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Forord 

Her mod slutningen af det 20. århundrede er Jordens problemer større end 
nogensinde. Det gælder meget forskelligartede problemer som klima, fattigdom, 
sygdom, hungersnød, krig, undertrykkelse og forfølgelse af hele racer og folke
slag, racisme og fremmedhad, analfabetisme, identitetsproblemer, ensomhed, 
arbejdsløshed, meningsløshed og rodløshed for at nævne nogle udvalgte pro
blemer i flæng. 

Normalt har jeg været meget skeptisk, når mine studerendes projektrapporter 
på universitetet er begyndt på den ovennævnte måde. Det smager af at ville 
frelse verden. Og indlæringsmæssigt fører sådanne projekter ofte ud i at arbejde 
så bredt med de pågældende emner, at man kan betvivle den indlæringsmæssige 
værdi. Jeg har været af den - efter min egen opfattelse - sunde overbevisning, 
at der ikke kunne sættes lighedstegn mellem at studere problemorienteret og så 
løse alle verdens problemer i hvert eneste studieprojekt. 

Alligevel er det som om, at jeg gennem de senere år selv i stigende grad har 
fået en form for global ansvarlighed, der gør, at jeg oplever de ovennævnte ord 
som meningsfyldte og dybtfølte, (hvilket mine studerende måske også har gjort). 
Når sådanne tanker så er dukket op i mig, har jeg oftest fået en følelse af, at 
den afhandling, jeg beskæftigede mig med (dén du som læser sfdder med i 
hånden), kan synes så uendelig lille og ligegyldigt. Er det da ikke kun et lille 
luksusproblem at beskæftige sig med, om nogle få udvalgte mennesker i den 
bedst stillede del af verden og blandt de bedst stillede befolkninggrupper skal 
lære på den ene eller anden måde, har jeg spurgt mig selv. 

Alligevel ved jeg godt, at man ikke kan reducere problemer på den måde, 
men hvad der måske for mig har været endnu væsentligere, er, at jeg er kommet 
til at synes, at selv i den globale sammenhæng er det ikke et ligegyldigt emne, 
jeg har taget fat på: Når jeg i denne afhandling tager det problemorienterede 
projektarbejde op til fornyet behandling, er det ud fra en følelse af og erfaring 
med, at denne pædagogiske form kan være en måde at lære på, der på forskellig 
vis sætter os i stand til at løse nogle af de såvel store som små spørgsmål for 
verden. På den måde er jeg i stigende omfang kommet til at synes, at mit 
arbejde har fået en dybere mening. Dét har været væsentlig for min motivation. 
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Væsentlig for motivationen har det også været overhovedet at arbejde med 
viden og erkendelse som genstand for undersøgelse, eftersom disse emner på 
forskellig vis har været såvel faglige som personlige omdrejningspunkter for mig 
gennem hovedparten af tilværelsen. I den forbindelse vil jeg gerne rette en tak 
til først og fremmest min forældre Aase og Ove Olsen, der fra barnsben lærte 
mig at værdsætte viden. Derefter tak til Arnulf Kolstad, der som min speciale
vejleder på universitetet lærte mig, hvordan man begrænser sig og stoler på sin 
egen viden, Asta Fink der som filosofisk læremester gav mig muligheden for at 
forbinde intuition og intellekt, samt Helle, min kone, der dagligt forsøger at 
lære mig at stole på mig selv og den viden, der kan opstå af dét. 

Her ved afslutningen på arbejdet med denne afhandling skal der rettes tak til 
min vejleder Annette Lorentsen for at have støttet mig gennem de sidste 3 år, 
så projektet kunne blive en realitet, Erik Laursen for vores inspirerende samar
bejde, det øvrige TNP-projekt for diskussionerne undervejs samt Institut for 
Sprog og Internationale Kulturstudier/TNP ved AUC for bevilling til arbejdet 
og udgivelse af den færdige afhandling. 

Også Jan Borgen, Lone Dirckinck-Holmfeld, Anette Kolmos, Erik Laursen, 
Annette Lorentsen, Hans Roed Mark og Palle Rasmussen skal have tak for 
mange værdifulde kommentarer til det færdige manuskript; kommentarer, der 
i videst muligt omfang er blevet indarbejdet. 

