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Forord 

Rapporten Projektmetoden iagttaget – metodens didaktik og anvendelse i universitets-

uddannelse er resultatet af et forskningsprojekt gennemført i samarbejde med og delvist 

finansieret af De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg 

Universitet. 

Hensigten med forskningsprojektet var at blive klogere på om og i givet fald hvordan 

projektmetoden, eller projektarbejdet som det kaldes i daglig tale på Aalborg Universitet, 

præges af den uddannelse hvori det udfolder sig.  

Projektet er gennemført i et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem forfatterne. Forsknings-

projektet såvel som rapportens indhold og konklusioner må derfor ses som forfatternes fælles 

bidrag. For rapportens vedkommende dog med den undtagelse, at den del af rapporten, der 

handler om projektmetodens historik og grundlag samt den teoretiske genbeskrivelse af 

centrale begreber bygger på forskning, som Tina Bering Keiding har gennemført alene, og 

som delvist var publiceret forud for rapportens færdiggørelse (Keiding 2007; Keiding 2008). 

Vi vil gerne takke De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter for både 

interessemæssig og økonomisk opbakning samt de mange som har bidraget til det empiriske 

grundlag ved at stille deres viden og tid til rådighed: Professor Hans Kiib, Institut for 

Arkitektur og Design; professor Lasse Rosendahl fra Institut for Energiteknik, lektor Poul 

Svante Eriksen og lektor Lisbeth Fajstrup, begge Institut for Matematiske Fag samt de 

studerende på de aktuelle uddannelser.  Og tak til vores forskningsgruppe Efil på Institut for 

Uddannelse, Læring og Filosofi for konstruktiv kritik og forskningssekretær Ulla Burskov for 

opsætning og layout. 

 

Aalborg Universitet, oktober 2008 

 

Professor Erik Laursen 

Lektor Tina Bering Keiding 
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Projektmetoden iagttaget: Undersøgelsens formål 

Hensigten med forskningsprojektet er dels at beskrive hvordan den projektorganiserede 

undervisning iagttages på tre forskellige uddannelser, dels at blive klogere på om eventuelle 

forskelle i metodens specifikke udformning synes at henvise til forskelle i uddannelsernes 

genstandsfelt. De tre uddannelser er Matematik, Arkitektur & Design (A&D) og Industri/-

energiteknik, og de er alle placeret under De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige 

Fakulteter ved Aalborg Universitet.  

En sådan beskrivelse og sammenligning er interessant, fordi den giver indsigt i, hvordan det 

fænomen, der går under betegnelser som projektarbejde; problemorienteret projektorganiseret 

undervisning, Aalborg-modellen, The Aalborg PBL-model aktuelt tager form og beskrives i 

forskellige uddannelseskontekster.  

Er der tale om én model, som kendes under mange forskellige betegnelser, eller rummer 

uddannelserne helt andre tolkninger af modellen end de forhåndenværende mere eller mindre 

teoretisk velforankrede og præcise betegnelser?  

Og hvordan passer den beskrivelsesmæssige nyorientering af undervisningsformen, der er 

en følge af introduktion af PBL-begrebet, til dens konkrete anvendelse i uddannelsernes 

undervisningsmæssige praksis? 
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Temaets aktualitet 

Projektorganiseret undervisning er ikke et nyt fænomen, hverken i uddannelsessystemet eller i 

den teoretiske didaktik. Både i og uden for Danmark har denne undervisningsform siden 

1900tallet i større eller mindre omfang kunnet genfindes på alle niveauer i uddannelses-

systemet, dog med særlig udbredelse i uddannelser, der beskriver sig som progressive, 

innovative, erhvervsrettede eller kendetegnet ved særlige opdragelsesopgaver (Frey 1984: 27-

28). I dansk universitetsdidaktik kommer projektorganiseret undervisning for alvor på banen 

ved oprettelse af Aalborg Universitet og Roskilde Universitets Center, hvor den skulle 

bidrage til at give disse ’nye’ universiteter en egen pædagogisk profil.  

Siden har projektarbejdet, som det ofte kaldes i daglig tale, været genstand for en lang 

række diskussioner, evalueringer og nyudviklinger på disse institutioner. Flertallet af disse 

bidrag, fx Kolmos & Krogh (2002); Kolmos m. fl. (2004); Mathiesen (1999), Ulriksen (1997), 

fastholder de begreber og den forståelse af projektorganiseret undervisning som Berthelsen m. 

fl. (1977) og Illeris (1976, 1985) formulerede i midten af 1970’erne.  

I 1994 formuleres en beskrivelse af metoden The Aalborg Model, hvori to af nøgleordene 

er projektorganisering og problembasering (Kjersdam 1994). Ulriksen (1997) antyder behov 

for teoretisk udvikling, men fastholder samtidig altovervejende metoden som den blev formu-

leret i 1970’erne. I Kolmos & Krogh (2002) er det ligeledes tydeligt, at titlen Projektarbejde i 

udvikling ikke henviser til udvikling inden for didaktisk teori, men til metodens anvendelse. 

Samme tendens ses i Kolmos m.fl. (2004), hvori enkelte bidragsydere dog formulerer forslag 

til teoretisk fornyelse; bl.a. Kiib (2004) som introducerer begrebet ’play’ i metoden. Laursen 

(1994) forslår ud fra en ret kritisk vurdering af metodens anvendelse en relevant nuancering af 

problembegrebet men fastholder derudover metodens grundelementer.   

Efter årtusindskiftet vinder en ny betegnelse pludselig udbredelse på Aalborg Universitet. I 

tråd med 1990’ernes ”fra undervisning til læring” regime, og fremkomsten af det anglo-

saksisk-inspirerede koncept Problem Based Learning, og måske som en følge af at UNESCO-

centret for problembaseret læring
1
 placeres på Aalborg Universitet udskiftes betegnelsen pro-

blembaseret projektorganiseret undervisning med PBL, og modellen betegnes herefter som 

The Aalborg PBL-model. (fx Kolmos m. fl 2004). Det er ligeledes under denne betegnelse, 

modellen nu søges akkrediteret
2
.  

Hermed indplaceres den såkaldte Aalborg-models tolkning af projektmetoden som en varia-

tionsform i et undervisningsparadigme, som den i udgangspunktet har meget lidt til fælles 

med. Den primære forskel er, at projektmetoden frem til 1990’erne primært bygger på den 

tyske didaktik og dennes grundlæggende præmis om dannelse og dermed ser resultaterne af 

uddannelse og undervisning som i nogen udstrækning ukontrollerbare. PBL traditionen 

baserer sig omvendt på den anglo-saksiske tradition, hvor fokus ligger på at styre og 

kontrollere læring (Hopmann 2007; Keiding 2008; Reid 2002, Uden 2005). Men hvordan 

passer denne nyorientering af Aalborg-modellen til dens konkrete anvendelse i uddannelser-

nes undervisningsmæssige praksis? 

                                                 
1
 http://www.ucpbl.aau.dk/ 

2
 http://presse.aau.dk/nyheder/3712067 

http://presse.aau.dk/nyheder/3712067
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Projektmetodens historik 

”Søger man efter opfinderen af projektmetoden, vil man næppe gøre et fund. 

Spørger man i stedet efter historiske konstellationer, som har frembragt projekt-

lignede undervisning eller præget dens elementer, så finder man adskillige” (Frey 

1984: 26, min oversættelse/tbk).  

Det er den amerikanske pædagog William H. Kilpatrick, som introducerer betegnelsen 

projektmetode i didaktikken. Det sker i 1918 i artiklen ”The Project Method” (Frey, 1984: 11 

& 34; Kilpatrick 1918). Artiklen forsøger at indkredse og begrunde relevansen af et nyt 

undervisningsprincip, som kendetegnes ved, at undervisningen tager udgangspunkt i whole-

hearted purposeful acts, som kendes fra det værdifulde (sam)liv uden for skolen og som 

derfor også bør genfindes i skolen (Kilpatrick 1918: 319-321). Artiklen foreslår ordet projekt 

som betegnelse for en ’sammenfattende ide’ bag denne særlige form for handlinger.  

Kilpatricks projektbegreb er bredt, hvilket tydeligt illustreres af de 4 projekttyper han 

beskriver: Type 1 hvor projektet er at give en eller anden plan et manifest udtryk (fx bygge en 

båd, skrive et brev eller opføre et teaterstykke). Type 2 hvor projektet og dermed de planlagte 

handlinger er at nyde en æstetisk oplevelse (fx lytte til en fortælling eller musik, værdsætte et 

billede). Type 3 hvor planen er at afklare en given åndelig/intellektuel vanskelighed eller 

problem (fx finde ud af om der falder dug eller ej) og Type 4 hvor planen er at opnå en given 

type af færdighed eller kundskab (fx at lære de uregelmæssige franske verber). Projekter 

henviser således hos Kilpatrick til en udtalt almen organiseringsform, hvor det er den 

målrettede villethed, og ikke den konkrete hensigt eller indhold, der konstituerer projektet. 

Det er dog oftest Dewey, der fremhæves som projektdidaktikkens ophavsmand (Frey 1984: 

33-37; Illeris 1998: 149; Jank & Meyer 1994: 121; Meyer 1994: 213; Ulriksen 1997:19). 

Dette hænger ifølge Frey (1984: 36) sammen med, at det først er i samspil med Dewey, at 

Kilpatricks metodebeskrivelse indplaceres i en større opdragelses- og undervisningsmæssig 

sammenhæng. Dette opdragelsesprojekt kan overordnet set betegnes som reformpædagogisk. 

Det er da også betydelige ligheder mellem Kilpatrick og Deweys ideer og de reform-

pædagogiske teorier og teoriansatser, der formuleres i Europa i samme periode, primært i den 

tyske didaktik, om end der i den tyske tradition benyttes andre begreber. Undervisningen skal 

gøres meningsfuld og vedkommende ved at tage udgangspunkt i problemstillinger og arbejds-

former, som eleven formulerer. Eksempelvis  

”Prinsippet om egenaktivitet behersker skoleplanen fra første til sidste dag. Det 

gjennomtrenger alle disipliner […]. Likeså behersker det alle arbeidsformer, som 

arbeidet med et anskuelig objekt, med en tekst, med problemløsning og med all 

fremstillende virksomhet” (citat Gaudig 1971: 99, men også Kerschensteiner 

1971: 80; Lietz 1971: 159).  

Som eksempler på bidrag fra den tyske reformpædagogik, der har haft indflydelse på 

udvikling af projektmetoden, nævner Frey (1984: 29f) Berthold Otto, Hugo Gaudig, Herman 

Lietz, Peter Petersen, Georg Kerschensteiner og Otto Haase. Men også den undervisning, der 

beskrives af franskmanden Celestine Freinet (1965), rummer udprægede projektmetodiske 
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træk. Ligeledes har den sovjet-russiske arbejdspædagogik, som den fremstår hos Blonskij og 

Mararenko ligheder med projektmetoden (Blonskij 1971; Frey 1984: 37-41). 

Betydningen af projekters målrettethed betones meget eksplicit hos Kerschensteiner (1971: 

93), når han beskriver pædagogisk arbejde som arbejde der ”… bliver utført som en følge af et 

åndelig forarbeid. Dette forarbeid tjener til å legge en ferdig plan, som under gjennomføringen stadig 

blir vurdert på nytt og dermed utløser nye tankeprosesser”.  

Det er ifølge Kerschensteiner netop denne selvstændige planlægning og vurdering som 

adskiller pædagogisk arbejde (undervisning) fra såvel andre selvinitierede aktiviteter, 

eksempelvis leg, som fra ’rent mekanisk arbejde’. 

Projekter er i den tyske reformpædagogik tydeligt handlingsorienterede, hvor de hos 

Kilpatrick kan være både handlings- og oplevelsesorienterede. De kan munde ud i fysiske 

produkter eller været orienteret mod kundskabsudvikling. De kan udfolde sig inden for et fag 

eller på tværs af fag; individuelt eller i grupper. Og de kan orientere sig mere eller mindre 

mod ikke-skolens produktions- og organisationsformer. Det helt centrale i projekter er, som 

hos Kilpatrick og Dewey, at eleverne definerer noget de vil og forfølger disse mål. Et forhold 

som beskrives ganske præcist med Otto Haases begreb om forehavender (Frey 1984: 32).  

Fælles for de her beskrevne projektmetodiske tilgange er, at disse forehavender må 

udfoldes inden for rammerne af uddannelsens hensigt og eventuelt det konkrete fag. Der 

skelnes med andre ord mellem erfaringer, der har opdragelsesmæssig værdi og erfaringer som 

ikke har (fx Dewey 1996: 39-41). Hermed adskiller de projektorienterede reformpædagogiske 

positioner sig fra de stærkt elevcentrerede positioner, som repræsenteres af bl.a. Ellen Key, 

Alexander S. Neill og Gustav Schlüter (Keiding 2007).  

Et tydeligt træk fra de reformpædagogiske tekster fra denne periode, uanset om de 

udspringer af den amerikanske pragmatisme eller den tyske reformpædagogik, er ønsket om 

at bygge bro mellem skolen og børnenes liv uden for skolen
3
. Indholdsmæssigt sker dette 

altovervejende ved at inddrage ’hverdagslignende’ temaer og arbejdsformer i skolen. En 

markant undtagelse herfra er Gaudig, som ikke ønsker skolens ’frie åndelige arbejde’ 

begrænset af hverdagslivets mulighedsrum (Gaudig 1971).  

Lighederne mellem den kontinentale og amerikanske tilgang til projektmetoden kan sløre 

for ganske fundamentale forskelle, som begrundes i, at de udspringer af to forskellige 

uddannelsestraditioner, henholdsvis den kontinentale didaktiske tradition og den anglo-

saksiske curriculum tradition. Pladsen her tillader ikke at forskellen i de to traditioner 

udfoldes detaljeret, men består grundlæggende i at den didaktiske tradition forpligter sig på 

(menings)dannelse (Bildung) som en personlig proces, som finder sted i mødet med 

undervisningens indhold, men uden at undervisningen knytter denne proces op på 

forudsigelige og kontrollerbare kompetencer (fx Hopmann 2007; Reid 2002, Uden 2005). I 

curriculum traditionen lægges vægten på at undervisningen bidrager med nyttige kundskaber, 

som eleven forventes at få brug for (Reid 2002). Man kan således sige, at i didaktik-tradi-

tionen er målet dannelse og de kundskaber og færdigheder, der observeres og eventuelt 

evalueres i uddannelsen, blot billeder på/repræsentationer af den tilstræbte dannelse, mens 

                                                 
3
 I Keiding (2007) betegnes livet uden for skolen som ikke-skolen. Dette beror på at ønsket her er at etablere en 

distinktion mellem skole og alt andet. Dette alt andet, eller ikke-skole, iagttages i den tidlige reformpædagogik 

som en enhed. Qvortrup (2004) viser dog tydeligt at også ikke-skolen er uddifferentieret i en række 

interaktionssystemer, hvori barnet iagttages på meget forskellig måde. Fx familebarn, foreningsbarn og 

gadebarn. 
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uddannelsens kundskaber og færdigheder i curriculum-traditionen så at sige er det mål, der 

sigtes efter. For udfoldelse af forskellige og ligheder mellem de to traditioner henvises end-

videre til Gundem & Hopmann (2002) samt Westbury, Hopmann & Riquarts (2000). 

Hopmann (2007) tematiserer endvidere eksplicit kompetencebegrebet i forhold til de to 

traditioner. 

Projektmetoden i dansk didaktik 

Projektmetodens indtog i dansk universitetsdidaktik kan, ligesom dens oprindelse, ses som et 

spor af en international optagethed af – endnu en gang – at reformere uddannelsessystemet 

eller dele heraf. Reformbestræbelserne gik denne gang i retning af genforening af bogligt og 

praktisk arbejde, geninddragelse af hverdagsliv i uddannelsesinstitutioner samt overvindelse 

af ’institutionel fremmedgørelse’ via øget fokus på kollektive aktiviteter (Frey 1984: 41-43). 

En reformpædagogisk genopblomstring, som antyder, at afstanden mellem skole og ikke-

skole efter nogles opfattelse igen er blevet for stor og derfor må genformuleres.  

Forskellen mellem de to perioder er, at reforminteresserne i projektmetodens første periode 

begrundes i et ønske om at bringe skolen nærmere på barnet og didaktikkens forestillinger om 

dettes naturlige udvikling, mens reformbegrundelserne i 1970’erne og frem begrundes i en 

kritik af det politiske og økonomiske system, som eleverne efter didaktikkens opfattelse bør 

kunne deltage i. Hermed ændres det dannelsesprojekt, som projektmetoden skriver sig ind i, 

ganske afgørende.  

Målet bliver ”…ikke som hos Dewey nogle almene begreber om personlig vækst og opdragelse til 

demokrati, men derimod at menneskene generobrer deres status som samfundsmæssigt subjekt” […]” 

(Illeris 1998,152). Lidt hårdt trukket op kan man sige, at 1970’ernes dannelsesbegreb ikke er 

voldsomt interesseret i barnet som elev, men i at opdrage eleverne til en bestemt forståelse af 

deres sociale og materielle vilkår, med henblik på at sætte dem i stand til at ændre dette (fx 

Berthelsen m. fl 1977: 17f; Illeris 1976). Altså et frigørelsesprojekt, som paradoksalt nok 

bliver muligt ved indledningsvist at bestemme eleven som ufri.  

I den danske didaktik sættes projektmetodikken på dagsordenen med bøgerne 

”Problemorientering og deltagerstyring - Oplæg til en alternativ didaktik” (Illeris 1976) og 

”Projektarbejde – erfaringer og praktisk vejledning” (Berthelsen m. fl. 1977). Der er dog 

mange andre, der bidrager til den danske projektdidaktik, både teoretisk og i forhold til 

erfaringsgenerering og evaluering af metodens anvendelse, se eksempelvis henvisninger i 

Illeris (1998) og Ulriksen (1997). Disse bidrag fører, uanset om de fastholder præmisserne fra 

1970’erne (fx Mathiesen 1999, Ulriksen 1998) eller stiller sig kritisk til en konkret tolkning 

og anvendelse af disse (fx Laursen 1994), dog ikke frem til radikalt nye beskrivelser af 

metoden. Det mest markante synes at være en tendens til at løsne problemorienteringen fra 

det samfundskritiske perspektiv (fx Laursen 1994).  

Sådan som projektmetoden fremstilles i nogle af de centrale værker, der var med til at sætte 

den på dagsordenen, og sådan som den fortsat beskrives i nyere dansk forskning
 
har den 

væsentlige ligheder med den type af forehavende som Kilpatrick beskriver med sin 3. 

projekttype: ”Projektarbejde definerer vi som et pædagogisk arbejdsmønster, hvor elever eller 

studerende – i samarbejde med lærere og evt. andre – udforsker og behandler et eller flere problemer i 

relation til den samfundsmæssige virkelighed, de forekommer i. […] Arbejdet skal munde ud i et 

konkret produkt, der kan være en mundtlig fremlæggelse, en skriftlig rapport, eller være udtrykt i 
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andre medier eller handlinger” (Berthelsen m. fl. 1977: 14, men også Illeris 1976 & 1985; 

Laursen 1994; Ulriksen 1997).  

Kriterierne for, at noget kan fungere som problem i projektarbejdet, er dels, at det på-

gældende fænomen har såvel subjektiv som objektiv relevans, at det åbner for handlemulig-

heder og er uddannelsesmæssigt relevant (fx Illeris 1985: 113). Den subjektive relevans tema-

tiserer i vid ustrækning den erfaringsbasering og krav om meningsfuldhed for eleven, som 

også står centralt i den tidlige projektmetode; dog med den drejning, at erfaringer afgrænses 

til noget som deltagerne aktuelt oplever som problematisk (fx Illeris 1985: 45,113). Den 

objektive dimension stiller en fordring om, at projektet omhandler ’virkelige’ problemer i 

betydningen problemer, der eksisterer uden for uddannelsessystemet og peger ”…frem mod be-

arbejdningen af væsentlige sammenhænge i den eksisterende samfundsmæssige virkelighed” (Illeris 

1985: 49).  

De objektive og uddannelsesmæssige relevanskriterier tematiserer indirekte det eksem-

plariske princip. I den klassiske betydning henviser det eksemplariske princip i didaktikken til 

et specifikt indholdselements kvalitet i forhold til at belyse almene, uddannelsesmæssigt 

relevante temaer (fx Jank & Meyer 1994: 146-151). I forhold til denne forståelse foretager 

Illeris en markant indsnævring af betydningen af begrebet, idet eksemplaritet knyttes sammen 

med indholdets potentiale til at belyse samfundsmæssige problemer (fx Illeris 1976: 111-112). 

Den valgte tilgang til problembegrebet sætter også et stærkere fokus på begrebet 

tværfaglighed end det ses hos de tidlige reformpædagoger, hvor projekter og projektlignende 

forehavende tydeligvis kan gennemføres både inden for et fag og på tværs af fag, eksempelvis 

Gaudig (1971), Kilpatrick (1918) og Lietz (1971). Tværfaglighed ses ikke som et grund-

læggende princip, men vil med ’næsten usvigelig sikkerhed’ blive følge af de kriterier, der er 

opstillet for problemvalget (Illeris 1985: 99-101) 

Udover problemorientering fremstår deltagerstyring, som et helt centralt element i metoden. 

