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MARKERINGER 
- Om projektpædagogikken og en verden i forandring1 
 
af Karen Borgnakke 
 
 
Universitetscentrene markerer med mellemrum forbindelserne til de projektpædagogiske 
principper. Snart kan især “Problemorientering”, snart “Tværfaglighed”, snart “Eksemplarisk 
indlæring” ses markeret som princippet, der viser baggrunden og retningen for de øvrige. Men 
gennemgående er det de projektorganiserede uddannelser og projektarbejdet, der i sig selv 
fremstår som det markante ved centrenes praktiske satsninger som moderne 
reformuniversiteter. Som måden hvorpå man går “Ad nye veje”, som det er fæstet i AUCs 
logo.  
Betoningen af at ville gå nye veje, deltage og forandre (uddannelsens) verden og forholde sig 
til en verden i forandring, har i det hele taget været stærk. På den baggrund gør det indtryk, når 
de, der er med til at udvikle og skue fremad (og i øvrigt har gjort vejen med) markerer sig i 
tilsvarende, men kritiske, vendinger og frem for at gå nye veje, snarere finder det nødvendigt 
at vende tilbage. Det være sig til et glemt princip, et fælles grundlag eller et overset potentiale. 
De regredierer for at progrediere.  
Det har jeg også tænkt mig i denne artikel, der skrives midt i en jubilæumstid.  
Jubilæumstider og -skrifter kan være regressens markører. De kalder ikke alene på at skue 
tilbage på årene der gik, de kalder på rødderne og på ophavsmænd og -kvinder. Sine steder i 
morsomme metaforer og provokatoriske vendinger, andre steder i mere alvorstunge. Men 
uanset synes regressen og ‘her stiller vi spørgsmål til ophav og grundlag’ at hænge sammen. I 
den forbindelse kan man høre store og underlige spørgsmål stillet og svarmuligheder givet i 
skæve markeringer af hvem, eller hvad, der forandrer verden, eller hvem, der skal tilkendes 
æren for forandringen. 
 

                                            
1 Artiklen publiceret i: “Egne veje - Festskrift til Per Salomonsen”, Palle Rasmussen m.fl. (red.)  Aalborg 
Universitetsforlag, 1999.  
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Artiklens markeringer starter med kønnede sentenser - vi skal lige mærke os et af de underlige 
spørgsmål - efterfulgt af spørgsmål om viden - læring - evaluering, markeret som dagens ‘de 
store spørgsmål’, fulgt op af fornyet regres, med genopdagelser - ikke af et tabt princip, men 
af et overhørt forum for offentlig debat og kritik. 
 
 
1. Fædre og brødre forandrer (universitets-)verden 
Har institutioner køn? Ja - men det skifter! 
 
(1) “AUC er skabt af mange personer. I hundredevis har været involveret i den proces, der har 
frembragt universitetet, som det fremstår i 1984. Der kan imidlertid spores nogle træk i 
indholdet, som går mange år tilbage, og som kan henføres til ideer og tanker, der i sin tid blev 
fremført af Nordjyllandsudvalget. Det kan derfor gøre krav på paterniteten.“  
Niels Østeraas 1984 s.112. 
 
(2) “Vores storebror RUC får tæv igen - men lillebror AUC går fri ” 
Overskrift til artikel af Helle Algren-Ussing, i CenterNyt nr.11/83 s. 3 (/Artikel i anledning af 
at Bertel Haarder har fremsat planer for RUC/) 
 
(3) “RUC: Fra uvoren tøs til strømlinet Dame - RUC har haft fødselsdag igen, endda en 
rimelig rund en. To årtier på bagen har hun nu, tøsen. Voksen, stueren og pæn i profilen, 
en attråværdig drøm for enhver svigerfar”. 
(/Overskrift til artikel af Sonja Friedrichsen, bragt i RUC-NYT nr. 2 1992, jubilæumsnummer 
i anledning af RUCs 2o års jubilæum. Forsiden prydes af tre kvindelige RUC-studerende/) 
 
Ifølge disse skrifter og overskrifter er der ingen tvivl: Institutioner og universiteter har køn, det 
bestemmes over slægtskabsrelationer og nogen må vedkende sig faderskabet. Alle er i familie 
med hinanden og er hinandens fædre, mødre, brødre og søstre. Men der er lidt tvivl om køn og 
alder - og graden af ungdommelig rebelskhed, eller myndig modenhed. 
 
Nordjyllandsudvalget (1) må have været med i en skabelsesagt, og hører afgjort til i de 
modnes og voksnes rækker. Derfor må netop dette udvalg gøre krav på faderskabet (i det 
mindste hvad “lillebror” angår). 
Det forstås (2) at RUC må være en “storebror” - RUC kom først og slår hårdest - men får også 
selv mange tæv. “Lillebror” står beskyttet, lidt i læ, men også i skyggen af “Storebror”. 
Men hvis Nordjyllandsudvalget har frembagt en søn og en “lillebror”, så har “storebror” det 
både med at være faderløs og skulle udsættes for et kønsskifte. 
For RUC (3) er snarere end en “fader”, “lille” eller “store” “bror” en uvoren tøs, der er blevet 
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til en strømlinet Dame (endog med stort D). Og tøsen er blevet voksen, giftefærdig måske, hun 
vækker ihvertfald både den kommende ægtemand og hans far til live. 
Mon “svigerfar” synes hun er attråværdig - hende tøsen eller snarere hende, der er stueren og 
pæn i profilen?   
Der er flere spørgsmål, der kan stå let uklart. 
Bl.a. dette: Hvem er “svigerfar”? og hvor er den eventuelle svigermor henne? 
 
I Sonja Friederichsens artikel løftes lidt af sløret. Det fornemmes at “enhver svigerfar” er alle 
og enhver, der kan bruge en RUC-kandidat. Mest er svigerfar = erhvervslivet - Det erhvervsliv 
der forstod at værdsætte RUC og dens kandidatproduktion, mens alle andre fra Ritt Bjerregård 
til Bertel Haarder gik og gav storebror tæv. 
 
Blandt markerede køn og løsslupne metaforer  
Der er mening i galskaben ovenfor. Det er ikke alene symbolske henvisninger og løsslupne 
metaforer, det er allerede inkorporeret i en genre, nemlig debattens politiske kommentar og 
jubilæumslitteraturen. I debat- og jubilæumslitteraturen gives der plads til, ligesom der er en 
tradition for, at folk, der kender og elsker stedet, eller elsker at hade stedet, ytrer sig i kærlige 
og kritiske vendinger, anlægger familiære toner og får sagt sin mening og givet sine 
lykønskninger. 
Når institutioner har mærkedage og folk lykønsker, må institutionerne gerne stå frem med 
menneskeligt ansigt og kroppe. De gøres menneskelige og derfor har de også et køn. Familie, 
Køn, Slægt er antropologiske grundkategorier.  
Men universitetscentrene der omtaltes så kærligt og familiært kan åbenbart også skifte køn - 
alt efter genrens, redaktørens og forfatterens forgodtbefindende? 
Det må vi vel sige ja til. For det synes ikke afhængig af forfatterens køn. Helle Algren-Ussing 
pige- og kvindekønnede ikke RUC og AUC. Det er ej heller kun skrevet over opvækst og 
familierelationer. Sonja Friedrichsens “uvorne tøs” er vel hverken mors ellers fars datter - 
tøsen var frækkere end som så og den strømlinede Dame er voksen.  
 