Studerende og vejledere på psykologistudiet ved AUC skal have tak for vel
villig deltagelse i mine empiriske undersøgelser. Uden disse var der næppe 
kommet en afhandling ud af mit arbejde. 

En tak til Ulla Burskov for hjælp til udarbejdelse af spørgeskemaer, samt for 
at have forestået den endelige bearbejdning, korrekturlæsning og opsætning af 
manuskriptet. I den forbindelse også en tak til Pernille Sørensen for assistance 
ved manuskriptets udgivelse i bogform. Johnny Jensen og Kim Jannick skal 
takkes for hjælp ved henholdsvis udvikling af edbsystem til spørgeskemabe
handling og dataindtastning. Hanne Hansen skal takkes for korrekturlæsning, 
Lisbeth Grindsted for assistance ved udarbejdelse af det engelske resumé og Pia 
Bisgaard skal have tak for forsidetegningen. Den illustrerer, synes jeg, på 
glimrende vis denne afhandlings indhold og vækker til eftertanke. 

Endelig endnu en stor tak til Helle for - trods en steghed sommer og et an
strengende efterår med Emma henholdsvis inden for og uden for maveskindet -
at have hjulpet mig de sidste måneder med at gøre arbejdet færdigt. Det var 
uvurderligt for mig i en fase, hvor det var alt eller intet. 

Jan Brødslev Olsen 
AUC i december 1992 
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Kapitel 1 

Indledning og problemformulering 

"Det mest karakteristiske enkelttræk ved mennesker er, at de 
lærer. Det at lære er en så uløselig del af mennesket, at dette 
knap nok kan unddrage sig processen, og tænksomme forskere 
af den menneskelige adfærd har endog udkastet den tanke, at 
vort særkende som art er en særlig evne til at lære; for i 
sammenligning med organismer, der står lavere i dyreriget, er 
vi slet udrustet med parate refleksmekanismer."1 

Baggrund 
Lad mig gøre en bekendelse og dermed advare læseren med det samme: Ind
faldsvinklen til denne afhandling er såvel personlig som faglig. Derfor former 
de følgende sider i dette første kapitel sig som en bevægelse mellem på den ene 
side refleksioner over egne personlige erfarmger og på den anden side et forsøg 
på at foretage en gradvis indkredsning og tydeliggørelse af afhandlingens faglige 
problemstilling. Jeg har følt, at en række personlige erfaringer med dét at lære 
(og lære fra sig) har spillet en så betydelig rolle for den rent faglige behandling 
af emnet, at jeg næsten ville gøre vold på såvel mig selv som emnet ved at und
lade at redegøre for den mere personlige del. Hertil kommer, at også læseren 
ville blive snydt ved en sådan udeladelse. 

Og hvad er det så, at al den snak egentlig handler om? Den handler om filo
sofi - kærlighed til visdom. Jeg har, næsten så langt jeg kan huske tilbage, været 
optaget af at undersøge og eksperimentere med verden - skaffe mig viden. Som 
dreng fik jeg et kemisæt af mine forældre, en kasse med forskellige kemikalier, 
kolber, reagensglas og en bunsenbrænder, og min far indrettede et hjørne af 
vores kælderrum til laboratorium. Her sad jeg så og eksperimenterede, blandede 
kemikalier, varmede dem op og "gjorde ved". Senere gik jeg over til at arbejde 
med elektronik og opbyggede små kredsløb. Det kom dog aldrig meget videre, 
og nogen egentlig opfinder blev jeg ikke, selv om jeg altid har tænkt på mig 
selv i den retning. Jeg har i min voksenalder, med inspiration fra transak
tionsanalysen, (se f.eks. James & Jungeward, 1971, s. 139-142) da også ofte 
betegnet mig selv som den lille professor. 