Deltagerstyring angiver, at projektet udvikles gennem samspil med alle involverede, både 

elever og lærere, og at eleverne har hovedansvaret for planlægning og gennemførelse af 

projektet fra start til slutprodukt. Deltagerstyring betyder altså ikke, at eleverne frit kan 

beskæftige sig med, hvad de aktuelt finder interessant, men: 

”Eleverne har selv ansvar for, at de lærer noget, og for projektets gennemførelse. 

Men læreren har også et særligt ansvar – en forpligtelse til at kende til og videre-

give projektarbejdets grundlæggende principper, til at sikre at udgangspunktet i 

det valgte problem fastholdes […]” (Berthelsen m. fl., 1977: 24).  

Med betoningen af, at eleven skal træffe beslutninger både vedrørende indhold og for 

projektets forløb, adskiller betydningen af begrebet deltagerstyring sig således ikke nævne-

værdigt fra de principper om egenaktivitet, som beskrives i metodens første fase. 

Princippet om deltagerstyring peger i sig selv ikke på om projektarbejdet gennemføres 

individuelt eller i grupper. Ser man på beskrivelserne i de hér nævnte bøger synes gruppe-

organiseringen dog at være et gennemgående princip i projektmetoden. Således tematiserer 

ingen af de hér nævnte bidrag eksplicit det individuelle projektarbejde, men forholder sig i 

alle tilfælde til temaet grupper.  

I 1990’erne indrulleres metoden under ansvar-for-egen-læring og fra-undervisning-til-

læring regimet, og dermed for et nyt dannelses- eller snarere kvalificeringsprojekt (fx Laursen 

2002, Uden 2005). Men igen uden at dette leder til egentlige teoretiske nybeskrivelser i den 
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danske didaktik. Hvad angår tysk didaktik indeholder Frey (1984) henvisninger til bidrag fra 

denne periode. 

Ændringerne i, hvordan metoden anvendes, hilses ikke velkommen over alt i didaktikken. I 

Vithal m.fl. (1994) fremsættes det synspunkt, at bortfaldet af den politiske reforminteresse, og 

det hertil hørende krav om, at projekter skal være eksemplariske i forhold til samfunds-

mæssigt aktuelle problemer, medfører, at "Projektarbejdet har løsnet sig fra forankringen i de 

oprindelige principper og er blevet historieløs. Det er blevet en pædagogisk metode" (Vithal m.fl. 

1994, her efter Ulriksen 1997: 77). Det oprindelige synes her at henvise til metoden, som den 

fremtræder i 1970'erne, og kritikken afspejler dermed paradoksalt nok, at Vithal m.fl. anskuer 

projektarbejdet historieløst, og uden blik for at det oprindeligt i 1920’erne blev beskrevet som 

netop en metode. 
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Det teoretiske blik og genstandsfeltet 

Teoretisk baserer beskrivelsen af metoden og dens anvendelse sig på den tyske sociolog 

Niklas Luhmann. Teorivalget er begrundet i, at Luhmanns forståelse af sociale systemer som 

selvorganiserende, selvreferentielle enheder baseret på kommunikation gør det muligt at 

beskrive såvel projekters egendynamik og dermed potentielle ustyrlighed som samspillet 

mellem studerende og projekt på en langt mere kompleksitetsfølsom måde end de førnævnte 

tilgange, som alle entydigt beskriver projekter med reference til deltagerne. 

Med Luhmann som teoretisk referenceramme kan beskrivelserne ved første øjekast virke 

både overraskende, fremmedartede og måske unødigt komplekse. Dette er ikke et mål i sig 

selv, men en følge af, at teorien via distinktionen mellem sociale og psykiske systemer samt 

begreberne om selvreference og funktionelt lukkethed etablerer et kompleksitetsfølsomt blik, 

som samtidig bryder afgørende med hvordan projekter hidtil har været beskrevet i didaktik-

ken. En af de mest markante forskelle er at projekter ikke kan styres af enkelte deltagere, men 

må opfattes som selvreferentielle systemer, som styrer sig selv. Deltagernes opgave bliver at 

etablere en omverden for projektet, som gør denne selvstyring mulig. Hvad det vil sige, at 

beskrive projekter som sociale systemer introduceres derfor i et særskilt afsnit. Denne be-

skrivelse danner grundlag for genbeskrivelser af to af projektmetodens helt centrale begreber: 

hensigt og deltagerstyring. Rapporten tilstræber herudover at undgå mere generelle teoribe-

skrivelser og de udvalgte begreber præsenteres derfor i kondenseret form, efterhånden som de 

sættes på arbejde i forhold til problemstillingen. De mere grundlæggende begreber udfoldes i 

Luhmann (2000; 2002a; 2002b samt 2006). Endvidere præsenteres de kort i Keiding (2005). 

Keiding (2008) indeholder endvidere en udfoldet beskrivelse af projektmetoden. 

Genbeskrivelse I – Projektet som socialt system 

Med Luhmann kan projekter beskrives som sociale systemer og fremstår da som selvreferen-

tielle kommunikative hændelsesforløb, hvor kommunikationens temaer og form henviser til 

og fastlægges i kommunikationen, frem for at forklares med henvisning til deltagerne. 

Kommunikation forudsætter bevidsthed (Luhmann 2000: 231). Deltagerne er med andre 

ord en forudsætning for al kommunikation og dermed også for projekter, men befinder sig 

funktionelt og analytisk i kommunikationens omverden. Bevidsthedens bidrag til 

kommunikationen er at stille sin aktuelle kompleksitet til rådighed som medie for kommuni-

kationens løbende valg af meddelt information og forståelse (fx Keiding 2005: 85f; Luhmann 

1995; Luhmann 2002a; Luhmann 2002b). Hvis et tema skal aktualiseres i kommunikationen 

må det således iagttages/aktualiseres i en deltagers psykiske system, og dernæst gives 

kommunikativ form. Luhmann taler i tråd hermed om at kommunikationens iagttagelser 

formes gennem et dobbeltfilter. (Luhmann 1997:113). Det vil sige, at deltagernes aktuelle 

kundskaber og fokus udgør en omverdensbetingelse for kommunikationen. De kan som 

omverden indvirke på kommunikationen men ikke kausalt determinere denne. En diskussion 

stopper ikke nødvendigvis, fordi en deltager beder om det. Først hvis kommunikationen 

benytter dette bidrag som afsæt for valg af nye hændelser, får bidraget indflydelse på 

kommunikationen. En sådan beslutning henviser med Luhmann til kommunikationen og ikke 
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til tilstande eller egenskaber ved deltagerne. Kommunikationens observerbare bidrag i form af 

meddelt information kan naturligvis tilskrives enkeltpersoner: ”Det var NN der sagde at…”. 

Sådanne tilregninger sker dog retrospektivt i kommunikationen og ændrer ikke ved, at både 

tilslutning til og afvisning af bidrag besluttes i kommunikationen og må derfor beskrives og 

fortolkes med reference til denne. 

Sociale systemer og dermed projekter ses som lærende systemer, hvor læring henviser til 

forandringer i, hvilke temaer der kan aktualiseres i kommunikationen, og/eller hvordan, af 

hvem og hvornår disse temaer kan aktualiseres. Et projekts læring ’modsvares’ i denne optik 

ikke af deltagernes læring, og omvendt (Keiding 2005: 93; Keiding 2008). En eller flere 

deltagere kan have kendskab til et tema uden det aktualiseres i kommunikationen. Før det 

aktualiseres og vinder tilslutning i kommunikationen ved projektet det ikke. Tilsvarende kan 

der tematiseres sagsforhold i kommunikationen, som deltagerne ikke iagttager og anvender i 

deres individuelle læring. Det vil sige, at projekter ikke nødvendigvis lærer, fordi deltagerne 

lærer, og omvendt.  

Et andet karakteristika ved projekter er, at de søger at indfri forventningerne til fremtiden 

gennem egne ydelser frem for at vente på, at hensigten indfries af andre systemer. Luhmann 

beskriver enheden af forskellen mellem handling og oplevelse, som en form for iagttagelse af 

kausalitetstilregning. Handling indikerer, at systemet ser sig selv som årsag til en given 

hændelse, mens oplevelse indikerer, at omverdenen regnes som årsag (Luhmann 2000: 124). 

Projekter må derfor beskrives som handlingssystemer.  

Genbeskrivelse II: Den dobbelte hensigt i projektmetoden 

Luhmann beskriver uddannelsessystemet som et funktionelt delsystem, som er uddifferentie-

ret fra samfundet med henblik på at varetage de specialtilfælde af opdragelsen, som sam-

fundet på den ene side anser for nødvendige, men som på den anden side ikke kan forventes 

af og overlades til den opdragelse og socialisering, der sker gennem individets blotte med-

leven i verden (Luhmann 2006: 65, 134f). Luhmann betegner i tråd hermed hensigten om at 

formidle noget, der synes brugbart for livsforløbet, som undervisningens centralsymbol 

(Luhmann 2006: 167).  

Begrebet hensigt får en central plads i projektmetoden gennem selve projektbegrebet, idet 

betegnelsen projekt beskriver forehavender
4
, som sigter mod at give en vidensmæssig, 

materiel eller social fremtid en mere eller mindre veldefineret form (fx Kilpartrick 1918; 

Illeris 1985). Projekter drives således af en nutidig forestilling om fremtiden og en antagelse 

om, at denne tilstand kan/skal indfris gennem projektets ydelser. Projekter rummer dermed 

både en resultat- og procesdimension, hvor hensigten i form af forventninger om en mere eller 

mindre veldefineret fremtidig tilstand tjener som referencepunkt for projektets hændelser 

(processen). Eksempelvis kan hensigten bidrage til at træffe beslutninger om, hvorvidt et givet 

tema er relevant eller ej.  

Projekter synes videre kendetegnet af en vis kompleksitet og åbenhed i resultatets 

udfaldsrum (fx Berthelsen m. fl. 1977; Kerschensteiner 1971; Kilpatrick 1918; Mathiesen 

1999). Sammenholdt med at projekter ses som lærende systemer betyder dette, at hensigten 

ikke blot realiseres men også bestemmes og konkretiseres gennem projektet. Projekters læring 

                                                 
4
 Begrebet forehavender anvendes blandt andet af den tyske reformpædagog Otto Haase (Frey 1984: 32). 

Begrebet introduceres i herværende rapport i forbindelse med beskrivelse af metodens historik 
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bidrager til, at meningshorisonten ændres; nye muligheder åbnes, andre fremstår med et som 

usandsynlige.  

Hos Luhmann konstitueres meningshorisonten af de tre meningsdimensioner: Sagsdimen-

sionen (hvad); Tidsdimensionenen (hvornår) og Socialdimensionenen (med hvem) (fx 

Luhmann 2000; kort Keiding 2005:111-113). Den til en hver tid aktuelle meningshorisont, 

som konstitueres af projektets aktuelle kundskaber, dvs. sagligt, men også af de deltagende 

personer (socialdimension) og projektets tidslige horisont (tidsdimensionen), former således 

ikke blot nutiden, men også den aktuelle forståelse af både fortiden og fremtiden
5
. Fortiden 

kendes med andre ord kun som nutidig fortid, og fremtiden som nutidig fremtid. Hvad der ved 

projektets start ansås for et relevant fremtidigt tema kan således på et senere tidspunkt fremstå 

som irrelevant. Ligeledes kan ændringer i personkredsen ændre meningshorisonten. 

At meningshorisonten forandres betyder ikke nødvendigvis, at hensigten ændres, men at 

såvel hensigten som det resultat af vidensmæssig og manifest karakter, der ved projektets 

afslutning indfrier hensigten, tager form gennem projektet og dermed ikke kan forudses i sin 

endelige form ved projektets start. Dette får betydning for projektmetodens rationalitets-

begreb, i det projekter ikke længere kan opfattes som ikke-komplekse og forudsigelige syste-

mer, der kan overskues og kontrolleres gennem mål/middel skematikker. I stedet fremstår de 

som komplekse, dynamiske og frem for alt lærende systemer, hvor projektet løbende må 

iagttage sig selv og vurdere ’tilbagevirkningerne af egne ydelser på sig selv’
6
. Med andre ord 

en fundamental ændring fra en beskrivelse af projekter gennem lineære skematikker, til en 

cirkulær optik. 

I uddannelsessystemet er projekters centrale ydelse at etablere sig som undervisende kon-

tekster. Det vil sige som sociale systemer, hvorigennem deltagerne får mulighed for at lære 

sig noget uddannelsesmæssigt relevant. Projekters hensigt er med andre ord at indfri 

uddannelsesmæssige mål. Samtidig orienterer projekter sig mod et konkret indhold – de 

handler om noget og ikke alt andet.  

Dermed kommer projekter i undervisningsmæssig sammenhæng til at operere med to 

hensigter: En undervisningsmæssig hensigt, som har uddannelsens mål som systemreference 

(det, der skal læres, er…) og en projektspecifik hensigt, som refererer til det konkrete projekt 

(det, projektet vil, er at…). Begge disse hensigter kan benyttes til projektets iagttagelse og 

bestemmelse af sig selv. De kan med andre ord tjene som refleksionsprogrammer for 

projektet. Eksempelvis: er dette tema 1) uddannelsesmæssigt relevant og 2) projektrelevant? 

For at et projekt kan opfattes som eksemplarisk i uddannelsessammenhæng, må den 

projektspecifikke hensigt gøre det muligt at realisere den undervisningsmæssige hensigt. 

Dette eksemplaritetsbegreb svarer til betydningen af eksemplaritet i den klassiske didaktik (fx 

Jank & Meyer 1994,146-151) og binder dermed ikke som i 1970’ernes projektmetode 

eksemplaritet op på, at indholdet skal afspejle ”væsentlige samfundsmæssige problemer” 

uden for uddannelsessystemet (fx Illeris 1976: 177). 

Projekter, opgaver, emner 

Ved at gøre hensigt i form af forestillingen om et konkret men samtidig ikke-entydigt bestemt 

resultat til et kardinalpunkt i projektmetoden etableres grundlag for at skelne projektorgani-

                                                 
5
 Eventuelt Tidssans som dannelsesform (Harste 2007) 

6
 Eventuelt Keiding (2008), Luhmann (2000: 539) 
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seret undervisning fra såvel opgave- og øvelsesorienteret undervisning som emnebaseret 

undervisning. Opgaver og øvelser kendetegnes ved, at hensigten er så entydigt defineret, at 

det synes mere præcist at tale om mål end om hensigt. Hvad angår opgaver og øvelser er det 

vigtigt at skelne mellem mål og resultat. I nogle opgaver/øvelser er der ét resultat, mens andre 

opgaver kendetegnes ved en vis åbenhed, hvad angår resultatet. I begge tilfælde er målet 

fastlagt forud for processen. Emnearbejde betjener sig ligesom projektmetoden af en vis grad 

af elevtilrettelæggelse, men adskiller sig herfra ved, at hensigten snarere er at beskæftige sig 

med emnet end forestillingen om et konkret resultat. 

Rationalitet 

Projektbegrebets kobling af hensigt og proces indebærer en risiko for, at projektmetoden 

associeres til en forestilling om rationalitet, dvs. en mål-middeloptik, på en måde som 

reducerer projekter til trivielle og dermed forudsigelige systemer. Dette sker eksempelvis, når 

projektmetoden uden videre inkluderes i PBL-traditionen, hvor et bærende princip netop er, at 

hensigten, eller måske mere præcist målene, fastlægges forud for og fastholdes gennem 

processen. Undervisning reduceres hermed til teknikker til at nå dette mål (fx Kolmos 2002; 

Schwarts m. fl 2001: 2-5)
7
.  

Også med Luhmann kommer rationalitet til udtryk, når hændelser, hvad enten disse er 

psykiske, sociale eller fysiske, iagttages og forbindes gennem en mål-middel optik (Luhmann 

& Schorr 1982: 16). Forskellen er, at der ikke er tale om et ontologisk rationalitetsbegreb. En 

handling er med andre ord ikke rationel/irrationel i sig selv, men fremstår som sådan ud fra et 

givet iagttagelsespunkt og en specifik meningshorisont. Rationalitet angiver således, at et 

system aktuelt kan konstruere en for sig selv meningsfuld sammenhæng mellem hensigt og 

hændelser. Afgørelsen af hvorvidt en given beslutning er rationel eller ej, sker med reference 

til projektets aktuelle forventningshorisont. At fravælge tidsplanlægning, fordi planer 

alligevel aldrig holder, kan fremstå rationelt på et givet tidspunkt; uagtet at vejlederen måske 

er af en ganske anden opfattelse og at også projektet på et senere tidspunkt omklassificerer 

beslutningen fra rationel til ikke-rationel.  

De projektmetodiske implikationer af et sådant rationalitetsbegreb er blandt andet, at 

projektet i et vist omfang løbende må iagttage dets valg og orientere sig mod mulige følger af 

disse. En tilsvarende præmis ses hos Kerschensteiner, (1971:93). Det må med andre ord være 

refleksivt i forhold til dets egen rationalitet og de valg, det har iagttaget som rationelle i 

fortiden. Og være i stand til at ændre sig, hvis disse valg synes at have utilsigtede tilbage-

virkninger, hvis det fortsat vil kunne beskrive sig selv som et rationelt system (fx Luhmann 

2000: 539). Dette stiller krav til projektets refleksionskapacitet og dets hukommelse. At et 

projekt kan huske betyder, at kommunikationen kan vise tilbage til kommunikative strukturer; 

fx ’det blev aftalt, at oplægget skulle være færdigt til mandag’. Projektets hukommelse kan 

ikke sidestilles med deltagernes hukommelser. Disse kan meget vel være uenige om, hvad der 

er besluttet, og hvis ikke projektet kan vise tilbage til egne strukturer, er det tvunget til 

gennem kommunikation at etablere sig på ny inden for det aktuelle sagsforhold. Og det tager 

tid. Da kommunikative hændelser er flygtige, kan projektet formodentlig med fordel støtte sin 

hukommelse ved at fiksere nogle af disse i skriftlig form af eksempelvis referater og 

logbøger. 

                                                 
7
 PBL-traditionen synes ikke at skelne mellem undervisning og læring. Der tales om problembaseret læring og 

læringsmål uagtet at PBL-princippet henviser til principper for undervisningens organisering 
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Genbeskrivelse III: Fra problemformulering til program 

I projektmetodens første periode tildeles elevinteresser, sådan som de kan udfolde sig inden 

for det aktuelle uddannelseselement, en central funktion i forhold til at bestemme under-

visningens indhold (fx Dewey 1996; Gaudig 1971; Kerschensteiner 1971; Kilpatrick 1918). 

Denne orientering mod den lærende og uddannelsen suppleres i 1970’erne med begrebet 

problemorientering, som stiller krav om, at projekter skal pege frem mod kritisk bearbejdning 

af væsentlige og problematiske sammenhænge uden for uddannelsessystemet, oftest kaldet 

den eksisterende samfundsmæssige virkelighed (Berthelsen m. fl. 1977; Illeris 1976, Illeris 

1985). Problemorientering er således ikke et begreb, som indgår i metodens oprindelige 

grundlag, men må ses som en følge af, at den knyttes sammen med et konkret 

dannelsesbegreb. 

Problembegrebet synes tæt knyttet til et blik, som orienterer sig mod skuffede eller brudte 

forventninger; dvs. til en modsætning mellem observeret og ønsket/forventet tilstand. 

Problembegrebet anlægger således et meget specifikt blik på verden; noget er ikke som det 

’burde’ være. Problemorienteringen bidrager dermed også til at indsnævre metodens almene 

uddannelsesmæssige relevans, i og med at en række temaer, som det kan være uddannelses-

mæssigt relevant at bearbejde i form af projekter, ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i 

iagttagelse af et problem, men snarere i nysgerrighed, interesse og undren. 

Laursen (1994) søger at omgå dette ved, med afsæt i konstruktivistisk læringsteori, at 

argumentere for, at problemer må ses som ’vidensmæssige problemer’ i betydningen ’noget 

projektet gerne vil vide’, men ikke aktuelt ved; dvs. som et kundskabsdeficit, som så kan være 

såvel problem- som lystmotiveret. Problemet ved dette forslag er, at forestillingen om et 

kundskabsdeficit i betydningen en difference mellem, hvad der må vides i fremtiden og hvad 

der aktuelt vides, med en Luhmann-optik er konstituerende for al undervisning. Begrebet kan 

derfor ikke her anvendes til at skelne projektmoden som metodisk grundform fra andre 

organiseringsformer.  

Ud fra en almen didaktisk tilgang synes det langt mere indlysende at argumentere for, at 

projektmetoden ikke kobles sammen med en problemorienteret optik. Hermed bringes 

metoden tættere på den form, den har i dens første periode, hvor problemløsning ses som blot 

en blandt mange mulige hensigter (fx Gaudig 1971; Kilpatrick 1918).  

At udskifte begrebet problem med begreber som hensigt eller vision
8
 får konsekvenser for 

det element i projektmetoden, der typisk betegnes problemformulering. Først og fremmest er 

betegnelsen problemformulering ikke begrebsligt konsistent, når begrebet problem udskiftes 

med hensigt. Endvidere retter begrebet altovervejende opmærksomheden mod hvad projektet 

handler om, dvs. dets specifikke hensigt, mens elementets funktion i projektet ikke 

tematiseres. Risikoen er, at problemformuleringen konstitueres som et formalt krav, frem for 

et funktionelt element.  

