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1 Indledning 
 
Hvad er et projekt?  
Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en 
opgave er kompliceret og uoverskuelig, fordi man ikke har den nødvendige viden til at gå i gang 
med opgaven. Dermed er situationen i princippet altid usikker ved projektstart. Og trods denne 
usikkerhed stilles der krav om sikre resultater, som både er velbegrundede og kreative – og som 
skal foreligge til en fastsat tid, der oftest kræver effektivitet og tempo i arbejdet. Desuden er det 
karakteristisk at projektarbejde som regel foregår i grupper, fordi det er nødvendigt at inddrage 
specialister med viden og erfaring fra forskellige områder. 
 
Et projekt kan kaldes en organisatorisk prototype, fordi der aldrig er to projekter, som forløber ens. 
Dels er der altid forskelle i projektopgavens eller problemets art og i dets samspil med 
omgivelserne, og dels er der altid forskelle i gruppens sammensætning af personer med forskellige 
faglige og personlige egenskaber. 
 
I erhvervslivets praksis har man de daglige rutineopgaver i produktion og administration organiseret 
støt, effektivt og velkontrolleret i nogle afdelinger. Og i andre afdelinger, som er 
projektorganiserede, forsøger man at løse evt. opståede problemer, og man forsøger at løse opgaver 
om forskning, udvikling, fornyelse, forbedringer og efteruddannelser. Projektarbejdsformen sikrer 
at de nye udfordringer tages op og bearbejdes. Det er derfor karakteristisk at det er i de 
projektorganiserede afdelinger at virksomheden eller institutionen opbygger og formulerer ny 
viden, dvs. at den lærer. 
 
Dermed er projektarbejde begrundet som undervisningsform og studieform. Undervisningen 
tilrettelægges sådan at de studerende kan få erfaringer med at lære i en projektorganisering, som 
stiller store krav om selvstændighed. De studerende vil opleve at der lægges stor vægt på at den 
fremgangsmåde, dvs. de metoder, som de anvender i projektet bliver beskrevet og vurderet. Dermed 
lægges der vægt på både hvad de studerende har lært og hvordan de har lært det, dvs. på 
læreprocesserne.   
 
Se figur 0.1 om samspillet mellem projektets læreprocesser og de produkter, som fremkommer 
gennem læreprocesserne, og som skal dokumentere læreprocesserne. Studieprojektet evalueres og 
de studerendes standpunkt bedømmes på grundlag af en rapport og en mundtlig fremlæggelse af 
projektet, men det gøres på en måde der inddrager en skriftlig redegørelse og vurdering af 
læreprocesserne, procesanalysen. Mange projektgrupper har ”reddet” en dårlig rapport - især på et 
studiums første semestre – med en procesanalyse og en mundtlig fremlæggelse, hvor en misforstået 
eller ineffektiv læreproces er dokumenteret og forklaret og derefter suppleret med egne gode råd til 
det videre studium.   
 
Projektstyring og gruppesamarbejde 
Når projektarbejde anvendes som undervisningsform, forsøger underviserne at planlægge en ramme 
med passende udfordringer for projektgruppens selvstændige arbejde med det faglige stof. Derved 
opnås en dybere forståelse af det faglige stof og samtidig udvikler de studerende den 
projektarbejdskompetence, som erhvervslivet efterspørger. 
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Projektarbejdskompetence omfatter forståelse af samspillet mellem alle de forskellige individuelle 
og fælles læreprocesser, som indgår i et projekt, se figur 0.1.  
 
I 1992-93 blev der gennemført en omfattende evaluering af Det teknisk-naturvidenskabelige Basisår 
på AAU (Teknatbas-projektet, 19    ). Evalueringen blev fulgt op, da de samme studerende var på 5. 
semester. 
 
I  spørgeskemaer blev de studerende bl.a. bedt om at markere, hvilke vanskeligheder de havde 
oplevet som de største i projektarbejdet på 1. semester, på 2. semester og på 5. semester. På alle tre 
semestre handlede de største vanskeligheder om projektstyringen og om gruppesamarbejdet.  
 
På første semester handlede vanskelighederne desuden om at samarbejde med vejlederne og om at 
finde ud af de faglige krav til projektet, - dette kan opfattes som to sider af at skulle omstille sig til 
projektarbejdets krav om en selvstændig holdning til eget arbejde efter tidligere uddannelses 
samarbejde med en lærer, der tilrettelægger et pensum og nogle opgaver, sådan at de er lige til at gå 
i gang med.  
 
