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Forord

Denne bog handler om projektarbejde. Det har været et projekt om projektarbejde. I et projekt er
målet med forordet at sætte rammen for læseoplevelsen. Hele bogen skulle gerne tale til dig som
læser, men her i forordet får du nogle af regibemærkningerne. Hvorfor denne bog? Jeg har skre-
vet denne bog af flere grunde. For det første for at sætte ord på mine mange års erfaring som pro-
jektvejleder. Bogen er på den måde et personligt projekt. For det andet har jeg skrevet bogen for
at række en hånd til projektgrupper der får at vide, at projektpædagogikken er den helt rigtige ar-
bejdsform til at løse problemer på nye og kreative måder, men måske føler sig ”lost” når de bli-
ver sluppet løs. Bogen er derfor også et fagligt projekt. For det tredje har jeg i mit arbejde ved Aal-
borg Universitet savnet en bog, der mere direkte taler til dig som del af en projektgruppen. Det
har ikke været min mening at lave en manual, et opslagsværk eller en kogebog. Jeg har ikke for-
søgt at lave projektarbejdets ”grønspættebog”. Mit mål – personligt som fagligt – har været at fin-
de form til mine erfaringer og min viden om projektarbejdet, som du og gruppen kan bruge. En
form der er ”helt nede på jorden”, men som stadig er relevant og brugbar i det videnskabelige
projektarbejde. Jeg har forsøgt at lave et landkort over nogle af projektarbejdets mest centrale høj-
dedrag, overgangssteder og huler. Bogen er et landkort, som nødvendigvis må starte et sted – trin
1 – for at man kan komme videre. Bogen er derfor skrevet sådan, at kapitlerne ikke kan læses uaf-
hængigt af hinanden. Bogens perspektiv på projektarbejdet er på processen. Jeg har valgt at lave
en relativt omfattende liste over litteratur som på mere videnskabelig vis diskuterer projektarbej-
dets grundlag, grundbegreber og pædagogiske perspektiver. Her kan du og gruppen finde inspi-
ration til at forstå, hvorfor projektarbejdet er en god pædagogisk praksis og arbejdsform, hvor
den kommer fra, hvorfor den kan give problemer, og hvordan vi i fremtiden kan eller bør tænke
i nye perspektiver på projektarbejdet.

Der er tradition for i et forord at takke de mennesker som har hjulpet med at gøre et værk –
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en bog eller et projekt – mulig. Derfor vil jeg gerne takke; Søren Lindhardt, Susanne Togeby,
Christian W. Larsen, Dorthe Larsen og Tem Andersen for konstruktiv og givende kritik.

Janne Bang
1. august 2003 
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Den langhårede læringsmodel

That’s for me to know, and you to find out!
– fra David Lynch: Blue Velvet

I begyndelsen blev gruppearbejdet og projektpædagogikken betragtet som en meget langhåret
læringsmodel. Tiltroen til metoden var ikke stor i de gamle universitære miljøer, hvor forskning
betragtedes som individuel fordybelse. Mistroen i traditionelle forsker- og lærerkredse var stor
ud fra devisen, at de mindst kvalificerede studerende blot ville gemme sig i grupperne bag de
mest kvalificerede. Bemærkninger som: “Hvordan ved man så, hvem der har skrevet hvad i en
grupperapport?” illustrerer ganske godt nogle af de fordomme, metoden stadig slæber rundt
på.

Som en form for idealistisk oprør mod undervisningen mod de gamle universiteter og det in-
dividuelle terperi, voksede henholdsvis RUC og AUC1 op. Det var universiteter, der tog helt nye
og tidligere ganske uhørte metoder i brug, når det faglige stof ikke bare skulle hældes ind i ho-
vedet på de studerende, men rent faktisk også skulle føre til en fornuftig anvendelse. Målet var
at demokratisere undervisningen. En ting er at kunne referere Danmarks Riges Grundlov i søv-
ne, noget ganske andet er at kunne anvende den til gavn for de mennesker, den gælder for.