Alle disse metaforer er fængende overskrifter og de er effektive og provokative. Når 
universiteter mest selvfølgeligt tilskrives et han-køn, er det lidt af et scoop at vende det om, 
med bare fire ord: “RUC: fra uvoren tøs...”. Til gengæld er metaforikken ikke mere 
løssluppen, end at der er snor tilbage til virkeligheden. For nok kan et helt universitet 
provokatorisk kaldes ved hun-køn, men metaforikken hører ingen virkeligheder til, hvis et helt 
erhvervsliv samtidig blev hun-køn. Metaforens magtbærende mænd og erhvervsliv skifter ikke 
køn, de skifter alder og er måske tilgængelige hvis man gifter sig og bliver i 
familie: “Svigerfar”.  
Om fremtiden fornemmes, at der fortsat må være fremdrift i den “uvorne tøs”, ligesom vi 
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fornemmer at “lillebror” på et tidspunkt må træde ud af “storebrors” skygge og træde i 
karakter, hvis han vil forandre verden. 
 
Selvfølgelig har hverken systemer, institutioner, uddannelser mv. køn. Men måderne hvorpå 
de kønnes og måderne hvorpå der refereres til kønnede praktikker og praksisfelter er afgjort 
flere tanker værd. 
Det mest tankevækkende, i sammenhængen her, er den markeringens plads de kønnede 
sentenser synes at indtage i en regres, hvor ophav, skabere, skyldnere skal findes og 
symboliseres, og hvor også de, eller det, der bærer verden fremad skal findes.  
 
2. “Viden forandrer verden” 
Viden forandrer verden - en stærk markering og i øvrigt titlen på en debatbog om AUC og 
projektpædagogikken, skrevet af Søren Keldorff og Per Salomonsen i begyndelsen af 
1980’erne. Bog og titel fremstod som et statement med provokatoriske hensigter. Men den var 
også tvetydig, som titler kan være det, når de både skal fungere som et statement forfatterne 
står inde for og et praj til læseren om hvad der er galt.  
Noget af det, der var galt med “P-Pædagogikken”, som projektpædagogikken dengang kunne 
hedde i det sammentrængte signalement, var bl.a. at den ifølge Keldorff alt for ofte førte ikke 
til viden, men til cirkaviden. Og som man forstår: Med cirkaviden forandrer man ikke verden - 
kun sådan cirka. Noget andet der var galt var, ifølge Salomonsen, at man blandt de 
basisstuderende kunne møde “motivationsløse studerende” - og det til trods for at AUCs 
studie- og arbejdsformer skulle være mere motiverende, end dem man har f.eks. i folkeskolen 
eller i gymnasiet. Og igen: som man forstår er “motivationsløse studerende” ikke de bedste til 
at forandre verden.  
Debatbogen var imidlertid langt fra blot polemisk, eller i øvrigt alene kritisk overfor de 
studerende. Den var også stærkt kritisk over for udviklingstendenserne - og selvkritisk. Om 
(AUC-) lærernes forvaltning af projektpædagogikken blev det f.eks. sagt at de ikke var 
opmærksomme nok på den subjektive faktor, og ej heller forbandt den seriøst nok med de 
projektpædagogiske principper og den eksemplariske indlæring. Eller med Salomonsens 
formulering:  
 
“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 diskutere, 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 (...).” 
(Salomonsen 1981, s. 21) 
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Blandt markerede genopdagelser og grundspørgsmål 
Keldorff og Salomonsen stillede en AUC-samtidsdiagnose, som man kan give ret i eller gå i 
rette med.  Jeg kan på afgørende punkter, og på baggrund af meget omfattende empiriske 
undersøgelser og feltarbejde i AUCs basisuddannelser, både give ret og gå i rette med 
(Borgnakke 1996 b, note 1).  
At jeg således kan sætte Keldorffs og Salomonsens bog i relief med detaljerede empiriske 
analyser, der i øvrigt viser et langt mere konkret kompliceret billede af periodens og AUCs 
projektpædagogiske praksis, er naturligvis en vigtig pointe. Især er det en pointe at mine 
analyser foretages på baggrund af undersøgelser af de projektpædagogiske princippers 
praktiske virksomhed. 
Det sætter principperne og udfordringerne i et andet skær. Frem for at se principperne som et 
uddannelsespolitisk, eller et teoretisk eller definitorisk logisk udsagn kan de f.eks. blive til 
praksis-logiske udsagn fra deltagerne der, som de lærende, giver udtryk for princippernes 
dueligheder og vanskeligheder. I sådanne forbindelser er de projektpædagogiske principper 
hverken at betragte som et ‘rent’ organisatorisk, eller fagligt, eller socialt begrundet princip, ej 
heller som en metode, der fremmer det objektive eller subjektive forankringspunkt. Snarere er 
der tale om en skønsom blanding, der får en praksislogisk begrundelsessammenhæng i 
uddannelsesforløbet og læreprocesserne.   
 
Som abstrakte principper er de ikke i sig selv interessante, hævder jeg. Men lad mig alligevel 
ved denne lejlighed nuancere standpunktet. I den fortløbende debat om og i udvikling af de 
projektorganiserede uddannelses- og læringsmiljøer er principperne, én for én og sammenlagt, 
faktisk interessante. Eller rettere: Markeringen og fremhævelsen, f.eks. af “Eksemplarisk 
indlæring”, er interessant. Det har en provokatorisk funktion. Det hidtil oversete, eller 
overhørte (f.eks. de studerende som ‘de lærende’) fremprovokeres og bliver en del af 
regressens genopdagelser af de fælles og associerede principper.  
 