Vanskeligheder med projektstyring og gruppesamarbejde vil derimod mere eller mindre forfølge en 
projektmedarbejder resten af livet, - fordi der dels er tale om den udfordring, der skyldes projektets 
principielle usikkerhed, se figur 2.1. og dels er tale om udfordringen ved at denne usikkerhed skal 
overvindes i samspil og i samarbejde med andre i skiftende projektgrupper. Denne udfordring 
handler således om at udvide sine praktiske erfaringer med at anvende forskellige metoder til 
henholdsvis projektstyring og samarbejde. Men desuden handler den om at udvikle sin personlige 
holdning til både fagligt arbejde og til samarbejde. 
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Figur 0.1. Studieprojektets læreprocesser og produkter 
 
 
 
Individuelle læreprocesser  Fælles læreprocesser 
 
Projektets fagområder:   Udvikling af personlige holdninger og 
faglige begreber, metoder,   idealer vedrørende faget og samarbejdet 
modeller og teorier   
    Faglig vidensdeling i gruppen, 
Projektplanlægning og    fælles refleksion 
projektstyringsmetoder  
    Organisering af gruppen samarbejde 
Samarbejde og 
sambejdsmetoder   Organisering og visualisering af gruppens 
    projektplanlægning- og styring 
Kreativitet og  
kreative metoder   Organisering af fælles skriftlig 
    kommunikation 
Metoder til  
poblemorientering   Udvikling af en personlig videnskabelig 
    tænke- og arbejdsmåde 
Læringsopfattelser og  
metoder til at sikre   Organisering af gruppens samarbejde 
effektive læringsstrategier  med vejledere 
(projektarbejdets studieteknik) 
 
Formidling  og 
rapportskrivning 

 
 
 
 

 
 
Produkter   Rapport 
 
    Procesanalyse 
    Mundtlig fremlæggelse 
 
 
 
Al læring er i princippet individuel, men i et projektarbejde sker den altid i samspil med andre. Vi 
har især brug for udfordringen fra og samspillet med andre, når læringen omhandler personlig 
udvikling af tænke- og handlemåder. 
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2 Projektets faser 
Et grundlæggende princip i projektarbejdsformen er at projektets uoverskuelige og komplicerede 
arbejdsopgave opdeles i faserne: 
 

• Projektstart 
• Problemanalyse  
• Projektafgrænsning   
• Problembearbejdning  
• Konklusion og perspektivering 
• Evaluering 

 
Disse faser skaber en form for overblik trods den usikkerhed, som pr. definition især findes i de 
første faser af et problemorienteret projekt. Hvis der ikke var denne usikkerhed, ville der være tale 
om et opgaveprojekt, hvor metoden til opgaveløsning var kendt, så man bare kunne gå i gang.  
 
På figur 2.1. visualiseres, hvordan projektets usikkerhed består i at projektgruppen ikke har 
tilstrækkelig viden til at træffe de vigtige beslutninger i projektets første faser. Det kan opleves som 
frustrerende, men det er samtidig  udfordrende… 
 
Under projektstart er udfordringen bl.a. at af få skabt grundlag for problemanalysens 
forundersøgelser. Jo større usikkerhed, jo større risiko er der for at undersøge noget, som senere 
viser  sig at være irrelevant for projektet. For alle projekter er aktiviteterne ved projektstart 
forholdsvis ens. Men i de næste faser problemanalyse, projektafgrænsning og problembearbejdning 
vil aktiviteterne afhænge af både graden af usikkerhed og usikkerhedens art. Desuden vil de 
individuelle gruppemedlemmer og vejledere og deres samspil få betydning, f.eks. deres faglige 
ambitioner og holdninger til organisering af arbejdet .   
 
Problemanalyse og projektafgrænsning sker i et stadigt vekselspil, som fører frem til både projektets 
mål og de aktiviteter, som kan forventes at kunne føre frem til målet. Projektgruppen har dermed 
gennemført en projektplanlægning, og man kan sige at den har fået formuleret ”sin egen opgave”, 
så langt dette er muligt. 
 
Inden problembearbejdningen går i gang, gennemføres som regel et statusseminar sammen med 
vejledere og evt. en anden projektgruppe, opponentgruppen. Formålet er at gruppen får lejlighed til 
at 

• sammenfatte og fremlægge sine formuleringer af projektets mål (formål) og 
projektplanlægning (struktur for arbejdet) 

• at sammenfatte og fremlægge sine aftaler om organisering af gruppens samarbejde 
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• at stille spørgsmål til hvad som helst, som den er i tvivl om eller usikker på 
• at modtage respons på sine spørgsmål, og anden konstruktiv kritik og ideer til sit projekt. 

 
Ordet problembearbejdning antyder at et problem ikke altid har en løsning, eller i hvert fald ikke en 
løsning, som projektgruppen kan regne sikket med at nå frem til indenfor den givne tidsramme.  
Hvis gruppen omvendt finder frem til en opgave, som tidligere er blevet gennemført med en kendt 
metode, som gruppen gerne vil lære  at bruge, så er der tale om en opgaveløsning, som gruppen kan 
forvente at finde en løsning på. Det ligner en rutineopgave,  – den er blot ikke rutine for 
projektgruppen!  
 
