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Forord

Er der noget, Aalborg Universitet forbindes med verden over, er det problemori-
enteret projektarbejde. Ved etableringen af AAU i 1974 blev denne undervisnings-
form kodificeret som selve universitetets sjæl, og siden er den udviklet i et væld af 
former inden for de forskellige uddannelser ved universitetet.

Undervisningsformen har vist sig at være et rigtigt godt svar på en række af de 
udfordringer, universiteterne står overfor i disse år. Den sikrer de studerende kom-
petencer til at løse uløste problemer, den medvirker til at overkomme gabet mel-
lem universiteternes elfenbenstårn og samfundet, den sikrer de studerende viden, 
der efterspørges i erhvervslivet, og letter deres overgang hertil, den sikrer, at såvel 
vejledere som studerende kommer til at beskæftige sig med den nyeste og mest 
aktuelle viden, den støtter mønsterbryderne blandt de studerende, den sikrer en-
gagerede studerende, der gennemfører deres studier på normeret tid, og den sikrer 
de studerende kompetencer inden for samarbejde, projektledelse og kommunika-
tion.

Dette er givet årsagen til, at AAU er blevet inviteret til at rådgive en række uni-
versiteter verden over om indførelse af PBL samt til, at Aalborg modellen har ligget 
bag opbygningen af flere universiteter verden over, fra Sao Paulo University Este i 
vest til Zhejiang City College i øst. For at forbedre grundlaget for dette har AAU 
fået Harvard Universitets Graduate School of Education til at hjælpe os i opstil-
lingen af certificeringskriterier for Aalborg-modellen, som vil kunne anvendes til 
kvalitetssikring af det problemorienterede projektarbejde.

Det er derfor en fornøjelse, at Aalborg Universitetsforlag har valgt at fejre sit 30 
års jubilæum med udgivelse af en bog, der samler en række af vores erfaringer med 
problemorienteret projektarbejde.

God læselyst,

Finn Kjærsdam
Rektor
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Indledning

Aalborg Universitetsforlag har jubilæum. Hele 30 år er det blevet til, og det skal 
selvfølgelig fejres med en udgivelse.  Spørgsmålet er så hvilke emner, der kan op-
samle forlagets historie. Et af de indlysende valg er universitetets særlige pædago-
giske model, det problemorienterede projektarbejde, der gennem alle årene har 
udgjort en væsentlig bestanddel af universitets sammenhængskraft og varemærke. 
Universitetsforlaget er en naturlig del af denne historie, og derfor handler denne 
bog om det problemorienterede projektarbejde eller den problembaserede læring 
(PBL), som modellen ofte kaldes i dag. 

Det problemorienterede projektarbejde tog sit udspring i 70-erne som en lærings-
form, vi i dag måske vil betegne som en noget langhåret, ja ind imellem nærmest 
revolutionær, pædagogik. Indflydelsen fra datidens antiautoritære strømninger var 
umiskendelig, men projektarbejdet havde mindst lige så meget baggrund i nogle 
påtrængende behov for at modernisere de højere uddannelser. Mange flere unge 
søgte ind på universiteterne, og lærere og uddannelsesplanlæggere frygtede, at den 
traditionelle form for universitetsundervisning ikke ville kunne håndtere denne 
bredere gruppe af studerende. Samtidig var der stigende efterspørgsel, bl.a. fra nye 
områder inden for den offentlige forvaltning, efter kandidater med mere tværfag-
lige, fleksible og anvendelsesorienterede kvalifikationer. Projektarbejdsformen var 
et opgør med den traditionelle indlæringsmodel med fastlagte undervisningsplaner 
og pensum bundet til de videnskabelige discipliner og styret af institutionernes fag-
lige aktiviteter. Ind kom principperne om problemorientering og deltagerstyring, 
hvor den studerende ved at beskæftige sig med selvvalgte, konkrete problemer in-
den for et studiums faglige rammer fik indsigt i de generelle forhold i samfundet. 
Herfra var der ikke langt til det studenterpolitiske klima i 70-erne, og læringsfor-
men blev af mange opfattet som et dannelses- og oplysningsprojekt, hvis særlige 
ærinde var at frigøre mennesket gennem erkendelse af ikke mindst det kapitalis-
tiske samfunds modsætninger og undertrykkende konsekvenser. Det eksempla-
riske princip, som blev hentet fra den kritiske fagforeningsuddannelse i Tyskland, 
tydeliggjorde denne politiske dimension. I en periode gik bølgerne højt mellem 
de revolutionære projektarbejdstilhængere og de mere traditionelle uddannelses-
folk. Men det viste sig efterhånden, at 70-ernes reformistiske uddannelsesplanlæg-
gere havde haft ret. Projektarbejdet viste sig ikke blot som en forbavsende effektiv 
måde at lære på, men også som robust og kvalificerende over for de jobfunktioner, 
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universitetets kandidater mødte i arbejdslivet. Samtidig gav det de studerende mu-
lighed for selvstændig, kritisk stillingtagen og politisk dannelse. Projektarbejdsfor-
men fik fat for alvor, og da det gennem 1990-erne blev moderne at tale om læring, 
ansvar for egen læring, livslang læring, læringsstil, den lærende organisation og 
andre frække ord, var Aalborg Universitet godt forberedt på udfordringen. Det kan 
vi vist godt sige uden at blive unødvendigt selvforherligende.