Sådanne genopdagelser er af betydning, fordi de skærper diskussion og refleksion omkring 
det, der anses for at være bæredygtigt. Altså det, der skal bære den (projekt-) pædagogiske 
proces igennem.   
Med periodiske skift har det sine steder været “Tværfaglighed” og tværfaglighedsbegrebet, der 
blev markeret centralt (jf. f.eks. Hultengren 1979). Andre steder har det været 
“Problemorientering”, der fremhæves som det bærende, og derfor skulle ofres særlig 
opmærksomhed (jf. f.eks. Adolphsen 1985). De andre principper glider med, eller glider 
måske ud af fokus.  Ofte er det, som ovenfor i citatet, nødvendigt at understrege især 
princippet om den eksemplariske indlærings vigtighed (jf. Salomonsen 1981, men også 
Salomonsen 1985 og 91). Eller det findes påkrævet på ny at gennemlyse både princippet om 
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eksemplarisk indlæring og sociologisk fantasi og vende tilbage til Oskar Negts reformulering 
af dem begge (jf. Borgnakke 1983: 95 og 211ff eller siden B.S. Nielsen 1997)  
I slutningen af artiklen nærmer jeg mig indirekte, og ansporet af den højaktuelle debat om 
uddannelses- og undervisningsevalueringer, vigtigheden af at genopdage både princippet om 
“Deltagerstyring” og erfaringerne med den løbende interne evaluering, som deltagernes 
selvevaluering. Og aktuelt kan spores interesse for at markere vigtige og bærende dimensioner 
eller aspekter ved den projektpædagogiske proces. Som f.eks.: Kreativitet (jf. f.eks. Brødslev 
Olsen 1993 eller Kupferberg 1996)  
Som sagt er sådanne genopdagelser, om end indbyrdes med mange facetter, af betydning, fordi 
de skærper diskussion og refleksion om det bæredygtige. Men samtidig sker der tydeligvis 
også andre genopdagelser. Nemlig af spørgsmål, der, som viden og læring, træder i karakter 
som grundspørgsmål. Dvs. som fælles grundspørgsmål, som fortalere, kritikere og anvendere 
af principperne - og uddannelsesreformatorer i det hele taget - prætenderer at svare på. 
Pludselig stilles videns- og læringsspørgsmål i forgrunden og de projektpædagogiske 
principper glider i baggrunden. Som et reservoir.  
Og bl.a. på dén baggrund kan det provokatorisk mente videns-statement gøres markant 
højtravende, men også konkretiseringssøgende af de, ret beset umulige, spørgsmål, der måtte 
følge efter.  
 
Viden forandrer verden - men hvilken?   
Om de projektorganiserede uddannelses- og læringsmiljøer gælder, at uanset hvor højtravende 
det lyder, eller hvor umuligt det er, så skal de implicerede parter (først lærerne, dernæst 
storgruppen, dernæst projektgrupperne og til slut lærer/censor-par) tage stilling til med hvilken 
viden og hvilke former for viden, de har tænkt sig at gribe forandrende ind i hinandens, 
uddannelsens, og hele universitetets verden. 
Tilsvarende skal der stilles ‘umulige spørgsmål’ til viden og videnskab i forhold til det kritiske 
humaniora, til samfundsvidenskaberne, eller de teknisk- og naturvidenskabelige vidensfelter 
og erkendelsesinteresser. Eller til en Bekendtgørelsens begreb og betegnelse af vidensfelt, fag- 
og færdighedsområder.  
Selvfølgelig kan hverken universitet, lærergrupper eller projektgrupper svare med præcision 
på hvilken viden der forandrer verden. Pointen er at spørgsmålet skal stilles og bliver stillet. 
 
Blandt lærere og studerende, bliver ‘de umulige spørgsmål’ f.eks. fremprovokeret - sådan 
cirka - fire, fem gange forud for og i løbet af en projektperiode. F.eks. når: 
1) lærergruppen skal planlægge årets temaramme, projektforslag og kursusudbud 
2) den forsamlede storgruppe skal diskutere temaramme, dele sig i projektgrupper efter 
emnevalg 
3) projektgruppen skal opstille en problemformulering 
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4) projektgruppen skal undersøge ‘emnet/problemet’ og skrive en rapport om resultaterne. 
5) projektgruppen skal til ‘ekstern evaluering’ og lærere og censorer skal afgøre på hvilket 
videns-, færdigheds- og kvalitetsniveau det skal evalueres/bedømmes. 
 
Undervejs skal der altså stilles spørgsmål til vidensområder, såvel som der stilles basale 
vidensspørgsmål. Af projektgrupper f.eks. ikke blot som spørgsmålet: Hvilken viden?, men 
også som: Hvilken basisviden skal vi/vil vi opnå? Eller: Hvorfor arbejder vi med dette 
vidensfelt, frem for hint?  Eller: Hvis verden, og verdensbillede, skal forandres, “Deres” 
“jeres” eller “vores”?  
Pointen er også at spørgsmålene stilles regredierende og progredierende på een og samme 
gang. De spørgende, f.eks. projektgrupperne, læner sig tilbage og venter at lærergruppen, eller 
at deres vejleder kan svare udtømmende på spørgsmålet om ‘Hvilken basisviden skal vi 
opnå?’ og kaster sig fremover og hovedkulds ud i besvarelse af det umulige spørgsmål i det 
øjeblik de mærker at de ikke kan få svaret. 
Det tankevækkende er imidlertid at netop de, der spørger til basisviden i konkrete vendinger 
samtidig synes at formulere et af de grundlæggende og ‘store’ vidensspørgsmål i (sen-) 
moderne tid: Hvilke former for basisviden skal vi egentlig forestille os at reformuniversiteter 
(og andre uddannelsessteder) skal give og unge og voksne studerende skal indhøste - med 
hvilken viden skal de (vi) fremover gribe forandrende ind i verden? 
 
Imens sligt et vidensspørgsmål, af visse dimensioner, stilles, er der imidlertid nogle der mener 
at svaret allerede er inddæmmet - og endda er til at måle. 
Projektpædagogikkens begrundelsessammenhænge og den uddannelsespolitiske debat har, 
som verden omkring, forandret sig.  
 
3. Teknologien forandrer uddannelsesverden 
Umulige vidensspørgsmål inddæmmes - ikke mindst af dagens uddannelsesrevolutionære og 
nye evalueringsburokratier.  
Dagens uddannelsesrevolutionære er ikke dem der fører pædagogiske debatter i 
proklamatoriske vendinger, det er snarere de nye teknologer, dem der kræver at hele skole- og 
uddannelsessystemet skal forandres, ligesom erhvervslivet, fordi vi, med deres formuleringer 
skal ruste os til at gå Informations- og Vidensamfundet i møde, dvs. det samfund som allerede 
er ændret af videnseksplosionen.  
Dagens evalueringsburokratier er en del af de nye opbygninger af evalueringer, der kræver 
kvalitetsmåling og kontrol af den viden og de vidensmængder og længder, der er indhøstet, og 
af den læring der har bundfældet sig i løbet af uddannelsen. 
De nye teknologer og evalueringsburokratier er i sammenhængen ganske magtfulde 
trendsættere og derfor vanskelige at forbigå. Det gør deres udformning af spørgsmål som 
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allerede givne svar særlig betydningsfulde. I den ny teknologiske og økonomistiske sprogbrug 
er spørgsmålet om hvilken viden, der forandrer verden nemlig allerede besvaret med et: den 
informationsteknologiske viden. I den evalueringsburokratiske sprogbrug er viden og 
forandring et produkt og en udviklingseffekt, der kan måles. 
 
