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Plan for i dag

• Time 1: Overblik

– Kritisk teori

– Erfaringspædagogik

• Time 2: PoPbL

– Projektorienteret Problembaseret Læring 

– Det eksemplariske princip

– Sociologisk fantasi



Kritisk teori

• Frankfurterskolen

– Institut for socialforskning grundlagt i 1924. 
Horkheimer direktør i 1930. Flytter til USA i 1935. 
Flytter tilbage til Frankfurt i 1949.

– 1. generation: Horkheimer, Adorno, Fromm, 
Marcuse, Pollock, Löwenthal m.fl.

– 2. generation: Habermas, Negt

– 3. generation: Honneth



Kritisk teori -- opsummering

• Refleksioner over den videnskabelige produktion

– Videnskab er styret af særinteresser

• Analyser af totalitære udviklingstendenser i 
kapitalistiske samfund

– Hvorfor har arbejderklassen ikke udviklet 
klassebevidsthed?

• Diskussioner af verdens alvorlige 
problemstillinger

– Aldrig mere Auschwitz, Hiroshima,…



Kritisk teori*

• Erfaring er formet af bagvedliggende sociale, politiske, 
kulturelle, økonomiske, etniske og kønsmæssige 
(undertrykkende) strukturer.

• Dialektikken mellem "det enkelte individ" og "de 
omgivende strukturer" udgangspunkt for Oplysningens 
dialektik. 

• Den sene Horkheimer ser kun et socialt system, der er 
bygget op omkring den såkaldte instrumentelle fornuft, 
som siger, at et individ handler rationelt, hvis 
vedkommende søger at opretholde sin individuelle 
eksistens ved vælge de mest effektive midler til at beherske 
sine omgivelser. Refleksion over de videre konsekvenser af 
og det egentlige formål med beherskelsen, betragtes ikke 
som fornuftigt at give sig i kast med at reflektere over.



Kritisk teori**

I civilisationens barndom havde oplysning til formål at hjælpe 
menneskene med at gøre sig til herrer over naturen. Viden, specielt 
naturvidenskaberne, havde instrumentel karakter. Projektet var at 
frigøre mennesket fra naturens tvang. Lægevidenskaben skulle 
frigøre fra sygdom. Fysikken, kemien og deres anvendelser i 
teknologien skulle hjælpe med at dække behovene for føde, husly 
og tøj m.v.

Men efter at menneskene er blevet rigtig gode til at beherske deres 
omgivelser, er en række destruktive og menneskeundertrykkende 
sider af oplysningen blevet tydelige. I takt med at den 
instrumentelle fornuft har underlagt sig stadigt flere områder af 
menneskets tilværelse og af samfundet, er den endt med at 
undertrykke mennesket, i stedet for at medvirke til at frigøre det, 
som var dens oprindelige formål. Historisk set har der været tale 
om en dialektisk proces, hvor fornuftens frigørende kraft er slået 
over i sin modsætning: en ny form for tvang.



Kritisk teori***

Denne tvang viser sig bl.a. i det kapitalistiske 
samfunds undertrykkelse af lønmodtagerne, som 
er reduceret til en vare på arbejdsmarkedet. En 
vare hvis eneste formål det er at bidrage til 
produktionen af andre varer. Det kapitalistiske 
samfund er blevet som “en anden natur” – en ny 
undertrykker af mennesket. Nazisternes 
koncentrationslejre, og udryddelsen af millioner 
af mennesker, er et andet ekstremt eksempel på 
oplysningens destruktivitet. Det krævede store 
ingeniørmæssige færdigheder systematisk at tage 
livet af så mange mennesker på så kort tid.



Kritisk teori****

• Hvad gør vi?

• Oplysningens selvoplysning. Vi må alle 
reflektere over oplysningens gode 
konsekvenser såvel som dens skyggesider

• Det er det, som erfaringspædagogikken kan 
hjælpe os med: i/ filosofiske og teoretiske 
refleksioner over den historiske praksis (kritisk 
refleksion), og ii/ får utopiske fremtidsudkast 
til at træde frem (udkastfantasi). 



Erfaringspædagogik*

• Begreb etableret omkring 1980 i kølvandet på 
ungdomsoprøret

• Samlebetegnelse for en række pædagogiske 
initiativer (herunder PoPbL)

• Udspringer dels i USA med udspring i Deweys 
ideer (ser ikke på det samfundsmæssige) og 
Vesttyskland med udspring i Negts ideer.



Erfaringspædagogik**

1. Erfaring forstås som en proces

2. Erfaringsdannelse sker gennem en 
samspilsproces mellem den lærende og de 
materielle og sociale omgivelser

3. Beskæftiger sig med problemstillinger som 
opleves som væsentlige eller interessante for 
deltagerne

4. Forudsætter en social ansvarlighed hos den 
erfarende.



”Experimental learning”

• Dewey: ”Experience and Education” (1938)

• Experience -> i/ (umiddelbar) oplevelse og ii/ 
(bearbejdet) erfaring

• Det afgørende er kvaliteten af erfaringerne.