Funktionen af dette element eller denne fase i projektet at gøre hensigten så operationel for 

bearbejdning, at den kan fungere som refleksionsprogram for projektets løbende bestemmelse 

og refleksive iagttagelse af sig selv; fx ’ligger dette tema, dette perspektiv inden for eller uden 

                                                 
8
 Jeg ser begge betegnelser som en mulighed. Hensigt synes mere alment end vision, men antyder måske 

samtidig en mere instrumentel målrettethed. Vision antyder en tydelig og åben fremtidsorientering, men kan 

måske give uønsket tætte associationer til nogle af tidens mange honnørord om kreativitet, selvrealisering og 

innovation 



 

19 

for projektet’. En Luhmann-inspireret genbeskrivelse af projektmetoden vil derfor med fordel 

kunne benytte betegnelsen program frem for betegnelsen problemformulering.  

Ved at erstatte 1970’ernes problemorientering med begreberne hensigt og program åbner 

projektmetoden igen mod en vifte af forskellige tilgange til et genstandsfelt. Hensigten kan 

være at forstå eller forklare og måske endda løse et fænomen, som projektet iagttager som et 

problem, men dette vil blot være en blandt mange variationsformer. Afgørende er det, at 

metoden med genbeskrivelsen ikke tildeler problemorientering forrang frem for interesser og 

nysgerrighed i forhold til en i uddannelsesmæssig sammenhæng relevant tematik. Og at 

begreberne hensigt og program dels tydeligere angiver disse elementers funktion i projektet, 

dels genindplacerer metoden i den almene didaktik/universitetspædagogik.  

Genbeskrivelse IV: Fra deltagerstyring til den studerende og projektet 
som didaktiker 

Projekter synes at være karakteriseret ved en sådan kompleksitet, at de kræver en vis 

planlægning (fx Kerschensteiner 1971; Kilpatrick 1918). Samtidig er det afgørende, at 

projekter lærer, og at denne læring ikke er vilkårlig. Dette stiller særlige krav til såvel 

projektet som deltagerne. Begreber som egenaktivitet og deltagerstyring benyttes traditionelt 

som modbegreb til lærerstyring og henviser til, at den studerende skal have indflydelse på 

undervisningens indhold og form. 

Med et Luhmann-afsæt må forestillingen om, at undervisning, herunder projekter, kan 

styres af deltagerne opgives. Deltagerstyring handler her ikke om, hvem der styrer projektet – 

det gør projektet – men om at uddannelsen inden for mere eller mindre afgrænsede temaer 

tildeler projektet legitimitet til at træffe valg vedrørende indhold (sagsdimension), rækkefølge 

(tidsdimension) og organisering (socialdimension). Samt ansvar for at disse valg træffes og 

anvendes i den videre kommunikation på en sådan måde, at projektet udvikler sig som 

undervisende kommunikation, og derved giver deltagerne mulighed for lære sig noget de vil
9
 

eller skal vide.  

Projektmetoden tildeler således ikke kun den studerende ansvar for egen læring, hvilket 

med et Luhmannsk blik må ses som et trivielt udsagn, men ansvar for egen undervisning. I 

modsætning til undervisning og vejledning har de studerende nemlig ikke kendskab til de 

temaer, som projektet skal beskæftige sig med. Tværtimod skal projektet beskæftige sig med 

disse temaer med henblik på at støtte de studerende i at lære sig dem. Det særlige ved 

projekter er, at de planlægges og tager form gennem kommunikation, der – i modsætning til 

lærerplanlagt undervisning – kun i begrænset omfang kan trække på bidrag fra et omverdens-

system, som allerede ved det, der skal læres.  

Man kan dermed sige, at projektmetoden opererer med forestillinger om både den 

studerende og projektet som egen didaktiker.  

Den studerende som didaktiker, fordi kommunikation forudsætter bevidsthed. Mindst én 

deltager skal aktualisere et givet tema i sit psykiske system, før det kan gives kommunikativt 

udtryk. Et projekt kan med andre ord ikke opbygge kompleksitet inden for temaer, som ikke 

kan tematiseres i mindst én af deltagernes psykiske system. Hvis, eksempelvis, ikke mindst én 

deltager 1) tænker ’metode’, 2) meddeler sig om metode, aktualiseres temaet metode ikke i 

                                                 
9
 Gorm Harste (2007) beskriver ganske poetisk de mange modaliteter af villethed, som elevens deltagelse i 

undervisning benytter sig af 
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projektet. Det betyder som nævnt ikke, at deltagerne styrer kommunikationen. Den enkelte 

deltager kan selektere sit eget bidrag men ikke forudsige og kontrollere, hvordan det forstås, 

hvilke tilslutningshandlinger det aktualiserer eller hvordan vedkommende selv reagerer på 

iagttagelse af sit eget bidrag.  

Projektet som didaktiker, fordi det kun er kommunikationen, der kan planlægge og styre 

kommunikation. Det er projektet, der gennem organisering af kommunikationen, beslutter om 

et givet tema vælges eller fravælges, og projektet som må vurdere relevansen af disse 

beslutninger i forhold til dets dobbelte hensigt og dets program. 

Didaktisk planlægning og gennemførelse af undervisning stiller krav til projektets 

refleksionskapacitet. Det må ikke blot fokusere på at kommunikere om specifikke 

sagsforhold, men også kommunikere om kommunikationen, fx: skal dette tema inddrages 

(sagdimension), hvordan skal det i givet fald bearbejdes (socialdimension) og skal det tages 

op nu eller senere (tidsdimension)?  

Styring forudsætter ydermere, at projektet kan ændre sig selv på baggrund af refleksive 

iagttagelser, fx ved at udelukke et tema som den refleksive kommunikation har besluttet som 

værende uden for projektets temamæssige grænser. 

I forhold til læreres planlægning af undervisning er det tydeligt, at læseplaner og især 

lærebogsmateriale benyttes som refleksionsprogrammer for didaktiske valg (Bachmann 2005: 

285f ). De bidrager til at afgrænse horisonten af muligheder, og aflaster dermed lærerens 

planlægning. Det er derfor nærliggende at antage, at beskrivelser, der modsvarer læseplaner 

og lærebøger, kan bidrage til at aflaste projektet som didaktiker. Eksempler på sådanne 

beskrivelser kan være studieordninger, temarammer, semesterbeskrivelser. Angiver en beskri-

velse, at projektet skal indeholde en empiribaseret del, kan projektet vælge ikke at diskutere 

om der skal arbejdes empirisk, men fokusere på hvordan dette skal ske. Forudsætningen for, 

at sådanne beskrivelser kan aflaste projektet didaktisk, er naturligvis, at de iagttages af del-

tagerne og tematiseres i projektet. En sådan mulig aflastning giver ikke grundlag for 

postulater om, at projektet styres af uddannelsen. Uddannelsen kan som omverden ikke styre 

projektet; ganske som enkelte deltagere ikke kan. Dens programmer vil altid iagttages 

selektivt og selvreferentielt og af projektet og indføjes i dettes, og ikke uddannelsens eller den 

enkelte deltagers, meningshorisont.  

Sammenfatning 

En systemteoretisk genbeskrivelse af projektmetoden i et almendidaktisk perspektiv bidrager 

til didaktikken på flere måder. Den peger på, at projekter kan ses som sociale systemer, og 

dermed som selvreferentielle, funktionelt lukkede systemer, der opretholder og styrer sig selv 

gennem kommunikation. Projekter påvirkes af deltagerne, men kan ikke beskrives og forstås 

med reference til disse.  

Projekter opstår omkring en hensigt og orienterer sig dermed mod fremtiden. Genbeskrivel-

sen peger på, at projekters målrettethed for at finde plads i almendidaktikken må gives en 

mere almen form end de aktuelle begreber problemorientering og problemformulering lægger 

op til. Genbeskrivelsen foreslår henholdsvis begreberne hensigt/vision og program som 

mulige alternativer.  

I uddannelsessystemet må projekter ses som en variationsform af undervisning og dermed 

som kommunikation, der tilstræber en bestemt læring hos deltagerne. Projektmetoden baserer 
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sig på såvel den studerende som projektet som egen didaktiker. De studerende skal dermed 

bidrage til at muliggøre den undervisende kommunikation, som skal muliggøre, at de kan lære 

sig noget, de aktuelt ikke ved. De didaktiske beslutninger vedrører alle tre meningsdimen-

sioner og må ikke blot besluttes, men også reflekteres, fastholdes eller korrigeres i forhold til 

projektets refleksionsprogrammer for at opretholde projektet som undervisende kommunika-

tion. Dette fordrer dels planlægning, dels at såvel projektet som dets deltagere har refleksions-

kapacitet til løbende at iagttage sig selv. Gennem forskellige refleksions-programmer kan 

uddannelsen bidrage til at reducere kompleksitet inden for en eller flere meningsdimensioner 

og på den måde aflaste såvel projekter som studerende, uden at dette på nogen måde fratager 

projektet ansvaret for at tilrettelægge sig selv. 
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Analysestrategi 

Teoretisk baserer analysen sig på den systemteoretiske genbeskrivelse som er præsenteret i 

foregående kapitel. Beskrivelsen af projekterne fokuserer på tre temaer/ledeforskelle hensigt, 

deltagerstyring og eksemplaritet. 

Præmissen er ikke, at hvert af disse elementer isoleret set er unikke for projektmetoden, 

men at metoden kan beskrives, og dermed skelnes fra andre undervisningsformer, ved at disse 

begreber hver især antager et bestemt udtryk og relateres til hinanden på bestemte måder. 

Ledeforskellene er i fht studenterinterviewene operationaliseret yderligere for at undgå at 

introducere didaktikfaglige termer. Ved operationaliseringen er der lagt vægt på at spørge 

gennem begreber som kan forudsættes kendte ud fra den undervisning de studerende i kurset 

Samarbejde, læring og projektstyring tilbydes på basisårets første semester (TNB-SO-2007-

appendix:25). De tre ledeforskelle er operationaliseret som følger: 

 

Ledeforskel Opera tiona lisering  

Hensigt Projektets p rob lemstilling/ tematik. Et god t p rob lem. At komme frem til p rob lem  

 

Eksemplaritet Det generelle i det konkrete p rob lem. Benytte i andre sammenhæ nge  

 

Deltagerstyring  Mulighed  for a t træ ffe beslutninger. Mulighed  for a t ind fri egne interesser. 

Uddannelsens rammesæ tning/ styring  

 

 

Den mest markante forskel mellem den systemteoretiske genbeskrivelse der er foretaget 

efterfølgende og de her anvendte ledeforskelle er, at genbeskrivelsen afskriver problem-

begrebet som et konstituerende element i projektmetoden. I stedet tildeles projektbegrebet 

gennem elementet hensigt igen en central funktion og suppleres med begrebet program, som 

operationaliserer og angiver betingelser, for hvordan projektets hensigt vil indfries. Ved 

bearbejdning af interviewmaterialet læses teksterne dog også med ledeforskellene hensigt og 

program for at se om, og i givet fald hvordan disse temaer dukker op gennem samtalerne. 

Rapporten er opbygget således at ovennævnte temaer behandles successivt. Hvert tema 

iagttages fra 3 perspektiver:  

 
 Ledesforskel/ sagsdimension fx ”Hensigt” 

 

Iagttagelsespunkt  

Uddannelsens stud ieordning  

 

 

Interview med nøgleperson 

 

 

Studenterinterview 

 

 

 

Nogle temaer, eksempelvis deltagerstyring, iagttages ikke i studieordninger og -vejledninger. 
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Datamateriale: de tre uddannelser og iagttagelsespunkter 

Datamaterialet tilbyder tre iagttagelsespunkter inden for tre forskellige uddannelser. 

Arkitekturlinjen på Arkitektur & Design, Matematik og Industri/energiteknik. På under-

søgelsestidspunktet fandtes Energiteknik udelukkende som kandidatuddannelse. På bachelor-

delen fulgte de studerende fælles forløbet for Industri og Global Forretningsudvikling. På 

kandidatdelen følges specialiseringen Strømnings- og Forbrændingsteknik (FACE).  

De tre uddannelser er valgt ud fra et kriterium om forskellighed, og repræsenterer henholds-

vis kombinationen ingeniørvidenskab/æstetisk videnskab; ingeniørvidenskab i klassisk 

forstand og naturvidenskab. Antagelsen bag dette valg er, at hvis uddannelsens kundskabs- og 

kompetenceprofil præger metoden i afgørende grad vil disse ret forskellige uddannelser qua 

den fagspecifikke forskellighed gøre det muligt at indfange dette. Den omvendte slutning, 

dvs. at der kan generaliseres fra metodens anvendelse i en af disse kategorier til dens an-

vendelse på ’lignende’ uddannelser, gøres ikke gældende. 

Fælles for alle tre uddannelser er at projektet indgår som et af to delelementer i det 

uddannelseselement der betegnes projektenheden. Det andet delelement er de såkaldte 

projektenhedskurser (PE-kurser), som indholdsmæssigt orienterer sig mod projektnhedens 

teorier og metoder. Den sidste del af et semester udgøres af studieenhedsurserne (SE-kurser).  

I Rammestudieordningen beskrives de to kursusformer således:  

”Formålet med SE-kurserne er at give de studerende faglig kompetence inden for 

grundfag og emner, der er centrale for uddannelsen. Derfor eksamineres disse 

kurser ved særskilte SE-prøver. PE-kurserne er direkte rettet mod projektarbejdet 

og skal fungere som støttende til projektarbejdet, hvor det viser sig at være 

nødvendigt”(RSO-2007:22).  

Omfanget af hhv. projekt, PE-, og SE-kurser fremgår af studieordningerne. Fælles for alle 

uddannelser er at projektet omfangsmæssigt (målt i ECTS) er det største enkeltlement, men 

med betydelige variationer. Således er forholdet mellem hovedprojekt
10

 og PE-kurser på 

A&D 4 semester 21/8 ECTS, mens det på Industri 4 semester er 14/11 ECTS og Mat2 15/4. 

(A&D-SO-B-2007; I/E-SO-B-2005; MAT-SO-2007) 

På hver uddannelse iagttages hver ledeforskel/tema fra tre iagttagelsespunkter: 

Uddannelsens studieordning, Interview med nøglepersoner samt interview med studerende.  

Studieordning- og vejledning 

Studieordningen for de 6 aktuelle semestre er læst gennem de 3 ledeforskelle, for at se om og 

i givet fald de temaer, som ledeforskellene anslår, iagttages/tematiseres i uddannelsens 

programmer. 

Nøglepersoner 

Der er gennemført et interview med en nøgleperson fra hvert uddannelsesområde. I inter-

viewet vedrørende matematik deltog dog to. Fælles for de fire informanter er, at de har haft en 

fremtrædende rolle i formuleringen af de respektive uddannelser, hvad angår såvel ide, form 

og indhold. Deraf betegnelsen nøglepersoner. 

Interviewene retter sig både mod uddannelsen i meget bred betydning og dens anvendelse 

af projektmetoden. Det er altovervejende sidstnævnte der inddrages her. I forhold til 

                                                 
10

 På A&D består projektenheden af hhv. hovedprojekt og miniprojekt. 
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projektmetoden anlægges følgende ledeforskelle: metodens anvendelse og karakteristika, 

problembegrebet, eksemplaritet og deltagerstyring. Ved interviewene anvendes de didaktiske 

begreber. Der er således i modsætning til studenterinterviewene ikke foretaget yderligere 

operationalisering af disse. 

Interviewene er udskrevet i deres fulde udstrækning, og varede 1½-2½ time. 

Studenterinterviews 

Der er gennemført 12 interviews efter nedenstående matrix. Betegnelsen angiver semester 

samt interviewets identifikationsnummer på lydoptagelserne.  

 

Uddannelse Arkitektur & Design Energi/industri Matematik
11

 

4. semester A&D4-0021 

A&D4-0022 

E4-0009 

E4-0016 

MAT2-0011 

MAT2-0018 

8. semester A&D8-0010 

A&D8-0013 

E8-0017 

E8-0023 

MAT6-0019 

MAT6-0020 

 

Interviewene blev gennemført som gruppeinterviews og struktureret efter de teorigenererede 

ledeforskelle. Da forskningsprojektet ikke er interesseret i at henregne udsagn til personer, 

men udelukkende i at iagttage, hvordan kommunikationen iagttager de anslåede temaer, er der 

ikke gjort forsøg på at identificere, til hvem et givet udsagn kan henregnes.  

Interviewene var af ca. ½ times varighed. De blev optaget og lyttet igennem. Passager som 

relaterer sig direkte til ledeforskellene blev udskrevet i kondenseret form. Ved kondense-

ringen er lagt vægt på de betydningsbærende ord i forhold til sagsdimensionen. Kondenserin-

gen betyder, at et sagsforhold komprimeres både sagligt (gentagelser, nuanceringer undlades), 

tidsligt (sagforhold, der tages op flere gange samles under et) og socialt (der skelnes ikke 

mellem, hvem der siger hvad). De udsagn, der anvendes som eksempler inden for hvert at de 

temaer/kategorier som kan konstrueres inden for en given ledeforskel genfindes i lydfilerne 

og udskrives fuldt ud.  

 

Kondensat (A&D 8 0013, 14 min ff.):  

Fordeler efter interesse hvis vi kan. Vi har en hensigt som vi gerne vil leve op til. Gerne to på 

alle opgaver: en der er god til det, og en som dårlig eller som gerne vil lære mere.  

 

Ordret gengivelse (A&D 8 0013, 14 min ff.) 

Spørgsmål: Hvordan fordeler I opgaverne.  

Svar: Pr interesse hvis man kan. Vi har snakket om vi gerne vil have eller vi har sådan en 

hensigt som vi gerne vil have virkeliggjort med at der er to på stort set alle opgaver hvor der 

er en der er god til det og en der er enten dårlig til det eller gerne vil lære mere om det 

 

Alle citater, der indgår i denne tekst, er efterfølgende genfundet i lydfilerne og udskrevet 

ordret. Citaterne er udvalgt ud fra kriteriet at de i kort og klar form skal være illustrative og 

repræsentative for det pågældende standpunkt. 
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 Semesterbetegnelserne på matematik svarer ikke til det semester den studerende er på i sit forløb. Dette 

hænger dels sammen med at basisårets semestre ikke tælles med. MAT2 er således 2 semester på den del af 

matematikstudiet som ligger efter basisåret, og dermed 4 semester, hvis den studerende påbegynder MAT1 

umiddelbart efter basisåret. MAT6 er uddannelsens specialesemester, og svarer således til 10 semester. For 

overblik over uddannelsens struktur henvises til MAT-SO-2007 
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Analysen er baseret på iagttagelse af kommunikationens sagsdimension, dvs. iagttagelse af 

hvad der betegnes, inden for en given ledeforskel. Eller med andre ord, hvilke forskelle 

informanterne knytter til en given ledeforskel. Endvidere konstrueres i videst muligt omfang 

forslag til hvorfra der er iagttaget/ med hvilket perspektiv/med hvilken systemreference, der 

er iagttaget. En given informant kan således iagttage metoden med såvel uddannelsen som 

arbejdsmarkedet eller informantens personlige synspunkt, som referencepunkt, og vil da 

kunne iagttage noget forskelligt. 

Med den systemteoretiske ramme, der er valgt som analytisk blik for såvel teoretisk 

beskrivelse af metoden som for analyse af interviews, ses et interview som et socialt system. 

Interviewet beder informanterne iagttage og tematisere deres iagttagelser af de aktuelle 

temaer, og de herved fremkomne kommunikative bidrag henviser specifikt til interviewet som 

socialt system; ikke til deltagerne som mennesker eller projektet, som det aktuelt udfolder sig 

for gruppen. Der forudsættes således ikke overensstemmelse mellem hvad der tematiseres i 

interviewet og hvad en eventuel iagttagelse af projektets kommunikation, herunder 

projektrapporten, vil frembringe af informationer. Hvert af disse sociale systemer (interviewet 

og projektet) emergerer efter deres egen interne logik, og kan derfor ikke forventes at være 

identiske, selv om betydelige sammenfald på den anden side heller ikke kan udelukkes.  
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Iagttagelser af projektmetoden 

De 3 uddannelsers anvendelse af projektmetoden struktureres i det følgende temamæssigt 

inden for nedenstående 4 hovedtemaer 

Hensigt 

Eksemplaritet 

Problembegrebet 

Deltagerstyring 

 

Inden for hvert tema struktureres fremstillingen af de 3 iagttagelsespunkter: 

Studieordning 

Interview med nøglepersoner 

Studenterinterviews 

Hensigt 

Studieordningerne 

Fælles for alle studieordningerne er, at de formulerer både formål og mål for projekt-

enhederne. Ganske tilsvarende kursusundervisning formuleres altså en række semester-

specifikke uddannelsesmæssige mål, som de studerende skal kunne indfri efter afslutning af 

projektenheden (projekt + projektenhedskurser). Målbeskrivelserne kan ses som en – mere 

eller mindre generel – konkretisering af formålet, og danner grundlag for bedømmelse af de 

studerendes præstation. Ud over de fagspecifikke mål anses projektmetoden som helt central i 

forhold til at muliggøre indfrielse af de almene kompetencer, der er beskrevet i den fælles 

rammestudieordning for alle uddannelser ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabe-

lige Fakulteter ved AAU. Der er tale om følgende almene akademiske og professionelle kom-

petencer: ræsonnements-, lærings-, innovations-, problemanalyse-/problemløsningskompeten-

cer, samt kommunikations- og samarbejds- og ledelseskompetencer. (RSO-2007) 

For A&D’s 4. semester er temaet for semestrets hovedprojekt
12

 'Bygning og bebyggelse”. 