Mandag Morgen  
Ugebrevet Mandag Morgen fremlagde i rapporten: “Det skal Danmark Leve af” en analyse, 
der var et helt bombardement af statements om den informationsteknologiske revolution og 
dens konsekvenser for uddannelsessektoren og undervisningen. Som f.eks. følgende 
indledning: 
 
“Revolutionen i uddannelsessektoren 
Den informationsteknologiske revolution stiller de måske allerstørste krav til 
uddannelsessektoren. 
Dels åbner den nye teknologi for helt nye måder at lære og undervise på, dels stiller den 
økonomiske udvikling hele tiden nye krav til, hvad uddannelserne skal ruste eleverne til. 
Samtidig er uddannelsessystemet formentlig den vigtigste brik i det moderne samfund. Det er 
her fremtidens medarbejdere, ledere, forskere og politikere bliver rustet til fremtiden. 
Uddannelsessektoren står på mange måder over den samme udfordring som erhvervslivet. Den 
gamle tankegang om standardiseret masseproduktion, som tjente vel under industrisamfundet, 
viger nu for informationssamfundets nye tankegang, der handler om individualiseret 
enkeltproduktion. 
Informationsteknologien åbner op for helt nye måder at lære og undervise på. Undervisningen 
kan tilpasses den enkelte elev langt mere. Eleverne kan selv opsøge viden via internet og 
tilegne sig den i en takt og et tempo, som passer dem bedst. De har mulighed for at 
specialisere sig dybt i et emne. Takket være edb-netværkene kan de finde sammen med andre 
mennesker jorden rundt og samtale om deres interesse. Eleverne bliver aktiveret på en måde, 
som et foredrag fra en lærer, en tv-udsendelse eller en video ikke gør. Lærerens rolle vil 
forandre sig fra at være videnskilde til at blive vejleder. “ (s.143) 
 
I analysen, og i afsnittene om “den vigtigste brik i det moderne samfund” der følger, markeres 
den tanketætte forbindelse mellem erhvervslivets teknologi- og vidensudvikling og 
uddannelsessystemets. Projektarbejde, Problemløsning og PC-pædagogikken optræder som 
det, der forbinder, hvad man kan kalde Erhvervslivssøjlen med Uddannelsessøjlen. 
Symbolikken og retorikken var tilsvarende klar og enkel, helt og aldeles tekno-logos. Ingen 
familiære smuttere, “uvorne tøse” og “svigerfædre”, ingen ægteskaber, men nok intenst 
samliv. Nemlig mellem erhvervsliv, som dér hvor liv findes, og skole og uddannelse, dér hvor 
vidensproduktionsprocessen starter. Mandag morgen. Koncentreret omkring PC’eren, og PC-
pædagogikken, skal først klasseværelserne og dernæst eleverne være elektroniske, som 
overskrifterne på de vigtige afsnit lyder. 
 
For tydeliggørelsen skyld bringer Mandag Morgen en figur, der skal illustrere 
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“Forudsætninger for fremtidens elev”.   
På figuren er Fremtidens elev centrum/cirkel hvorudfra pile trækkes og peger ud mod ganske 
mange kasser, områder eller temaer. Nogle af dem skal være helt nye. Nemlig, som der står: 
“Nye klasseværelser, Ny vejlederrolle, Nye undervisningsformer, Tværfaglighed, Nyt 
skoleskema”.  
Hvis således alt dette skal være ‘helt nyt’, samtidig med at vi gennem stikordene fornemmer at 
projektpædagogikken er indoptaget, fornemmes også størrelsesordenen: Hele skolen skal være 
ny. Og her er det ikke nok at klasseværelset bliver elektronisk, samt at projektpædagogikken 
bliver det. Skolen skal også være det, ligesom erhvervslivet er det. 
For tydeliggørelsen skyld, for at markere synonymiseringen og samspillet mellem Uddannelse 
og Erhvervsliv er der en figur om “Det elektroniske netværks betydning”. Næsten som 
bevægelige, interaktive to ‘søjler’.  
Uddannelsessøjlen består af: “Skole”, “Klasse”, “Projektgruppe” og “Netværk” (jorden rundt).  
Erhvervslivssøjlen består af: “Branche”, “Virksomhed”, ”Projektgruppe”, ”Netværk” (jorden 
rundt). 
 
Når nu klasseværelset, den indoptagne projektpædagogik, og hele skolen er elektronisk, undrer 
det ikke, at der må være en part til, der også er elektronisk. Nemlig eleverne.  
I et afsnit, der bærer overskriften: “Den hyperspecialiserede elev” står følgende at læse, efter 
omtale af de “Elektroniske diskussionsklubber” og perspektivet i udviklingen: 
 
“De elektroniske elever betyder imidlertid overordnet set, at opbygningen af viden hos eleven 
og i hele uddannelsessystemet går hurtigere og bliver stærkere. Det er præcis samme princip 
som erhvervslivet følger. Novo Nordisk har etableret virtuelle eller elektroniske laboratorier 
(...) “ (s.147) 
 
Det er muligt at rapporten og dens forfattere mener hvad de skriver: “De elektroniske elever” 
og det er muligt det er en forskrivelse foretaget af bar iver for at gøre netværket nærværende.  
Men uanset er denne synonymisering mellem PCeren, netværket, barnet/den unge og 
synomymisering af hvad erhvervslivet kalder på og hvordan skole og uddannelsessystemet 
skal gøre sig parat til svaret, overordentligt problematisk.  
 
Hvem skylder vi æren? 
Vi bliver unægtelig i tvivl om hvem vi skylder æren for disse uddannelsesrevolutioner og mod 
hvem målet er rettet. Til ære for computeren, IT og erhvervslivet eller til ære for skoleliv og 
læring. Ugebrevet ser ud til at mene begge dele, og ser afgjort ud til at mene at 
læringsbetingelserne optimeres gennem anvendelsen af PCeren.  
Men i det øjeblik det elektroniske og cumputerens informationsspørgsmål vendes til det 
grundlæggende videns- og læringsspørgsmål gør Mandag Morgen og analysen regning uden 
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vært.  
De fremskriver jo blot de gode resultater gennem formuleringen: Eleven vil hurtigt blive i 
stand til... Hurtigere, stærkere, hurtigt og stærkt er et hovedargument. Men det er et argument 
uden tyngde og dybde - for hvad er det, der går hurtigt og stærkt? 
Er det vidensopbygningen omkring emnerne (informationssøgningen)? er det 
erkendelsesprocessen? eller er det selve det samlede kompleks af de faglige, sociale og 
subjektive ‘sider’ af læreprocessen der pludselig...?  
 
Den nytænkning, der kunne efterlyses, synes ikke at komme som ‘tænkning’ og refleksion 
over videns- og læringsspørgsmålet. Der er hverken tale om regression eller progression. Der 
er derimod tale et postuleret temposkift - ren acceleration. Og dét er der vel ret beset ikke 
megen præciserbar udfordring i, hverken i henseende til spørgsmål om hvad, der skal læres, 
hvordan det skal læres, med hvilke mål det skal læres. Pædagogisk didaktisk set svarer det til 
at starte på et nulpunkt. Og PCeren er blot et redskab!  
Netop derfor, burde vi kunne lægge til, er der absolut ingen grunde til at foregøgle at dette nye 
redskab i sig selv løser uddannelses- og undervisningsorganisatoriske problemer, endsige 
foregøgle at det i sig selv løser videns-, kompetence-, kvalifikations-, eller læringsproblemer.  
Hvis PCeren til gengæld er andet og mere end blot et redskab (og det er den jo når den 
symbolsk og kontant repræsenterer informationsteknologien) er den snarere en del af 
læringsproblemet. Børn, unge og voksne skal lære at gebærde sig med PCere og lære at 
gebærde sig i et informationsteknologiseret samfund. 
 