• To principper -- i/ kontinuitet og ii/ samspil –
skaber erfaringen.

• Kritiseret for at være for individualistisk. 
Dewey selv var klar over at den individuelle 
erfaring er indlejret i en social kontekst. 



Gode og dårlige erfaringer

• Det pædagogisk afgørende er kvaliteten af 
erfaringerne, at skelne mellem de erfaringerne, 
som opdragelsesmæssigt er noget værd, og dem, 
der ikke er det.

• De gode erfaringer vækker nysgerrighed, 
forstærker initiativer og opbygger ønsker og 
afstikker mål.

• De forkerte erfaringer lader et menneske blive 
stående på et lavt udviklingstrin på en måde, som 
begrænser muligheden for senere vækst.



Kontinuitet

Kontinuitet drejer sig om at erfaringerne udgør en 
stadig fortsat strøm, et kontinuum, og det hører 
med til den enkelte erfaring, at den viser ud over 
sig selv tilbage til tidligere erfaringer eller frem 
imod  mulige senere erfaringer. Erfaring er 
således en proces. Derfor er det opdragerens 
opgave, at se i hvilken retning en erfaring peger 
og tage hensyn til en erfarings bevægende kraft 
for at kunne bedømme og retlede den udfra det, 
som den bevæger sig henimod. 



Samspil

• Den enkelte erfaring må forstås som et samspil 
organismen og omgivelserne, hvor karakteren af 
dette samspil er bestemt af organismens 
grundlæggende behov i sammenhæng med 
tidligere gjorte erfaringer.

• Omgivelserne karakteriseres som en verden af 
personer og ting, som i stor udstrækning er det, 
den er, på grund af det som er blevet gjort af og 
overført fra tidligere menneskelig virksomhed.



Kritisk teoris erfaringsbegreb*

• Behandlet i Negt og Kluge’s ”Offentlighed og 
erfaring” (1974)

• To principper: i/ bevidsthedens dialektiske 
bevægelse på sig selv (kontinuitet) og ii/ 
bevidsthedens dialektiske bevægelse på sin 
genstand (samspil)

• En aktiv proces.
• Arbejderklassens grundlag for at erfare egen 

situation
• Kan generaliseres / overføres til andre grupper



Kritisk teoris erfaringsbegreb**

Erfaring er den proces hvor vi som mennesker, individuelt 
og kollektivt, bevidst tilegner os virkeligheden, og den 
hele tiden levende opfattelse af denne virkelighed og 
vores forhold til den. Der findes erfaringer i flertal, som 
i dagligsproget, men de er at forstå som partielle 
produkter af denne proces. Erfaring er således en 
subjektiv proces, den er set udfra det erfarende 
menneske. Det er en kollektiv proces, fordi vi også når 
vi som enkeltindivider erfarer gør det gennem en 
socialt struktureret bevidsthed. Det er en aktiv, kritisk 
skabende proces, hvor vi ikke bare ser, men bearbejder. 



Man kan ikke se virkeligheden med sine blå øjne

Der er centrale samfundsmæssige forhold der 
ikke kan erfares umiddelbart, som fx 
arbejderkraftens reduktion fra at være et 
alment menneskeligt potentiale til en vare der 
købes og sælges på et (arbejds)marked. 
Selvom de centrale kapitalistiske strukturer er 
menneskeskabte og derfor også til at ændre 
på, erfares de som selvfølgelige, som en slags 
”anden natur”, og derved forskydes hele 
erfaringsgrundlaget.



Social ansvarlighed

Et vilkår for menneskeligt samspil er en fordring om 
social forpligtethed og dermed ansvarlighed, 
hvorfor der også nødvendigvis indgår et element 
af ansvarlighed i erfaringsdannelsen.

Er aktuelt på to niveauer:

• Overordnet plan der drejer sig om samfundets og 
menneskehedens eksistens.

• På uddannelser hvor rationaliseringer skaber øget 
distance mellem systemerne og deres deltagere.



Erfaringspædagogik i dag

• Aalborg-modellen er igen kommet til ære og værdighed.
• Var oprindeligt forankret i Oskar Negts tænkning. Nu er 

relationen ikke så klar mere. 70’er-agtig.
• Grundet erosionskrisen – samfundsmæssige institutioner, 

kulturelle symboler og samkvemsformer og 
personlighedsmæssige normer  og orienteringer forsvinder.

• Har et janus-ansigt
– fundamentet for samfundsmæssige herredømmestruturer

smuldre og horisonten åbnes; autoritære personlighedstræk 
forsvinder

– Herredømmestrukturer om- og nystruktureres; sociale og 
kulturelle former udraderes og erstattes ikke af nye 
(individualisering).



Projektpædagogiske principper

1. Det eksemplariske princip

2. Problemorientering

3. Deltagerstyring

4. Gruppearbejde

5. Projektorganisering

6. Tværfaglighed

7. Mangler: Social fantasi



1. Det eksemplariske princip



Negts kritik af den traditionelle 
forståelse af det eksemplariske princip 

Den borgerlige pædagogik har set det eksemplariske 
princip som en metode til reduktion af stofmængden, 
men også erkendt hvordan det kan åbne for en 
erkendelse af komplekse sammenhænge ud fra et 
pregnant punkt.