Både for problemorienterede projekter og opgaveprojekter gælder at det vigtigste i et studieprojekt 
ikke er en løsning, - selvom det ofte er meget motiverende for gruppen at nå frem til en løsning. Det 
vigtigste er derimod at gruppen har gennemført en arbejdsproces som kan dokumentere en 
kvalificerende læreproces, dvs. at gruppens medlemmer har lært både at forstå det, som  de skulle, 
og at anvende de metoder, som de skulle...  
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Figur 2.1. Projektets usikkerhed og projektets faser  
Bearbejdet efter Mikkelsen og Riis, 1996 (side 57) 
 
 
 
 
 Beslutningers betydning 
  og mængde 
 
 
     Opnået viden  
     og tilgængelig information 
 
 
 
 
 
           Usikkerhed. 
           ved projektstart  
 
 
 
 
 
 
 
           
Projekt-   Problem-    Projekt-           Problembearbejdning   Konklusion     Evaluering 
start         analyse      afgrænsning  
 
  Statusseminar  Aflevering af rapport 
 
 
 
 
 
 
 
På figur 2.1. er der tegnet pile, der viser tilbage til tidligere faser i projektets forløb. Dette 
visualiserer at projektets faser aldrig følger efter hinanden, som perler på en snor. I f.eks. 
problembearbejdningsfasen må man løbende vende tilbage for at sikre sig at problemanalysens mål 
og projektafgrænsningens planer og aftaler bliver brugt, - samt om der måske er brug for revisioner 
af mål, planer eller aftaler. Konklusionen må nødvendigvis relatere sig til både 
problembearbejdningens resultater og til projektets mål og planer.   
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3 Projektstart 
 
Projektgruppen mødes for første gang, og det forestående projektarbejde er uoverskueligt. Formålet 
med projektstarten som indledende fase er at 
 

• mindske usikkerheden og sætte projektarbejdet i gang. 
 
Hvad skal gruppen gøre? 
 

Case 2.2.1 
Gruppen består af 7 medlemmer, som nu er kommet et par uger ind i sin første længevarende 
projektperiode,  ca. 3 måneder. Gruppens medlemmer kender hinanden lidt på forhånd. De har det 
hyggeligt og sjovt sammen, og de har nogle gode diskussioner. De har været på biblioteket for at 
finde litteratur om projektforslagets emne, og hvert gruppemedlem har fået et par bøger at læse. 
 
Brian har foreslået at de holdt et møde, hvor de skulle gennemgå, hvad de hver især havde fået ud 
af at læse deres litteratur. Nu går de så i gang med dette. Men det varer ikke længe før Knud og 
Inge diskuterer så meget og så længe at de andre bliver trætte af at høre på det. De når kun 
igennem Inges to bøger, og de aftaler at gennemgå de andre bøger næste dag. 
 
Men næste dag spørger Brian: ”Hvad var det egentlig vi blev enige om i går, hvordan kan de to 
bøger bruges i vores projekt?” Knud og Inge begynder straks at diskutere igen. Men de bliver bedt 
om at stoppe, og gruppen går i gang med at gennemgå de næste bøger – selvom stemningen er 
trykket.  
 
Hvilke forberedelser kunne have hjulpet gruppen med at styre projektet og bevare både sin 
motivation og fokus i diskussionerne?  
 
 
 
For at sætte projektarbejdet godt i gang er det nødvendigt at gruppen påtager sig ledelsen af eget 
projektarbejde, dvs. er opmærksom på følgende nøgleaktiviteter: 

• At lære hinanden at kende  
• At undersøge de formelle krav og rammer for projektet 
• At undersøge projektets udgangspunkt, dvs. ideen med projektforslaget og de problemer, 

opgaver og emner, som er beskrevet 
• At skabe et fælles grundlag for at begynde på problemanalysens forundersøgelser.  

 
De følgende 4 øvelser giver forslag til, hvordan gruppen konkret kan gøre. En projektstart  forløber 
altid nogenlunde ens, fordi udfordringerne er de samme uanset gruppens sammensætning og 
projektets art. Derfor er det muligt at opstille disse 4 øvelser, og de kan betragtes som en slags nøgle 
til at gennemføre en projektstart.  
  
Øvelse 2.2.1 Gruppen 
Alle gruppemedlemmer fortæller kort om sig selv, f.eks. om  

• sin tidligere uddannelse og evt. erhvervserfaring 
• sine fritidsinteresser 
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• sine forventninger og sine ambitioner for projektets faglige udbytte 
• sine forventninger til gruppesamarbejdet og sine idealer for et gruppesamarbejde.  

 
Derefter gennemfører gruppen en diskussion af, hvordan den vil skelne mellem samvær i gruppen 
og samarbejde i gruppen. Beslutninger om samarbejde skrives og sættes på opslagstavlen, det er 
gruppens første samarbejdsaftale.  
 