Projektet  

”beskæftiger sig med en bybygningsmæssig og arkitektonisk bearbejdning af en 

bebyggelse samt et integreret arkitektonisk design af en bygning. Der lægges vægt på, at 

der er tale om et sammenhængende design og at der reflekteres over designprocessens 

forskellige faser” (A&D-SO-B-2007). 

Projektenhedens formål er: 

”at give den studerende generel teoretisk viden om byens rumlige og arkitek-

toniske skalaer, dens bebyggelser og arkitektur; 

at træne den studerendes skitseringsmæssige og designmetodiske færdigheder i 

relation til udformning af bebyggelser og byggeri; 
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 Der udbydes to alternative miniprojekter, som de studerende kan vælge mellem (valgfag), men som ikke har 

relevant for dette projekt. 
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at give den studerende grundlæggende viden om og praktiske færdigheder i 

projektudvikling i den bygningsmæssige skala med vægt på det æstetiske, det 

funktionelle og det byggetekniske indhold”. (A&D-SO-B-2007) 

Temaet for A&Ds 8. semester er temaet for hovedprojektet ”Arkitektonisk form, rum og 

energibevidst design”. Projektenhedens formål er at gøre  

”den studerende i stand til at forstå, analysere og anvende arkitektoniske og tek-

niske discipliner i den integrerede designproces og herigennem at designe en 

bygning. Gennem arkitektonisk design og formgivning af en bygning lægges der 

vægt på interaktionen mellem de arkitektoniske elementer som rum, form, æstetik, 

funktionalitet, livsstil, socialt samspil, energi-, miljø- og klimatekniske og kon-

struktive løsninger, som indgår i bygningens udformning.” (A&D-SO-K-2007) 

Temaet for projektenheden på Industris/Energitekniks 4 semester er ”Procesdesign” og forålet 

er at  

”De studerende skal opnå forståelse for sammenhængen mellem funktion, 

materialevalg, udformning og fremstilling af et industrielt produkt på baggrund af 

dets anvendelse og styktal. 

De studerende skal opnå forståelse for hvordan en proces styres, overvåges og 

verificeres. 

De studerende skal opnå forståelse for design af industrielle procesmaskiner og 

procesanlæg”. (I/E-SO-B-2005). 

Temaet for projektenheden på Energitekniks 8. semester, på retningen for strømnings- og 

forbrændings teknik, er ”Transport processer”. Projektenhedens formål er:  

”At give forståelse for transportprocesser i energimæssig impuls, energi og masse, 

i en eller flere faser”. (I/E-SO-K-2005) 

Temaet for MAT2 er “Kommunikation over støjfyldte kanaler”, og formålet er at  

”give den studerende en forståelse for nogle af de væsentlige matematiske model-

ler, som bruges inden for informationsbehandling” samt ”at opøve de studerendes 

kompetencer at forstå og formidle den tankegang og de ræsonnementer, som 

anvendes inden for kodnings- og informationsteori”. (MAT-SO-2007) 

På MAT6 skrives speciale. Studieordningen anfører under formålsbeskrivelsen, at specialet  

”gennemføres som problemorienteret projektarbejde, hvor projektets problem-

tilling kan sigte mod, at den studerende udvikler  

enten specialistforståelse inden for et eller få udvalgte elementer i det faglige felt  

eller bredere indsigt i feltet hvad angår såvel dets teorier og metoder samt centrale 

elementer og disses indbyrdes sammenhænge  

eller kompetencer som på relevant vis supplerer og udbygger den aktuelle 

kompetenceprofil” (MAT-SO-2007) 

Fælles for alle studieordninger er, at projektenhedens mål udelukkende beskriver projekternes 

uddannelsesmæssige hensigt. Og at denne hensigt beskrives tematisk og uden indholds-

specifikke begreber. 
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Nøglepersoner 

De tre nøglepersoner beskriver også projekterne med uddannelsen og deres undervis-

ningsmæssige ydelse som referencepunkt. 

På A&D fremføres det at lære at give form, som en helt grundlæggende kompetence. Men 

samtidig skal formgivningskompetencen materialiseres i forhold til hvad nøglepersonen 

betegner som formgivningsprocessens ikke formmæssige ”imperativer”; fx komfort, inde-

klima, brandsikring. Nøglepersonen eksemplificerer denne balance mellem form og projektets 

andre faglige dimensioner. Dette ved at beskrive et mislykket projekt, hvor den studerende 

udelukkende har forfulgt personlige interesser for udforskning af nogle ekstremer på det 

formgivnings- og materialemæssige område, men undladt at reflektere konstruktionen i 

forhold til andre formgivningsmæssige imperativer. 

”[…], jeg synes der er en sund afvejning, det er ikke bare form for formens skyld 

eller at man i det her tilfælde - kulfiber helt ud til det ekstreme - det synes vi ikke, 

vi har jo stadigvæk en faglig profil, som på en eller anden måde skal være på 

plads og der siger vi jo, at på bachelorniveau skal man have de basale faglige 

kvalifikationer og på master kan man så ligesom dyrke en særinteresse eller en, 

men det er stadigvæk sådan, at vi siger, at jamen det skal jo kunne hænge 

sammen, det skal konceptuelt hænge sammen og det skal også, det skal jo kunne 

have sin gang på jorden, altså det kan jo ikke være fuldstændig syret”. (NP-

A&D:23) 

Kritikken af projektet går ikke på at grænsen for det mulige afsøgt, men at den konstruktion, 

som er omdrejningspunkt for projektet, ikke er afvejet i forhold til det element uddannelsens 

samledes kompetenceprofil, som vedrører realisering af et formgivningsmæssigt objekt i en 

konkret kontekst uden for uddannelsen.  

Med begreber fra genbeskrivelsen kan man sige, at kritikken går på, at den projektspeci-

fikke hensigt har udviklet sig på en måde, så projektet har løsrevet sig fra og er kommet 

modstrid med dets uddannelsesmæssige hensigt. 

Også på Energiteknik er det tydeligt, at projekterne anskues ud fra, om de yder relevant 

bidrag til uddannelsens hensigt. Eksempelvis: 

”Syvende semester projektet er et projekt, hvor man lærer metoder, det vil sige, 

altså der er de heller ikke enormt innovative, for der er der nogle helt konkrete 

problemstillinger, hvor man siger, at det er sådan noget her og I skal bruge de og 

de metoder, det er simpelthen ren og skær metode, ikke.” (NP-Industri/energi:9) 

Og med et tydeligt krav om progression: 

”Det [projektets faglige niveau, tbk] er et af de steder, hvor vi går ind og er 

forholdsvis kritiske, for det skal være, ja det kan ikke nytte noget, at man mest 

bruger det man lærte på tredje semester eller sådan et eller andet, altså der skal 

man ligesom vise, at man behersker de avancerede metoder og teknikker, i hvert 

fald på brugerniveau.” (NP-Industri/energi:11) 

Også dette interview tematiserer projektets specifikke hensigt på en måde som antyder, at der 

også her lægges vægt på at sikre, at den uddannelsesmæssige hensigt forbliver tydelig i pro-

jekterne, altså at undgå at den projektspecifikke hensigt overskygger den undervisnings-

mæssige hensigt: 
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”Ja altså det har vi, altså vi har masser af virksomheder, som kommer med masser 

af forslag til alle semestrene. Og vi gør som regel det, at vi præsenterer de stude-

rende for alle de her forslag og laver et lille katalog med de forskellige forslag, 

hvor de er løseligt beskrevne og så vælger de. Altså vi vil jo helst, altså de forslag, 

der kommer i de kataloger er nogen, der har været igennem, hvad skal man sige 

vores filter. Altså det er nogen vi siger, her er der noget at komme efter, det er en 

relevant problemstilling i forhold til temaet, vi forventer at kunne arbejde med et 

rimeligt niveau, altså til at bestå på det her problem osv. Og så tager vi en snak 

med virksomheden inden og fortæller lidt om, hvordan vi forventer at tingene 

kører. Altså hvis det nu kommer til at koste nogle penge osv. Hvad målet er, netop 

det her, at de skal forvente, at de studerende drejer projektet i en anden retning, så 

det er rent faktisk de studerende, der bestemmer, og ikke virksomheden” (NP-

Industri/energi:13) 

På matematik er det de betydelige bindinger på uddannelsesindholdet, og dermed på både 

studieordningens målbeskrivelser og projekttemaer. Dette beskrives som en følge af, at 

uddannelsen har forpligtet sig på at kvalificere til undervisning i gymnasiet.  

”Det er i øvrigt også i et vist omfang fremprovokeret af ydre faktorer. Fordi vi har 

kæmpet med ministeriet i forhold til undervisningskompetencer, hvor de skal have 

det og skal have det og skal have det og det skal mingeleres ind og det skal 

fremstå klart, jamen de har haft det der og der og der. […] Ja så de [projekterne, 

tbk] tilgodeser de der eksterne krav og på det punkt, der må det være væsentlig 

anderledes end det er på andre studier. […] Ja for det betyder, at alle de her pinde, 

de skal jo passes ind på de tre semestre på overbygningen, der skal det hele være 

inde, for man kan ikke lægge noget over i kandidatuddannelsen, for når folk netop 

skal have muligheden for at være tofags bachelorer og få kompetencer i to fag, så 

hvis de vælger at læse hovedfag inden for et andet område, så skal det være 

sikret” (NP-Mat:4) 

Den projektspecifikke hensigt tematiseres i dette interview på en måde som gør det tydeligt, 

at de projektspecifikke mål og projektets tema udelukkende tjener til at gøre matematikken 

konkret. Der tales således om eksemplariske eksempler (NP-Mat:6) og om at give den meget 

abstrakte matematik konkrete udtryk: 

”[…] altså nej den overordnede problemformulering, den hedder jo dynamiske 

systemer og så er der så de her eksempler på, ja tage ind som eksempler […] det 

virker på den måde, at det er nemmere at tænke det, hvis man forestiller sig de 

her, nåh ja i det her år er der rigtig mange sneharer og lodserne formerer sig 

meget, fordi der er meget at spise og til næste år så æder de alle sneharerne, nå 

men så bliver der færre lodser og det kan de godt se for sig.” (NP-Mat:10) 

Studenteriagttagelser 

Det er i alle studenterinterviews tydeligt, at projekterne er kendetegnet ved en klar hensigt, og 

at hvert projekt ofte rammesættes af flere hensigter.   
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Projektets hensigt beskrives således som  

At lære  

”Det er jo ikke noget med, at vi skal konstruere noget, altså for os der er projektet 

jo noget med udredning, det er noget med at lære så meget som muligt om det 

emne vi nu skriver projekt om” (MAT2-0011, men også fx MAT6-0019; E4-

0009) 

At indfri undervisningsmål  

”En god udfordring må ligesom være noget, der sætter nogle krav og noget der 

inddrager det stof, som det er meningen vi skal arbejde med på det her semester”. 

”Det skal opfylde studieordningen så det hvert fald er muligt at bestå” (E8-0017, 

men også fx E4-0016; MAT2-0011, A&D8-0013) 

At løse et problem 

”Altså det er nogenlunde givet ud fra det der emne i projektkataloget, altså vi har 

fået nogle plastspænder, som vi skal kigge på og de har så nogle problemer med 

dem, at de bryder forskellige steder og så skal vi så prøve at udbedre de skader der 

sker, så på den måde er det givet, men ikke sådan på skrift eller noget, vi skal selv 

sådan ind fuldstændig at fastlægge det og formulere det” (E4-0009 men også fx 

A&D8-0013; E4-0022; E8-0023) 

Der er ikke tale om enten/eller kategorier i den forstand at den projektorganiserede under-

visning udelukkende beskrives gennem én af disse tre hensigter. Således nævner studerende 

fra matematik at projektet indrammes af en konkret problemstilling, men samtidig er det 

tydeligt at det ikke er den specifikke problemstilling, der driver projektet: 

”Jeg tror det mest vigtige ved det, det er de værktøjer man lærer til at angribe 

problemstillingen, det er ikke sådan så meget selve problemet”. ”Det er tanke-

gangen og tilgangen, altså det er teknikker og værktøjer meget mere end det er det 

konkrete, det kan man reelt set ikke bruge til noget” (MAT6-0020) 

På A&D og Energiteknik tildeles det konkrete projekt større opmærksomhed.  

En af grupperne fra Industri/Energi siger således, at de konkrete teorier og metoder er valgt  

” […] fordi, at så skulle vi gerne nå frem til verdens bedste plasticspænde i sidste 

ende, så det er styret af formålet”(E4-0009) 

I et interview fra A&D udtrykkes det således:  

”Altså vi har jo heller ikke, som mange af de andre studieretninger, mange enkelte 

fag som man går til eksamen i, altså projektet er vores studie, så hvis vi ikke har 

det, så har vi ikke særlig meget faktisk, så det skulle gerne kunne bruges […] 

Altså på det her projekt er det nok relevansen i forhold til, at der lige er blevet 

nogle nye krav, altså inden for miljøområdet” (A&D8-0013) 

Samtidig er det klart, at også i de projekter, hvor der refereres eksplicit til projektets konkrete 

indhold er det uddannelsen og det aktuelle semesters mål og temaer, som er det primære 

orienteringspunkt for bestemmelse af projektets hensigt. Alle 12 interviews refererer således 

eksplicit til uddannelsen på en måde som viser, at dennes programmer i form af studie-

ordninger, semesterbeskrivelser, projektkataloger mv. iagttages og benyttes som retnings-

givende forskelle i projektets løbende bestemmelse af sig selv:  
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”Forstået på den måde, at det ikke er vigtigt, at det lige er et spænde selvfølgelig, 

det er mere det vi gør ved det. Der et det jo igen det der, at man opfylder sin 

studieordning, så man rent faktisk lærer noget man kan bruge fremover” (E4-

0016).  

 

”Det er også derfor vi opstiller de der læringsmål, altså en stor del af det, det er jo 

selve processen og produktet er jo så bare noget der følger med, så længe vi er 

under uddannelsen i hvert fald” (A&D4-0021) 

Projekterne opererer med andre ord tydeligt med en dobbelt hensigt, hvor indfrielse af den 

konkrete hensigt dels bliver et mål i sig selv, dels et medium for læring. Projekterne ramme-

sættes med andre ord tydeligt som undervisning/ medier til læring. 

Også projekterne på matematik opererer med en dobbelt hensigt, om end den projektspeci-

fikke hensigt tildeles mindre betydning end på A&D og Industri/Energiteknik. Sådan som de 

beskrives i interviewene synes projekterne på matematik i højere grad at handle om at 

udfolde, udrede et givet tema/område i matematikken med henblik på at lære mest muligt om 

dette tema uden at dette skal lede frem til andre former for resultat end netop viden. Det 

projektspecifikke tema nedtones i en grad så det tydeligvis er matematikken og de relaterede 

matematikkundskaber som er centrale. Et muligt anvendelsesperspektiv tematiseres enten slet 

ikke (MAT2-0018, MAT6-0020), eller som en fremtidig mulighed uden for det konkrete 

projekt. Projektet orienterer sig altovervejende om én hensigt, nemlig at lære noget som er 

uddannelsesmæssigt relevant 

”Det er godt nok ikke særlig meget anvendt det vi har. Nej men man føler 

alligevel, at det her er ikke noget man bare sidder laver fordi vi synes det er sjovt 

at regne beviser. Nogle gange så er det jo måske, at det her kan bruges til et eller 

andet enten til nogle differentialligninger til at beskrive et eller andet i praksis. Ja 

så der har vi altid nogle modeller at binde det op på. Firefarvning af landkort på 

basis og sidste semester var det, hvordan ræve spiser harer i et lukket system og 

nu er det, hvordan vi kan sende beskeder via nettet eller dekode DVD film, så de 

ikke laver fejl, så der kommer striber på skærmen”. ”Vi får sådan et touch af 

virkelighed, men den er bare aldrig i nærheden af os” (MAT2- 0011) 

Diskussion af temaet hensigt 

Projekternes formål defineres både i studieordningerne, nøglepersoninterviewene og studen-

terinterviewene entydigt med uddannelsens kundskaber og kompetencer som referencepunkt. 

Projekternes ydelse er med andre ord først og fremmest at bidrage til at indfri uddannelses-

mæssige intentioner. Projekter skal altså ikke ses som et alternativ til undervisning, men som 

én blandt mange organisationsformer. Derfor giver det i denne sammenhæng en mere præcis 

beskrivelse af gældende praksis, at definere projektarbejdet som en undervisningsmetode 

inden for almendidaktikken frem for en særdidaktik/alternativt didaktik. Den måde projek-

terne udfolder sig på tones i høj grad af den specifikke uddannelseskontekst (uddannelse, 

semester, studerende), hvilket understreger at der ikke kan tales om én rigtig projektmetode, 

men om kontekstspecifikke variationsformer af en generel metode beskrevet i almen-

didaktiske termer. 
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Projekternes dobbelte hensigt 

Udover den uddannelsesmæssige hensigt har projekterne en hensigt som knytter sig til det 

aktuelle projekts konkrete tema eller problemstilling. 

Ser man på projektrapporterne gælder, at de udelukkende tematiser den projektspecifikke 

hensigt. Eksempelvis fra projektgruppe P24 på Industris 4 semester: 

”Formålet med projektet er at forbedre et hoftespænde, samt at designe proces-

linien til fremstillingen [….] Det færdige spænde skal opfylde kravspecifikationen 

[som er fremkommet gennem en forudgående analyse, tbk] og fremstilles i 

plastsprøjtemaskine”   

Men det rapportmæssige fokus på projektets konkrete hensigt betyder altså ikke, at de 

studerende ser det som projektets primære hensigt. Dette udfoldes i afsnit 6.2 som handler om 

eksemplaritet. 

De virkelige problemer 

Der er tydeligvis ingen hensigt om, at projekterne skal bidrage til bearbejdning af det der i 

dele af den klassiske reformpædagogik og meget tydeligt i 1970’ernes projektmetode kaldes 

virkelige problemer, forstået som problemer som defineres og optræder uden for uddannelses-

systemet. Problemerne optræder i alle tilfælde som didaktiske problemer i betydningen 

problemer, som er bearbejdet (udvalgt, formuleret, tilpasset) med det konkrete uddannelses-

element som reference. Selv på Industri/energiteknik, hvor projektets specifikke indhold tager 

udgangspunkt i et praktisk/vidensmæssigt problem uden for uddannelsessystemet, er det 

tydeligt at projektets primære hensigt ikke er at løse dette problem for rekvirenten, men at 

tjene en uddannelses- og undervisningsmæssig opgave. Dette understreger, at projekter ses 

som en variationsform af undervisning, og dermed som et organiseringsprincip/en metode.  

En enkelt reminiscens af den oprindelige forestilling om, at uddannelsen kan bearbejde og 

måske endda formulere løsningsforslag til virkelige problemer ses i studievejledingen for 

basisåret, hvor der tales om at projekter beskæftiger sig med reelle problemer/problemstillin-

ger, dog med den opblødning i fht. 70’ernes projektmetode, at der ikke stilles krav om at 

problemet rækker udover det aktuelle fagområde (TNB-SV-2007:17 ). 

I Keiding 2007 etableres et modspil til den klassiske reformpædagogiske forestilling om 

sammenhæng, i betydningen lighed mellem skole og ikke-skole. Der argumenteres med afsæt 

i Luhmanns systemteori for, at det hverken er muligt eller didaktisk meningsfuldt at søge at 

importere ikke-skole problemstillinger i deres fulde kompleksitet i skolen. Uddannelse funge-

rer efter andre rationaler og logikker end ikke-skolen, og præmissen er dermed differens 

mellem skole og ikke-skole, eller mellem uddannelse og alt andet snarere end enshed. 

Rationalerne bag det at forbedre et produkt vil på uddannelsen være, at det bidrager til 

relevant læring – altså en undervisningsmæssig ydelse – mens det for virksomheden uden for 

skolen måske snarere vil være forbedret produktion og/eller indtjening. Ser man på den 

herværende rapports beskrevne undervisningspraksis og de begreber der knyttes på denne, 

synes det differensteoretiske alternativ mere egnet til at beskrive den aktuelle praksis.  

Konvergente og eksplorative projekter? 

Ser man nærmere på målbeskrivelserne, synes de at antyde en forskel i de mål der skal indfris 

gennem projekterne og dermed med en vis sandsynlighed også forskelle i projekttyper. 
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Forskellen synes at ligge mellem matematikuddannelsen og de to andre, og måske endda 

primært mellem matematikuddannelsens første semestre og de øvrige 5 semestre der iagttages 

her i rapporten.  

