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Forord 

Denne bog er skrevet til brug for Aalborg Universitetscenter, 
Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse, hvor 
forfatterne har deres virke. Fremstillingen er dog bevidst 
holdt så generel, at den kan bruges andre steder, hvor der også 
bruges problemorienteret projektarbejde i grupper som 
pædagogisk model. 

I problemorienterede studieprojekter er det primært læ- 
reprocessen, der er målet. Det er derfor forfatternes opfat- 
telse, at projektarbejdet bør gennemføres med skærpet be- 
vidsthed om metoder for at give det fulde udbytte. Dette er 
imidlertid ofte vanskeligt for de studerende, fordi arbejds- 
formen ikke bare er ny, men også stiller store krav om 
selvstændighed, kreativitet og samarbejdsevne. 

Erfaringen viser, at begrebet "et problem" i sig selv er 
svært at forholde sig til. Derfor sammenlignes et problem 
med de kendte arbejdsgrundlag, et emne og en opgave. Og 
desuden beskrives sammenhængen mellem kreativitet og 
problemorientering. 

Projektets problemorientering grundlægges i projektstar- 
ten og i de to første faser af projektet: problemanalysen og 
projektafgrænsningen. Denne bog beskriver derfor kun disse 
faser. 

Bogen indeholder desuden en introduktion til gruppear- 
bejde. 

Problemløsning vil i princippet ske med de samme me- 
toder i et problemorienteret og et disciplinorienteret projekt. 
Metoderne vil være afhængig af fagområdet. Anden del af 
bogen hedder "Naturvidenskab og modeller", heri beskrives 
metoder til løsning af teknisk-naturvidenskabelige proble- 
mer. Den findes endnu kun som et forarbejde. 

Vedrørende kommunikation og rapportskrivning, som er 
et væsentlig ledi alt projektarbjede, indskrænker vi os til 
litteraturhenvisninger. 

Bogen kan virke formel - måske endog pedantisk - i 
betragtning af at problemorienteret projektarbejde i grupper 
altid vil forløb meget forskelligt. Der er så mange variati- 
onsmuligheder i problemformulering og projektafgrænsning 
og i den enkelte gruppes normer, at det eksemplariske må 
have vide rammer. Vi har derfor forsøgt at beskrive generelle 
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sammenhænge og praktiske forhold på en måde, så begyn- 
dere i problemorienteret projektarbejde kan få nogle meto- 
diske holdepunkter, og sådan at de efter projektarbejdet kan 
hvæsse deres erfaringer til brug for næste projekt. 

Vi modtager meget gerne kommentarer om brugen af 
bogen. 

Tak for renskrivningen til Anette Bech. 

Aalborg, april 1990 

Helle Algreen-Ussing 
Niels Ole Fruensgaard 



Hvad er et projekt? 

Hensigten med dette afsnit er at definere begrebet et "pro- 
jekt". I daglig tale bruges ordet ofte på en upræcis måde, som 
ikke giver tilstrækkelig grundlag for en fælles forståelse. 

Imidlertid er et "projekt" en så kompleks sag, at det er 
svært at beskrive i ord, det skal opleves og erfares. 

Her indkredses begrebet et "projekt" ved at beskrive nogle 
karakteristiske træk ved projekter og ved at give eksempler 
fra samfundets praksis. 

Nye projektdeltagere kan altså "begynde her" - og læsere 
med erfaringer i projektarbejde kan måske få struktureret 
deres erfaringer på en ny måde og dermed få dem hvæsset til 
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Formuleret 
mål 

Karakterististiske træk ved et projekt 
Et projekt er en arbejdsopgave, som har følgende karakteri- 
stiske træk 
- det skal lede frem mod et formuleret mål 
- det er et forehavende, som er afgrænset i forhold til andet 

arbejde og som ikke skal gentages 
- det kræver ressourcer på tværs af den traditionelle orga- 

nisation, herunder en gruppe medarbejdere med forskel- 
lige forudsætninger 

- det skal være færdigt til en forud fastsat tid. 

Denne beskrivelse dækker så nogenlunde den opfattelse, som 
bruges i praksis i virksomheder og institutioner, når der tales 
om et projekt, og så kan det i øvrigt dreje sig om et bygge- og 
anlægsprojekt, et produktudviklingsprojekt, et forsknings- 
projekt, et markedsføringsprojekt, et rationaliserings- og 
automatiseringsprojekt, et stjernekrigsprojekt osv. 

Et projekt planlægges og gennemføres for at nå et bestemt 
mål. Det kan således være en bygning, et stykke af en 
motorvej, en ny værktøjsmaskine, ny viden, en plan for salg 
af en ny slags pølse, overgang til edb i en virksomheds 
regnskab og administration, nye våben osv. 