 
Øvelse 2.2.2. Formelle krav og rammer 
Gruppen finder frem til de afsnit i Studieordning og Studievejledning, som er relevante for det 
aktuelle projekt. Gruppens medlemmer forbereder sig individuelt ved at læse disse afsnit og notere 
sine spørgsmål om alt, hvad der opleves som underligt, uklart eller uforståeligt.  
 
Gruppen mødes og diskuterer alle spørgsmål med det formål at opnå en fælles forståelse. Hvis der 
er spørgsmål, som afsluttes uden at gruppen kan nå til nogen klarhed eller til fælles  konklusioner, 
stilles de til gruppens vejleder. Svarene fastholdes på opslagstavlen. 
 
Øvelse 2.2.3 Projektforslaget  
Gruppens medlemmer forbereder sig individuelt ved at læse gruppens projektforslag og gøre notater 
om alt, hvad der opleves som underligt, uklart eller uforståeligt. Derefter gennemføres diskussion i 
gruppen om følgende: 

• Hvad er mon vejlederens ide med projektforslaget? Hvad er det mon, som vejleder ønsker 
at vi skal lære at forstå - og hvad vil vi selv gerne lære at forstå? Hvilke metoder er det 
mon, som vejleder ønsker at vi skal kunne bruge – og hvad vil vi selv gerne lære at kunne 
gøre? Svarene fastholdes på tavlen.  

• Hvilke grundlæggende faglige begreber har vejleder brugt i projektforslaget? Hvordan kan 
vi definere disse begreber med vores nuværende viden? Skriv på tavlen.  

• Hvilke emner, opgaver og problemer  kan vi finde omtalt i projektforslaget? Svarene 
fastholdes på tavlen 

 
Øvelse 2.2.4 Brainstorm med post-it-sedler 

Gruppen gennemfører en brainstorm, hvis tema er gruppens projektforslag. Alle stikord fastholdes 
på selvklæbende post-it-lapper. Nye ideer og stikord får man ved stadig at stille spørgsmål med HV 
til projektforslaget og til de tidligere stikord. F.eks. HVAD handler dette også om? HVEM vedrører 
det? HVORDAN og HVORFOR vedrører det? HVOR og HVORNÅR forekommer dette? Osv…   
 
Derefter diskuteres stikordene, og sedlerne ordnes i en struktur , f.eks en eller flere mind-maps 
kombineret med hierarkier.  
 
På grundlag af strukturen foretager gruppen et foreløbigt valg af de områder af projektet, som man 
er enige om at arbejde videre med, sådan som de er repræsenteret på de valgte post-it-sedler. De 
fravalgte områder fjernes, og man når frem til strukturen for en foreløbig projektafgrænsning. Den 
præciseres ved at formulere et eller flere spørgsmål, som er dækkende for de valgte post-it-sedler. 
Disse spørgsmål er projektets igangsættende eller initierende problem.    
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         Post-it-lapper Struktur 
       
 HV ?       HV?   HV? 
          HV? 
 Projektforslag    
  HV?           HV?               
 HV? 
HV?  HV     
 
 
 
    Initierende problem        ? 
 
Strukturen og det initierende problem udgør en projektplan for problemanalysefasens 
informationssøgning og forundersøgelser. Den bør derfor forelægges for og diskuteres med 
vejlederne. Den fastholdes og kan evt. sættes op på væggen. 
 
 
Case 2.2.2. Om informationssøgning 
Det følgende er et citat fra en gruppes procesanalyse. 
 
Gennem læreprocessen lærer man at forholde sig kritisk til det fundne materiale med 
information om emnet. Det er specielt vigtigt at kunne sortere i den store mængde tilgængeligt 
materiale – men hvad er relevant? 
 
Det er svært at overskue de mange informationer – og hvilke informationer man skal stole på? 
 
Svarene på denne gruppes spørgsmål er at sortering af informationen ikke er mulig, hvis gruppen 
arbejder med et emne, - i princippet omhandler et emne alt, hvad der kan findes om det. Som 
skoleelever har man læreren til at afgrænse et  ”pensum”, men i et projektarbejde forventer 
vejlederen et selvstændigt udspil fra projektgruppen. 
 
Informationssøgning til projektet kan kun gennemføres efter at gruppen har gennemført øvelserne 
2.2.3-4., fordi de ændrer gruppens holdning fra at være emneorienteret til at være enten 
opgaveorienteret eller problemorienteret. Derved indsnævres fokus mest muligt, så gruppen får et 
grundlag for at sortere, idet den søger informationer om de valgte områder for dermed at få mere at 
vide om det initierende problem.  
 
