningsformer 

 

På universitetscentrene (og måske især på basisuddannelserne) er projektarbejdet absolut 

fremherskende og dominerende undervisningsform, hedder det sig. Lærere og studerende deltager i 

undervisningssituationer som 'vejledere' og 'projekt-gruppedeltagere'. De har fået helt nye roller og 

funktioner. Men projektarbejdet eksisterer ikke desto mindre side om side med et ganske bredt 

spektrum af andre, nok så velkendte, undervisningsformer og undervisningssituationer. 

I løbet af en i øvrigt helt normal uge vil lærere og studerende ved centrene have deltaget som 

'lærere' og 'elever' i f.eks.: kursusundervisning med glidende overgange fra deciderede 

forelæsninger, til katederundervisning (eller klasseværelsesundervisning), til lærer-emnestyret 

gruppearbejde. Dertil kommer øvrige plenum-aktiviteter: storgruppemøder, som man kalder det på 

AUC eller 'hus møder' som man kalder det på RUC. Sideløbende, og som det angiveligt vigtigste, 

deltager lærere og studerende ('lærere' og 'elever') så i projektgruppemøder (med og uden 'vejleder') 

undervejs baseret på mere eller mindre kollektive/individuelle og arbejdsdelte arbejdsprocesser og 

forberedelser til projektgruppemøderne. 
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Det forekommer vigtigt at kunne foretage den nuancerede og realitetsbetonede beskrivelse og 

analyse af de faktiske og typiske undervisningssituationer (herunder karakterisere dem som 

'klassiske' og 'nye' undervisningsformer med typiske træk for interaktions- og 

kommunikationsmønstre, lærer-elev-relationer, lærer-elev-roller/kønsroller) som eksisterer i det 

projektorienterede studiemiljø. Det er vigtigt at danne sig et overblik over projektarbejdets 

dominans - eller måske 'blot' dets plads og omfang - i det samlede undervisningsbillede. Et sådant 

overblik må være en af forudsætningerne for overhovedet at kunne føre diskussionen om 

projektarbejdets udformninger og intenderede og faktiske fagligt-sociale virkninger. 

 

I den forbindelse bliver det ud fra oversigter over praksis igen relevant at diskutere 

projektpædagogik-kritikernes standpunkter og eksemplificeringer (som de blev gennemgået her i 

kapitel 5), men også den gennem Bo Jacobsens undersøgelse og analyse rejste problemstilling 

angående projektarbejdets formodede anvendelighed, hyppighed og institutionaliserbarhed kan 

genoptages. 

Når Bo Jacobsen tilsyneladende fastholder at for de fast-strukturerede systemer (fag- og 

studier) vil projektgruppearbejdet befinde sig på grænsen af det mulige, så må vi (i hvert fald i 

universitetscentersammenhæng, men sandsynligvis ikke blot her) for en anden umiddelbar 

betragtning fastholde eksempler på at projektarbejdet faktisk eksisterer i faglige og under-

visningsmæssige sammenhænge, der ellers skulle kunne karakteriseres som 'faste' med 'høj grad af 

paradigmehårdhed' mv. Til gengæld måtte vi så i denne diskussion - endnu engang - nuancere 

omkring projektpædagogikken i en teoretisk intenderet, i en institutionel fortolkning/forvaltning og 

i en faktisk praksis. Og her kan der meget vel være tale om at selve praksis viser at 'det at udarbejde 

projekter' i nogle faglige sammenhænge er blevet lig 'en gruppeopgave/opgaveløsning' med 'fast 

emne', 'fast procedure', eller måske lig en 'øvelse'. 

Den overordnede skelnen, der synes påkrævet, kommer til at dreje sig om højere eller lavere 

grad af institutionalisering af projektpædagogikken/projektarbejdet og om en skelnen mellem 

projektpædagogikken/projektarbejdet institutionelt forvaltet/ fortolket inden for humaniora - 

samfundsfaglige-tekniske-naturvidenskabelige fagområder. 

Da vi i den empiriske del, såvel som under de hidtidige eksemplificeringer - befinder os inden 

for humaniora-fagområderne vil diskussionen om projektarbejdets institutionaliserbarhed, om 

eventuelle teknokratiseringstendenser og 'teknologiske koder' blive ført herudfra. 
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Projektorienterede undervisningsforløbs fagligt-sociale indhold. 