Den mulige forskel kommer til udtryk gennem de udsagnsord, der benyttes i mål-

eskrivelserne. Eksempelvis: 

 udforme forslag til…; løse grundlæggende arkitektoniske og byggetekniske pro-

blemstillinger, designe en bygning med arkitektonisk kvalitet (A&D-SO-B-2007) 

 udvikle løsninger …; formgive bygninger med væsentlig arkitektonisk kvalitet og 

gennemført funktionalitet i forhold til specifikke bygherrer og brugergrupper; 

(A&D-SO-K-2007) 

 redegøre for et produkts fremstilling og konstruktion…redegøre for valg af … 

dokumentere en konstruktion .. (I/E-SO-B-2005) 

 optimering af et system/maskine/komponent/proces, der er central 

 for problemets løsning. (I/E-SO-K-2005)
13

 

 

På A&D og på Industri/energiteknik synes projekterne at orientere sig mod både læring/op-

fyldelse af uddannelsesmæssige krav og formulering af konkrete svar/løsningsforslag i 

forhold til et konkret design, et konkret produkt.  

Projektet synes med andre ord – på trods af at det løbende producerer nye spørgsmål, som 

måske/måske ikke afklares gennem projektet, at konvergere mod ét blandt flere mulige svar; 

fx et forslag til produktionsproces for et bedre spænde (E4-0009 & 0016) eller et forslag til et 

konkret byggeri som indløser både energi- og designmæssige krav (A&D8-0013). 

Ser man på de formuleringer som anvendes i målbeskrivelsen for Industri 4. semester, er 

det vanskeligt at se det åbne udfaldsrum, som kendertegner projekter og som bidrager til at 

adskille dem fra en opgave. At redegøre for et produkts fremstilling og konstruktion og at 

dokumentere en konstruktion synes ikke at åbne for mange muligheder. Der synes således at 

være nogle endog meget bundne elementer i disse projekter, hvilket også antydes i inter-

viewene. Samtidig antyder især studenterinterviewene en vis åbenhed i udfaldsrummet. 

Denne kan som nævnt ikke identificeres i målbeskrivelsen, men antydes i begrundelsen for 

projektenheden og i indholdsbeskrivelsen. eksempelvis gennem formuleringer som  

”Der designes en eller flere maskiner/mekaniske systemer i forbindelse med en 

udvalgt proces. Det er i den sammenhæng væsentligt at formulere problem-

stillingen således, at den innovative del af designarbejdet får en fremtrædende 

rolle.”  

og  

”gennem konstruktion af en proceslinie kunne sandsynliggøre en realistisk metode 

til industriel fremstilling af et, eller dele af, et produkt.” (I/E-SO-B-2005).  

Ser man på rapporterne er det tydeligt, at de er endog meget forskellige, og at såvel det 

konkrete indhold som udfaldsrummet er ganske åbent, trods beskrivelserne. 

Der er således snarere tale om, at beskrivelsen af projektet tydeliggør, at projektet er 

faseopdelt, og at beskrivelser af produktet går forud for design af mulige proceslinjer. Det kan 

dog undre, at tematisering af det innovative og design af en mulig proceslinje ikke indgår i 

                                                 
13

 Studieordningen indeholder ikke en målbeskrivelse, men er bygget op omkring formålsbeskrivelse og 

indholdsbeskrivelse. Uddraget stammer fra indholdsbeskrivelsen 
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målformuleringen og dermed i bedømmelsesgrundlaget, men udelukkende rammesætter 

denne. At projekter ses som faseopdelte forløb ses tydeligt hos fx Gaudig (1971: 101) og 

Kerschensteiner (1971: 82). 

Man kan på baggrund af interviewene overveje om matematik i et eller andet omfang 

opererer med en mere eksplorativ og divergent projekttype, end de øvrige uddannelser. Et af 

interviewene udtrykker det således:  

”Vi har som sådan ikke noget vi arbejder hen imod. Vi tager relevante ting som er 

interessante og sætter os ned og forstår” (MAT6-0019).  

Et andet beskriver i tråd hermed matematik som et område, hvor man opdager feltet gennem 

mødet med mange dele (MAT2-0018).  

Også interviewet med nøglepersonerne antyder, at projekternes specifikke indhold ses som 

”et incitament til at skrive en afsindig masse konkret matematik” (NP-Mat:6, 10). Med disse 

beskrivelser synes matematikprojekterne at have visse elementer fra emneundervisning: det 

handler om at udfolde et – her dog ganske tydeligt specificeret – emne, og det kan så gøres på 

en måde, hvor de studerende vælger ”at gå meget langt med dem eller de kan vælge lige til nød at 

få det overstået” (NP-Mat:14).  

Ser man på projektrapporterne synes den antydede forskel mellem konvergerende og 

eksplorative projekter også at kunne identificeres her, dog for matematisk vedkommende med 

nogle nuancer som ikke indfanges i det her anvendte empiriske materiale. 

Projekterne på både A&D og Industri/Energiteknik synes både for 4. og 8 semesters 

vedkommende at have en udpræget konvergent karakter. Noget skal beskrives, forstås og 

formgives; et spænde, en proceslinje, en bygning, en model. Men der er ikke nødvendigvis 

tale om hvad Laursen (1994) betegner som problemløsende projekter. Der kan også være tale 

om snarere at formulere nye muligheder, nye forslag (en anden måde at fremstille et nyt eller 

kendt produkt på en anden måde, at udforme et energivenligt hus eller løse en bebyggel-

sesmæssig opgave). Både den konvergente karakter og den tydelige faseopdeling ses i 

interviews (fx I/E40009; A&D40021) og rapporter fra disse uddannelser. Projektstrukturen 

minder dermed om den, der med fisken som metafor, er beskrevet i Fisker & Keiding (2002).  

På matematiks 4 semester antyder både interviews og rapporter
14

 at der er tale om den type 

af projekter, som jeg ovenfor betegnede som eksplorative projekter. Der er tale om projekter, 

som udfolder en tematik, som nok er aktuel uden for matematikken, nemlig kommunikation 

over støjfyldte kanaler, men på en måde hvor det tydeligvis ikke handler om at komme frem 

til svar på et konkret spørgsmål, men om at beskrive og analysere dette tema både i bredden 

og i dybden.  

Billedligt synes projekterne snarere at skulle beskrives gennem en træ-metafor, hvor hvert 

tema kan forgrene sig i undertemaer eller afsluttes og en ny gren tages op. 

Det afsluttende semester, MAT6, byder på både eksplorative og konvergente projekter fx  

                                                 
14

 MAT2-projekter (2007). Aalborg: Aalborg Universitet, Institut for Matematiske Fag. Projekterne fremstår 

gennem rapporterne som emneprojekter og omhandler i overensstemmelse med SO alle kodningsteori. Fælles er 

at de alle indledes med entropibegrebet, som udgør et grundlæggende begreb i forhold til at beskrive støjfyldt 

kommunikation. Rapporterne behandler alle forskellige former for kodning og typer af kodning, men de enkelte 

elementer vægtes forskelligt, kommer i forskellige rækkefølge lige som fremstillingen varierer på tværs af 

rapporterne. 
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Eksplorativt 

”This thesis concerns choosability (also known as list colouring) of planar graphs”
15

.  

Konvergente 

“This thesis presents a model for the interpretation of RTR typing of DNA mixtures 

based on a multivariate distribution of peak areas”
16

 

”Målet med specialet var at vise sætning 1.2. Dette mål er opfyldt, og i slutningen af 

projektperioden er det lykkedes mig af vise nogle af resultaterne i [16] under svagere 

forudsætninger og dermed forbedre sætning 1.2”
17

 

Datamaterialet og de tilgængelige rapporter tillader dog ikke yderlig udfoldelse af dette tema.  

Eksemplaritet 

Begrebet eksemplaritet tematiserer spørgsmålet om, hvorvidt et projekts specifikke indhold 

åbner for generelle indsigter. Den tyske didaktiker Wolfgang Klafiki beskriver dette gennem 

en skelnen mellem undervisningens Inhalt og Gehalt (Jank & Meyer 1994:133), mens Stefan 

Hopmann benytter distinktionen Matter og Meaning (Hopmann 2007) 

Studieordningerne 

Det eksemplariske princip, og dermed at projekterne – uagtet deres konkrete indhold - skal 

bidrage til almene kundskaber inden for det aktuelle fagområde tematiseres kun i en af de her 

omtalte i studieordninger. I målbeskrivelserne for MAT6 anføres således at den studerende – 

uanset den valgte problemtype – skal kunne identificere, formulere og analysere den aktuelle 

problemstilling; på relevant måde kunne relatere problemstillingen til fagområdet, herunder 

redegøre for de valg der er truffet i forbindelse med afgrænsning af problemstillingen… 

(MAT-SO-2007). Men også i de øvrige uddannelsernes målbeskrivelser (afsnit 4.1) er det 

tydeligt, at de faglige kundskaber og kompetencer, som de studerende skal tilegne sig gennem 

projekterne, beskrives tematisk og formalt, dvs. uden specifik angivelse af med hvilket dette 

skal læres.  

Projekternes indhold må derfor, for at kunne indfri uddannelsesmålene, være eksemplarisk, 

men selve begrebet eksemplaritet tematiseres ikke eksplicit. 

 Det eneste det sker i er studieordningen og studievejledningen for INS-uddannelsernes fælles 

basisår: 

”Projektenhederne skal sikre, at de studerende gennem eksemplarisk projektarbej-

de opnår dybde i forståelsen af udvalgte områder af fagligheden, herunder dens 

relevante kontekst.” (TNB-SO-2007) 

 

”Ud fra det eksemplariske – et eksempel – opnår du kompetence som kan 

anvendes (overføres) på andre områder.” (TNB-SV-2007) 

                                                 
15

 Juhl, L. & Thomsen, C. (2007) Listefarvninger af planare grafer uden små kredse. Speciale. Aalborg: Aalborg 

Universitet, Institut for Matematiske Fag 
16

 Tvedebrink, T. (2007) Amplification of DNA mixtures. Missing data approach. Speciale. Aalborg: Aalborg 

Universitet, Institut for Matematiske Fag 
17

 Jacobsen, C.R. (2007). Knudelinien for Laplace-operatorens 2. egenfunktion. Speciale. Aalborg: Aalborg 

Universitet, Institut for Matematiske Fag 
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I betragtning af, hvor helt grundlæggende det eksemplariske er for at projekterne kan indfri 

deres uddannelsesmæssige opgave, lever begrebet en overraskende skjult tilværelse i 

uddannelsernes studieordning. Om det er fordi det er så indlysende, at det ikke behøver at 

blive tematiseret eller om det snarere er et begreb, som slet ikke optræder i tilknytning til 

projektmetoden på de pågældende uddannelser giver studieordningerne ikke noget svar på. 

Nøglepersoner 

For nøglepersonerne er forestillingen, om at uddannelsens projekter både kan og må være 

eksemplariske i forhold til det aktuelle fagområde helt grundlæggende: 

”Vi prøver jo at lave progression op i systemet ikke, så de når igennem nogle, 

hvad skal jeg sige, ja nogle temaer som er centrale for feltet, men de projektemner 

vi vælger ud er selvfølgelig ting som [ord mangler] en problemstilling i 

arbejdsmetoden, selvfølgelige er det det, det gør vi.” (NP-A&D:11) 

 

”…det [projektets konkrete indhold, tbk] fungerer som en appetitvækker i en eller 

anden forstand og som et eksemplarisk eksempel at hænge den der meget 

abstrakte matematik op på, hvad siger det her om?” (NP-Mat:6) 

 

”Ja og de ting man regner på, på en kran, er faktisk de samme ting, som man 

regner på, på en vindmølle, så længe man lader være med at tage det 

aerodynamiske med, så er det en eller anden høj stang der står der og skal bære en 

eller anden last og så skal man regne på nogle spændinger i det materiale.” (NP-

Industri/energi:3) 

Samtidig åbner den ene af nøglepersonerne for det tema, som ofte knyttes til projektmetoden, 

nemlig spørgsmålet om, hvorvidt de studerende kan identificere det almene i et konkret 

projekt. Med andre ord om de studerende, som jo i høj grad er dem som skal gennemskue det 

eksemplariske i et konkret projekt, er i stand til det undervejs i processen. 

”Ja det er sådan noget, der er enormt svært at se, når man sidder i uddannelsen. Vi 

har også tit snakket om, at vi kunne jo egentlig nøjes med at have nogle få fag, så 

kunne vi bare lave dem så generelle, at det hele var med i, men det er der ingen, 

der ville forstå, fordi det er sådan noget, når man så har været det hele igennem og 

har siddet med det i flere år og med sin ph.d. og alt sådan noget og kigger ned på 

det her, så kan man pludselig se, at det hele hænger sammen på kryds og tværs, 

men når man står dernede i moradset, det kan man simpelthen ikke se. Det 

perspektiv har man slet slet ikke.” (NP-Industri/energi:14) 

Studenterinterviews 

Hvad angår projektundervisning er en vinkel på eksemplaritet om projekterne ud fra 

undervisernes perspektiv kan åbne for mere generelle kundskaber, en anden hvorvidt de 

studerende kan foretage denne skelnen, eller om projektet udelukkende iagttages fra 

indholdssiden, dvs. med den specifikke hensigt som referencepunkt. 

Ser man på tværs af de 12 interviews er det tydeligt, at samtlige interviews tematiserer 

projektet som eksemplarisk undervisning. Ikke med betegnelsen eksemplaritet men gennem 

iagttagelser, som alle kan henregnes til forskellen specifik/generel. Eksempelvis. 
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”Jeg vil da gå så vidt og sige, at det er vigtigere for mig personligt at jeg lærer 

noget teori ved at arbejde med projektet end at jeg faktisk får løst det problem jeg 

arbejder med” (E8-0017) 

”Jeg er hvert fald ret bevidst om, at det jeg lærer i løbet af mit studie ikke er det 

jeg skal ud at bruge, hvis jeg skal ud at arbejde i erhvervslivet, der er ikke nogen, 

der er interesseret i at vide, hvad jeg ved om listefarvning af mærkelige grafer, det 

er de ligeglade med, det er teoretisk interessant, men i praksis absolut ikke 

interessant, men det, ja det lyder som en floskel, for det er blevet sagt så mange 

gange, men de kompetencer man får mens man kigger på de problemer og løser 

de ting, som man arbejder med, det skulle gerne være dem jeg skal kunne få 

udbytte af. Så måske en mere struktureret tankegang, måske evnen til at overskue 

lidt mere komplicerede problemer eller hvad ved jeg” (MAT6-0019) 

Også nogle af de citater, der er anvendt under temaet hensigt, berører temaet eksemplaritet. 

Eksempelvis når det i E4-0016 siges ”at det ikke er vigtigt, at det lige er et spænde selvfølgelig, det 

er mere det vi gør ved det”  

I A&D4-0021 gives udtryk for at ”produktet bare er noget der følger med”, selvom det 

samtidig understreges at produktet er vigtigt fordi det senere bidrager til at præsentere ens 

kompetencer over for en kommende arbejdsgiver. 

Diskussion af temaet eksemplaritet 

Det eksemplariske princip lever en overraskende skjult tilværelse i uddannelsernes 

studieordning, og at projekterne på alle 6 semestre må forudsættes eksemplariske antydes 

altovervejende af, at målbeskrivelserne benytter rent formale, og dermed indholdsuafhængige 

termer. Det er med andre ord ikke det specifikke indhold, men udelukkende hvad der skal 

læres gennem dette indhold, der tildeles plads i målbeskrivelserne. 

Går man derimod til interviewene er det tydeligt, at både nøglepersonerne og de studerende 

tillægger det specifikke projektindholds eksemplariske værdi afgørende betydning. Og at selv 

studerende på 4. semester har et, endog meget veludviklet, begrebssæt til at beskrive 

dynamikken mellem projektets konkrete problemstilling og indhold og dettes almene 

uddannelsesmæssige værdi, og dermed både blik og begreber for det eksemplariske princip, 

uden at dette udtryk dog anvendes. 

Et af de ofte fremførte kritikpunkter af projektmetoden knytter sig netop til det eksempla-

riske princip, og en antagelse om/en bekymring for, at de studerende ikke kan udlede/identi-

ficere det almene i det konkrete og at den tilegnede viden, dermed i uønsket høj grad knytter 

sig til det specifikke projekt som kontekst. 

Det at de studerende kan tematisere værdien og nødvendigheden af at indholdet er 

eksemplarisk, giver da heller ikke nogen sikkerhed for, at de vil kunne genkende, hvad 

Bateson vil betegne som det-ens-i-en-anden-kontekst, og dermed vide, at og hvornår den 

aktuelt tilegnede viden hensigtsmæssigt kan genaktualiseres. Det eneste interviewene peger 

på er, at de studerende ved at det projektspecifikkes uddannelsesmæssige værdi ligger i, at det 

tematiserer almene fag- eller områderelevante problemstillinger, kundskaber og færdigheder 
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Problembegrebet 

Problemorientering fremstår som et centralt begreb både i 1970’ernes projektdidaktik, og i 

projektundervisningen sådan som den beskrives i den såkaldte Aalborg-model. I forhold til 

sidstnævnte er dette blevet accentueret efter at projektbegrebet er trådt i baggrunden til fordel 

for betegnelsen The Aalborg PBL-model (fx Kolmos m.fl. 2004). 

Med udgangspunkt i problembegrebets centrale placering spørger interviewerne meget 

eksplicit til problembegrebet. Først dog et blik på, hvordan begrebet om problemorientering 

tematiseres i studieordningerne: 

Studieordninger 

I studieordningen for bacheloruddannelsen på A&D anvendes udelukkende begrebet 

problemstillinger. Der tales om blandt andet praktiske, basale, funktionelle, designmæssige, 

bybygningsmæssige, byggetekniske og sammensatte problemstillinger (A&D-SO-B-2007). 

På kandidatniveau udvides med andre typer af problemstillinger, fx videnskabelige, 

tekniske, digitale, men stadig optræder ordet problem, eller problemorientering ikke som et 

eksplicit begreb (A&D-SO-B-2007). 

Også i studieordningen for matematik anvendes altovervejende betegnelsen problemstil-

linger. Der tales fx om aktuelle problemstillinger, matematiske problemstillinger, og problem-

stillinger, som ikke nødvendigvis stammer fra et matematisk fagområde. Herudover tales om 

matematiske problemer, fx at den studerende skal kunne 

 ”løse væsentlige, konkrete problemer i og omkring matematisk analyse” (MAT-

SO-2007). 

Kun i forhold til specialet, MAT6, anvendes betegnelsen problemorientering 

 ”Specialet gennemføres som problemorienteret projektarbejde […]” (MAT-SO-

2007)   

Men heller ikke her antydes, at der skal være tale om problemer i den Illeriske forstand, men 

at der arbejdes med problemer inden for et nærmere defineret emne:  

”Emnet vil for de erhvervsrettede forløb normalt være en fortsættelse af projektet 

på MAT5, og for det gymnasierettede forløb vælges emnet normalt med 

udgangspunkt i den studerendes hovedretning på breddeenheden” (MAT-SO-

2007) 

På bachelordelen for Industri/energiteknik anvendes også altovervejende betegnelsen 

problemstilling. Herudover anvendes problembegrebet i en række fagspecifikke betydninger, 

fx vridningsproblemer, begyndelsesværdiproblemer, stabilitetsproblemer.  

Kun i beskrivelsen af projektenheden på 6. semester for Virksomhedslinjen (VS6) og 

Design af mekaniske systemer (DMS6) anvendes udtrykket problemorientering. I begge 

tilfælde er problemet dog eksplicit knyttet til semestrets overordnede problemstilling:  

”Der tages udgangspunkt i en problemstilling, hvor formålet er at analysere og 

afgrænse problemstillingen for derefter at foretage et modelbaseret design af et 

mekanisk system/industrielt produkt af en passende kompleksitet.  

Der skal arbejdes med en problemstilling, hvor der i det mekaniske system sker ændringer i 

kræfter og bevægelser på en måde […]. Projektenheden består af PE-kurser samt et problem-

orienteret projektarbejde.” (I/E-SO-B-2005) 
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Med få undtagelser anvender studieordningerne betegnelsen problemstilling, og i en betyd-

ning der snarere henviser til temaer, faglige områder end til problemer. Selv i de få tilfælde, 

hvor begrebet problemorientering faktisk anvendes, synes det afkoblet fra den betydning det 

fik i 1970’ernes projektmetode, i og med der henvises til uddannelsesmæssigt relevante 

problemer, ikke til ”virkelige samfundsmæssige problemer”.  

Nøglepersoner 

Nøglepersonen på A&D udtrykker gennem interviewet tvivl om, hvorvidt problembegrebet 

ud fra et uddannelsesfagligt blik meningsfuldt kan tildeles en så central placering i projekt-

metoden på A&D, som det har i Aalborg-modellen. Indledningsvist gennem tematisering af, 

at formgivning rummer en intuitiv, legende dimension (NP-A&D:5) og lidt senere med 

formuleringen: ”Det er jo ikke altid at design handler om at løse et problem” (NP-A&D:9). 

Ifølge nøglepersonen knytter det problembaserede på A&D sig meget til at lære ”at kunne 

overskue den her arbejdsproces [der refereres til processen at kunne gå fra problem til 

produkt, tbk] og kunne håndtere den” (NP-A&D:5).  