Men det er nu også en stor fordel at have en vis faglig baggrund, når man skal vurdere, hvilke 
informationer, der er relevante og hvilke man kan stole på, - brug derfor vejleder til diskussion af 
jeres forslag til litteratur og andre kilder. Der er desuden hjælp at hente i afsnittet om kildekritik 
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4 Problemanalysefasen 
 
 
Når projektgruppen har brugt projektstarten til at ”slå hul på projektet”, hvad skal gruppen derefter 
gøre for at ”komme rigtigt i gang”?  Problemanalysefasens overordnede formål er:  

• at mindske usikkerheden ved at nå frem til en præcis formulering af projektets mål, en 
problemformulering, der kan være styringsredskab for gruppens arbejde i projektets 
kommende faser 

 
For at mindske usikkerheden skal projektgruppen fungere som sin egen projektledelse og 
fokusere på både at søge faglige informationer og viden og at sikre gruppens fælles motivation, jf. 
case 2.2.1. 
 
Informationer og viden øges ved 

• At sætte forundersøgelser i gang i overensstemmelse med den foreløbige projektplan fra 
projektstarten. Der må nødvendgvis suppleres med en fælles arbejdsplan, dvs. at gruppen 
må aftale hvem, der gør hvad – og hvorfor? Hvornår arbejdet skal være afsluttet 
(deadline)? Og hvordan det skal fremlægges for gruppen? Husk kildehenvisninger  
i alle notater. 

 
Gruppemedlemmernes motivation sikres ved følgende nøgleaktiviteter for projektledelsen: 

• At fastholde gruppens aftaler i en logbog , som er let tilgængelig for alle, - derved 
undgås lange, unødvendige diskussioner om tidligere aftaler.  

• At diskutere og revidere gruppens definitioner på faglige begreber, efterhånden som 
gruppen får mere viden, - derved undgås lange unødvendige diskussioner om 
grundlæggende faglige principper. 

• At bruge samarbejdsaftalen fra projektstart til løbende at skelne mellem samvær og 
samarbejde i gruppen. Erfaringer med dette fastholdes i logbogen.  

• At være opmærksom på kommunikationsmønsteret i gruppen og evt. diskutere det og 
aftale forbedringer af det. Aftalerne fastholdes i logbogen. 

• At tage vigtige beslutninger ved konsensus  i gruppen (eller om nødvendigt ved 
kompromis). Både beslutningerne og begrundelserne for dem fastholdes i logbogen, - 
derved udvikles en samarbejdsform med gensidig respekt og saglige argumenter. 

• At fastholde faglige redegørelser og konklusioner i arbejdsblade 
 
Disse mange aktiviteter udgør tilsammen en kompleks arbejdssituation, men det bliver sværere 
endnu, idet gruppen også skal grundlægge den kreative og problemorienterede arbejdsform.  
 
Problemorientering er et formelt krav til projekter på AAU’s teknisk-naturlige Basisår. For at 
indkredse, hvad der forstås ved problemorientering anbefales det at læse afsnittet om kreativitet og 
problemorientering. Desuden er det en god ide at diskutere disse begrebers betydning for eget 
projektarbejde. 
 
Problemanalysefasens faglige resultat er redegørelserne for de velgennemførte forundersøgelser. 
Den samlende konklusion fører til projektets problemformulering. Se figur 2.3.1. 
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Figur 2.3.1. Strukturereret oversigt over problemanalysens 
forundersøgelser 

Bearbejdet efter Algreen-Ussing og Fruensgaard, 1990, side 72. 
 
 
Brainstorm over projektforslagets ide og de  
mulige problemer, opgaver og emner. 
Projekt- 

start 
  Opstilling af strukturdiagram over stikordene fra brainstorm. 

Valg/afgrænsning af projektets  problemer, opgaver og emner 
 samt begrundelser for valg. 

 
  Formulering af initierende problem   
 
 
 
 
 Forundersøgelser og dokumentation for problemets relevans 
 
 
 
  Definition af grundlæggende faglige begreber 
  (nyeste revision) 
 
  Redegørelse for HVEM problemet har relevans for 
  HVORDAN og HVORFOR, HVOR og HVORNÅR? 
 
  Dokumentation for konstateringer, påstande  

og relationer 
  

  Redegørelse for problemets opståen, HVOR,  
  HVORNÅR,  HVORDAN,  HVORFOR   

og i hvilken samfundsmæssig KONTEKST? 
 
Struktureringer og afgrænsninger af projektets  
Problemfelt eller arbejdsfelt 
 
Redegørelse for principielle problemtyper 
principielle løsningsmetoder og relevante 
teorier (dvs. en begyndende projektafgrænsnings- 
fase) 
 
 
  Samlende konklusion 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
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Eksempel 2.3.1. Problemformulering for projekt om elektronisk afstemning 
 
Gruppens projektforslag handlede om indførelse af elektronisk afstemning. Gruppen nåede frem til 
følgende problemformulering: 
 
I dette projekt vil vi beskæftige os med emnet elektronisk afstemning.  
 