 

Projektarbejdsprocesserne kan anskues (og vil blive det) ud fra et overvejende fagligt-

processuelt synspunkt og/eller ud fra et overvejende pædagogisk-processuelt synspunkt. 

Uanset at enhver skarp adskillelse herimellem forvrænger det empiriske billede og forenkler 

en faktisk kompleksitet, er det også realistisk at medtage at såvel lærergrupper som studen-

tergrupper videregiver beretninger om 'hvad der skete i processen' I hvad de lærte' med en 

arbejdsdeling mellem det faglige og det sociale som en inkorporeret del af beretningen, og opererer 

med opsplitningerne ud fra hver deres interessemæssige, funktionsmæssige og oplevelsesmæssige 

udgangspunkt (i sidste instans karakteriseret gennem forskellige kognitive associationshorisonter). 

I forlængelse af såvel Wagners institutionskritiske interaktionsanalyse, som Negts 

bevidsthedssociologiske didaktiske og subjektorienterede indkredsninger forekommer det vigtigt at 

fortsætte analysen af de situationer, hvor de konkret involverede lærer- og studentergrupper indgår 

som 'lærere', 'elever' og 'deltagere' i de universitære interaktionsformer med særlige erfaringer med 

læreprocesser. Og at selve undervisningssituationen - og de samlede forløb, de 

universitetsinstitutionelle læreprocesser og brud herpå fungerer som produktionssted for viden og 

erfaringer. 

 

Her genoptages diskussionen angående den faktiske videns- og erfaringsproduktion, og 

hermed både konkretiseres og udvides Wagners for snævre vidensbegreb- ligesom den socialt 

forventede viden konkretiseres for såvel sine faglige som sociale og opdragelsesmæssige aspekter. 

Samtidigt forekommer det vigtigt at kunne beskrive og analysere de fagligt-metodiske bevægelser 

(udviklinger og erkendelser) der kommer til udtryk i de studerendes projektarbejds-processer og 

produkter, for at kunne vise (i eksemplificerende udgaver) projekt-studerendes omgang med og 

indoptagelser af 'fagligheden', 'videnskabeligheden' og de kritiske teorier. 

Først her lader det sig gøre igen at føre diskussionen ud fra faktisk praksis, om 'det faglige 

niveau' - og her på ny inddrage standpunkter og eksemplificeringer fra projektpædagogikkens 

kritikere. 

Hvad der her er sagt kommer til konkret belysning i forløbsanalyserne og har sammen med de 

(stadig i oversigten givet i kapitel 2) øvrigt nævnte problemstillinger og analysevinkler først og 

fremmest til formål at berette om de mange institutionelle, faglige og sociale faktorer, der konkret 

indvirker på projektorienterede forløb i praksis. Herudfra genoptages så den pædagogisk-politiske 
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hoveddiskussion om projektpædagogikken og dens karakter af at være et kritisk alternativ. Og først 

her lader den afsluttende, sammenfattende diskussion af projektpædagogikkens institutionalisering 

og konsekvenserne heraf sig føre over temaet: Projektpædagogikken mellem opgør og tilpasning. 

 

Projektpædagogikken mellem opgør og tilpasning. 

 

Projektpædagogikken er didaktisk teoretisk fastholdt her i denne teoretisk-debatterende første 

del primært gennem K. Illeris, og projektarbejder skulle hos Illeris forstås som en mulig 

undervisningsform, der tilgodeser en organisering af læreprocesserne efter for så vidt oprørske og 

institutionskritiske didaktiske principper som deltagerstyring, problemorientering og eksemplarisk 

indlæring. 

Allerede i det teoretiske (eller teoriformidlende) led var der, som det fremgik af 

gennemgangen i kapitel 4, i en vis forstand tale om en 'tilpasning' af principperne til særlige 

indlæringsorienterede og internt undervisningsorganisatoriske formål. 

Men ellers er det selve institutionaliseringen der betegner en tilpasning af principper til 

institutionens formål. 

Mellem den teoretiske formulering og den institutionelle fortolkning bevæger 

projektpædagogikken sig således mellem intenderet opgør og institutionel tilpasning. 