Alle projekter behandler som regel både rent tekniske 
delmål og rent procesorienterede delmål. Med rent tekniske 
delmål menes sådanne, som kun handler om materielle ting, 
og som kan løses efter kendte retningslinier f.eks. en el- 
installation, som projekteres og lægges ind i et hus efter 
standardiserede forskrifter. Med rent procesorienterede del- 
mål menes sådanne, som handler om menneskers udvikling 
f.eks. opbygning af den nye uddannelse og den nye organi- 
sationsstruktur, som bliver følgen af at indføre edb i virk- 
somheden. 

Balancen mellem rent tekniske og rent procesorienterede 
delmål vil variere med projektets art. Balancen vil afspejle sig 
i, om medarbejderne på projektet er specialister indenfor et 
snævert område, eller om de er sammensat med bredde i 
forudsætninger og interesseområder. 

Balancen vil også afspejle sig i projektarbejdets metoder. 
Rent tekniske delmål kan som sagt nås ved at gå frem efter 
kendte velbeskrevne metoder, måske endog standarder og 
normer. For rent procesorienterede delmål spiller menne- 
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skers forskellige livsholdninger og politiske og religiøse 
opfattelser en væsentlig rolle; det kan give anledning til 
grundige diskussioner eller eventuelt konflikter. Projekter 
med både tekniske og procesorienterede delmål kræver der- 
for analyse af målet (problemanalyse) og grundig planlæg- 
ning af projektarbejdet. 

En af grundene til, at man starter et projekt er netop, at der 
er tale om et forehavende, som ikke kan gennemføres alene på 
rutinen. Selvom der f.eks. er bygget masser af motorveje 
andre steder, vil der være specielle forhold netop på det sted, 
hvor den nye motorvej skal bygges. Og selvom der er lavet 
masser af edb-systemer, skal det nye edb-system tilpasses nye 
mennesker i et nyt organisations- og produktionsmiljø. 

Ved projekter kan man nok bruge sine erfaringer fra 
tidligere, men der er ikke en detaljeret opskrift på, hvordan 
man skal bære sig ad netop denne gang for at nå målet. Man 
må analysere målet (problemanalyse) og planlægge projektet 
her og nu og i den nye sammenhæng. 

Det er let at indse, at de rent tekniske delmål kræver 
ressourcer, fordi man kan forestille sig det fysiske resultat 
(motorvejen, værktøjsmaskinen, stjernekrigsvåbnene ...) og 
man kan forestille sig den produktionsproces, hvorved re- 
sultatet bliver til. Der skal så klart bruges materialer, værktøj 
og maskiner, arbejdskraft, tid og penge. Arbejdskraften vil 
være mennesker, som er organiseret på en eller anden måde, 
og disse mennesker vil have viden, erfaringer og et større eller 
mindre engagement. 

De procesorienterede delmål handler om forandringer i 
den måde mennesker er organiseret på, det vil betyde foran- 
dringer i samarbejdsmønstre og kommunikationsmønstre. 
Desuden sker der forandringer i de enkelte personers viden og 
holdninger. Det kan være svært at forestille sig den type af 
resultater, og dermed er det også svært at forestille sig hvilke 
ressourcer, der kræver at nå dem. Den vigtigste ressource er 
i realiteten de berørtes fantasi og omstillingsevne. 

Nogle forhold kræver lang tids modning, men andre 
forhold kræver kun et kort møde, for at alle får øget deres 
indsigt. Der kan opstå store samarbejdsproblemer, hvis man 
ikke tager procesorienterede delmål alvorligt. 

Projektarbejdet bliver ofte præget af den slutdato, som 
truer forude! Det vil være et dårligt projekt, som ikke bliver 
færdigt til tiden - det kan måske endda koste virksomheden 

Engangs- 
forehavende 

Forskellige 
ressourcer 

En forud 
fastsat tid 
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Hvad er et 
projekt 

Projektets 
faser 

mange penge, hvis resultatet/produktet ikke er færdigt til 
aftalt tid. 

I praksis vil man altid fastlægge tidsfrister for delresulta- 
ter, d.v.s at man dels har forsøgt at planlægge tidsforbruget på 
forhånd, og dels fører kontrol med, hvordan det virkelige 
tidsforbrug følger det planlagte. 

Den første beskrivelse af et projekt kan nu suppleres med 
denne: 

Et projekt er en kompleks arbejdsindsats, som kræver en 
analyse af målet (problemanalyse), og som må planlægges og 
styres, fordi 
- det skal gennemføre ønskede forandringer både i menne- 

skers omverden og/eller i menneskers organisation, viden 
og livsholdning. 

- det drejer sig om en ny og ikke tidligere løst opgave eller 
et problem 

- det kræver ressourcer på tværs af den traditionelle orga- 
nisation - der vil som regel være begrænsede ressourcer, 
og der vil måske opstå uforudsete vanskeligheder med at 
skaffe de planlagte ressourcer og uforudsete vanskelig- 
heder i samarbejdet mellem projektets forskellige med- 
arbejdere 

- det skal være færdigt til en forud fastsat tid. 