Hvordan er situationen for projektarbejdsformen så i forlagets jubilæumsår 
2008? Den bibliografi over publikationer om projektarbejde og PBL fra Aalborg 
Universitet, som findes til sidste i denne bog, viser hvor bredt favnede udviklingen 
af den pædagogiske model har været gennem årene og stadig er i dag. Fra alle 
universitetets hovedområder ses en mangfoldighed af spændende bøger, artikler, 
rapporter og indlæg om problembaseret læring, projektorganisering, vejledning, 
læringsprogression, læringsstil, case-arbejde, gruppe- og samarbejdsprocesser. Bibli-
ografien viser også, at emnet ikke kun dyrkes af specialister i uddannelsesforskning 
eller universitetspædagogik. Mange medarbejdere ved Aalborg Universitet bidrag-
er til forskning i og debat om PBL med udgangspunkt i deres egne faglige forsk-
nings- og undervisningsområder.

Alsidigheden og kvaliteten i publikationerne om projektarbejde og PBL har 
ikke lettet redaktionsopgaven. Lige så nemt, det har været at udpege jubilæumsud-
givelsens emne, lige så svært har det været at udvælge de artikler, der skulle med 
i udgivelsen.  Der har været et sandt overflødighedshorn af kompetente bidrag at 
vælge imellem. Bogen rummer seks gode artikler, men andre kunnet med stor ret 
have været udvalgt. Tre principper er fulgt i arbejdet med udgivelsen. For det første 
er der afgrænset til bidrag fra Aalborg Universitets egne medarbejdere. Dernæst skal 
bogen som jubilæumsudgivelse vise historikken, og derfor har vi som hovedregel 
ikke forsøgt at gøre artiklerne ’up to date’, men ladet dem fremstå så originale som 
muligt. En vis redigering har dog været nødvendig, ikke mindst af pladsmæssige 
hensyn, og dette er sket efter aftale med de pågældende forfattere. Endelig har vi 
søgt at vise bredden i de læringsmæssige og pædagogiske bidrag. Det sidste har ikke 
har været nogen nem opgave inden for udgivelsens rammer, og derfor udgøres 
sidste del af bogen som nævnt af en samlet bibliografi over de bøger, artikler og 
videnskabelige rapporter om projektarbejde og PBL, der gennem årene er blevet 
publiceret af medarbejdere ved AAU.

Vi håber, at antologien kan virke inspirerende og oplysende såvel indadtil på 
Aalborg Universitet som udadtil i omverdenen.

Lone Krogh        Jan Brødslev Olsen        Palle Rasmussen



Af Anette Kolmos

Kapitel 1

JUBILÆUM 1978 - 2008
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PBL og projektarbejde
Anette Kolmos

Indledning
Historisk har projektarbejde, som undervisningsmetode og uddannelsesmodel, 
stærke danske rødder tilbage til 70’ernes projektpædagogik, grundlagt og udviklet 
ved Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet. Tilsvarende har begrebet 
problembaseret læring (PBL) rødder tilbage til uddannelsesmodeller praktiseret 
ved bl.a. universiteterne i Maastricht og Linköping, specielt inden for sundhedsud-
dannelser. Gennem de senere år har projektarbejde og PBL i højere grad optrådt i 
forskellige mix-modeller, da der er mange lighedspunkter i den konkrete didaktik, 
og de grundlæggende bygger på de samme læringsprincipper. 

I praksis dækker PBL og projektarbejde som undervisningsmetode derfor over 
mange forskellige typer af projektarbejde, hvad angår grad af problemorientering, 
grad af tværfaglighed, grad af eksemplaritet, omfang, længde, og placering i studiet. 
PBL-modeller er specielt udbredt inden for medicin, sundhedsvidenskab og en 
række samfundsvidenskabelige fag (Hommes et al. 1999, de Graaff and Bouhu-
ijs 1993). Internationalt anvendes projektarbejdsmodellen specielt inden for in-
geniøruddannelserne i skandinaviske og nordeuropæiske lande, mens institutioner 
i sydeuropæiske og latinamerikanske lande er i gang med omstillingsprocesser. I 
Danmark har projektarbejdsmetoden vundet indpas i folkeskolen, ungdomsuddan-
nelser, kortere og mellemlange videregående uddannelser og i mange forskellige 
fag. I og med en større udbredelse kommer der også en højere grad af variation, 
idet modellerne skal tilpasses både kultur og fagdidaktik. 

Graaff og Kolmos (Graaff og Kolmos, 2007) har i en analyse peget på en række 
fælles læringsprincipper for de to traditioner og definerer PBL som læringsprin-
cipperne bag problembaseret og projektbaseret læring. I og med der finder en 
større udbredelse sted af PBL internationalt, er der behov for at definere lærings-
modellerne på et mere generelt niveau, så at der er rum til at udvikle nationale 
og institutionelle modeller. Formålet med denne artikel er at sammenligne de to 
konkrete modeller og de generelle bagvedliggende læringsprincipper. 

Problembaseret læring som model
Howard Barrows, grundlæggeren af den PBL-model, som blev udviklet ved Mc-
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