Hermed synes det centrale i undervisningsformen ikke at være det problemorienterede i 

betydningen at der tages udgangspunkt i et problem, men det projektorganiserede i betyd-

ningen et forehavende som på en og samme tid er rettet mod en konkret forestilling om et 

fremtidigt resultat, samtidig med at resultatet tager form gennem processen. Denne forståelse 

støttes af følgende udsagn:  

”Men hvis man i stedet for at kalde P’et for problem så i stedet kalder det for 

projekt, så er vi jo helt klassiske, ikke.” (NP-A&D:12) 

Nøglepersonen opsummerer temaet med følgende formulering 

”Det var jo, altså projekter har vi jo aldrig haft problemer med, det har ligget i 

vores faglighed altid. […]. Man kan sige, at den [den klassiske 

problemorientering, tbk] giver en bestemt optik på et mere universelt læringskrav, 

altså et læringssystem. Jeg tror da man skal være trofast over for Aalborg 

modellen, fordi den har vist sin berettigelse og succes langt hen ad vejen, men 

derfor tror jeg godt den kan suppleres med nogle andre ting i kortere eller længere 

sekvenser” (NP-A&D:26) 

Interviewet henviser flere gange til en indledende replik fra nøglepersonen, nemlig at A&D 

ikke arbejder ’problemorienteret i klassisk forstand’ (NP-A&D:8,9,12,18). Med klassisk 

problemorientering synes nøglepersonen at henvise til en tilgang; altså til den forestilling om 

problemorientering som blev formuleret i 1970’erne:  

”Det takler fagmiljøerne meget forskelligt. Hvis man tager industrielt design, så er 

de ikke bange for at have et helt semesterprojekt på en forholdsvis enkelt 

problemformulering. I modsætning til urban design, de skal have hele verden med 

og hele den samfundsmæssige forståelse, hvor er verden henne nu? Der er 

designerne rigtig gode til, synes jeg, at sige cut, altså tage sådan en forholdsvis 

begrænset ting ud også selvom det er et rimelig avanceret semester […] Jeg tror 

blandt andet det hænger sammen med, at urban-designerne er dem, der er tættest 

på den klassiske Aalborg model [interviewer spørger ind til modellen] Ja det er 
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den der tragt. Og der vil jeg nogle gange ønske, at vi ikke var så bange for at 

kigge på fiskens øje
18

 og så efterhånden få øje på fisken.” (NP-A&D:18) 

Gennem interviewet indkredser nøglepersonen tre tilgange til formgivningsprojekter, hvor 

problembearbejdning kun er drivkraften for et af disse tre: 

 

Problemløsning 

”I en klassisk modernistisk forstand vil brugerdreven innovation jo handle om, at 

man skal løse en ergonomisk problemstilling eller et indeklimaproblem eller 

sådan nogle problemer. Ja problemer for nogen, ikke, fordi et basalt velvære, et 

problem eller handicapproblem og det har vi haft stor succes, specielt vores 

industriel designere har meget det der brugerdreven innovation som udgangspunkt 

og også mange af dem i modernistisk udgave, hvor de lige drejer den lidt og siger 

brugerdreven innovation, det er ikke altid folk ved, hvad de har brug for, hvis det 

handler om mere sofistikerede behov”. (NP-A&D:9) 

Merværdi 

“Ja eller et hus som ingen andre har og de kan ikke selv sætte ord på, hvad de ikke 

har, hvad er det så vi har gang i? Der er selvfølgelig et udgangspunkt i, at der er 

nogen der formulerer, at jeg skal have et hus og der skal være ordentlig indeklima 

og der skal være passive systemer og ergonomiske håndtag og alt sådan nogle ting 

der, men det er ikke det vigtigste, jo det er jo også vigtigt, men det vigtige er, at 

der er ikke andre der har det hus, som jeg skal have. Det skal være et unikt hus 

eller det skal opfylde nogle behov som jeg ikke selv rigtig er klar over. […] Og 

lige pludselig får man lagt nogle nye værdier, eller sådan er det med alt design, at 

merværdien ligger i designet, så det vil sige, at man tilfredsstiller nogle behov, 

som brugeren ikke er bekendt med han havde.” (NP-A&D:9). 

Nytænkning af koncept 

“Altså et eksempel på, at nogle gange skal man vende tingene på hovedet for at nå 

frem til noget, som konceptuelt er anderledes og giver flere muligheder end det 

første udgangspunkt gav. Så det der med at turn upside down, det er ikke et 

problem at bygge på havnen, men vi ved, at hvis vi bygger på havnen, så mister vi 

noget, så mister vi det der, de der typologier, som er helt unikke [længere 

beskrivelse af havnens karakteristika, tbk]. Så det er et eksempel på, at det er ikke 

altid et problem, som er udgangspunktet eller en sten i skoen, som vi siger, men 

nogle gange er det konceptet eller måden at tænke på vi skal udfordre”. (NP-

A&D:9). 

I stedet for begrebet problem benyttes begreberne koncept og program gentagne gange til 

karakterisering af projekternes tilgang til deres tema. Konceptet henviser til den forestillings-

ramme, som indrammer projektet (fx som i ovenstående citat: at skifte optik fra at havne-

områderne skal bebygges til at de skal bevares). Programmet kan ses som konkretisering af 

konceptet (fx hvordan skal havneområdet så fremstå i fremtiden). I denne optik synes 

programmet at være tæt knyttet til projektets resultat.  

                                                 
18

 ”Fisken” henviser til den strukturmodel for projektarbejde som anvendes på A&D’s første og andet semester 

(Keiding & Fisker 2002), og som nøglepersonen gennem de seneste år har implementeret i sin undervisning på 

overbygningen (NP-A&D:4) 
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På matematik udtrykkes ligeledes forbehold over for problembegrebet. Også her er det 

tydeligt at det er 1970’ernes forestilling om problemorientering og ikke selve det at under-

visningen tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger, der genstand for kritik. I det 

følgende beskriver en af de to nøglepersoner sit møde med to forskellige versioner af 

problemorientering: 

”Jeg tænker ”hvad foregår der her”. Det var ikke så galt, jeg var heroppe den 28. 

januar og skulle starte den 1. februar og der skulle jeg være projektvejleder og det 

var så på fjerde semester og så statistik, men egentlig med en konkret 

problemstilling, så det var egentlig okay, men så kom jeg på basis og jeg tænkte 

”hvad foregår der her?” så skulle man til at opfinde alle mulige underlige 

problemstillinger for at få lov til at beskæftige sig med matematikken, jeg synes 

det var forfærdeligt og nu skulle man til at argumentere op og ned ad vægge og 

stolper for at der var et problem. Der var ikke noget problem, jeg havde bare lyst 

til at lave noget matematik og det var der også nogle af de studerende der havde 

og så skulle man til, hvordan får vi det nu formuleret, så vi redder menneskelig-

heden, fordi.. [anden informant indskyder]: Det skal være synd for nogen [første 

informant forsætter] Jo det skal være synd for nogen og det var altså noget af en 

udfordring.” (NP-Mat:11) 

På spørgsmålet om, hvorvidt dette har ændret sig over årene svarer nøglepersonen 

bekræftende: ”det er blevet mere legalt at være [ord mangler]orienteret frem for at være 

problemorienteret” (NP-Mat:11) 

Ved interviewets afslutning opsummerer en af nøglepersonerne diskussionen af 

problembegrebet med formuleringen: 

”Vi vil hellere sige at det er projektbaseret læring […] Ja og procesbaseret. Vi gør 

hvad vi kan for at styre udenom det ord der [problemorientering, tbk].” (NP-

Mat:21, min understregning, tbk) 

Industri/energiteknik synes ikke at opfatte problemorientering som et uddannelsesmæssigt 

vanskeligt begreb. Projekterne udspringer i vid udstrækning af ideer og forslag fra 

produktionsvirksomheder, men samtidig transformeres forslagene gennem stram styring, fra 

praktiske problemer til uddannelsesprojekter: 

”Altså det er nogen vi siger, her er der noget at komme efter, det er en relevant 

problemstilling i forhold til temaet, vi forventer at kunne arbejde med et rimeligt 

niveau, altså til at bestå på det her problem osv. Og så tager vi en snak med 

virksomheden inden og fortæller lidt om, hvordan vi forventer at tingene kører. 

[…] Altså kan man løse det med en dialog er det jo selvfølgelig det bedste, men 

ellers er det de studerende der bestemmer, altså i samråd med os. (NP-

Industri/energi:13) 

Her har problemorienteringen en lighed med 1970’ernes problembegreb ved at problemet 

refererer til noget uden for uddannelsessystemet – et såkaldt ’virkeligt’ problem. Samtidig er 

der to afgørende forskelle. Dels i at det konkrete problem ikke søges indplaceret i en 

samfundsmæssig/politisk kontekst. De studerende forbedrer fx. et spænde til Jægerkorpsets 

udstyr, men forholder sig ikke til militæret som samfundsmæssig institution. Dels i at det ikke 

er løsningen af det konkrete problem, men uddannelsens mål, der definerer projektet. 
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Problemet tilpasses således til uddannelsen, mens det i den oprindelige projektmetode var 

problemet, der definerede hvilke uddannelseselementer der var aktuelle. 

At det er uddannelsens formål, og ikke omverdenens ønsker der er referencepunkt for 

projektet, fremgår også tydeligt af rammestudieordningen:  

”Med udgangspunkt i studieordningens projektenhedsbeskrivelse udarbejder de 

vejledere, der er tilknyttet projektenheden, en række forslag til projektemner. De 

studerende vælger normalt blandt de foreslåede projektemner hvilke projekter, de 

i den kommende projektperiode vil arbejde med. Den nærmere udformning af det 

enkelte projekt fastsættes i et samarbejde mellem projektgruppen og vejlederne. 

Vejlederne skal således sikre, at der på baggrund af temarammens indhold 

formuleres et indlæringsmæssigt fornuftigt problem som baggrund for 

projektarbejdet.” (RSO-2007) 

Studenterinterviews 

Spørger man til hvad de studerende ser som et godt problem kommer de 12 interviews med 

følgende bud:  

På Energiteknik/industri vedrører alle 4 projekter tekniske problemstillinger som er 

formuleret af virksomheder uden for uddannelsen. 

”Altså til vores projekt i hvert fald fik vi sådan nogle hints til det, at der var nogle 

problemer med spændet, der var nogle steder det bryder, det var ikke sådan helt, 

det var egentlig meget utydeligt sådan hvordan det stod. Så har vi så været ude, ja 

det er fantastisk spændende, det er jægerkorpset der bruger dem og de bruger dem 

i militæret i det hele taget, og så var vi ude at snakke med en major fra 

jægerkorpset, som så havde interviewet nogle af jægersoldaterne som så kunne 

sige, at det lige præcist var der det gik i stykker og i de og de situationer. Og ud 

fra det kan vi så gå tilbage og så har vi så skrevet ud fra det interview, og 

formuleret, at det er der og der, der er et problem, så ud fra hvad han har sagt 

formulerer vi nogle problemer og så går vi ind og ser på dem” (E4-0009) 

 

”Jamen dels er det jo et praktisk problem vi arbejder med for en virksomhed og 

dels kan vi også bruge det til både at arbejde videre med på 9. og 10. semester” 

(E8-0017)  

Projekter af denne type kan med begreber fra Laursen (1994) beskrives som problemløsende, 

og det er tydeligt at anvendelse af begrebet problem og beskrivelse af projekter som 

problemorienterede opleves at fungere hensigtsmæssigt i disse uddannelser i denne kontekst. 

Flere af interviewene fra Matematik samt Arkitektur & Design udtrykker derimod 

forbehold over for problembegrebet.  

”Det gør vi ikke, vi har ingen problemformulering”[…] ”Ja eller det ved jeg ikke, 

hvordan de gør på andre uddannelser” ”Vi har ikke noget som sådan vi arbejder 

hen imod, vi tager relevante ting, som er interessante og sætter os ned og forstår 

dem” (MAT6-0019) 

 

”Det [at skrive en problemformulering] gør vi vel ikke sådan rigtigt, jeg ved ikke, 

vores problem drejer sig mest om bare at læse en artikel og arbejde med de 
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problemer, der kommer i den, så vi kan ikke sådan før projektet sætte os ned og 

skrive en problemformulering” (MAT6-0020) 

 

”Sådan en [problemformulering, tbk) har vi ikke, det er en formalitet hvis vi 

skriver en” (MAT2-0011) 

 

”Ja vi arbejder lidt anderledes her på studiet end man måske gør andre steder, eller 

meget anderledes gør vi nok og det giver os også nogle problemer engang 

imellem, fordi vi bliver underlagt nogle studieordninger som ikke rigtig passer til 

den måde vi gerne vil studere på”. ”Men det vil nok måske være en meget god 

øvelse for os at træne at os i at få et eller andet konkret problem, men vi har også 

en slags problemformulering, vi kalder det bare ikke det, det er mere det der, altså 

koncept” (A&D4-0021) 

 

”Altså noget er givet på forhånd, men vi har det ikke så godt med det der problem 

der, for det er et krav vi helst ikke…” ”Altså den overordnede problemstilling 

bliver jo givet fra forelæserne eller semesterkoordinatorerne”. ”Altså problem-

formuleringen er sådan lidt formuleret i ganske få sætninger, men derudover har 

vi 4 sider med designkriterier, altså det er lidt på den måde vi arbejder, hvor vi har 

en masse kriterier for, hvad det er for et design vi gerne vil komme frem til og der 

er det vel lidt, hvordan vi opfylder de designkriterier mere end bare at opfylde 

problemformuleringen, fordi problemformuleringen et eller andet sted er meget 

snæver” (A&D8-0013) 

Men også på Energiteknik får problembegrebet, og det at orientere projektet gennem 

problemer en lidt forbeholden kommentar med på vejen: ”Ja hvad er et godt problem, jamen nu 

findes der jo ikke problemer, der findes jo kun udfordringer” (E8-0017) 

Diskussion af problembegrebet 

Fælles for de tre iagttagelsespositioner, der etableres gennem studieordninger og interviews 

med henholdsvis nøglepersoner og studerende er, at deres problembegreb adskiller sig 

afgørende fra den forståelse, der (jf rapportens teoriafsnit) beskrives i projektmetodens 

teoretiske grundlag fra 1970’erne og som også har været fremherskende i de selvbeskrivelser 

af modellen som tidligere har været foretaget i relation til AAU, (Kjærsdam og Enemark 

1994; Kolmos & Krogh 2002).  

Projekternes problemer tager for det første ikke afsæt i deltagernes erfaringer, og dermed 

ikke i noget som de personligt oplever som problematisk. For det andet er der ikke 

nødvendigvis tale om problemer af bred samfundsmæssig relevans/interesse. Endelig er det 

tydeligt at udfaldsrummet for løsning af problemet fastlægges af uddannelsen og dennes 

målsætning. At løse problemet med spændet, der bryder, ved at foreslå jægerkorpset afviklet 

eller ved at designe en ny uniform, hvori der ikke indgår spænder af denne type, etableres slet 

ikke som en del af projektets mulighedshorisont for projekterne på Industri/Energi.  

Der er for alle 6 semestres vedkommende ikke tale om problemer i ordets vante betydning, 

hvilket blandt andet beskrives gennem metaforer som ’sten i skoen’, ’synd for nogen’, hvilket 

kan være en af grundene til at projekterne på matematik – selvom de matematiske tematikker 
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bearbejdes med reference til konkrete eksempler – beskrives som ikke ”rigtig” problem-

orientering; (fx NP-Mat:11). 

Både på A&D og på matematik synes problembegrebet uegnet til at beskrive projekterne af 

to grunde. For det første tematiseres et behov for at positionere og distancere den aktuelle 

problemorientering i forhold til den klassiske forståelse af begrebet problemorientering. Det 

handler om uddannelsesmæssige problemstillinger, som ikke nødvendigvis kan eller bør 

relateres til en kontekst uden for uddannelsen. Hvis projekterne skal tjene den undervisnings-

mæssige opgave som de er tiltænkt, bliver uddannelsen som kontekst det primære 

referencepunkt for det specifikke saglige indhold og hvordan dette bearbejdes. Også på 

Energiteknik er der tydeligt tale om didaktisk tilrettelagte problemer. Forskellen i fht. de to 

andre uddannelser er, at nøglepersonen på intet tidspunkt positionerer denne form for 

problemorientering til den klassiske betydning af begrebet. 

For det andet synes der i relation til A&D behov for at pointere, at problemorienteringen 

ifølge nøglepersonen tilbyder et alt for snævert blik på feltet. Design handler ikke nødvendig-

vis om at løse problemer, men også om at udforske, opdage og opfinde. Det samme gælder 

matematik, hvor projekternes specifikke hensigt heller ikke er at løse problemer. 

Derimod fremhæver både A&D og matematik projektbegrebet og den processuelle 

dimension af dette (fx det åbne udfaldsrum, at både spørgsmål og svar så at sige genereres 

gennem projektet) som helt centralt for uddannelsens projektmetode. Også nøglepersonen fra 

Industri tematiserer projektorganiseringen og det åbne udfaldsrum, og de studerendes tagen 

ejerskab til projektet som centrale kvaliteter ved metoden (fx afsnit 8.4). 

I dette perspektiv, samt i lyset af at det netop er projektorganiseringen – og ikke problem-

orienteringen – der ses som det didaktiske princip, som skal indfri uddannelsernes almene 

kompetencer (RSO-2007) synes det ganske tankevækkende, at dette begreb er forsvundet fra 

metodens nuværende betegnelse.  

Det synes således både ud fra en teoretisk didaktisk betragtning og betragtninger, der tager 

afsæt i den aktuelle anvendelse af metoden, relevant at genoverveje problembegrebet og det at 

gøre problemer til et kardinalpunkt i metoden. Den teoretiske genbeskrivelse foreslår at 

begrebet om problemformulering udskiftes med den mere almene betegnelse program, og at 

projektmetodens nøglebegreb dermed bliver netop projektet og den type af målrettede og 

forlods ubestemte forehavender, som dette begreb beskriver. Programmets funktion bliver at 

operationalisere projektets hensigt på en måde som tjener til projektets løbende bestemmelse 

af og refleksion over sig selv. 

Deltagerstyring I: Konkret og åben hensigt 

Projekter defineres af Kilpatrick gennem begrebet hensigtsmæssige/formålstjenlige handlin-

ger, men adskiller sig samtidig fra opgavepræget undervisning gennem præmissen om at 

hensigten ikke blot realiseres, men også tager form gennem projektet. Projekter udfolder sig 

med andre ord i en balance mellem det konkret målrettede og åbne udfaldsrum. I genbeskri-

velsen tematiseres dette gennem ved på den ene side at afgrænse projekter i forhold til 

opgaver (tydeligt defineret udfaldsrum), og på den anden side i forhold til emneundervisning 

(utydeligt defineret udfaldsrum). 
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Studieordningerne 

Projekternes uddannelsesmæssige hensigt konkretiseres i studieordningernes målbeskrivelser. 

Fælles for alle tre uddannelser er at målbeskrivelserne ud over at konkretisere den uddannel-

sesmæssige hensigt indeholder mere eller mindre specificerede krav til projekternes indholds-

dimension: 

På A&D’s 4. semester skal den studerende ved projektenhedens afslutning kunne: 

”arbejde med sammenhængende design af bygning og bebyggelse; 

dokumentere viden om grundlæggende bybygningsmæssige problemstillinger; 

udforme forslag til bebyggelse af bymæssig kvalitet og have opnået grundlæg-

gende erfaring med byarkitektoniske analyse- og designmetoder; 

løse grundlæggende arkitektoniske og byggetekniske problemstillinger; 

designe en bygning med arkitektonisk kvalitet og have opnået grundlæggende 

viden om og erfaring med de arbejdsmetoder, der knytter sig til analyse, form-

givning og teknisk konstruktion af et bygningsværk; 

fremstille og formidle projektet grafisk, skriftligt og mundtligt på en faglig 

forsvarlig måde med inddragelse af tegning og modeller.” (A&D-SO-B-2007) 

Projektets indhold specificeres yderligere: 

”Projektenheden, som er en integrering af fagområderne Arkitektur og Urban 

Design, beskæftiger sig med en bybygningsmæssig og arkitektonisk bearbejdning 

af en bebyggelse samt et integreret arkitektonisk design af en bygning. Der lægges 

vægt på, at der er tale om et sammenhængende design og at der reflekteres over 

designprocessens forskellige faser.  

Bebyggelsesplandelen omfatter dels en klargøring af de bymæssige forudsæt-

ninger, herunder bydelens skalaforhold, bebyggelsesmønstre, funktionelle og 

trafikale forhold m.m., dels en arkitektonisk bearbejdning på bebyggelsesplan-

niveau og overvejelser om bygningsindretning, byrum og landskabsbearbejdning. 

Der lægges vægt på anvendelse af både analoge og digitale designmetoder og 

modeller. 

Bygningsdesigndelen omfatter processen fra program til visuel grafisk formidling 

af skitseprojektet. Den består i udformning af en relativt enkel bygning, 

omfattende bearbejdning af bygningens form, bygningens funktioner, dens rum og 

lysforhold, konstruktive forhold m.m. Det omfatter en bearbejdning af husets 

bærende konstruktioner dokumenteret ved beskrivelser, modeller og tegninger. 