Den måde min skolegang formede sig på betød, at tilværelsen gik for meget 
op i præstation. Og med præstationen kom tvangen og frygten, og den 
oprindelige glæde ved at erkende og eksperimentere forsvandt langsomt men 
sikkert. Jeg husker stadig fysik- og kemitimerne, som jo egentlig engang havde 
været mit domæne derhjemme i kælderen, som temmelig belastende, Men sådan 
er det nok for mange mennesker, hvilket dog ikke skal bruges som argument for 
at bagatellisere min historie, men snarere til at fortælle om de menneskelige 
ressourcer, der er gået tabt i lærdommens navn. Om det stadig er karakteristisk 
for folke- og gymnasieskolen, tør jeg ikke sige med sikkerhed, men det er mit 
indtryk. 

Da jeg startede på universitetet i Aalborg på den samfundsvidenskabelige 
basisuddannelse i sidste halvdel af 70'erne, var det i en periode med en noget 
unuanceret marxistisk retorik som hovedtradition. Alligevel følte jeg - set retro
spektivt i hvert fald - at jeg i det problemorienterede projektarbejde hen ad vejen 
genvandt min gamle nysgerrighed og trang til at undersøge tingene. At lære var 
jo ensbetydende med at (ud)forske. Nu var det samfundet, dets individer, 
grupper og institutioner, der havde min interesse, og muligheden for at lave 
eksperimenter er jo her i sagens natur mere begrænsede. Men området var og 
er for mig overordentligt interessant alligevel. Vi havde dengang, kan jeg se 
idag, en fantastisk frihed i vores studium, men desværre var vi på mange måder 
ikke særlig gode til at administrere denne frihed. Noget af det værste i den 
retning var den oppustethed, teorierne fik, og samtidig den nedgøring virkelig
heden blev udsat for. Sådan er det heldigvis ikke længere - i hvert fald ikke i 
samme omfang. På de AUC-uddannelser, jeg i kraft af mit arbejde som vejleder 
er kommet til at kende, er der en tydelig bevidsthed om og interesse i at arbejde 
med virkeligheden. At drivkraften bag denne ændring i et vist omfang nok 
snarere er pisken (erhvervssigtet) end guleroden (erkendelsesinteressen) er 
selvfølgelig set fra en idealists position beklageligt. 

Trods mange angreb og efterfølgende modifikationer er det vel stadig ikke 
urimeligt at hævde, at det problemorienterede projektarbejde anvendes som den 
dominerende erkendelses- og indlæringsform ved de 2 universitetscentre i Dan
mark, AUC og RUC. Hertil kommer, at formen generelt har haft en sådan 
succes, at den anvendes som delelementer i en lang række andre uddannelser på 
vidt forskellige niveauer. Denne udbredelse har i tidens løb fået mange til at 
beskæftige sig med den måde at indlære på, og mange bøger er blevet skrevet 
om formens fortræffeligheder2. 

For mig forekommer det naturligt at forsøge at bidrage til denne tradition, 
som man efterhånden vel godt kan kalde det. Både på baggrund af min interesse 
for at erkende, men også på grund af et andet forhold, der har at gøre med at 
reflektere over denne erkendelse. Som igen har noget at gøre med forskerens 
rolle. Jeg er uddannet inden for socialvidenskaberne, samfundsfag og psykologi, 
og er trænet i at undre mig over og analysere de dele af den menneskelige 
praksis, som vedrører mennesket som socialt individ. På den måde har mit 
studium som hovedregel drejet sig om "de andre". Dette bør vel også langt hen 
ad vejen være socialforskerens rolle. Der skal være et skel imellem subjekt og 
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objekt, mellem forskning og praksis. Imidlertid har jeg ofte følt en vis 
misundelse på de praktikere, der efter mange år er begyndt at reflektere over 
deres egen praksis. Hvad er det egentlig, vi dybest set går og laver? Dette har 
nogle gange fået epokegørende betydning, som f.eks. da fysikeren Thomas Kuhn 
begyndte at reflektere over videnskabens udvikling. Men man skal heller ikke 
glemme de mange tusinde praktikere, der inden for vidt forskellige områder på 
et tidspunkt standser op og mere systematisk begynder at reflektere over deres 
praksis. Og som nogle gange formidler disse refleksioner videre til vi andre. 
Det kan være en skolelærer, en advokat, en smed eller en psykolog. På en måde 
har jeg det lidt sådan. I mit 34-årige liv har jeg brugt de 27 år på at lære og 
lære fra mig i forskellige formaliserede rammer - heraf de 12 år i en problem
orienteret, projektorganiseret udgave. Derfor føler jeg det nu meget naturligt 
mere systematisk at reflektere over, hvad indlæring og erkendelse er for noget, 
også i den sidstnævnte form. 

