
Workshop: Værktøjer til 
problemorienteret 
projektarbejde

Projektets to formål:

- Dannelsesaspekt: Elever trænes i selvstændighed og læring 
uden direkte læreropsyn

- Effektiviseringsaspekt: Læreren sparer forberedelsestid (!)



Mindre forberedelsestid….
Projektets udspring

Perioder, hvor arbejdsopgaverne vælter ind….

Løsning: problemorienteret projektarbejde. Krav i læreplanen (naturgeografi): aktuelle problemstillinger (og 

casebaseret viden)

Formål

Nedbringelse af forberedelsestid 

for underviser (!)

Indsatser

- Lærerstyret intro til emner, samt 

afgrænse centrale 

modeller/begreber/analyseværktøjer

- At sætte eleverne til selv at indsamle 

empiri for cases/vinkler på emnet



Dannelses-aspektet ved problemorienteret projektarbejde 

MÅL FOR 
UDVIKLINGSPROJEKTET

Engagere elever fagligt

Gøre arbejdsprocesser i 
forbindelse med projektarbejde 
overskueligt og overkommeligt

INDSATSER

Selvvalgte vinkler på emnet

Stilladssering via værktøjer

VIRKNING

Større ejerskab over emnet => 
større elevaktivitet (for en del 
elever)

Større øvelse i at bruge hinanden 
i gruppearbejde (svage elever 
oplever at de kan bidrage)

Bedre anvendelse af tid (skal 
øves)



Værktøjer til at stilladssere projektarbejdet

Projektarbejdets læringscirkler. Fra Mac & Hagedorn-Rasmussen: ”Projektarbejdets kompleksitet”, Samfundslitteratur 2. udg. 2018
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Projektplanen – når projektet skal tage form

Efter inspiration fra: Mac & Hagedorn-Rasmussen: ”Projektarbejdets kompleksitet”, Samfundslitteratur 2. udg. 2018

”FOKUS”-niveauet:

Problem og delmål formuleres 
som spørgsmål. 

”BESVARELSE”-niveauet: 

Delmålene gøres operative 

-> Hvordan skal delmålene 
undersøges?  

- Hvilken empiri skal inddrages?

- Hvilken teori skal inddrages? 



Visualisering og stilladssering af projektarbejdet
Spm. Til eleverne: 
- Hvor fremgår empiri og teori 
af projektplanen?
- Hvor er den overordnede 

problemformulering?
- Problemstillingerne?

Eksempel på 
projektplan: 

Efter inspiration fra: Mac & Hagedorn-Rasmussen: ”Projektarbejdets kompleksitet”, Samfundslitteratur 2. udg. 2018



Arbejde med Projektplan og Logbog

Tegn en skitse af jeres projektplan på papir. Tegn gerne flere skitser.

Find ud af:
Hvilke delemner skal I undersøge, for at belyse jeres emne?
Hvilket datamateriale/empiri skal I bruge?

Skriv jeres overvejelser ind i et fælles dok, som I opretter på drevet og kalder LOGBOG

Læg et billede af jeres projektplanen ind i jeres logbog

Hvad skal I undersøge til næste gang?

Skriv ”lektierne” for alle ind i logbogen



Brugen af logbog
Indgår i bedømmelsen af projektet, dvs. skal deles med lærer

Lærerforberedelse til timer: Via logbøger danne overblik over, hvor de enkelte grupper er henne i processen 
(kan hurtigt overskues). Event. skrive kommentarer i logbøger, hvis manglende progressionen i 
gruppearbejdet (!) – Værktøjet er fleksibelt…. 

Fælles logbog => arbejdsfordelingen er nem i grupperne. Hvert gruppemøde starter (ideelt) med ”Ordet 
rundt”: hvad har hver elev fundet ud af siden sidst? 

-> revision af projektplanen

-> ny uddeling af arbejdsopgaver (skrives ind i logbogen).

Anbefales at udnævne en sekretær til at ajourføre logbøgen på hvert gruppemøde (funktionen går på skift)



Brugen af milestones

Det typiske projektforløb:
Problemformulering -> Indholdsfortegnelse -> Dataindsamling -> skrivetimer -> fremlæggelser/skrivetimer -> aflevering



Eksempler på brug af benspænd 

Fra projektarbejdet: ”Bæredygtig mad – hvor svært kan 
det være?”