Kommunikationsdelen omfatter tilrettelæggelse af en faglig kommunikations- og 

formidlingsstrategi. Projektet formidles dels som en rapport, dels gennemtegnin-

ger og modeller.” (A&D-SO-B-2007) 

For A&D’s 8. semester beskrives mål og indhold således: 

”Den studerende skal ved projektenhedens afslutning kunne: 

Udvikle løsninger med afsæt i samfundsmæssige, tekniske og miljømæssige 

problemstillinger; 

Formgive bygninger med væsentlig arkitektonisk kvalitet; 

Formgive bygninger med en gennemført funktionalitet i forhold til specifikke 

bygherrer og brugergrupper; 
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Integrere energi- og klimatekniske løsninger i byggeriets udformning under 

anvendelse af metoder inden for integreret bygningsdesign; 

Udvikle designløsninger med optimalt samspil mellem det arkitektoniske udtryk, 

rum, form, funktion, energiforhold og indeklima; 

Vurdere og skabe en syntese mellem de arkitektoniske løsninger, tekniske mulig-

heder og miljømæssige krav og løsninger, der er indlejret i byggeriet. (A&D-SO-

K-2007) 

Endvidere fastlægges centrale temaer: 

”Med udgangspunkt i en specifik klimatisk kontekst omfatter projektenheden et 

byggeri tilvejebragt gennem den integrerede designproces, hvor der er samspil 

mellem det arkitektoniske udtryk, form, funktion, anvendelse, energiforhold og 

indeklima.” (A&D-SO-K-2007) 

På Industri/energi 4 semester fastlægger målbeskrivelsen at, den studerende ved den 

afsluttende prøve skal kunne: 

”Redegøre for et industrielt produkts fremstilling og konstruktion 

Redegøre for hvordan valg af proces og materiale influerer på en konstruktions 

udformning under hensyntagen til et ønsket styktal 

Redegøre for konstruktionen af et udvalgt værktøj, og på baggrund af estimerede 

relevante procesparametre kunne redegøre for valg af en passende procesmaskine. 

Redegøre for hvordan en industriel proces kan overvåges og verificeres. 

Dokumentere en konstruktion i form af opslag og fremstillingstegninger 

Vurdere egen læring ift. de opstillede mål og egen studieindsats” (I/E-SO-B-2005) 

Målsætningen for 4. semester på Industri adskiller sig fra de øvrige ved ikke blot at opstille 

mål for uddannelsesspecifikke kundskaber og kompetencer, men også inddrage en af Ramme-

studieordningens almene kompetencer, nemlig læringskompetencen. 

Projektets indhold konkretiseres yderligere: 

”Der tages udgangspunkt i et konkret industrielt produkt. De enkelte komponenter 

i produktet beskrives mht. funktionalitet, funktionsflader, materialevalg, etc. 

For udvalgte komponenter beskrives proceskæderne (fra råmateriale/halvfabrikata 

til færdig komponent). 

For én udvalgt komponent vurderes alternative udformninger og processer set i 

relation til forventet produktionsvolumen. 

Til den valgte komponent skal værktøj/værktøjer til fremstilling af komponenten 

detailkonstrueres (fx et sprøjtestøbeværktøj eller et snit- og stanseværktøj), og der 

udvælges en egnet procesmaskine. 

Der designes en eller flere maskiner/mekaniske systemer i forbindelse med en ud-

valgt proces. Det er i den sammenhæng væsentligt at formulere problemstillingen 

således, at den innovative del af designarbejdet får en fremtrædende rolle. 

Det udarbejdede design præsenteres i form af opslag og fremstillingstegninger af 

udvalgte dele. 

En relativ simpel udvalgt proces realiseres i laboratoriet. Der skal opstilles en 

model af processen, og på basis af modellen fastlægges hvad der skal måles/kon-

trolleres under processen. Værktøjer og maskine instrumenteres og der udarbejdes 
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et EDB-program til opsamling af data, der kan styre/verificere processen”. (I/E-

SO-B-2005) 

På Energiteknisk 8. semester er projektenhedens formål ikke udmøntet i konkrete mål, men 

ledsages af en indholdsbeskrivelse: 

”Projektet skal tage sit udgangspunkt i en energiteknisk problemstilling, der om-

handler en eller flere transportprocesser. Projektet skal indeholde en problem-

analyse, der knytter sig til den/de transportproces/transportprocesser, der udgør 

problemkomplekset. Desuden skal projektet indeholde en optimering af et 

system/maskine/komponent/proces, der er central for problemets løsning. Optime-

ringskriterierne kan være både tekniske, økonomiske, samfundsrelaterede eller 

alle tre.” (I/E-SO-K-2005) 

Efter  MAT2 skal den studerende ifølge målsætningerne kunne: 

”vurdere kapaciteten af et kommunikationssystem, bestående af en hukommel-

sesfri kilde og en hukommelsesfri kanal  

i vurderingen inddrage centrale begreber fra kodnings – og informationsteorien. 

Dvs. fejlrettende koder og probabilistisk baserede informationsmål  

redegøre for konstruktion af fundamentale fejlrettende koder og centrale sætnin-

ger, som f.eks. Shannons kanalkodningssætning. Redegørelsen udføres med kor-

rekte beviser, baseret på de nødvendige metoder og resultater fra sandsyn-

lighedsteori og algebra” (MAT-SO-2007) 

Indholdsmæssigt skal projektet:  

”indeholde en behandling af et eller flere emner vedrørende informationsbehand-

ling 

indeholde elementer fra både informations- og kodningsteorien  

beskrive den nødvendige baggrund fra kodningsteorien, informationsteorien og 

evt. fra algebraen og sandsynlighedsregningen. (MAT-SO-2007)  

For den afsluttende projektenhed på matematik, MAT6, angiver studieordningen, at uanset 

anset den valgte problemtype, skal den studerende: 

”selvstændigt, systematisk og kritisk gennem anvendelse af videnskabelig teori og 

metode kunne identificere, formulere og analysere den aktuelle problemstilling  

på relevant måde kunne relatere problemstillingen til fagområdet, herunder rede-

gøre for de valg der er truffet i forbindelse med afgrænsning af problemstillingen  

selvstændigt træffe og begrunde valg af videnskabelige, teoretiske og/eller 

eksperimentelle metoder  

selvstændigt og kritisk kunne vurdere såvel de valgte teorier og metoder som 

projektets analyser, resultater og konklusioner, både undervejs i projektet og ved 

dets afslutning  

formidle relevante faglige og professionelle aspekter af projektarbejdet på klar og 

systematisk måde” (MAT-SO-2007)  

For det afsluttede projekt fortager studieordningen på matematik ikke yderligere 

konkretisering.  
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Nøglepersoner 

Også i de tre interviews med nøglepersonerne lægges vægt på at projekterne rummer en vis 

åbenhed i udfaldsrum. 

I relation til Industri/energiteknik, hvor de studerende arbejder med et konkret teknisk 

virksomhedsdefineret problem, betones, at projektet ikke blot skal løse specificerede 

problemer, men selv identificere problemet og mulige løsninger: 

”Ja altså problemformuleringen er vigtig uanset, selvom vi giver dem sådan lidt 

nogle hints der, problemformuleringen er utrolig vigtig for at de studerende selv… 

Altså der er enorm forskel på at vi siger, at det er sådan her I skal gøre og så til at 

de selv kommer tilbage og siger, vi har forstået at det er sådan her vi skal gøre 

[…] Ja det er enormt vigtigt, at de studerende selv tager ejerskab af det her, altså 

det er deres projekt det er ikke vejlederens, det er deres og det gælder i øvrigt hele 

vejen op, at det er deres projekt og altså vi er der til at sikre dels det faglige niveau 

og at processen ikke går i stå, men det er dem, der ligesom, og det er ikke sikkert, 

og specielt på niende semester og tiende semester, at det er ikke sikkert, at vi 

ender der, hvor vi troede vi gjorde, når vi starter, men det handler jo så hele tiden 

om at reflektere over det og sige, at nu har vi lært noget nyt her, hvad stiller vi så 

op med det?” (NP-Industri/energi:11, evt også 10) 

Også på A&D lægges vægt på, at projekterne må foretage til- og fravalg: 

”Vi prøver efterhånden at de skal selv skrive programmet, vi laver en 

studievejledning og så skal de selv skrive et program, at de så sørger for, at nogle 

af de elementer, der er i kursuspakken er repræsenteret, men hvis de ikke er, så at 

de afgrænser sig fra dem”. (NP-A&D:19) 

På matematik antydes en stram styring af projekternes indhold, hvilket blandt andet hænger 

sammen med, at uddannelsen sigter mod at kvalificere til at undervise i gymnasiet og dermed 

er underlagt de indholdsmæssige bindinger, der er fremsat fra politisk side til temaer og 

omfang af disse, men også begrundes med, at matematik er et kumulativt fag, hvor et givet 

semester forudsætter kundskaber fra de forrige semestre (NP-Mat:4,15).  

Samtidig synes projekterne stadig at operere med et åbent udfaldsrum, som muliggør både 

tilvalg og fravalg i forhold til om og hvordan enkelttemaer bearbejdes.  

”Ja men der er det faktisk også en fordel med det projektarbejde, fordi de der er 

dygtige, de kan jo simpelthen bare få lov til at blæse derudaf. […].De kan virkelig 

nå i bund med nogle ting og opnå en fantastisk dyb forståelse for de der 

problemstillinger, som de går ind i, som er helt unikke i forhold til, hvordan det 

ellers [ord mangler], når vi sad hjemme på værelset og bogede den og skulle læse 

til eksamen.” (NP-Mat:13) 

Senere tales om at de studerende selv kan vælge hvor langt de vil gå med det aktuelle emne: 

”de kan jo vælge at gå meget langt med dem eller de kan vælge lige til nød at få det overstået” (NP-

Mat:14). 

Studenterinterviews 

I forbindelse med interviewenes spørgsmål om hvad et godt problem er tematiseres forskellen 

konkret/åbent flere gange: 
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”Et godt problem er skarpt, men det skal have balancen mellem at være ret skarpt 

og samtidig holde ting åbent, så er det svært, det er den måde jeg vil sige det på 

faktisk” (A&D8-0010)  

 

”Et godt matematikproblem er nok et du kan se lidt intuitivt i, at et eller andet, du 

kan godt ane, at der skal være noget sammenhæng her, men du bliver nødt til at 

bore mere i det for at få det til at falde helt på plads. Du skal lige forstå sådan 

overordnet hvad det handler om til at starte med, men der skal arbejdes med det 

for at få det lavet ordentligt” (MAT60020) 

 

”Selvfølgelig er det da noget der interesserer os, ellers valgte vi det jo ikke, men 

det har nok været sådan en lille smule knopskydning den her gang, lidt i den 

retning og lidt der og lidt der, det er i hvert fald ikke det vi startede med, som vi er 

endt med” (E8-0017) 

 

”…i vores faglighed vil der ofte være mange løsninger til den samme problem-

stilling” (A&D8-0013) 

Diskussion af konkret/åben hensigt 

I den teoretiske genbeskrivelse skelnes projektorganiseret undervisning fra hh opgave- og 

emneorganiseret undervisning netop gennem kriteriet om, at projekter på en og samme tid 

organiserer sig omkring en bestemt forestilling om fremtiden. På den anden side at denne 

forestilling tager form gennem projektet; altså gennem forskellen konkret/åbnet. 

Det er tydeligt at projekter på alle tre uddannelser og på både bachelor og kandidatniveau 

udfolder sig i meningshorisonter som på en og samme tid er sagligt afgrænsede og 

retningsbestemte, og så ubestemte, at de tager form undervejs. Og netop denne åbenhed – 

inden for en konkret hensigt – i såvel proces som det indholdsmæssige udfaldsrum, er i den 

teoretiske genbeskrivelse benyttet som et konstituerende træk ved projektmetoden. 

De endog ret specificerede mål- og indholdsbeskrivelser ændrer dermed ikke ved, at 

projekterne for at lykkes skal træffe en række valg i forhold til deres konkrete udformning, og 

at projektet derfor må kunne planlægge og styre sig selv, hvis det skal fungere som 

undervisende kontekst og dokumentere deltagernes opfyldelse af projektenhedens mål.  

Ser man på projektrapporterne udviser disse da også indbyrdes forskelle, som ikke 

udelukkende relaterer sig til det enkelte projekts specifikke hensigt, og det heraf følgende 

konkrete indhold, men snarere udtrykker forskelle i hvordan det enkelte projekt har truffet 

forskellige didaktiske beslutninger, og dermed vægtet fx indhold forskelligt. 

Der synes for alle uddannelser at være tale om mere detaljerede mål- og indholds-

beskrivelser på bachelordelen end på kandidatdelen. Dette antydes også i studenter-

interviewene. I interview med nøglepersoner forklares dette med at der tilegnes basale 

kundskaber tidligt i uddannelsen. I didaktiske termer henviser forsøgene på indholdsstyringen 

her til spørgsmålet om kontinuitet og progression. 

Der tales således om: ”at på bachelorniveau skal man have de basale faglige kvalifikationer og på 

master kan man så ligesom dyrke en særinteresse” (NP-A&D:23, men også side 8) 

På matematik knyttes styringsinteressen sammen med beskrivelsen af matematik som et 

kumulativt fag, og at eksempelvis det der betegnes som ’symbol- og formalisme-
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kompetencer”, dvs. hvordan man skriver matematik, betragtes som forudsætning for al 

matematik: 

”altså så har de opnået den her eller dele af den her symbol og formalisme 

kompetence og der kan man flytte vægten på matematik to til noget andet, for så 

går man ud fra, at de er blevet bedre til at skrive ting” (NP-mat:14) 

Projekternes åbne udfaldsrum synes dog ikke kun at tematiseres i forhold til problemstillingen 

projekt/opgave/emne. Alle tre nøglepersoninterviews tematiserer også en anden form for åben 

horisont, nemlig den åbenhed som følger af, at de studerende (og på de sidste semestre heller 

ikke nødvendigvis vejlederne) i udgangspunktet ikke har kendskab til projekternes temaer. De 

har dermed ikke noget konkret billede af, hvad det er projektet konvergerer mod, og dermed 

heller ikke i udgangspunktet, hvad ’der ligger i’ de angivne mål- og indholdselementer: 

Blandt andet 

”så man fortæller dem om det her og så skriver man et x mærke og et y mærke og 

z mærke og så lig med en funktion og så siger man, så kan I jo nok se, at hvis det 

er konstant, så er den der over lig med nul og så sidder de sådan […] Og altså når 

man så kommer efter efterårsferien og siger ”kan I huske, hvor svært det var?” 

Det kan de sådan set måske ikke engang, så det er også sådan en proces, at de 

sådan finder ud af det” (NP-MAT:16) 

Og i forhold til vejlederne 

”For nogle gange, så er det jo mere ens egne begrænsninger end deres, men det 

kræver jo så, at men er rimelig obs. på, hvordan det her det nu går, hvis det går hel 

ad helvedes til, så er man jo nødt til at være hurtig til at gøre et eller andet, men 

jeg mener faktisk det er enorm vigtigt, at man ikke hele tiden går og siger til de 

studerende, at ”det her kan I altså ikke, det kan I ikke”, fordi nogle gange, så kan 

de sku og så har de egentlig fået en fantastisk oplevelse ud af det, det er virkelig 

noget, der har flyttet noget for dem.” (NP-I/E:12) 

 Også de studerende er ganske eksplicitte omkring dette, eksempelvis: 

”Vi får et tema at arbejde ud fra egentlig og så er det sådan mere traditionelt med 

noget brainstorm for på en eller anden måde at finde frem til et eller andet inden 

for de temaer man gerne vil arbejde videre med og så på den måde opstiller man 

jo en problemformulering eller et koncept. Ja eller en vision og opstille nogle 

læringsmål for hvad det er man gerne vil med projektet, det har vi da også gjort, 

det er noget vi diskuterer os frem til” (A&D4-0021)  

 

”Så tager man måske det man har sværest ved, fordi så kommer man ind i det” ”Ja 

det prøver vi faktisk på at sige, hvis man siger, at det her forstår jeg bare ikke en 

brik af, jamen så værsgo, men så tvinger man også sig selv til virkelig at gøre alle 

overvejelser og hvorfor står der nu det, hvad skriver han nu, nu skriver han igen 

”det ses” og så må man selv lave alle de der små udregninger og så forstår man 

det også lige pludselig” (MAT 4-0011) 

Projekterne skal med andre ord vælge indholdsmæssige temaer og relevante handlinger i 

forhold til disse, inden for områder som de endnu ikke kender til. De projekterne og dermed 

de studerende får dermed ansvar for didaktiske valg. Disse valg skal træffes på et tidspunkt, 



 

51 

hvor det aktuelle tema endnu kun eksisterer som ’ord’ eller ’tomme begreber’. De har med 

andre ord endnu ikke har fået en meningsmæssig betydning, som angiver mulige, og mindre 

mulige handlinger inden for det enkelte tema. Projekterne og de studerende kan eksempelvis 

på de første semestre på A&D iagttage, at ’arkitektonisk kvalitet’ ses som en vigtig optik i 

vurdering af en bygning, men på et tidligt tidspunkt i uddannelsen ikke, hvad dette begreb 

betyder, altså hvad der er det ’peger på’ i forhold til projektets aktuelle genstand. Det er netop 

dette paradoks som tematiseres i genbeskrivelsen, når denne taler om, at projektet dels skal 

tage form som undervisende kommunikation, dels at dette skal muliggøres af de deltagere 

som samtidig skal lære om det aktuelle tema gennem deltagelse i projektet. Begrebsmæssigt 

sammenfatter genbeskrivelsen dette med udtrykket projektet som egen didaktiker. 

Deltagerstyring II: Uddannelsen som refleksionsprogram 

Det er gennem de forrige temaer blevet tydeligt at uddannelserne gennem studieordninger, og 

eventuelt suppleret med semesterbeskrivelser og evt. projektforlag dels forsøger at styre 

projekterne indholdsmæssigt. Dette sker på et overordnet formalt niveau, og fastlægger ikke 

projektets konkrete hensigt og dets specifikke indhold. Projekterne skal med andre ord stadig 

kunne styre og tilrettelægge sig selv, således at de tilbyder de studerende en lærings-

befordrende kontekst. For at dette er muligt skal de studerende kunne udvælge og tilbyde 

projektets kommunikation relevante saglige temaer, samt bidrage til projektet tidsligt og 

sociale håndterer disse bidrag på en hensigtsmæssig måde. De skal med andre ord kunne 

vurdere, hvad der skal tematiseres samt hvordan og hvornår dette skal ske. 

Men hvordan ser de studerende på disse styringsforsøg, som jo i udgangspunktet begrænser 

deres valgmuligheder? 

Studenterinterviews 

Samtlige interviews giver, både i relation til temaet hensigt og temaet interesser, udtryk for at 

projektet orienterer sig mod uddannelsens mål og indhold, og at uddannelsens tilbudte 

projekter eller temarammer spiller en afgørende rolle for projekternes specifikke indhold. 

Eksempelvis: 

”Jeg synes i hvert fald det har været godt her på 3. og 4. semester har der været 

sådan en god ramme for, hvad vi skulle holde os indenfor i forhold til 1. og 2. 

semester, hvor det var lidt mere løst, hvor var det ”modeller og virkelighed” det 

hed på 1. og 2. semester og det er jo sådan rimelig bredt og der kan du nærmest få 

alt pakket ind under, så er det bedre her, hvor man ligesom mere at forholde sig 

til, hvad vi skal lære” (E4-0009) 

 

”Det ville nærmere være et problem, hvis ikke den [temarammen, tbk] var der, 

fordi man ikke rigtig ved, hvad de forskellige matematiske områder er før man har 

haft fingrene i dem, så vi ville nemt vælge forkert”. ”Ja det er meget nye 

problemstillinger igen. På det her semester ville vi ikke have en chance for at 

vælge noget sådan lige umiddelbart”. ”For et halvt år siden tror jeg ikke, at jeg 

havde hørt ordet ”kodningsteori” og det skal vi så skrive projekt om nu og det 

havde jeg hvert fald aldrig valgt selv hvis det var” ”Så det ville være som at slå 

med terningerne” (MAT2-0011) 
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”Det gør det jo, det ligger jo nogle begrænsninger på, men det er jo ikke 

anderledes end det er i erhvervslivet, der er jo også nogle ting, som lægger 

begrænsninger på det og det bliver man jo bare nødt til at forholde sig til, så det er 

ikke noget problem synes jeg. Alternativet var, at vi bare laver noget ud af den blå 

luft” (A&D8-0013) 

Der er forskel på, hvordan uddannelserne tilbyder projekterne et refleksionsprogram. På alle 

uddannelser beskrives forventningerne til projekterne gennem en temaramme. Herudover 

tilbyder Industri/Energi og Matematik konkrete projektforslag. På førstnævnte i form at et 

katalog med omkring 10-15 projektforslag som i en vis udstrækning er formuleret af 

virksomheder, mens der på Matematik udbydes et eller ganske få forslag, som er formuleret af 

uddannelsen. På Arkitektur & Design formulerer uddannelsen en temaramme og nogle 

undervisningsmål som skal indfris gennem projekterne. 