Jeg vil med det samme indrømme, at trods en humanistisk/samfundsviden
skabeliguniversitetsuddannelse, efterfølgende universitetsundervisning samtflere 
års erfaring med praktisk voksenundervisning på andre niveauer har mange 
konkrete indlæringsspørgsmål, der for mange andre uddannede som f.eks. 
folkeskolelærere formentlig vil være barnelærdom, været helt ny viden for mig. 
Det gælder f.eks. en så elementær ting som begrebet indlæringstaksonomi. På 
universitetet er man jo i langt højere grad end i folkeskole og til dels i 
gymnasiet rettet mod stoffet end mod formidlingen og dermed indlæringen. Og 
trods en indbygget "pædagogisk dimension" i min AUC-uddannelse, var det 
trods alt stoffet, der talte. Jeg står derfor i den lidt mærkelig situation med mit 
licentiatstudium at måtte se tilbage på flere års undervisning og først nu være 
i stand til at se de mange brølere, jeg har begået, og tænke: Stakkels elever. Til 
gengæld har flere års interesse for og beskæftigelse med videnskabs- og erken
delsesteori givet mig et uundværligt overblik over erkendelsesprocesser. Det vil 
forhåbentlig fremgå klart. 

I oktober 1989 fik jeg chancen for mere formaliseret at påbegynde en syste
matisk reflektion over indlæring. I form at et introduktionsstipendium og senere 
et egentligt kandidatstipendium fik jeg muligheden for at arbejde med det pro
blemorienterede projektarbejde. Det skete ved at blive tilknyttet grundforsk
ningsprojektet TNP (Teknologi og Ny Pædagogik), der beskæftiger sig med 
Åben Uddannelse som fjernundervisning på universitetsniveau. På det tidspunkt 
var begrebet "Aben Uddannelse" temmelig fjernt for mig, ud over at nogle af 
mine venner og bekendte fulgte Psykologi under denne form. Som tiden er gået, 
og jeg er blevet en del af TNP-projektet samt efter i et år at have haft mulig
heden for selv at arbejde som underviser og vejleder på Psykologi under Aben 
Uddannelse, har begrebet fået betydelig mere "kød og blod". Såvel fagligt som 
personligt ser jeg idag mange muligheder i denne studieform. Jeg er blevet op
taget og grebet af dét, at voksne mennesker ofrer tid og kræfter på at videreud
danne sig, ikke kun på grund af arbejde og karriere, men også for personlig 
udvikling (Hald, 1987, s. 80). Dét, synes jeg, er positivt, ligesom det er godt, 
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at det overhovedet er muligt at tage en uddannelse på universitetsniveau på den 
måde, altså at universitetet er blevet åbent3. 

Samtidig er en vis bekymring vokset i mig. For mig hænger det problem
orienterede projektarbejde nemlig sammen med en ganske bestemt atmosfære, 
der kan være vanskelig at definere, men det er noget med at være parat til at 
slippe enhver skelen til tid og sted, knokle lange nætter i træk og diskutere i 
timevis (med sig selv eller andre). På en måde må det pr. definition være sådan 
at studere problemorienteret og ligesom i en forskningsproces ikke at vide, hvor 
man skal ende. Professor Jens Engberg, Aarhus Universitet, har udtrykt det 
ganske præcist om forskningen i et opgør med forestilingen om, at en forsker 
kan udføre sit arbejde på 37 timer (Engberg, 1991, s. 10): 

"Enhver universitetslærer ved, at en stor bog kræver uafbrudt arbejde 
fra tidlig morgen til sen aften dag ud og dag ind, at den kræver 
begejstring, desperation, total opslugthed, søvnløse nætter og sletning 
af al ferie. Bøger bliver nu engang ikke til, mens man stempler ind 
mandag morgen kl. 9 og ud fredag kl. 12, samtig med at man i øvrigt 
passer undervisning og administrative forpligtelser." 