Vi vil undersøge grundprincipperne i den traditionelle afstemning, og overføre disse på en 
generel kryptografisk protokol. Vi vil redegøre for de grundlæggende begreber indenfor 
kryptografi. 
Vi vil vælge nogle konkrete matematisk-kryptografiske metoder til opstilling af protokollen og 
vurdere de tekniske forbedringer i forhold til traditionel afstemning. 
 
Vi vil undersøge de praktiske forudsætninger for at indføre elektronisk afstemning i Danmark. 
Vi vil udarbejde en spørgeskemaundersøgelse, hvis formål er at belyse, om folk er interesserede i at 
afgive deres stemme via internettet. 
 
Disse undersøgelser skal danne grundlag for en vurdering af mulighederne for at indføre 
elektronisk afstemning. 
 
Det man straks lægger mærke til ved denne problemformulering er, at der intet problem er! Her er 
tale om at gruppen har formuleret en opgave ved at beskrive de aktiviteter, den forestiller sig at den 
vil gennemføre. Nogle grupper foretrækker netop at begynde på denne måde, som er udtryk for en 
teknisk og løsningsorienteret holdning. Men gruppen dokumenterer ikke om den virkelig har valgt  
relevante aktiviteter i forhold til at vurdere mulighederne for at indføre elektronisk afstemning, og 
konsekvenserne har de slet ikke overvejet at undersøge. Det er netop faren ved opgaveformuleringer 
at de let kommer til at lukke af  for en udforskende arbejdsform, som er nødvendig på en 
uddannelse, som er teknisk-naturvidenskabelig. Den opgaveformulering, som ellers ser  så fiks og 
færdig ud, kan derfor ikke stå alene, den må problematiseres med HV-spørgsmål. 
 
Problemformulering med HV-spørgsmål 
Den tilsvarende problemformulering med HV-spørgsmål kunne skrives således: 
 
HVORDAN er grundprincipperne i den traditionelle afstemningsmetode ved Folketingsvalg i 
Danmark? Og HVORDAN kan disse overføres til en generel kryptografisk protokol på en 
korrekt matematisk måde? 
 
HVILKE tekniske forbedringer kan opnås, HVOR sikre ville de være og HVORFOR?  
HVILKE tekniske og praktiske forudsætninger kræves opfyldt og HVORFOR? 
 
HVILKE sociale forudsætninger kræves opfyldt for at indføre elektronisk afstemning og 
HVORFOR? 
 
HVILKE muligheder er der for at indføre elektronisk afstemning – og HVILKE 
konsekvenser ville det få? 
 
Denne problemformulering opstiller centrale praktiske problemer (som HVORDAN-spørgsmål) og 
tilhørende teoretiske problemer (som HVORFOR-spørgsmål). Det er en vigtig pointe at svarene på 
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hvorfor-spørgsmålene skal sikre at løsningerne på hvordan-spørgsmålene virkelig ER teoretisk eller 
empirisk begrundede løsninger, og at de ikke skaber nye uforudsete problemer. 
 
Spørgsmålene med HVILKE  søger efter sammenhænge, der muligvis kunne føre til yderligere 
teoretiske og praktiske problemer, som gruppen bør påpege eksistensen af. Dermed husker gruppen 
at medtænke både muligheder for og konsekvenser af at indføre den elektroniske afstemning. 
 
Denne problemformulering er derfor åben for kreativiteten samtidig med at den danner grundlag for 
en udforskende arbejdsform. 
 
Praktiske problemer 
Hvad er det centrale HV-spørgsmål for emnet ”elektronisk afstemning”? Det kommer an på 
konteksten, dvs. den sammenhæng spørgsmålene stilles i. Gruppens opgaveformulering omfatter 
både matematiske, datalogiske, tekniske, sociologiske og psykologiske områder. Der kunne 
formentlig også blive tale om juridiske og økonomiske spørgsmål. På grundlag af projektforslaget 
har gruppens første forestilling om projektets problem formentlig været: Hvordan kan man indføre 
elektronisk afstemning til Folketingsvalg i Danmark?  Dette skyldes at projektforslaget er stillet 
indenfor en teknisk-naturvidenskabelig kontekst  på datalogi-studiet. Problemerne i en teknisk 
kontekst er som regel praktiske, dvs. at det handler om   

• en modsætning mellem en kendt og en ny situation, idet man ønsker at kunne gennemføre 
nye handlinger for at opnå den nye situation.  

 
De nye handlinger kræver ofte nye ”tekniske indretninger”, i eksemplet omtales ny software. 
Løsningen på praktiske problemer ændrer i princippet de fysiske rammer for vores sociale liv, det 
har gruppen overvejet i sin opgaveformulering, derfor ville den gennemføre en 
spørgeskemaundersøgelse. Men hvad nu, hvis det viser sig at folk overhovedet ikke kunne tænke 
sig at stemme over internettet, har vi så stadig dette praktiske problem? Et praktisk problem skal 
altid begrundes med et teoretisk problem og en analyse af: 

• HVORFOR har vi dette praktiske problem?  
 