I løbet af de seneste 25 år har problemorienteret gruppearbejde derfor udviklet sig som i før-
ste omgang en protest, og dernæst som en gennemtænkt metode til at udvikle læring. En meto-
de der dog ikke kan stå alene. Gruppearbejdet er altid blot et supplement til andre typer af un-
dervisning. Derfor er gruppearbejde i dag ikke bare anerkendt, men også anbefalet af forskere,
censorer, studerende og ikke mindst – hvilket sikkert overrasker nogle – arbejdsgivere. 

I foråret 2003 kom den første store undersøgelse, der viste, hvordan studerende fra RUC og
AUC klarer sig efter studierne. Blandt mange andre ting fastslog undersøgelsen, at arbejdsgi-
verne var meget begejstrede for studerende og kandidater fra de to universiteter2. 

9



Fig. 2.4: Når du har ansat en kandidat, hvordan stemmer vedkommendes faglige kvalifikationer så ove-
rens med virksomhedens behov? (n=38)

Fig. 2.5: Når du har ansat en kandidat, hvordan stemmer vedkommendes generelle kvalifikationer ove-
rens med virksomhedens behov (n=36)

Begejstringen udspringer af, at studerende og kandidater fra RUC og AAU i høj grad har evnen
til at arbejde sammen med andre mennesker. På dagens arbejdsmarked er det at kunne samar-
bejde en høj skattet evne – og ofte en betingelse for at fungere kreativt. 

Hvordan hænger gruppearbejde så sammen med den problembaserede læring og projektar-
bejdet? Det gør det heller ikke nødvendigvis. Du kan sagtens gennemføre problembaserede
projekter alene. Pointen med den problembaserede læring er bare, at det hurtigt bliver et om-
fattende arbejde med brede metodiske og teoretiske problemstillinger, der for at være gennem-
arbejdede kræver mere end et hoved eller et sæt hænder. 
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Denne bog har derfor to formål. 

• Dels at give en opskrift på, hvordan et projekt kan se ud. 
• Dels at give nogle redskaber til samarbejde i gruppen og med vejlederen.

Det er ikke muligt at give en opskrift på, hvordan et projekt skal se ud. Opskriften på et projekt
er nemlig som opskrifterne i gastronomiens verden: Den skal åbne for anvendelse af nye kryd-
derier. Der er ingen tvivl om, at en god opskrift som udgangspunkt er en hjælp, men det er først,
når du blander ingredienserne sammen, at smagsløgene fortæller dig de helt rigtige krydderi-
forhold. 

Ambitionen med denne bog er derfor såre simpel. Læs den og brug den – men gør det kri-
tisk. Bliv inspireret af indholdet, men husk nu at tænde sparepæren: Du bør stræbe efter at fin-
de din egen form. Bogen er tænkt som et opslagsværk, hvor du læser om projektet og gruppe-
arbejdets faser. Det er meningen, at du kan tage notater i bogen, og dermed huske dine egne go-
de overvejelser om problemformuleringen. Lad bogen følge dig de første semestre, og lad den
blive din egen sum af erfaringer, inden du forlader den for at stå på egne ben.

Projekter og gruppearbejde er ikke bare noget, der er blevet indført uden problemer. Her
kommer et bud fra henholdsvis en censor og en forsker på metodens stærke og svage sider.

Henrik Dahl

Kandidat i sociologi
MA ved University of Pennsylvania
Ph.d ved Handelshøjskolen i København
Medejer af Advice Analyse A/S
Stand-up sociolog
Bøger:
Marketing og semiotik
Hvis din nabo var en bil
Den kronologiske uskyld
Borgerlige ord efter revolutionen
Det nye systemskifte
Plus et hav af kommentarer og kronikker i diverse aviser
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På et eller andet tidspunkt vil en person udefra kaste mere end et kuriøst blik på det færdige
projekt. Det sker senest i forbindelse med eksamen, hvor censor pludselig sidder med ved den
grønne dug. Han har læst projektet – og venter nu på at høre de mundtlige overvejelser omkring
projektet. 

Henrik Dahl har som bedømmer og som forsker megen erfaring med projekter fremstillet i
grupper. Sociologen – ham med “Hvis din nabo var en bil” – har et dobbelt forhold til gruppe-
arbejde.