Jeg er derfor skeptisk med hensyn til, om en studieform, der i sine væsenstræk 
er forskningsagtig, kan gennemføres som Åben Uddannelse, hvor de studerende 
har et arbejde at passe ved siden af, ikke dagligt indgår i et fagligt miljø og 
dermed ikke har jævnlig kontakt med en vejleder og medstuderende. Jeg har en 
umiddelbar fornemmelse af, at resultatet - afspejlet i de udarbejdede projektrap
porter - snarere vil have karakter af en slags emnerapporter end problemorien
terede rapporter. 

Ud fra mottoet, at "lidt er bedre end ingenting", (og måske jeg i virkelig
heden tager helt fejl) vil jeg mene, at det i forbindelse med Åben Uddannelse 
og fjernundervisning alligevel er umagen værd at forsøge sig med en problem
orienteret projektorganiseret undervisning. I ren eller modificeret form. Mit 
licentiatsprojekts bidrag til udvikling af Åben Uddannelse er derfor at foretage 
en analyse af det problemorienterede projektarbejde. Kun ved at have et sådant 
detaljeret kendskab, er det muligt ved den konkrete planlægning og gennem
førelse at kunne være opmærksom på de problemer, der kan være ved at lave 
Åben Uddannelse i denne form. Min pointe er altså, at man må vide, dels hvilke 
bestanddele det problemorienterede projektorganiserede studium består af og 
dels, hvad studerende idag konkret lærer af at beskæftige sig med disse 
bestanddele. 

Både med hensyn til bestanddelene og indlæringen i projektarbejdet er disse 
jo ret velbeskrevne i den pædagogiske, metodiske og videnskabsteoretiske 
litteratur, når vi holder os på et generelt (og ofte normativt) plan. Langt 
spinklere er litteraturen, når vi kommer til det konkrete og erfaringsbaserede: 
Altså hvad kommer der erkendelses- og indlæringsmæssigt ud af at arbejde på 
den problemorienterede projektorganiserede måde. Det er derfor et centralt mål 
for mit licentiatstudium at opstille ét bud på en operationel model, der kan 
anvendes til at foretage sådanne undersøgelser, og på et mindre materiale faktisk 
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afprøve modellens anvendelighed. Intentionen med denne konkrete afprøvning 
er at sammenligne erkendelse og indlæring, i henholdsvis hvad man kan kalde 
almindelig universitetsundervisning4 og Åbent Universitet. 

Lad mig til slut vende tilbage til mit personlige udgangspunkt med lysten til 
at undersøge og eksperimentere med verden. Efter endt kandidatuddannelse for 
efterhånden en god del år siden var jeg af flere grunde i den situation, at en helt 
ny epoke af min tilværelse startede med introduktionen af edb. I de følgende år 
gennemlevede jeg, hvad der næsten kun kan betegnes som en fundamental om
strukturering af min hjerne. Det var personligt en yderst smertelig proces, men 
indlæringspsykologisk var det - set retrospektivt i hvert fald - overordentlig 
interessant. Der er mange aspekter i det, men dannelsen af hele den mentale 
forestilling, som jeg plejer at kalde computerlandskabet, er et af de centrale 
områder. Set i relation til denne afhandlings problemstilling er det dog umiddel
bart mere væsentligt, at jeg med edb på en måde genoplevede en ny måde at 
eksperimentere med verden. Noget at det fascinerende ved at arbejde med com
putere er netop, at man her kan gå på udforskning. Og vel at mærke en udforsk
ning, der er eksperimenterende på den måde, at man hele tiden prøver sine ideer 
af. For mig at se er det derfor ret nærliggende at sammentænke forskningsbase
ret indlæring med anvendelse af computeren. At jeg ikke er alene om denne 
forestilling ses f.eks. tydeligt i et norsk edb-program, NSD-stat, som program
forfatterne betegner som "The social science laboratory". På den baggrund 
indgår det som et element i nærværende afhandling at udforske edb-program-
mer, som kan understøtte det problemorienterede projektarbejde. Specielt med 
henblik på Åbent Universitet baseret på fjernundervisning, hvor problemerne 
med projektarbejde efter min vurdering vil være ikke ubetydelige. 