Projektarbejde - Problemløsning - PCpædagogik 
Hvis vi betragter de udfordringer, som udviklingen og informationsteknologien stiller, i 
relation til projektpædagogikken, får Projekt-tænkningen og Projekt-terminologien en meget 
central plads, såvel som tværfagligheden bliver et must.  
Samtidig er det nu informationsteknologien og informationssamfundet, der sætter 
projektpædagogikken på dagsordenen som den nødvendige pædagogik.  
Det er en ærefuld plads, kunne man mene, og på tide at moderne projektpædagogik og 
informationsteknologi indgår et forbund. Så er der nemlig ‘to’ der kan kritisere og forsøge at 
forandre de traditionelle undervisnings- og læringsstrategier.  
PC’eren og projektpædagogikken har et fælles projekt: Væk med traditionel 
klasseundervisning og den traditionelle lærer som klasseunderviser; væk med forelæseren og 
lærerens monolog - hen til elev-aktiviteter, gruppearbejder og projektarbejder med læreren 
som konsulent og vejleder. Men forbundet kan, netop pædagogisk-didaktisk set, risikere en 
hastig ureflekteret teknificering, hvor de fængende tituleringer og forkortelser af 
problemstillingen allerede kan markeres som: ‘Det elektroniske projektarbejde’, 
‘tværfaglighed via Internettet’, ‘Deltagerstyret informationssøgning’.  
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Dette er PP-PC-pædagogik i anden potens. Det er et konglomerat af 
informationsteknologernes fremtidsvisioner og krav. Men det er også et konglomerat af en 
kritik af det traditionelle skole- og uddannelsessystem, selv om kritikken ret beset har vidt 
forskellige rødder. 
Aktuelt er der forsøg på at forene de skole- og uddannelseskritiske positioner, samt skærpe 
kritikken ved at anlægge et helhedssyn på det danske uddannelsessystem. Imidlertid synes 
netop denne kritikkens skærpelse samtidig at gå over en markant skærpelse af 
konkurrencemomentet og -evnen. 1997-årets nok hotteste og i flere betydninger progressive 
debatbog kan være eksemplet herpå.  
 
 
4. Ganske vist har viden forandret verden  - men endnu ikke “Verdens bedste 
uddannelsessystem”  
Som debatbog kom “Verdens bedste uddannelsessystem”, forfattet af Maj Cecilie Nielsen og 
Niels Chr. Nielsen på rette tid og sted. Midt i en hed skole- og uddannelsesdebat. Forfatterne 
blev præsenteret som far og datter, så det var to generationer, der spillede ud. Og med deres 
markeringer, metaforer og tvetydige titel kunne de i den grad tage udgangspunkt i hvad der 
fænger.  
“Verdens bedste uddannelsessystem” er som et dansk velfærds-logo, men også netop en myte, 
hævdede forfatterne, om hvad vi i Danmark troede at have, men afgjort ikke har. Ikke noget 
skole- eller uddannelsesniveau kan siges at hævde sig i den internationale konkurrence.  
På den baggrund efterlyste debattørerne nu fundamentale forandringer, fra bund til top, fra 
børnehaveklasse til universitet. De overså på ingen måde den danske skoletradition, dens 
progressive traditioner og potentialer, og forandringen skal naturligvis komme alle og bredden 
til gode. Men primært synes forandringerne at skulle til af hensyn til konkurrenceevnen og 
Danmarks overlevelsesmuligheder i det vidensamfund vi allerede er en del af.  
Forfatterne anmoder også det danske skole- og uddannelsessystem (netop fra børnehave til 
universitet og fra pædagog til uddannelseschef) om at stræbe efter at blive Verdens bedste, 
måle sig med de bedste i verden og i det hele taget interna(tio)lisere konkurrenceevne.  Ind 
under huden - ind i hovedet skal den - konkurrencedriften og evnen til at klare sig.   
Denne konkurrencens lov gælder ikke mindst universiteterne og visionens “Det globale 
universitet”: 
 
“Mere end nogen anden type uddannelsesinstitution er universiteterne og de øvrige 
videregående uddannelsesinstitutioner tvunget til en ægte internationalisering. Højtuddannede 
vil i den meget nære fremtid befinde sig i direkte international konkurrence, fra den dag 
eksamen er aflagt. Derfor bringes de danske universiteter i vores vision videre ved at få ryggen 
mod muren, uden andre overlevelsesmuligheder end at udvikle sig til verdensklasse. De skal 
være en fremtrædende del af det globale universitet, og de uddannelser og institutioner, der 
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ikke kan leve op til dette krav skal have lov til at lukke.” (s.135) 
 
Samtidig knyttes konkurrence til genkendelige (projekt-)pædagogiske grundsætninger, 
ligesom der går inflation i vidensbetegnelsen, der skal bære både at være mål og middel og 
indbegrebet af hvad samfundet er.  
 
“En del af de nye universiteters aktiviteter vil bestå i ikke bare at lære de studerende et fag, 
men at uddanne dem til at begå sig i vidensamfundet. Det betyder bl.a. oplæring i at kunne 
finde og samspille med de bedste andre videnkilder. Det indebærer en kolosal koncentration 
omkring videnkvalitet. Evnen til at danne og fungere på et hold, der tilsammen kan løse en 
videnopgave og skabe værdi gennem løsningen bliver en yderligere kompetence, som vil være 
bygget op i primærskolen og ungdomsuddannelserne, men som skal skærpes til en 
kernekompetence på universitetsniveauet.”  
 
Hvorfor falder “s’erne” ud? 
Hvorfra henter debattørerne deres ‘nye’ og på én gang altfavnende og indsnævrede 
videnbegreb, kunne vi passende spørge. Det ligner i mangt og meget et begreb om produkt 
blot og bart. Og hvorfor falder “s’erne” ud? “Vidensamfund”, “videnkvalitet” og “videnkilde”.   
“Videnkilde”, fornemmer man, betyder både at enhver kilde i samfundet er kilde til viden og 
at ingen kilder  bare er rindende vand. “Vidensamfund” skal man fornemme på linje med “Det 
kapitalistiske samfund”, “Det moderne samfund”, “Informationssamfundet” osv. altså en 
grundlæggende karakteristik af hvad samfundet er (hævdes at være). Men at kalde hele vort 
samfund, alle vore samfund, jorden rundt, for “Vidensamfund” forekommer misvisende. 
Findes der ikke megen uvidenhed i vore samfund? og er der ikke uendelig mange dele og 
aspekter af samfundslivet, der slet ikke baseres på viden, endsige på videnskab? Dét kunne vi 
jo kalde uvidenhedamfundet - tilpas amputeret. 
“Videnkvalitet” - et underligt begreb, med og uden ‘s’. Det må være en særlig kvalitet ved en 
given viden, eller en afprøvning af om dét nogen hævder værende viden eller videnskabeligt 
sandsynliggjort, overhovedet er “viden” og af kvalitet, der er interessant. Men videnkvalitet og 
videnopgave!  
Jeg indrømmer at jeg ikke helt fatter visionens sprogbrug og mening, men jeg aner forfatternes 
bestræbelser: De fjerner bindeled, fortætter og markerer fortætningen ved at sætte 
vidensbetegnelsen foran alt hvad vi kender og endnu ikke kender. Verden er en videnkilde. 
Dét lyder jo sympatisk, men er i sin konsekvens knap så sympatisk når man tænker på at det 
forudsættes at uddannelsesverdenen, blandt andet vores, stilles “med ryggen mod muren” og 
efterlades “uden andre overlevelsesmuligheder” end at udvikle sig til “verdensklasse”, så vi 
kan oplære de studerende i at “samspille med de bedste andre videnkilder”. Hvis ikke kan vi få 
lov at lukke!  
Men nu er iværksætterånden og tonen i bogen dog primært aggressivt optimistisk og åben, og 
de to debattører vil faktisk kun det bedste for uddannelsessystemet og dets administratorer, 
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lærere, elever og studerende. Og derfor (?) er de - på vej mod bogens slutning - også lidt 
realister:  
Inden vi konkurrerer med verdens bedste skal vi måles og evalueres, så vi ved hvor på skalaen 
vi ligger. 
 