På alle uddannelserne synes styringsintentionen at være mest udpræget på de lavere 

semestre. Dette fremgår både af studieordningerne, som et tema i interviews med nøgle-

personer, især NP-industri/energi og matematik, og i studenterinterviewene. 

På 4. semester fremfører de studerende både fordele og ulemper ved uddannelsens stærke 

styringshensigt: 

”[…] nogle gange synes jeg godt det kunne være lidt mere spændende, hvis det 

var sådan lidt mere frit, men det er satme svært hvis man skulle gøre det selv, men 

der kan man da godt nogle gange blive lidt misundelig på andre studier synes jeg 

[…] Man vil ikke have nogen jordisk chance for at komme så langt og dybt ned i 

emnet, som vi har nu. Så ville man bruge ressourcer på noget, som ikke er 

matematik og det ville måske ikke være en god ide, det ved jeg ikke” (MAT2-

0011) 

Spørgsmålet er heller ikke om de studerende kan vælge et andet indhold i projekterne end det 

der angives i de udbudte projektforslag men snarere hvorvidt, hvornår og hvordan de benytter 

eller fravælger denne mulighed. 

Et helt centralt kriterium for ikke at vælge selv at identificere en problemstilling er knyttet 

til tidslige afvejninger over hvilke sagsforhold der skal vægtes: 

”De gjorde det klart fra starten af, at hvis vi selv havde nogle ideer, så var de 

velkomne, men mange gange er det nemmere at tage nogle af dem, der er lavet, 

fordi der hører ligesom, ikke en støttepædagog, men en vejleder med til, som ved 

lidt om det, så man ikke er på hel egen hånd” (E8-0023) 

 

”Nej jeg synes faktisk det [en temaramme for projektenheden] har gjort det bedre, 

fordi når vi har haft meget meget åbne rammer, så har vi brugt utrolig lang tid på 

at indsnævre, hvad vi ville arbejde med og så tager det al den tid, som vi måske 

kunne bruge på at komme i gang med de programmer vi gerne vil lære og 

formgivningsprocessen, så det har været rigtig godt. Det kan tage meget meget 

lang tid at definere et nyt problem, det kan tage utrolig lang tid”. (A&D-0022) 

 

”Vi kender ikke til andet, nogle gange synes jeg godt det kunne være lidt mere 

spændende, hvis det var sådan lidt mere frit, men det er satme svært hvis man 

skulle gøre det selv, men der kan man da godt nogle gange blive lidt misundelig 
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på andre studier synes jeg”[…] ”Men det vil også kræve mange ressourcer, hvert 

fald i matematik, hvis man selv skal starte op og ud og læse om et nyt emne og 

læse teorien op og forstå den selv uden at en forelæser gennemgår det først” 

(MAT2-0011) 

Diskussion af uddannelsen som refleksionsprogram 

Uddannelsens styringsforsøg giver som tidligere nævnt ikke grundlag for at tale om, at 

projekterne er styret af uddannelserne. Projekter kan anskues som selvreferentielle sociale 

systemer, der som alle andre selvreferentielle systemer kun lader sig styre af det de vælger at 

lade sig forstyrre af (Keiding 2008). Et eksempel herpå ses i udsagnet om, at temarammen 

sprænges hvis den ikke er interessant (A&D8-0010). 

Projektforslag og semesterbeskrivelser tilbyder derimod projekterne en aflastningsmulighed 

ved at angive hvilke temaer, der må behandles, hvis det skal støtte den studerende i at 

beskæftige sig med studieordningsaktuelle temaer. Det kan med andre ord fungere som 

refleksionsprogram. 

Og det er tydeligt at projekterne ikke blot benytter sig af, men også værdsætter denne 

mulighed. 

De personlige enkeltinteresser tematiseres, diskuteres og afstemmes i projektet. De enkelte 

deltageres interesser får derigennem afgørende indflydelse på det konkrete projekt og hvordan 

det forholder sig til temarammer og udfolder sig inden for eller udfordrer denne.  

På den anden side er det tydeligt, at projekterne også forholder sig inkluderende/eks-

kluderende til medlemsinteresser således at der stadig er tale om et projekt frem for et 

aggregat af enkeltinteresser. 

Deltagerstyring III: Interesser 

I både den tidlige reformpædagogik og i 1970’ernes tolkning tildeles at projektindholdet 

vælges, med udgangspunkt i deltagernes personlige interesser, en central plads i metoden. I 

1970’erne sker det blandt andet gennem begrebet om subjektiv relevans.  

Også i interviewene dukker temaet interesser op. Enten tematiseret eksplicit som interesser 

eller som engagement, commitment, lyst eller motivation; alle begreber som ved analysen af 

interviewene henregnes til temaet/ledeforskellen interesser. 

Nøglepersoner 

På matematik er det på den ene side tydeligt, at det er uddannelsen, der definerer 

projekttemaerne, og at det afgørende kriterium er, at projekttemaet passer til det aktuelle 

semester:  

” så det nytter for eksempel ikke noget, at nogen kommer og siger, at nu vil de 

gerne lave et projekt, der hører til matematik to, når de går på matematik et. Det 

har noget at gøre med, at hvis de bare går ud og henter sådan et emne og vil 

modellere det, så enten den model de har mulighed for at lave på det niveau, den 

er alt for simpel eller også er den alt for svær” (NP-Mat:15) 

På den anden side er det tydeligt at de studerende er, eller rettere bliver, interesserede i 

projektet ved at arbejde med matematikken inden for den konkrete problemstilling: 
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”Og der hvor lysten den kommer ind, det er jo at det viser sig mirakuløst, at 

selvom vi har specificeret det så præcist, som vi har, så kaster de sig jo ind i det 

som værende deres problem.” (NP-Mat:21) 

At interesser ikke nødvendigvis må forstås som gående forud for undervisningen, men snarere 

vækkes eller svækkes gennem denne er udfoldet i Keiding 2007. 

På Industri/energiteknik tematiseres studenterinteresser primært som motivation i 

betydningen, at de studerende er motiverede for at beskæftige sig med projekttemaet. Dette 

sandsynliggøres dels ved at projekterne tager afsæt i konkrete problemer, som er iagttaget 

uden for uddannelsen, dels ved at projekterne på uddannelsens sidste semestre knyttes til 

aktuelle forskningsproblemstillinger. Motivationen knytter sig med andre ord til at projektets 

specifikke indhold opleves som værende relevant og interessant, og ikke blot bliver et medie 

til at indfri en uddannelsesmæssig hensigt. 

I interviewet med nøglepersonen fra A&D synes de studerendes interesse at spille en 

afgørende rolle for valg af projektindhold, så længe dette indhold forholder sig til det aktuelle 

semesters temaramme (NP-A&D:19). Også her opleves de studerende som engagerede, og 

præget af stort commitment:  

”folk [vejlederne, tbk] er forholdsvis gode til at begejstre de studerende og få dem 

til at tage ejerskab til deres projekter og være begejstrede over de designs eller 

løsninger de kommer op med, altså at de generelt er enormt committed og det tror 

jeg sådan der er generelt kendt, at de bruger tonsvis af timer på deres projekter, 

ikke.” (NP-A&D:19) 

Studenterinterviews 

I alle interviews tematiseres personlige interesser som et afgørende aspekt, hvad angår 

projektets konkrete indhold:   

”Jamen man skal kunne bruge sine pe-fag til at løse problemet, det er vel det 

vigtigste. Men selvfølgelig hvis gruppen har et eller andet generelt interessefelt så 

vælger man et problem inden for det felt, så folk også synes det er interessant og 

opfylder studieordningen, så må det jo nærmest være det optimale” (E4-0016)  

 

”Det vi har valgt tager meget udgangspunkt i det oplæg der har været fra skolens 

side, hvor der selvfølgelig er nogle gange, hvor man prøver at vige udenom og 

lave noget andet som man synes er spændende, men på det her semester, eller i 

hvert fald i vores gruppe har vi taget programmet meget tæt og så prøvet at 

arbejde ud fra det. Og forløbet var også specielt interessant den her gang, hvis 

man synes det er kedeligt prøver vi måske at finde noget andet der kan passe ind” 

(A&D8-0010) 

Men også at personlige interesser afvejes i fht. semestrets tema og målsætninger:  

”Jeg har det da hvert fald sådan lidt, at jeg synes det er kedeligt lidt det her, noget 

af det i hvert fald, der er nogle områder, hvor det ikke er sådan spændende, men 

så på den anden side, det er jo noget man åbenbart føler vi skal lære og så længe 

vi lærer noget ved det, så har jeg ikke noget problem med det, så er det sådan set 

godt nok” (E4-0009) 
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”Man kan også sige, at når man kommer ud med en matematikeksamen, så skal 

andre universiteter også have en rimelig klar ide om, hvilken slags matematik kan 

du så. Det kan jo ikke hjælpe noget, at vi siger ”den der slags matematik er 

kedelig, den lærer vi ikke” for så vores endelige eksamensbevis det dækker ikke 

over hvad folk forventer” (MAT2-0011). 

 Diskussion af temaet interesser 

Iagttagelse af projekter, som noget der finder sted inden for en uddannelse, og dermed som 

hændelsesforløb/ systemer der har uddannelsen som iagttagelsespunkt betyder ikke, at de 

studerende ikke oplever at have mulighed for at præge projektet i retning af deres egne 

interesser. Ligeledes er det tydeligt at de benytter denne mulighed.  

Endvidere er det tydeligt at interesser ikke nødvendigvis går forud for et givet projekt men i 

lige så høj grad opstår gennem projektet. 

Hverken genbeskrivelsen af projektmetoden, studieordninger, nøglepersoner eller 

studerende tildeler interesser en privilegeret position i forhold til valg af projektets specifikke 

hensigt og indhold. Interesser opstår – eller opstår ikke – gennem projektet, men underordnes 

i alle tilfælde uddannelsens hensigt. 

Hermed tildeles interesser en uddannelsesmæssig betydning, som adskiller sig fra den 

klassiske reformpædagogik, og dermed og fra projektmetodens udformning i både 

begyndelsen af 1900-tallet og i 1970’erne.  

Ud fra en didaktisk optik synes dette absolut hensigtsmæssigt (fx Keiding 2007). For det 

første kan undervisning ikke anvende de studerendes interesser som en primær konditio-

nerende faktor og samtidig sandsynliggøre blot et minimum af kontinuitet og progression. For 

det andet må interesser, lige som viden, antages at være udtryk for aktualisering af bestemte 

temaer og bestemte iagttagelsesmåder i det psykiske system, snarere end noget ontologisk, 

dvs. noget man altid har
19

. Interesser vil da være noget, som i en eller anden udstrækning 

kommer og går i projektet. Et tema man aldrig havde drømt om ville være interessant, fordi 

man ikke har kendskab til det, kan vise sig at ’fange en’/blive interessant, når det udfoldes i 

projektet. 

Det betyder ikke, at interesser ikke med fordel kan medtænkes som en central motiverende 

faktor, hvilket da også sker i alle tre uddannelser. Blot må denne optik udfolde sig – være 

udgangspunkt, opstå, vokse eller fortone sig – inden for rammerne af uddannelsens og 

undervisningens funktion og ydelse. 

                                                 
19

  Hvad angår viden se Luhmann 1990:154,165 



56 

 

Konklusion 

Ser man på projektrapporterne gælder, at de udelukkende tematiserer den projektspecifikke 

hensigt. Men det rapportmæssige fokus på projektets konkrete hensigt betyder altså ikke, at 

undervisere og studerende ser det som projektets primære hensigt, hvilket tydeligt fremgår af 

interviewene. Som et opfølgende perspektiv på dette tema kunne det være interessant at 

undersøge om og hvordan såvel projektets egen kommunikation som vejledningen tematiserer 

disse to hensigter. Er det eksempelvis udelukkende noget de studerende ved med sig selv, og 

som de kan tematisere når de spørges, eller er det et tema i den undervisende kommunikation 

(projektforløb og vejledning)? 

Problemerne optræder i alle tilfælde som didaktiske problemer i betydningen problemer, 

som er bearbejdet (udvalgt, formuleret, tilpasset) med det konkrete uddannelseselement som 

reference. Ser man på den i herværende rapports beskrevne undervisningspraksis og de 

begreber der knyttes på denne, synes det differensteoretiske alternativ, som betoner forskellen 

mellem skole og ikke-skole mere egnet til at beskrive den aktuelle praksis end den 

traditionelle reformpædagogiske optik som tilstræber enshed. 

Ser man nærmere på målbeskrivelserne synes de at antyde en forskel i de mål, der skal 

indfris gennem projekterne og dermed med en vis sandsynlighed også forskelle i projekttyper. 

Forskellen synes at ligge mellem matematikuddannelsen og de to andre, og måske endda 

primært mellem matematikuddannelsens første semestre og de øvrige 5 semestre, der 

iagttages her i rapporten.  

På A&D, Industri/Energi samt i nogle tilfælde på MAT6 synes projekterne – på trods af at 

de løbende producerer nye spørgsmål, som måske/måske ikke afklares gennem projektet, at 

konvergere mod et blandt flere mulige svar. 

På matematiks 4. semester antyder både interviews og rapporter, at der snarere er tale om 

projekter, som udfolder en tematik, som nok kendes uden for matematikken, men på en måde 

hvor det tydeligvis ikke handler om at komme frem til svar på et konkret spørgsmål, men om 

at beskrive og analysere dette tema både i bredden og i dybden. Der synes med andre ord at 

være tale om eksplorative projekter.  

Et af de ofte fremførte kritikpunkter af projektmetoden knytter sig netop til det eksemplari-

ske princip, og en antagelse om/ en bekymring for, at de studerende ikke kan udlede/identi-

ficere det almene i det konkrete og at den tilegnede viden, dermed i uønsket høj grad knytter 

sig til det specifikke projekt som kontekst. 

Det eksemplariske princip lever en overraskende skjult tilværelse i uddannelsernes 

studieordning, og at projekterne på alle 6 semestre må forudsættes eksemplariske antydes 

altovervejende af, at målbeskrivelserne benytter rent formale, og dermed indholdsuafhængige 

termer. Det er med andre ord ikke det specifikke indhold, men udelukkende hvad der skal 

læres gennem dette indhold, der tildeles plads i målbeskrivelserne. 

Går man derimod til interviewene er det tydeligt, at både nøglepersonerne og de studerende 

tillægger det specifikke projektindholds eksemplariske værdi afgørende betydning. Og at selv 

studerende på 4. semester har et endog meget veludviklet begrebssæt til at beskrive dynamik-

ken mellem projektets konkrete problemstilling og indhold og dettes almene uddannelses-
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mæssige værdi. Således både blik og begreber for det eksemplariske princip, uden at dette 

udtryk dog anvendes. 

Et interessant tema for videre undersøgelse vil være at blive klogere på, hvordan de 

studerende tilegner sig forståelsen af det eksemplariske. Er det en følge af undervisning, 

herunder diskussioner i projektforløb og vejledning, eller er det snarere om en upåagtet 

medlæring, dvs. en følge af socialiseringsprocesser? 

Problembegrebet, som både fra metodens introduktion på uddannelserne i 1970’erne og 

aktuelt qua PBL-begrebet har fået en fremtrædende position i beskrivelse af metoden, 

iagttages og tildeles en noget anden betydning og uddannelsesmæssig relevans i det empiriske 

materiale. Der er for alle 6 semestres vedkommende ikke tale om problemer i ordets vante 

betydning, hvilket blandt andet beskrives gennem metaforer som ’sten i skoen’, ’synd for 

nogen’, hvilket kan være en af grundene til at projekterne på matematik – selvom de 

matematiske tematikker bearbejdes med reference til konkrete eksempler – beskrives som 

ikke ”rigtig” problemorienterede. 

Både på A&D og på matematik synes behov for at positionere og distancere den aktuelle 

problemorientering i forhold til den klassiske forståelse af begrebet. Det handler om 

uddannelsesmæssige problemstillinger, som ikke nødvendigvis kan eller bør relateres til en 

kontekst uden for uddannelsen.  

Ydermere pointeres i relation til A&D, at problemorienteringen, selv hvis der specifikt 

fokuseres på didaktisk tilrettelagte problemer, tilbyder et alt for snævert blik på feltet. Design 

handler ikke nødvendigvis om at løse problemer, men også om at udforske, opdage og 

opfinde. Men også på Matematik og Industri er projekthensigten heller ikke nødvendigvis at 

løse problemer. 

Derimod fremhæver både A&D og Matematik projektbegrebet og den processuelle 

dimension af dette som helt centralt i uddannelsens anvendelse af projektmetode. I dette 

perspektiv, samt i lyset af at det netop er projektorganiseringen – og ikke problemoriente-

ringen – der ses som det didaktiske princip, som skal indfri uddannelsernes almene kompe-

tencer, synes det ganske tankevækkende, at projektbegrebet er forsvundet fra metodens 

nuværende betegnelse.  

Det synes således både ud fra en teoretisk didaktisk betragtning og betragtninger, der tager 

afsæt i den aktuelle anvendelse af metoden, relevant at genoverveje problembegrebet og det at 

gøre problemer til et kardinalpunkt i metoden. Den teoretiske genbeskrivelse foreslår at 

begrebet om problemformulering udskiftes med den mere almene betegnelse program, og at 

projektmetodens nøglebegreb dermed bliver netop projektet og den type af målrettede og 

forlods ubestemte forehavender, som dette begreb beskriver.  

I den teoretiske genbeskrivelse skelnes projektorganiseret undervisning fra hh opgave- og 

emneorganiseret undervisning netop gennem kriteriet om, at projekter på en og samme tid 

organiserer sig omkring en bestemt forestilling om fremtiden. Og på den anden side at denne 

forestilling tager form gennem projektet; altså gennem forskellen konkret/åbnet. 

Det er tydeligt at projekter på alle tre uddannelser og på både bachelor og kandidatniveau 

udfolder sig i meningshorisonter som på en og samme tid er sagligt afgrænsede og retnings-

bestemte, og så ubestemte, at de tager form undervejs. Og netop denne åbenhed – inden for en 

konkret hensigt – i såvel proces som det indholdsmæssige udfaldsrum, er i den teoretiske 

genbeskrivelse benyttet som et konstituerende træk ved projektmetoden. 
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De endog ret specificerede mål- og indholdsbeskrivelser, som uddannelsernes programmer 

tilbyder, ændrer dermed ikke ved, at projekterne for at lykkes skal træffe en række valg i 

forhold til deres konkrete udformning. Projekterne må derfor kunne planlægge og styre sig 

selv, hvis de skal fungere som undervisende kontekst og dokumentere deltagernes opfyldelse 

af projektenhedens mål.  

Det særlige ved projektundervisning er, at projekterne skal vælge indholdsmæssige temaer 

og relevante handlinger i forhold til disse, inden for områder som de endnu ikke kender til. 

Det er netop det paradoks, at projektet skal tage form som undervisende kommunikation, samt 

at dette skal muliggøres af de deltagere som samtidig og netop skal lære om det aktuelle tema 

gennem deltagelse i projektet, som genbeskrivelsen tematiserer, når den taler om projektet 

som egen didaktiker. 

Uddannelsens styringsforsøg giver som tidligere nævnt ikke grundlag for at tale om, at 

projekterne er styret af uddannelserne. Projekter anskues som selvreferentielle sociale 

systemer, der som alle andre selvreferentielle systemer kun lader sig styre af det, de vælger at 

lade sig forstyrre af. Et eksempel herpå ses i udsagnet om, at temarammen sprænges hvis den 

ikke er interessant. 

Projektforslag og semesterbeskrivelser tilbyder derimod projekterne en aflastningsmulighed 

ved at angive hvilke temaer, der må behandles, hvis det skal støtte den studerende i at 

beskæftige sig med studieordningsaktuelle temaer. De kan med andre ord sammen med 

studieordningen fungere som refleksionsprogram. 

Og det er tydeligt at projekterne ikke blot benytter sig af, men også værdsætter denne 

mulighed. 

Iagttagelse af projekter, som noget der finder sted inden for en uddannelse, og dermed som 

hændelsesforløb/ systemer der har uddannelsen som iagttagelsespunkt betyder ikke, at de 

studerende ikke oplever at have mulighed for at præge projektet i retning af deres egne 

interesser. Ligeledes er det tydeligt at de benytter denne mulighed.  

Endvidere er det tydeligt at interesser ikke nødvendigvis går forud for et givet projekt men i 

lige så høj grad opstår gennem projektet. 

Hverken genbeskrivelsen af projektmetoden, studieordninger, nøglepersoner eller 

studerende tildeler interesser en privilegeret position i forhold til valg af projektets specifikke 

hensigt og indhold. Interesser opstår – eller opstår ikke – gennem projektet, men underordnes 

i alle tilfælde uddannelsens hensigt. 

Hermed tildeles interesser en uddannelsesmæssig betydning, som adskiller sig fra den 

klassiske reformpædagogik, og dermed og fra projektmetodens udformning i både 

begyndelsen af 1900-tallet og i 1970’erne.  

Det betyder ikke, at interesser ikke med fordel kan medtænkes som en central motiverende 

faktor, hvilket da også sker i alle tre uddannelser. Blot må denne optik udfolde sig – være 

udgangspunkt, opstå, vokse eller fortone sig – inden for rammerne af uddannelsens og 

undervisningens funktion og ydelse. 
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