Den institutionelle fortolkning og målretning kan imidlertid ikke siges at slå om i praksis i 

entydig forstand. også den institutionelle målretning brydes, dels af lærere og studerendes 

fortolkning af projektpædagogikkens muligheder og grænser (herunder lærere og studerendes 

relative autonomi i forhold til systemet, de subkulturelle forankringer og fortolkninger), dels af 

selve den subjektive faktors omformning, bearbejdning og dens tilstedeværelse i 'klasseværelset' 

som 'lærere' og 'elever'. 

 

En institutionel tilpassende målretning af projektpædagogikken kan momentvis brydes og 

faktisk optræde som institutions-kritisk og radikal studiepraksis, der ikke alene ligger nærmere de 

oprindelige principper (og potentielt radikale fortolkninger heraf), men også indholdsbestemmer 

dem i særlig fagpolitisk og videnskabskritisk henseende. Her vil brud og momentvise overskridelser 

kunne beskrives ud fra Negt'ske termer, ved at anskue projektforløbene som produktionssted for 

erfaringer (organiseret skiftevis i institutionsoffentligheden og subkulterelle offentligheden) og som 

produktionssted for subjekt-orienterede og institutionskritiske selvorganiserede handlinger. 
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Mellem den institutionelle fortolkning og målretning og den faktiske praksis, influeret af 

lærere og studerendes faktiske omformning og bearbejdning, bevæger projektpædagogikken sig 

således igen: nu mellem institutionel tilpasning og subkultutelt opgør. 

Om bevægelsen har et foreløbigt slutpunkt, der ligger nærmere de 'oprindelige' 

projektpædagogiske principper (og stadig den mulige radikale fortolkning heraf) end den institu-

tionelle fortolkning egentlig lægger op til, kan og skal der ikke siges noget generelt om. 

Men skulle jeg foregribe den diskussion, der skal føres efter den empiriske del, dvs. efter en 

sammenfatning af såvel den teoretiske intenderede som den faktisk førte projektpædagogik, så ville 

jeg på baggrund af de helt aktuelle erfaringer 'nøjes' med at sige: Kun i de få tilfælde ville man 

kunne fremhæve at de faktiske projektforløb holdt sig tæt op ad 'de oprindelige principper' - men 

disse tilfælde, og dette spørgsmål, er i virkeligheden slet ikke det vigtigste at forholde sig til. 

Det vigtige er om de mange tilfælde: at der gennem den karakteristiske synliggørelse af brud 

mellem intentioner og praksis og brud mellem system og subjekt stilles krav om radikaliseringer. 

også krav om radikalisering af selve begribelsen af det didaktiske hovedproblem og af (også 

gammelkendte) pædagogisk-teoretiske og uddannelsespolitiske problemer. 

 

Synliggørelsen, som netop også indebærer at uddannelsessystemets grundlæggende træk, den 

efterhånden omfattende institutionalisering (af videns- erfarings-formidling og opdragelse) samt 

konsekvenserne af institutionaliseringen udstilles som aktuel historisk proces, kræver at vi endeligt 

bevæger os væk fra at anskue (projekt-) pædagogikken eksklusivt teoretisk principielt hen til at 

anskue den ud fra praksis og udøve praktisk kritik. 

 

For en perspektivering, nu ikke af selve synliggørelsen men, af det der synliggøres, kan det 

vise sig at en specifik og konkret uddannelsessociologisk og bevidsthedssociologisk 

subjektorientering er et nødvendigt udgangspunkt for didaktisk refleksion og praksisk kritik - og 

måske langt vigtigere at forsøge end fortsatte forsøg på (det være sig nok så radikale) fortolkninger 

og formidlinger af de almene principper. 
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NOTER til kapitel 6 

 

1) "Det fast strukturerede studium karakteriseres således: 

1. Studiefaget er klart afgrænset i forhold til omverdenen; det fremgår tydeligt, hvad der hører med, 

og hvad der falder uden for. Faget er opdelt i en række klart afgrænsede discipliner, der hver igen er 

opdelt i specificerbare emner og pensumelementer. Disciplinernes indhold kan angives med 

henvisning til en lærebog eller en detaljeret pensumbeskrivelse. 

2. Den administrative organisation består af organer og roller med fastlagte kompetencer og 

opgaver. 

3. Studiets enkelteksamener, trin og dele skal passeres i en bestemt rækkefølge og inden for snævert 

normerede tidsgrænser. 