Gennem forløberen for TNP-projektet, PICNIC, ved vi, at en del af de pro
blemer, der knytter sig til gruppearbejdsdimensionen af projektarbejde, kan løses 
eller i hvert fald afhjælpes ved hjælp af et datamatkonferencesystem, og for mig 
at se er anvendelsen af datamatkonferencer helt oplagt i forhold til at lave et 
projekt sammen med andre, når man altså nu engang ikke kan sidde sammen og 
gøre det rent fysisk. I min afhandling tager jeg imidlertid ikke dette samarbejds-
og kommunikationsaspekt op til nøjere behandling, men fokuserer på projekt-
og problembegreberne i arbejdsformen. Dette har så også indflydelse på den 
edb-teknik, jeg undersøger. Jeg vil således hævde, at en del af den inspiration 
og erkendelse, man opnår gennem miljøet på nærstudiet og det at arbejde 
sammen med andre, kan erstattes af inspirerende og kreative edb-redskaber. 
Imidlertid er edb ikke hele løsningen, og måske er det ikke engang den vigtig
ste. Som jeg senere vil gøre nøjere rede for i afsnittet "Min egen faglige 
proces", havde edb en fremtrædende placering i starten af licentiatarbejdet, men 
gennem arbejdet blev denne placering mere tilbagetrukket. Således blev det 
klarere for mig, at problemet for den fjernstuderende ikke blot består i at få 
inspiration, men også i at strukturere og organisere. Det problemorienterede 
projektarbejde er jo en meget ustruktureret indlæringsform, hvor der er relativt 
få holdepunkter sammenlignet med andre beslægtede indlæringsformer som 
f.eks. opgave- og emnearbejde eller case-study metoden. Derfor er der også 
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grund til at overveje, hvorledes man kan sikre en sådan strukturering af 
arbejdsprocessen, og her er det selvfølgelig i første række oplagt at fokuserere 
på vejlederrollen. Derudover er det også relevant at spørge, om det vil være 
muligt at foretage en videreudvikling af det problemorienterede projektarbejde 
med inspiration fra andre pædagogiske former specielt med henblik på Åbent 
Universitet som fjernundervisning. Jeg har her i særlig grad haft opmærksom
heden rettet mod case-study metoden. 

Et sidste element, der er væsentligt at nævne i forbindelse med at anvende det 
problemorienterede projektarbejde på Åbent Universitet, er, at deltagerne her 
er voksne med den livserfaring, dét nu giver. Oprindeligt er projektpædagogik
ken jo knyttet til at være erfaringsbaseret, og det synes derfor oplagt at gøre 
deltagererfaringen til genstand for en mere direkte ressource i projektarbejdet, 
end der har været tradition for i universitetssammenhæng. 

I det foregående har jeg skitseret nogle af de problemer, jeg som udgangs
punkt for afhandlingen har set ved at anvende problemorienteret projektarbejde 
på Åbent Universitet baseret på fjernundervisning. Og jeg har skitseret nogle 
løsnings- eller afhjælpningsmuligheder på disse problemer. Herved er jeg 
fremme ved selve problemformuleringen: 

/ 

Problemformulering 
I hvilket omfang er problemorienteret projektarbejde en anvendelig indlærings
form for voksne på Åbent Universitet baseret på fjernundervisning, og hvilke 
supplerende og alternative pædagogiske former og midler kan der peges på? 