Den beskrivelse som er givet af et projekt mangler endnu et 
karakteristisk træk, nemlig, at arbejdet udføres i en bestemt 
rækkefølge med følgende faser: 

 
Dette belyses på de følgende sider med 2 eksempler på 
projekter fra samfundets praksis. Eksemplerne belyser sam- 
tidig, hvordan resultatet fra en fase danner arbejdsgrundlaget 
for den næste fase, og hvordan medarbejderne i de enkelte 
faser skifter. 

I både offentlige og private virksomheder løses vigtige 
udviklingsopgaver og produktionsopgaver mere og mere 
gennem målrettede projekter. Samtidig bruges projektarbej- 
de i stigende omfang i mange forskellige uddannelser. Der er 
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en sammenhæng. Men der er væsentlige forskelle på et 
projekt i praksis og i et uddannelsesforløb. Disse forskelle 
beskrives i afsnittet om studieprojektet, side 15. 

 

Projektarbejde som led i uddannelsen øger muligheden for, at den enkelte 
studerende kan deltage i styring og planlægning af sit eget studium. I 
skyggen af den disciplinering, som ligger i den formelle studieordning og 
i de uskrevne skikke på uddannelsesinstitutionen er der spillerum for de 
studerendes kreativitet og initiativ. 

Og når uddannelsesinstitutionen udarbejder studieordningens over- 
ordnede rammer, giver projektarbejde mulighed for at tilrettelægge en 
pædagogik, som er tværfaglig og helhedsorienteret. 
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problem 

Problem- 
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Projektaf- 
grænsning 

Problem- 
løsning 

Konklusion 

Gennem- 
førelsesfasen 

Initierende 
problem 
Problemana- 
lyse 

Projektaf- 
grænsning 

Eksempel: At bygge et hus 
Det initierende problem er, at en familie (bygherren) ønsker et nyt 
hus at bo i. De enkelte familiemedlemmer har hver især fore- 
stillinger om, hvad de gerne vil kunne bruge huset til, d.v.s. at de har 
nogle funktionskrav, men de har brug for faglig hjælp til at få dem 
formuleret og realiseret. 

I problemanalysefasen formuleres funktionskravene eller med 
andre ord kravene til løsningen på problemet. Kravene vil dels 
afhænge af generelle forhold, som f.eks. det lokale klima, den lokale 
kultur og den tilgængelige byggeteknologi, dels af specielle forhold 
som f.eks. familiens størrelse og særlige ønsker, men også dens 
økonomiske formåen. Familien vil rådføre sig med et arkitektfirma, 
og arkitekten skitserer løsningsmuligheder. 

I projektafgrænsningen vejes disse forhold mod hinanden. 
Løsningstyper der enten er for dårlige eller for dyre udskydes. 
Familien træffer beslutninger sammen med arkitekten. 

I problemløsningsfasen vælges bygningstype (f.eks. parcelhus/ 
rækkehus), antal etager, materialer m.v. og der udarbejdes et eller 
flere detaljerede forslag til husets udformning (størrelse, indretning, 
placering af døre og vinduer, varmeanlæg, vand- og elinstallationer 
m.v.) Forslagene udarbejdes af arkitekt og ingeniører i fællesskab, 
og de dokumenteres med tegninger og beskrivelser. 

Konklusionsfasen består i, at familien (bygherren) tager stilling 
til de forelagte forslag og vælger en løsning ud til gennemførelse, 
eventuelt efter at have forlangt ændringer indpasset. 

Gennemførelsesfasen består i at bygherren sender tegninger og 
beskrivelser af sit hus til offentlige myndigheder for at få bygge- 
tilladelse. Og dernæst opføres huset efter de vedtagne tegninger og 
beskrivelser, idet arbejdet overtages af entreprenør og håndværkere 
m.m. 

Eksempel: Udredningsprojekt 
Bør staten etablere en fast forbindelse over Langelandsbælt? 

Til at udføre udredningen nedsætter Folketinget en kommission 
under Trafikministeriet. De forskellige muligheders karakteristika 
opstilles, og statens rolle dokumenteres. Analysen vil omfatte 
trafikøkonomi fra såvel et offentligt som et privat synspunkt, men 
tillige statens økonomi og erhvervslivets økonomi generelt. Desuden 
opregnes en mængde afledede effekter, såvel på landsplan som 
lokalt (miljø, beskæftigelse). Yderligere indgår belysning af 
financiering og eventuelt brugerbetaling for anlægget. 
Konsekvenserne af ikke at etablere nogen fast forbindelse, men 
fortsætte med færgedrift, eventuelt under mere moderne former, 
opregnes på samme måde. 

Efter at en rapport om problemanalysen er udarbejdet, vil 
Folketinget på basis heraf udskyde en del af de forelagte muligheder 
og til gengæld ønske en mere detaljeret belysning af de øvrige. 

Med dette reviderede kommissorium og eventuelt en ændret 