4. De studerende er inddelt i årgange samt i hold (klasser). Holdet (klassen) er en basal 

organisatorisk enhed. Holdet undervises sammen i et antal timer fastlagt på et centralt udformet 

ugeskema. Fordelingen af studerende på de forskellige hold foretages centralt. Holdene er lige store. 

Holddeltagelse registreres. 

5. Undervisningsformerne kan præcist beskrives, og de er fastlagt før undervisningens start. 

6. Eksamens indhold og eksamensformerne er ens for alle, kan præcist beskrives og er centralt 

fastlagt. 

7. Interaktionsformer og roller udviser høj konstans og kan præcist beskrives og forudsiges. 

8. De studerende får i vidt omfang deres studietilværelse forhåndsfastlagt: indholdet og formen for 

deres daglige aktiviteter er foreskrevet. Personerne udviser høj beregnelighed i deres adfærd. 

 

Det løst strukturerede studium karakteriseres således: 

 

1. Studiefaget er ikke klart afgrænset i forhold til omverdenen, dvs. det fremgår ikke tydeligt, hvad 

der hører med og ikke med. Fagets opdeling i discipliner er genstand for diskussion. 

Fagets og disciplinernes indhold angives med brede emne- eller tema-beskrivelser. Pensumdele og 

lærebøger sættes under diskussion og udskiftes jævnligt. Der er individuelt udformede pensa. 

2. Den administrative organisation består af organer og roller med flydende afgrænsning af 

kompetencer og opgaver. 

3. Studiets enkelt-eksamener, trin og dele kan passeres i vilkårlig rækkefølge. Der er ikke 

normerede tidsgrænser. 
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4. De studerende er inddelt i hold eller grupper. Holdene kan arbejde sammen i et vilkårligt antal 

timer, alt efter aftale. Fordelingen på de forskellige hold sker på basis af de studerendes valg (ud fra 

emne, lærer eller tidspunkt). Holdene er af forskellig størrelse. Der kan være usikkerhed med 

hensyn til hvilke studerende, der følger et givet hold. 

5. Undervisningsformerne kan ikke præcist beskrives og forud angives; de udformes på stedet i et 

samspil mellem lærere og deltagere. 

6. Eksamens indhold og eksamensformerne er forskellige fra individ til individ, beskrives ikke 

præcist og udformes i samspil mellem lærer og deltagere. 

7. Interaktionsformer og roller er af forskellig slags, de er ikke fastlagt i bestemte mønstre. I en 

given situation kan interaktionsmønstret ikke præcist forudsiges. 

8. De studerende har vide muligheder for at udforme deres studietilværelse. Der er mange 

valgmuligheder med hensyn til indholdet af og formen for deres daglige aktiviteter. Personernes 

udvikling og reaktioner kan være præget af en vis forudsigelighed. (Bi, 1981, s. 32-33). 

 

2) Mulige henvisninger til de nævnte typer af uddannelsesanalyser er der mange af, fordi vi befinder 

os i en periode med et væld af introduktioner til de nye kritiske teoridannelser, herunder 

introduktioner til de 'nye' uddannelsesteorier, der kom i artikler, arbejdspapirer og arbejdsnotater, 

der cirkulerede i de fagkritiske lærer- og studentermiljøer på universiteterne. 

Disse antologier/artikler og arbejdspapirer (med samt studenteropgaver og specialer) er i sig selv 

vigtige 'kilder' med mange 197o'er typiske træk hvad angår 'teori og metode'. 

Blandt flere mulige (introducerende til den kritiske uddannelsesøkonomi) kan nævnes 

årsberetningerne fra Århus Universitet 1971/72, 1972/73 "Uddannelsessektorens Politiske 

økonomi" og "Arbejdspapirer om videnskab og uddannelse", eller en udgivelse fra Studenterrådet 

ved Kbh's universitet som: "Videnskab uddannelse kapital - rekonstruktion af det borgerlige 

universitet - en kritik" fra 1973. 

Der kan også (igen blandt flere mulige) henvises til artikler i tema-numre fra tidsskrifter som 

Kontext, Politiske arbejdstekster, Kurasje i perioden 1972/73-75/76, og for den karakteristiske 

ideologikritiske og mere fagspecifikke uddannelsesanalyse til tema nr., som 'meddelelser om 

danskfaget' (Kontext-74), eller til debatbøger som f.eks. "Danskstudiet i samfundet" (1973). 
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3) Netop nu tror jeg ikke det er muligt for analyser (herunder dem jeg foretager i mit projekt) der 

beskæftiger sig med sammenstødet mellem de objektive betingelser og subjekternes indgåen at 

fremtrylle begrebslig stringens. Tværtimod kalder sagen selv på begrebslig uorden. 