Måske er det praktiske problem relevant for nogle mennesker, men ikke for andre. Måske har vi slet 
ikke noget praktisk problem. Eller måske er løsningsmetoden en helt anden!  
 
I et studieprojekt kan projektgruppen - og dens vejledere - imidlertid fastholde at arbejde med 
datalogien i en mulig elektronisk afstemningsform, fordi der primært er tale om en læreproces. 
Tilmed kan det give anledning til en glimrende konklusion og perspektivering om f.eks. hvilke 
andre anvendelsesområder der kunne være for elektronisk stemmeafgivelse. 
 
Et teoretisk problem, den videnskabelige problemformulering 
I videnskabeligt arbejde vil en problemformulering tydeligt bygge på en redegørelse for 
problemanalysens forundersøgelser. Den vil derfor bestå af tre trin: 

• en grundig redegørelse for problemanalysens forundersøgelser 
• en sammenfattende konklusion på problemanalysens forundersøgelser 
• selve problemformuleringen, som er et spørgsmål, der er opstillet som en anomali eller en 

modsætning 
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Problemformuleringen kan i dette eksempel formuleres som en modsætning: 
 
Er elektronisk afstemning til Folketingsvalg et teknisk og socialt acceptabelt alternativ til den 
traditionelle afstemningsform i det danske demokrati? 
 
Der er tale om en modsætning mellem to alternativer, nemlig den kendte, velafprøvede metode og 
en ny metode til afstemning. Men der rejser sig straks spørgsmålet: HVORFOR findes denne 
modsætning? Svaret på spørgsmålet er ny viden, som sætter de to afstemningsmåder i relation til 
hinanden. Denne viden kræver en udforskende undersøgelse, en analyse af muligheder og 
begrænsninger i  både teknikken og den sociale accept.. 
 
Problemformuleringen kunne imidlertid også formuleres som en anomali: 
 
Ved at anvende elektronisk afstemning er der store muligheder for at effektivisere 
stemmeafgivelsen og især stemmeoptællingen ved Folketingsvalg. Det kan derfor undre at der 
i det danske demokrati stadig bruges den gamle afstemningsmetode med stemmesedler af 
papir og manuel stemmeoptælling. 
 
Det ”normale” opfattes her som den nye effektive metode, mens den gamle kendte metode 
opfattes som ”unormal”. Formuleringen af en anomali skal straks udfordre til at stille 
spørgsmålet: HVORFOR findes denne utilfredsstillende tilstand? Svaret på spørgsmålet er ny 
viden om nogle tænkelige forklaringer, - altså i princippet den samme udforskende undersøgelse 
som når problemet blev formuleret som en modsætning. Den nye videns formål er at ophæve 
anomalien, dvs. at man under projektet hele tiden skal gå efter den viden, som vil medføre at man 
ikke undrer sig mere.  
 
Figur 2.3.2. Kriterier for en god problemformulering 
 

 
1. Den er en konklusion på problemanalysens forundersøgelser 

dvs. at den kun udtaler sig om noget, der er medtaget i forundersøgelserne. 
  

2. Den overbeviser om at gruppen forstår betydningen af de grundlæggende begreber, 
som bruges i problemformuleringen, dvs. at der ikke er upræcise eller vrøvlede 
formuleringer. 

 
3. Den er udtryk for en forståelse og nuancering af projektforslagets ide, problemer, 

opgaver og emner. 
 

4. Den dokumenterer at problemet er relevant, dvs. at der er nogen som oplever 
problemet eller er berørt af det. 

 
5. Den er logisk sammenhængende. 

 
6. Den afgrænser tid og sted for projektets genstandsfelt. 

 
7. Den er formuleret på en måde, som begrunder et ønske om at søge ny viden.  
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Den kan formuleres enten som: 
en kombination af HV-spørgsmål, idet der til praktiske problemer altid er knyttet 
teoretiske problemer 
 
eller som:  
en kort sammenfatning af problemanalysens resultater, hvor der konkluderes med en 
modsætning mellem to elementer samt en relation imellem dem. 

 
8. Den giver grundlag for at begrunde projektets teoriområder og metodevalg.  

 
9. Den udtrykker projektet formål og fokus, og den er derfor et vigtigt værktøj til 

projektstyring. 
 

10. Den udfordrer og motiverer alle gruppemedlemmer til at være både nysgerrige, 
udforskende og kreative.  

 
 
Diskuter hvordan eksemplet 2.3.1 opfylder disse kriterier?  
 
 
5 Projektafgrænsningsfasen 
 
 
Problemanalysens overordnede formål er at få præciseret projektets mål i form af en 
problemformulering, mens projektafgrænsningens overordnede formål er   

• at mindske projektets usikkerhed ved at opstille planer for, hvad gruppen konkret kan gøre 
for at nå målet.  