Ser to problemer:

1. Ser historien som kontinuert (uden usamtidigheder, 
brud og uindløste muligheder).

2. Fastlåsning til en empirisk orientering, der ikke kan 
danne sig noget begreb over den samfundsmæssige 
totalitet.



Kritik af Negt

Det eksemplariske princips rundgang på Aalborg 
Universitetscenter er en bedrøvelig historie, der dog 
har haft en lykkelig udgang. Allerførst var det et 
almindeligt princip for indlæring, hvor man gik fra det 
enkelte og enkle til det bredere og mere indviklede. 
Derefter blev princippet indsnævret til at tjene et 
ganske bestemt politisk-pædagogisk formål 
[studenterne skulle lære at forstå deres erfaringer ud 
fra en marxistisk kodeks]. Til sidst, i dag, hos os er det 
blevet almengjort igen.  

Det eksemplariske princip skulle hæve fremmedgørelsen 
og dermed føre de studerende fra de umiddelbare, 
fremmedgjorte interesser til deres objektive interesse, 
som var at indse den kapitalistiske udbytning og frigøre 
sig fra den.



Klassebevidsthed

• Enkelte konflikterfaringer [fx på arbejdspladsen] er ikke blot 
kontingente, men indskrevet i en kapitalistisk 
herredømmestruktur, og derfor har gennemarbejdningen 
af dem, hvor man gør sig deres betingelser og konsekvenser 
klar, karakter af dannelse af en klassebevidsthed.

• Samklang mellem menneskers forestillinger og de historisk 
betingede muligheder i samfundet.

• Resultatet af selvdannelse.
• Det traditionelle ”ovenfra”-perspektiv vendes til et ”fra 

neden”.
• Det eksemplariske princip forener menneskers umiddelbare 

erfaringer af konflikt, modsætninger, dilemmaer med 
teoretiske beskrivelser af samfundets logik og virkemåde 
(middelbare erfaringer).



2. Problemorientering

• Projektet styres af et problem

• Problemet…

– formuleres af de studerende

– skal derfor have subjektiv interesse for de 
studerende

– må være relevant for studiets indhold og
målsætninger

• Hvordan behandler man et problem?

– Teorier appliceres

– Empiri genereres



3. Deltagerstyring i dag (med måde)

• De studerende vælger problemformulering Inden
for givne randbetingelser (fx et tema)

• Lærerne (kursusansvarlige, vejledere) eller faget
identificerer de analyseværktøjer, som man kan
vælge at anvende (teori, metode).

• Deltagerinddragelse er måske et bedre begreb?
• Problem: teori vigtigere end den umiddelbare

erfaring?
• Modellen idag rammes af den fejlagtige kritik, der

er blevet rejst mod Negt. 



Relation mellem umiddelbar konflikt-
erfaring og teori

• Teori kan tilegnes ud fra den umiddelbare 
erfaring, eller den kan træde ind ovenfra og 
ordne den umiddelbare erfaring.

• Er det sidste tilfældet vil det støde væsentlige 
sider af den umiddelbare erfaring fra sig. Ikke 
produktiv læring.

• Hos Negt drejer det sig om at konkretisere og 
udfolde de fremmedgørelsesmekanismer der er 
indlejret i den umiddelbare erfaring.

• Den umiddelbare erfaring har primat.



4. Gruppearbejde

• Typisk arbejde 4-6 personer sammen

• Gruppemedlemmer har forskellige baggrunde.

• Arbejdsform: gruppemøder, diverse former for 
korrespondence, individuelt arbejde, kommunikation
med vejleder og respondenter.



Pædagogiske situationer

Den pædagogiske situation konstituerer 
(potentielt) et frirum, hvor umiddelbare 
handle- og beslutningstvang er trådt tilbage, 
og hvor man kan eksperimentere, foretage 
prøvehandlinger, analysere problemer, 
fordybe sig i emner og teorier osv. Det, der 
kendetegner pædagogiske situationer, der er 
tilrettelagt ud fra det eksemplariske princip, er 
at arbejdet i dette frirum ikke abstrakt løsriver 
sig fra hverdagserfaringernes struktur



7. Mangler – Udkastfantasi

…udfoldelsen af menneskers sociale fantasi i form af 
ønsker, forsøgsvise billeder af, hvordan det kunne være, 
konkrete utopier, er netop ikke noget, der først bliver 
aktuelt, når den kritiske erkendelse har ryddet banen 
og sikret, at ønskebillederne ikke forvilder sig ind i 
nostalgiske landskaber eller reproducerer ideologiske 
former.

Kritikken – utilfredsheden, vreden, frygten – åbner for 
ønsket om alternativer. Men alternativerne kan ikke 
udledes af kritikken, der stadig er bundet til  det 
dominerende realitetsprincips horisont. Derfor må man 
se bort fra kritikken og lade ønskerne folde sig ud.



Den didaktiske trekant

Underviser Studerende

Stoffet

Kontekst



Illeris’ læringstrekant