Jeg vil gerne fremhæve, at denne problemformulering er afhandlingens snævre 
spørgsmål. Som et bredere sigte ønsker jeg at stille spørgsmål ved den problem
orienterede projektpædagogik som sådan. Ikke med henblik på at nå frem til 
noget endeligt svar, men fordi jeg har set det som en opgave at bidrage til så at 
sige at skifte spor i forhold til den gammelkendte retorik omkring projektar
bejdsformen. Det er efter min opfattelse nødvendigt, at nye øjne ser på formen, 
herunder dens grundlæggende antagelser, modeller og begreber. Igennem licen
tiatarbejdet er det således blevet klart for mig, at det paradigme, der er opbygget 
omkring projektarbejdsformen, er problematisk på en række punkter. Ganske 
vist påpeges der inden for paradigmet nogle områder, hvor formen er skrøbelig, 
men man ser ikke disse områder som problemer ved selve formen. Det vil jeg 
gerne gennem mit arbejde forsøge at vise, at de i nogen grad er5. 

Afhandlingens opbygning 
Hvorledes afhandlingen vil besvare problemformuleringen, vil jeg kort skitsere 
i det følgende6. Der er ikke tale om noget resumé (med angivelse af under
søgelsesresultater), idet et sådant findes særskilt, men derimod en skitse over 
hvorledes jeg har grebet problembesvarelsen an. 
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Overordnet betragtet er der 3 hovedelementer: (1) Fra den problemorienterede 
projektpædagogiks selvforståelse bevæger jeg mig over (2) en konkret 
undersøgelse for med den (3) at foretage en pædagogisk videreudvikling: 
1) Kapitlerne 2 og 3 indeholder henholdsvis projektarbejdsformens idealer og 

et forsøg på at operationalisere disse for en undersøgelse. 
2) Kapitlerne 4, 5, 6, 7 og 8 indeholder resultaterne fra den empiriske under

søgelse samt de dertil knyttede ansatser til teoretisk videreudvikling. 
3) Kapitlerne 9 og 10 indeholder videre teoretiske refleksioner med baggrund 

i de foretagene undersøgelser, ligesom der her forsøges en vis selvstændig 
videreudvikling af projektarbejdsformen. 

Mere detaljeret betragtet er afhandlingen opbygget således: 

Kapitel 2: Aktiv erkendelse gennem problembehandling 
Formålet med dette kapitel er at beskrive 2 af de hovedkvaliteter, som det 
problemorienterede projektarbejde formodes at bestå af, nemlig at det sikrer 
aktive erkendelsesprocesser, og at det bearbejder problemer. Denne viden skal 
så senere i afhandlingen anvendes til at stilles op over for virkelighedens 
praksis. Kapitlet består udelukkende af en oversigt over den danske litteratur på 
området, idet det er den specifikke danske tradition, afhandlingen beskæftiger 
sig med. 

Kapitel 3: En taksonomi for indlæring i projektarbejde 
Med henblik på at operationalisere det bredt formulerede indlæringsmål "aktiv 
erkendelse gennem problembehandling" vil dette kapitel gennemgå Blooms taks
onomi for indlæring. Herved bliver det muligt at foretage en konkret analyse, 
vurdering og sammenligning af projektrapporter; en analyse, der foretages i 
kapitel 5. 

Kapitel 4: Psykologi: Studiet og de studerende 
Dét fag, jeg har udvalgt til den empiriske undersøgelse, er Psykologistudiet ved 
AUC. 

Her i kapitel 4 bliver for det første Psykologi som fag introduceret. Det drejer 
sig dels om en generel introduktion af faget som AUC-uddannelse og dels om 
en introduktion af et fag, der udbydes såvel som et ganske almindelig nær
studium og som et fjernstudium under Åbent Universitet. 

For det andet sker der en præsentation af de studerende som gruppe, dvs. 
henholdsvis de nærstuderende og de Åbent Universitets-studerende. Sigtet er her 
at etablere et grundlag for at forstå nogle af de analyseresultater, der senere 
bliver beskrevet. 

Kapitel 5. Projektrapporten som vidnesbyrd for indlæring 
Dette kapitel udgør på en måde kernen i den empiriske undersøgelse, idet det 
er her, at den centrale karakteristik fra kapitel 2 om det problemorienterede 
projektarbejde (aktiv erkendelse gennem problembehandling) skal holdes op mod 
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