Videns- og læringsprodukter skal evalueres 
- men af hvem og hvordan?  
Dette konkurrencehensyn, og indstillingen: Vi konkurrerer på produktet viden og læring, 
synes at medføre flere aspekter, der i projektpædagogisk sammenhæng er interessant - og 
stærkt kritisabelt.  
Projekttænkningen, iværksætterånden, teknologisk opgaveløsning og naturvidenskabeligt 
science får den centrale plads - det fremmer vidensproduktionen og samfundsudviklingen. 
Dernæst får evaluering en hidtil uset central plads i den strategiske planlægning og løbende 
justering.  
Vi skal altså vide hvordan produktet viden og læring bedst produceres og vi skal vide hvor på 
den internationale kvalitetsskala vi befinder os. For at vide dette må skole og 
uddannelsessystemet evalueres fra bund til top. 
Før var det vidensbegrebet, der stod uklart. Nu er det tillige debattørernes begreber om 
produkter, kvalitet og evaluering, der står uklart. Og frem for alt: Hvorfra har de deres viden 
om hvad der fremmer videns- og læringsproduktionen? Dernæst: Hvem skal evaluere og måle 
produkter, resultater og effekter?  
Skal økonomen evaluere, eller skal skole- og uddannelsesforskere, pædagoger, psykologer, 
sociologer?  - Og hvad skal de evaluere?  
I tillæg: Hvis vi går med på spøgen, der ret beset ikke er en spøg, og anlægger økonomiske 
betragtninger i mere strikt forstand, har debattørerne så overhovedet tænkt på hvor 
omkostningsfyldt det ville blive at foretage en videnkvalitets-evaluering af ‘hele det danske 
uddannelsessystem’?   
Hvis økonomen mener at klare opgaven og give os et tal og en plads på skalaen har han taget 
visse hensyn. Men næppe pædagogiske og formentlig ej heller videnskabelige. 
 
Samtidig er det nu ikke blot informationsteknologiens visioner og krav, men slet og ret 
vidensamfundets konkurrencebetingelser, der sætter hele den pædagogiske dagsorden (med 
Projekt-pædagogik, som den nødvendige pædagogik, og Evaluering, som den nødvendige 
produktmåling og kvalitetskontrol).  
 
For projektpædagogikken kan det være fornyende og et incitament at finde sin plads sammen 
med ‘verdens bedste’ og derved træde i karakter. Som den bedste pædagogik f.eks.! 
Leveringsdygtig i uddannelsesmodeller, undervisnings- og læringsmodeller og 
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evalueringsmodeller. Projektpædagogikken er faktisk leveringsdygtig. Men netop dette 
leveringsdygtighedens duelighedstegn som ‘produktudvikler’ står også i fare for blot at være 
et nyliberalt bidrag, der tager markeds- og konkurrencehensyn, men ingen hensyn tager til de 
uddannelsespraktiske sammenhænge, endsige tager hensyn til lærere og elev- og 
studentergrupper og deres udviklingsinteresser. 
Stillet over for en så markeret nyliberal fremdrift er der behov for regresser, der handler om 
udviklingsinteresser. 
 
5.  Evalueringsinteresser - Udviklingsinteresser - Deltagerinteresser  
Det, der i dag kaldes institutions-, uddannelses- og undervisningsevaluering bliver i stigende 
grad gjort til et ærinde for udefra kommende evalueringseksperter, der både skal varetage den 
kvalitetsvurderende og perspektiverende evaluering. Ganske vist står der megen blæst om 
evaluering i disse år. Ligeledes hersker der udbredt uklarhed om evalueringsbegrebet, 
metoderne og evalueringernes praktiske målorientering (jf. i øvrigt Borgnakke 1996 a). Men i 
dagsaktuel forstand er en “Evaluering” gennemgående at forstå som orienteret mod 
kvalitetsudvikling og udvikling af institutionen, uddannelsen og undervisningen. Og som 
nævnt er det i stigende grad den udefrakommende evalueringsekspertise, der skal varetage 
evalueringen. I dette spørgsmål melder regressens behov sig. Det skal i det mindste markeres 
at der var engang, hvor det forholdt sig anderledes.  
Evalueringskrav og aktiviteter, der i dag kommer udefra, var i 1970erne og 80erne et 
integreret aspekt i de praktiske uddannelsesforsøg og pædagogiske udviklingsarbejder. Den 
allerede indlejrede evaluering blev også, i højere grad end i dag, opfattet som en aktivitet, der 
hørte forsøgets og udviklingsarbejdets iværksættere og deltagere til. Evalueringen var 
deltagernes egen - ikke ekspertvældets - og den tjente uddannelsesforsøgets og 
udviklingsarbejdets formål.  
 