Ønsker man at analysere problemer og processer i deres konkrete kompleksitet, og inddrage 

subjekternes reaktioner, adfærd, tilbagemeldinger og indoptagelser ligger de vigtige dele (og det 

erkendelsesbefordrende) i at gengive det komplekse, analysere de samme objekter fra flere 

forskellige vinkler, for dernæst at rejse nye problemstillinger, der igen gennemlyses for sin 

kompleksitet. Dvs. en så afgjort ikke afsluttet bevægelse. Det er svært at forene med den form for 

fastfrysning af problem og metode i det entydige, der mange gange synes at være forudsætningen 

for begrebslig stringens. Som det skulle være fremgået var der i begyndelsen af 1970'erne en 

periode med (identificerbar) logisk og begrebslig stringens i de kritiske uddannelsesanalyser. I 

mange indledninger til analyser stod det direkte præciseret som 'den Marxske metode', hvor det 

konkrete det komplekse = fremtrædelsesformer, og det alment-abstrakte - det enkle = væsen. 

Den metodiske bevægelse (forskning/fremstilling) gik fra det (pseudo) konkrete 

(overfladefænomener) ned i de alment-abstrakte væsenbestemmelser og fremstillede dernæst 

analyseobjekt(erne) med flere og flere bestemmelser 'i sin konkrete realitet'. I et lille historisk 

tilbageblik er det værd at bemærke at var analyseobjekterne mangfoldige, så var synsvinkel (ikke 

enfoldig), men entydigt centreret omkring skitsering af de objektive betingelser for..., som det er 

fremgået af gennemgangen. Og værd at bemærke at netop inddragelse af 'den subjektive faktor' i 

senere analyser på så mange måder roder op og rundt i logik og systemer. 

 

4) Artiklen er oversat fra: Wolf Wagner: Der Bluff. Die Institution Universität in ihrer Wirkung auf 

die Arbeitweise und das Bewusstsein ihrer Mitglieder. I: Probleme des Klassenkampfs nr. 7, maj 

1973. 

Den oversatte artikel blev bragt i tidsskriftet Kontext: Universitetspolitik og socialisering. Nr. 28-

29/1975. 

Artiklen er blevet til, som Wagner selv anfører det indledningsvist, inden for rammerne af en 

arbejdsgruppe under SAZ (Sozialistische Assistentenzelle am Otto Suhr Institut) som har 

beskæftiget sig med "Universitetsundervisningens didaktik". Wagner er, som det vil fremgå, 

undervejs i sin fremstilling og eksemplificeringerne bundet til denne tyske universitets-

pædagogiske og politiske sammenhæng fra de tidlige 70'ere. Jeg søger ikke på dette sted i 

fremstillingen nogen form for 'fordanskning', finder den næppe heller nødvendig her, da Wagners 
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fremstilling i det væsentlige og eksemplificeringerne i det store hele er genkendelige også om 

danske forhold. Enkelte forskelstræk skal siden hen inddrages i den empiriske del II. 

 

5) Som bred samle-betegnelsen blev der i begyndelsen af 1970'erne herhjemme henvist til 

'Marxistisk pædagogik'. Betegnelsen var for så vidt vildledende, fordi man fik indtryk af at drejede 

sig om pædagogiske principper, som skulle kunne findes beskrevet hos Marx, eller om undervisning 

i marxismen. Ingen af delene var tilfældet. Den ligeså brede, men hvad det angår ikke misvisende 

betegnelse: 'Alternativ pædagogik' afløste da også hurtigt betegnelsen 'Marxistisk pædagogik' i de 

danske progressive lærer-pædagog-kredse. 

 

6) Jævnfør min gennemgang af debatten om 'Erfaringspædagogik' dens danske forgreninger og 

indhold og dens 'oprindelige' inspirationskilder (som her nævnt Negt, men også T. Ziehe med 

beskrivelser af og referencer til skoleforsøget 'Glocksee') i dobbeltartiklen: Det kommer an på 

fortolkningen, Unge Pædagoger 1980/81 nr. 8 og nr. 1. 
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