Benspænd 1: Krav om egen-generede data i opgaven

I skal inddrage egne data på baggrund af madindkøb, I foretager i jeres egne husholdninger. 

I kan eksempelvis måle på de affaldsmængder, I får fra jeres madindkøb i løbet af en uge….

Benspænd 2: Brug af Ekspertviden

I skal inddrage ny litteratur eller interviews med eksperter mm. 

Dvs. I kommer også til at sætte jer ind i nye teori-områder og inddrage geofaglige modeller i jeres analyser 
(!) 
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Projektplanen – som styringsværktøj 
efterhånden som projektet skrider frem

Gør eleverne opmærksomme på, at projektplanen er en SKITSE (!) 

Projektet vil ændre sig, når de får ny viden om deres problem. 

- Vær parate til at ændre på jeres planer. Vend jævnligt tilbage for at justere på 
projektplanen – processen er dynamisk!



Konklusion
POSITIVT:

 Kombinationen af projektplan og logbog gav eleverne overblik over arbejdsgange 

=> mulighed for at dele opgaven op i småbidder, som de løbende kunne uddelegere indbyrdes 
=> 1. Svage elever havde større mulighed for at byde ind og bidrage til projektet, end tidligere 

observeret i gruppearbejde. 

2. Bedre udnyttelse af tiden i grupperne, selvom meget lav grad af ”lærerkontrol”!!!

3. Benspænd omkring indsamling af egne data kan aktivere ”taktile elever” ;)

 Projektplanen: Fra delemner -> indsamling af empiri (”Arbejdspakker”)

=> at eleverne havde nemmere ved at overskue at gå i gang med og tage ejerskab over opgaven. 

Mulighed for ”collaborative learning” ved lærings-loops via gruppesamtalerne, fremfor blot ”coorperative learning”, 
hvor eleverne arbejder uafhængigt af hinanden med hvert sit hjørne af opgaven …… hvis altså gruppen fungerer 
godt….



Konklusion fortsat
UDFORDRINGER:

Arbejdet med projektplanen og logbogen skal trænes (”Learning by doing”). Meget forskelligt, hvor 
trænede elever er i selvstændigt projektarbejde på forhånd. 

=> Ideelt hvis 2-3 lærere fra samme klasse træner eleverne i projektarbejde

På sigt: 

Projektværktøjernes styrke er at de gør projektarbejdet overskueligt og konkretiserer arbejdsopgaver. 

Derfor velegnede i fht. de store skriftlige projekter i gymnasiet, hvor eleverne selv skal lave udkast til 
problemformuleringer og arbejde problemorienteret. 



Konklusion fortsat

ANDRE FORDELE:

Mulighed for undervisningsdifferentiering

- Svage elever guides mere (opstilling af problemformulering, brug af teori/metode, mm.)

Mulighed for tættere lærer-elev relationer

- Mulighed for samtaler med små grupper elever => ”stille elever” tør stille spørgsmål 

Med disse to fokuspunkter kan en event. ”Mattheus-effekt” forebygges.



Elevcitater



Efterfølgende refleksioner:
Kløften fra emne til problem

”Almindelig” undervisning: 
Lærerdefinerede aktiviteter

- Viden om emner inden for faget 
(emner udpeget af læreren)
- Viden om teorier som 

forståelsesramme 
(teorier udpeget af læreren)
- Træning i brug af metodiske tilgange 
(empiri og metode udpeget af læreren)

Det selvstændige 
projektarbejde

- Anvendelse af viden på 
konkrete (selvvalgte!) 
problemstillinger

- Eget valg af metoder og 
design af undersøgelse



Elevernes oplevelse af kløften



Elever kan sagtens præstere en ”ægte 
undren”……

- Hvordan kan det være…… at vi genbruger 
så lidt af vores plastik?

- Hvordan kan det være….. at der døde så 
mange soldater i slaget ved Somme?

- Hvordan kan det være…… at integration 
fylder så meget i medierne?

Lad dem starte op med at tegne en 
projektplan…….