– Nu fandt jeg jo min kone gennem gruppearbejdet. “Borgerlige Ord Efter Revolutionen”
blev skrevet som et gruppeprojekt, og det var under de møder, vi fandt sammen, fortæller Hen-
rik Dahl.

Han er ikke den eneste, der har fundet sin ægtefælle i et gruppeprojekt, og det sætter for det
meste metoden i et positivt lys. Men på trods af denne positive sidegevinst ved projektarbejdet
er det ikke udelukkende gode ting, Henrik Dahl mener om projektarbejdet. 

For studerende kræver det meget at få det optimale ud af gruppearbejde. Hvis een i gruppen
eksempelvis agerer støttepædagog for resten af gruppen, ja så får hverken det kloge hoved eller
idioterne noget ud af det, siger Henrik Dahl, og kommer her med den gamle kritik af gruppear-
bejdet3. 

Henrik Dahl er derfor også en stor fortaler for, at gruppearbejdet skal læres og styres. 
Henrik Dahl er uddannet indenfor medievidenskab og sociologi. Det er studier, der har place-
ret ham i gruppearbejde flere gange.

– Mange af mine opgaver har kun været mulige at lave i grupper. Det samme gælder i dag i
min virksomhed – Advice Analyse – hvor vi løser mange af opgaverne i fællesskab. Når det er
sagt, så mener jeg ikke, at alt kan læres gennem projektarbejde. For den studerende er selve fa-
gets historie – de søjler uddannelsen bygger på – noget de skal evalueres i på traditionel facon.

Projekter i grupper giver mange faglige og personlige udfordringer. De værste rygter om
gruppearbejde får serier som Robinson Ekspeditionen til at ligne hyggelige familieskovture.
Men omvendt giver den fælles indsats gruppens medlemmer erfaringer, der ikke bliver karak-
tersat. I hvert tilfælde ikke altid i de karakterer, der kommer ned på stambladet. Til gengæld er
der næppe tvivl om, at seriøst og disciplineret gruppearbejde er stærkt udviklende for menne-
skers personlige karaktertræk.

– Jeg mener jo, at karaktersystemet er fremragende. Alle undersøgelser viser, at de giver et
meget godt billede af, hvor klog eller dum en person er. Men når det er sagt, så er der jo ingen
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garanti for, at en superstudent også er en god arbejdskraft. Hvis personen er socialdebil og ik-
ke ejer evnen til at samarbejde, ja så får han svært ved at bruge karaktererne til noget på arbejds-
markedet.

Henrik Dahl har flere reservationer over for projektarbejde. Færdige kandidater skal have
mere end karakterer fra et projektarbejde med sig ud i verden.

– Det at studere er en proces, der forandrer unge mennesker. Både personligt og fagligt. Men
denne forandring kan ikke ske gennem gruppearbejdet alene.
Til gengæld er Henrik Dahl ikke et sekund i tvivl om, at gruppearbejde er værdifuldt som sup-
plement til den traditionelle, individuelle læringsproces, hvilket jo også dokumenteres af un-
dersøgelsen af RUC- og AAU-kandidaterne fra foråret 2003.

Anette Kolmos

Kandidat fra Aalborg Universitet i samfundsfag og psykologi
Ph.d ved Aalborg Universitet
Professor ved UCPBL
Grundlægger og tidligere leder af Pædagogisk Udviklingscenter 
Tilknyttet ingeniørernes forskerskole 
Bøger:
Projektpædagogik i udvikling
Progression af proceskompetencer gennem uddannelse
Samt et hav af videnskabelige artikler i anerkendte tidskrifter

På Aalborg Universitet har de professor Anette Kolmos4, der om nogen har udviklet og arbejdet
med projektpædagogikken5 og gruppearbejdet igennem 20 år. Det er efterhånden blevet til at
hav af artikler og bøger om emnet.

– Problembaseret læring og projektarbejdet er gode til visse ting. Men det kan ikke stå alene.
Sammen med gruppearbejdet skal de studerende også have mulighed for at gå til forelæsnin-
ger, blive undervist i mindre grupper og så videre, siger Anette Kolmos.
Anette Kolmos har specielt været tilknyttet ingeniøruddannelserne, hvor arbejde i grupper og
skriftlige projekter er et fag på linie med de fagrelevante kurser, der udbydes.
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