Evalueringsaktiviteterne blev således knyttet til det praktiske udviklingsperspektiv, snarere 
end til evalueringsperspektivet. Institutionens, uddannelsens og undervisningens medlemmer 
hævdede også udviklingsinteresser, snarere end evalueringsinteresser. 
Men det hører med til historien at dét at tage aktiv del i forsøg og udviklingsarbejde i sig selv 
skabte et evalueringsbehov. Nemlig behov for en løbende ‘intern evaluering’ i betydningen: 
Deltagernes selvkritiske tilbageblik med fælles refleksion og diskussion af det igangværende 
forsøg og udviklingsarbejde, dets former og indhold, planer, mål og foreløbige resultater. 
Udviklingsarbejdet og dets deltagere var i praksis afhængige af at sådanne 
evalueringsaktiviteter kunne gå for sig. 
De forskellige deltagergrupper var også afhængig af at aktiviteterne kunne foregå funktionelt 
på tværs af fag, funktioner og personer. Udviklingsstrategierne og deres effektuering skulle 
desuden afprivatiseres og afpersonificeres. Dette gjaldt også kontant: Et udviklingsarbejde, der 
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vedrører flere fag og fagfolk, flere undervisningsformer og parter, kan jo ikke gøre sig 
funktionelt eller fagligt afhængig af blot én part, eller af én faglig gruppering, endsige af én 
lærer. Udviklingen af undervisningen, og de problemer der er forbundet hermed, kan ej heller 
siges at være enkelt personers private ansvar, problem - eller fortjeneste. 
I praksis var konsekvenserne allerede draget, eller også skulle de drages. Forsøgene med 
projektorganiserede basisuddannelser på centrene indebar jo både at planlægningen, 
gennemførelsen og evalueringen foregik i fællesskaber, og at der skulle være rum til disse 
fælles aktiviteter.  I “Storgrupper” som plenum og fællesmøder, i lærergrupper, som team 
teaching, og i projektgrupper, som fælles projektforløb.  
Udvikling af de organisatoriske og institutionelle rammer, der passede til formålet, samt 
udvikling af rum og fora, hvor formålet kunne stå til diskussion, var i så henseende en del af 
forsøget.  
Forsøgets deltagere skulle ikke alene have rum at handle i, men også rum at komme til orde i. 
Derved knyttede udviklingsarbejdet og de interne evalueringer sig til behovet for udvikling af 
de fælles og offentlige fora, som udvikling af “Offentlighed”.  
Som en markering af hvilke og hvis interesser, der stod på spil og til debat, kan det kaldes Den 
pædagogiske offentlighed. Dvs. en offentlighed, som dannede rum og rammer for deltagernes 
diskussioner af teoretiske, politiske og praktiske spørgsmål, der vedrørte den dengang 
nyopblomstrede projektpædagogik og dens praktiske iværksættelse på uddannelsesstederne. 
 
Regressens associationer: udvikling af “Offentlighed” 
Betegnelsen “Den pædagogiske offentlighed” og studierne i de offentlige fora har flere typer 
af perspektiver og præcisionsvanskeligheder, end jeg her kan udfolde (se i stedet: Borgnakke 
1996 b, bd.2. Del II). Men det er en vigtig pointe at betegnelsens associationer fører tilbage til 
definitioner og diskussioner af Den borgerlige offentlighed, som de blev gennemført af Jürgen 
Habermas (1971), samt til kritikpunkter og udvidelsesforsøg, fremført af Oskar Negt og 
Alexander Kluge i “Offentlighed og erfaring” (1974). 
Negt og Kluges definition og argumentation baserede sig først og fremmest på at 
“Offentlighed” må betragtes som organisationsform for kollektiv samfundsmæssig erfaring og 
deres kritik af Habermas’ definition drejede sig om, at Den borgerlige offentlighed 
udgrænsede arbejdernes praktiske livssammenhænge. Men dernæst kom så den måske 
vigtigste præcisering. For Negt og Kluge drejede det sig nemlig primært om det, de benævnte 
som offentlighedens brugsværdiegenskaber. Markeret med spørgsmålet: Hvad kan arbejdere 
bruge offentligheden til, hvilke interesser forfølger herskende klasser med offentligheden? 
 
Det væsentlige er at Negt og Kluge med de markerede interesseforskydninger foretager en 
række udvidelser i forhold til det habermaske afsæt, samt at de giver et par præciserende 
koblinger mellem offentlighed og erfaring. “Proletarisk offentlighed” og “modoffentlighed”, 
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som det blev kaldt, blev betragtet som den forform, der netop havde udspring i arbejdernes 
praktiske livssammenhænge.  
At følge Negt og Kluges kritik og udvidelsesforsøg indebærer også at træk ved forskellige 
bevægelser og etablering af offentlighed/modoffentlighed kan markeres. Det gælder f.eks. i 
forhold til studenterbevægelsen og børne- og ungdomsbevægelser. Der er ikke grund til at 
foregøgle at det var særlig udfoldet, tværtimod gav Negt & Kluge kun skitser. Men alligevel 
kan det betydningsbærende i studenterbevægelsen og den spirende Studenteroffentlighed 
markeres ved at: 
 
“Studenterbevægelsen fremtvang diskusioner og bragte erfaringer, livssammenhænge, 
historisk samtid ind i en offentlig diskussionssammenhæng, som blev forhindret af “den 
formale offentlighed”.  For professorerne var universitetsoffentlighetenes begrenset 
repræsentative form helt igjennom tilfredsstillende, men ikke for studenterne” (Negt & Kluge, 
1974: 85) 
Og om børn og Børneoffentlighed hed det kort og fyndigt: 
 
“Barns innbrud i offentligheten - det er et av de mest effektive brudd i enhver offentlighed. 
(...) - alltid blir den aktuelle offentligheds tingslinggjorte karakter synlig, dens stivhed og den 
kjensgerning at offentlighet alltid er de voksnes offentlighet.” (Som ovenfor, s. 291) 
 
For regressen kan det betydningsbærende herefter sammenfattes om tre forhold: 
- “Den formale offentlighed” kritiseres for at udgrænse de praktiske livssammenhænge 
- Interessen står om offentlighedens brugsværdiegenskaber (‘hvad kan arbejdere, 
studenterbevægelsen, børn og unge bruge offentligheden til (konfronteret med...) 
- Hvilke interesser forfølger herskende klasser med offentligheden. 
 
Regressens potentialer og analogier 
Skal regressens kritisk analytiske potentiale pointeres og pege ud over sin tid, er det højst 
tænkeligt nødvendigt at ajourføre betegnelser som ‘proletarisk’, ‘arbejdere’ og ‘herskende 
klasser’. Men vigtigere end ajourføringer er det at fastholde den kritiske synsvinkel og endnu 
vigtigere at skærpe opmærksomheden på det, der kritiseres og perspektiveres. (De praktiske 
livssammenhænge udgrænses i den formale offentlighed. Nyudviklinger af offentligheder 
(/modoffentligheder) er nødvendige, fordi de skal bruges. Men de kan ikke bruges uden at se 
sig konfronteret med hvilke interesser ‘de magtbærende’ forfølger.)  
Dernæst er en ny form for tilbagevenden af betydning. Nemlig en venden tilbage til det 
habermaske udspring - uagtet at Negt & Kluge ikke helt havde blikket herfor. Det er af 
betydning fordi Habermas fører os til de vigtige pointeringer af det frie og lige samtalerum, til 
paritetsfordringer, til dér hvor argumentets tvangløse tvang hersker, ideelt set. I de samtalerum 
og fora hvor paritetsfordringer og ‘argumentets tvangløse tvang’ hersker intentionelt, mødes 
(konfronteres) nemlig ikke alene de bærende ideer og interesser, også de bærende udviklings- 
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og demokratiseringsbestræbelser. 
 
Skal herefter de praktiske potentialer markeres tillader jeg mig at springe alle ellers 
nødvendige mellemregninger over og gå direkte til tre mulige analogier:  
 
1) Den pædagogiske offentlighed har karakter af at være en modoffentlighed i Negt/Kluges 
forstand og danner baggrund for kritik af den formale offentligheds udgrænsning af de 
uddannelses-, undervisnings- og læringspraktiske livssammenhænge. 
 
