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Det kræver mange forskellige kompetencer at gennemføre en videregående uddannelse: Du 
skal være kompetent indenfor dit faglige felt. Du skal kunne arbejde kritisk og konstruktivt. 
Du skal kunne formulere relevante problemstillinger og se muligheder og løsninger på den 
kompleksitet, der fylder mere og mere. Du skal kunne sætte din viden på spil, uddybe og kvali-

fi cere den, og endelig skal du kunne samarbejde med andre.
 
På mange studier foregår en stor del af læringen i tværfaglige og problemorienterede projek-
ter. Det kan være yderst krævende, både fagligt og samarbejdsmæssigt, og ofte er de stude-

rende ikke klædt tilstrækkeligt på til at håndtere den kompleksitet, der ligger i projektarbejdet.
 
Mestring af projektarbejdets kompleksitet handler om at skabe gode faglige, samarbejds mæssige 

og læringsrige processer i de faglige og sociale relationer, som projektarbejdet tilbyder. 
 
I denne bog om PROJEKTARBEJDETS KOMPLEKSITET får du indsigt i og værktøjer til at håndtere 
en række udfordringer i projektarbejdet. Du får dermed styrket dine projektkompetencer og 

bliver klædt på til at:
 
• Forstå projekters faglige og samarbejdsmæssige kompleksitet
• Skabe meningsfulde projektmøder
• Forstå og håndtere faglige og sociale konfl ikter
• Forstå din egen og andres roller og bidrag til projektarbejdet
• Lave en arbejdsplan for projektet
• Arbejde kreativt med projektets muligheder
• Arbejde akademisk med faglige tekster

• Følge op på din egen læring
 
Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, som arbejder med problem-
orienteret projektarbejde, men er også relevant for praktikere, der ønsker at skærpe kend-
skabet til og blive bedre til at forstå og håndtere projektarbejdets kompleksitet.
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PBL – problembaseret læring og 

projektarbejde ved de videregående 

uddannelser

af Jette Egelund Holgaard m.fl.

 

Projektarbejdets kompleksitet

af Anita Mac og Peter Hagedorn-

Rasmussen (red.)

 

Problemorienteret projektarbejde 

(4. udg.)

af Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen

 

Anvendt videnskabsteori
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Studerende oplever generelt videnskabsteori som svært til
gængelig.  Anvendt videnskabsteori viser konkret, hvordan 
viden skabsteorien  anvendes i praksis. Bogen tager dermed 
skridtet videre i forhold til  andre bøger om videnskabsteori:  
I stedet for blot at forklare de forskellige  videnskabsteorier 
og skoler udvikler den dine evner til at anvende dem i viden
skabelige opgaver. 

Anvendt v idenskAbsteori udvikler din evne til at:

•    Integrere videnskabsteorien i dine skrevne opgaver 
 og af handlinger.

•  Arbejde eklektisk (dvs. med flere teorier) i samme  
 opgave.

•   Diskutere og konkludere på en måde, der efterlader 
 din opgave med et tydeligt videnskabsteoretisk aftryk.

Bogen henvender sig til alle studerende og undervisere, der 
ønsker en ny tilgang og nye værktøjer til det praktiske  arbejde 
med videnskabs teori. Bogen er især tænkt i forbindelse med 
teoretisk opgaveløsning, men kan også bruges af stude
rende, der ønsker en mere generel indsigt i grundlæggende 
 problemstillinger inden for videnskaberne. Gennemgangen 
af videnskabsteorien er vinklet, så bogen kan anvendes af 
 stude rende fra både samfunds og humanvidenskaberne. 

130 mm 130 mm

vAnessA sonne-rAgAns 
(f.1969) cand. psych., ph.d. har gennem 
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Om videnskabelig viden

Om videnskabelig viden

er en bog til dem, der både ønsker
et bedre videnskabsteoretisk overblik og at komme mere i
dybden med den egentlige filosofiske videnskabsteori. Som
sådan henvender bogen sig til både studerende og færdige
kandidater inden for især samfundsvidenskab og huma-
niora.

Ambitionen er at bidrage til klarhed og fornuft i en verden,
hvor ideologisk forblændelse ikke blot sker gennem masse-
medier og underholdningsindustri, men også gennem en
akademisk teoriproduktion, der udvikler og anerkender alle
mulige programmer for videnskab.

Klassiske programmer er f.eks. positivisme, fænomenologi
og hermeneutik, men utallige er i dag de -ismer, -gier og -
ikker, der cirkulerer i diskussioner om viden og videnskab.
Mange af dem er opstået, fordi deres respektive tankegan-
ge viste sig relevante i nogle bestemte sammenhænge, og
dér bruges de helt legitimt. Når sådanne teorier så udbredes
til andre sammenhænge, kan de ofte bidrage med interes-
sante perspektiver, også på viden og videnskab; men ikke al
teori om videnskab er videnskabsteori.

Videnskabsteori handler om krav til videnskabelig viden, og
disse krav hviler på forudsætninger, der kan ekspliciteres
yderligere. Specielt i dag er der dog brug for en bog, der
ikke blot analyserer den klassiske videnskabsteori, men i
samme diskurs også forholder sig til de meget forskellige
tankegange, der i dag giver sig ud for at være videnskabste-
ori. Det sker i .

Asger Sørensen (f. 1960) er lektor i pædagogisk filosofi ved
Aarhus Universitet, ph.d. og mag.art. fra Københavns Uni-
versitet og tidl. lektor på Handelshøjskolen i København.
Han har i flere år forsket og undervist i videnskabsteori, etik
og sociologisk teori på forskellige videregående uddannel-
ser.
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Projektskrivningsguiden – Forskningsmetode og projektarbejde er skre

vet til studerende, som har brug for vejledning i at skrive et godt projekt. 

Den henvender sig til studerende uden erfaring med projektarbejde så vel 

som til dem, der vil have et overblik over de vigtigste aspekter ved dette.

 

Bogen tager læseren gennem de grundlæggende elementer i projekt

arbejdet, introducerer til nogle af de væsentligste samfunds viden

skabelige metoder og hjælper den studerende til at foretage de afgørende 

beslutninger i projektforløbet.

 

Læseren får bl.a. en forståelse af:

• Projektets opbygning

• Forskningsdesign

• Teoriers betydning i projektet

• Paradigmer og videnskabsteori

• Kvalitative og kvantitative metoder

• Mixed methodsforskning

Projektskrivningsguiden giver desuden et indblik i formålet med pro

blem og projektbaseret læring i grupper samt en forståelse af gruppens 

arbejds proces, og hvordan man samarbejder med de andre i projektgrup

pen med henblik på at gennemføre et godt projekt.

samfundslitteratur.dk

John Kuada er professor i international virk

somhedsledelse ved Institut for Økonomi og 

Ledelse, Aalborg Universitet. Han koordi nerer 

universitetets master  uddannelser i interna

tional virksomhedsøkonomi og international 

markedsføring. Han har over 25 års erfaring 

som underviser og vejleder for studerende på 

universiteter i Danmark såvel som i udlandet.

John Kuada har også erfaring som virksomheds

konsulent inden for ledelse, markedsføring og 

tværkulturelle virksomhedsrelationer i Europa 

og Afrika. Han har skrevet og/eller redigeret en 

række bøger om ledelse og virksomheders in

ternationaliseringsprocesser. Han har desuden 

publiceret over 100 artikler i peer reviewede 

tidsskrifter med fokus på forskellige temaer 

 inden for ledelse, international markedsføring 

og strategi.
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