2) De offentlige fora, der opbygges og videreudvikles i relation til ‘uddannelsessamfundet’ er 
samtidig behersket af paritetsfordringer og ‘argumentets tvangløse tvang’ i Habermas’ 
forstand, og skal danne rum for at uddannelsesinstitutionens egne medlemmer fører 
institutions- og selvkritisk debat. 
 
3) “Elever” - det være sig skolebørn, gymnasieungdom, eller unge og voksne studerende- og 
dernæst piger og de kvindelige deltagere er de mest udgrænsede. Og netop deres indbrud i 
offentligheden repræsenterer et af de mest effektive og tiltrængte brud på enhver offentlighed. 
 
Regressens og progressens markører? 
Måske fremstår analogierne for bombastiske. Men i denne artikels sammenhæng har det en 
uddannelses- og institutionshistorisk grund, der både handler om “Offentlighed”, Den 
pædagogiske offentlighed, projektpædagogikken - og om de projektorganiserede 
universitetscentre og uddannelsessteder.  
I universitetscentrenes etableringsfase, i de første pioner år og i de efterfølgende rutineringens 
år, repræsenterede forsøg på at udvikle “Offentlighed” og den løbende udvikling af de 
offentlige fora nemlig de ovennævnte tre karakteristika. 
Projektpædagogikken og dens karakteristiske principper spillede en meget befordrende rolle 
heri. Primært fordi projektpædagogikken i den praktiske iværksættelse faktisk fordrede 
udvikling af fora, hvor den fælles debat og selvkritiske diskussion og fortløbende evaluering 
kunne gå for sig. Ikke blot blandt institutionens repræsentanter, eller blot blandt de forsamlede 
lærere. Den uddannelseshistoriske pointe var at debatten også skulle gå for sig blandt “de 
menige”, de kvindelige og mandlige studerende indbyrdes og projektgrupperne indbyrdes. Det 
undervisningspraktiske niveau blev således også omgærdet af muligheder og krav om fælles 
og (selv-) kritisk debat, såvel som de studerendes egne forvaltninger af projektarbejds- og 
læringsforløb blev det.  
Deltagernes forsøgsvise erobring af de offentlige fora handlede om at udvide deltagernes egne 
tale- og handlerum. Erobringstogtet var dog ikke uden symbolske og kontante forhindringer. 
F.eks. mellem de menige studerende, der gik på rov ind i repræsentanternes og lærernes 
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talepositioner, men ikke kunne stjæle dem alle. Eller mellem mandligt dominante positioner 
og de kvindelige positioner, der havde sværere ved at slå igennem som dominante. 
Deltagerstyringsprincippet og det deltagerstyre, der var tale om, forløb afgjort heller ikke 
konfliktfrit i forhold til uddannelsen, undervisningen og hele det institutionelle arrangement. 
Tværtimod kunne perioden, såvel som de konkrete uddannelsesforløb vidne om konflikter på 
alle niveauer og blandt alle funktionerede lærer- og studenterparter. Ikke blot som 
interessekonflikter mellem frie og lige parter, også  som partskonflikter mellem de traditionelt 
bemyndigede, f.eks. en lærerpart, og de traditionelt ikke-bemyndigede, nemlig studenterne 
som ‘elev-parten’. Eller som frontale traditions- og diskurssammenstød, f.eks. de, der kan 
iagttages under en “Evaluering”, hvor det projektorganiserede alternativs tilstræbte kritiske 
diskurs støder frontalt ind i den traditionelle eksamensdiskurs. 
Gennem de markante konflikter og markerede traditionssammenstød blev de 
projektpædagogiske uddannelsesmiljøer i dobbelt betydning erfaringsproducent. Pointen er 
dog fortsat at projektpædagogikken og deltagerne satte den deltagerstyrede udviklings- og 
evalueringsstrategi og dens praktiske konflikter på dagsordenen.  
Ikke mindst på denne måde forandrede universitetscentrene og projektpædagogikken verden - 
i det mindste universitetsinstitutionens verden.  
Set i dette og i forandringens skær kan en genopdagelse af deltagernes udviklingsinteresser, af 
deltagerstyringsprincippet og en mere genuin udvikling og udnyttelse af den pædagogiske 
offentlighed og dens ‘brugsværdiegenskaber’ således siges at være påkrævet. 
Ligeledes kan det siges, at universitetscentrene i en periode for så vidt blev både regressens og 
progressens markører. 
 
Derfor kunne de praktiske erfaringer med opbygning og udvikling af de projektorganiserede 
uddannelses- og læringsmiljøer måske få en anderledes konstruktiv og kritisk funktion i 
diskussionen om kvalitetsudvikling, pædagogisk udvikling - og institutionsudvikling i det hele 
taget. Netop på det institutionelle niveau er universitetscentrene og de projektorganiserede 
uddannelser interessante markører. I opbygningsperioden var de så at sige drevet, og tvunget 
af omstændighederne, til at lade den løbende udvikling og de interne evalueringer, og i det 
hele taget lade deres praktiske karakter som ‘lærende organisationer’, indgå i en langt mere 
perspektivrig demokratiseringsstrategi, end de evaluerings- og styringsstrategier vi ser i dag. 
Vel at mærke en demokratiseringsstrategi, der blev udformet i forhold til 
uddannelsessamfundet og uddannelsesverdenens egne medlemmer, og ikke, som i 
dagsaktuelle visioner og krav, alene udformet i lignelser over erhvervslivets 
produktionstermer, konkurrencebetingelser endsige alene over erhvervslivets og teknologiens 
frontløbere.  
 
Hvis ingen ophavsmænd eller -kvinder, “store-” eller “lillebror”, endsige “uvorne tøser”, 
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“voksne Damer” og P-pædagogikker vover regressen (tilbage til de uddannelsesmæssige og 
praktiske livssammenhænge) men alene accelererer med IT og globale netværk, er det svært at 
ane hvilken basis, der er for universitetsinstitutionernes og uddannelsesstederne egne 
udviklinger som ‘lærende organisationer’. Tilsvarende bliver det sværere at markere 
budskaber (ikke til svigerfar, men) til ‘erhvervslivet’ og til mandagens og morgendagens 
analytikere, hvis de skal være på omgangshøjde og samtidig lige så slagfærdige og retoriske 
som deres. 
Men endnu kan sådanne budskaber markeres, f.eks. som et:  
Informationer forandrer ikke verden. Men det gør viden og erfaring - spørgsmålet er hvilken 
viden og hvis erfaringer? 
Universitetscentrene og ‘deres’ udvikling af projektpædagogikken bør vel fortsat bestræbe sig 
på at være steder, der tør svare på sådanne basale spørgsmål - og tør svare netop dér hvor de 
nye teknologier tier.  
 
 
 
Noter 
Note 1. Feltarbejderne og de empiriske undersøgelser har jeg beskrevet flere steder og analyseret i flere 
omgange. Den sammenfattende analyse findes i min disputats: Procesanalytisk teori og metode, bd. 1 
og 2, med de forløbsnære gennemgange koncentreret f.eks. i bd. 1, Del II, kap. 10 -14, samt bd. 2, Del 
IV og Del V, kap. 39 - 43.  
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