 
Der er i praksis tale om et stadigt vekselspil mellem de to faser, som tilsammen udgør 
projektplanlægningen. Men hvorfor nøjes man så ikke med at have en enkelt planlægningsfase? Det 
er der principielle grunde til:  
Et projekt er altid en usikker søgen efter den viden, der skal til for at løse et problem, og alle 
erfaringer viser at menneskers læreprocesser er mest effektive, når der fokuseres både på 
læreprocessens mål og på strukturen i den fremgangsmåde, der forventes at kunne føre til målet. Se 
afsnit om læringsstrategi. Imidlertid  fokuserer menneskets hjerne kun på en ting ad gangen, derfor 
deles projektplanlægningen formelt op i de to faser.   
 
Fig. 2.3.1. viser, hvordan allerede projektstarten nødvendigvis må omfatte en begyndelse på noget 
projektafgrænsning. Desuden viser den, hvordan problemanalysefasens redegørelse for principielle 
problemtyper omfatter overvejelser om de tilhørende principielle løsningsmetoder, dvs. at her også 
er overlapning til projektafgræsningsfasen. 
 
Efterhånden som projektet skrider frem, bliver kravene til projektledelsen større, fordi der 
simpelthen bliver mere og mere at holde styr på. Og gruppen er stadig sin egen projektledelse. For 
at sikre gruppemedlemmernes motivation gælder der de samme nøgleaktiviteter for projektledelsen 
her i projektafgrænsningen som i problemanalysefasen: 

 16



• At fastholde gruppens aftaler i en logbog , som er let tilgængelig for alle, - derved 
undgås lange, unødvendige diskussioner om tidligere aftaler.  

• At diskutere og revidere gruppens definitioner på faglige begreber, efterhånden som 
gruppen får mere viden, - derved undgås lange unødvendige diskussioner om 
grundlæggende faglige principper. 

• At bruge samarbejdsaftalen fra projektstart til løbende at skelne mellem samvær og 
samarbejde i gruppen. Erfaringer med dette fastholdes i logbogen.  

• At være opmærksom på kommunikationsmønsteret i gruppen og evt. diskutere det og 
aftale forbedringer af det. Aftalerne fastholdes i logbogen. 

• At tage vigtige beslutninger ved konsensus  i gruppen (eller om nødvendigt ved 
kompromis). Både beslutningerne og begrundelserne for dem fastholdes i logbogen, - 
derved udvikles en samarbejdsform med gensidig respekt og saglige argumenter. 

• At fastholde faglige redegørelser og konklusioner i arbejdsblade 
 
Ved afslutningen af de to faser afholdes som regel et statusseminar, for at sikre at den samlede 
projektplanlægning er gennemført på en måde, så den kan danne grundlag for projektarbejdet i 
næste fase,  problembearbejdningen.  
 
 
 
 
Problem, metodevalg og valg af teorier 
Projektafgrænsningsfasens første store udfordring er 

• at skabe en begrundet sammenhæng mellem projektets problem og valg af metoder og 
teorier. 

 
Hvad man kan forstå ved et problem er der givet grundige eksempler på  i afsnit 2.3 
 
Hvad er en metode?  

• En metode defineres i princippet som en formuleret fremgangsmåde, der er struktureret i 
faser og i aktiviteter. 

 
Projektarbejdets generelle metode er f.eks. formuleret, struktureret og visualiseret, figur 2.2.1. 
Metoden er begrundet  med erfaringer fra gennemførelse af utallige projekter på mange fagområder 
og i forskellige sammenhænge i praksis. En problemanalysefases metode er formuleret og 
struktureret trin for trin i aktiviteter, figur 2.3.1. Øvelserne 2.2.1-4 er en generel metode til 
projektstart, formuleret og struktureret trin for trin. Disse metoder er begrundet med erfaringer fra 
gennemførelse af mange projekter på AAU’s Basisår. 
 
F.eks. en manual til et EDB-program formulerer og strukturerer den fremgangsmåde, som man må 
følge trin for trin, når programmet skal anvendes. Men den er så gennemarbejdet i alle tænkelige 
detaljer, at man netop ikke kalder det en metode, men en manual. Andre eksempler på meget 
detaljerede metoder er beskrevet i såkaldte brugsanvisninger og forsøgsvejledninger. 
 
De principielle problemløsningsmetoder er meget generelle metoder, idet de knyttes til 
problemtyperne, dvs.  teoretiske problemer, praktiske problemer og problematiseringer. 
 
 Problem  Løsningsmetode 
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Et teoretisk problem har som principiel løsningsmetode en udforskende undersøgelse, en analyse.  
Denne analyse forsøger at finde frem til den viden, som skal til for at afdække en modsætning eller 
ophæve en anomali. En analyse vil altid omfatte en eller flere af følgende faglige metoder til 
vidensindsamling: 

• Teoretiske litteraturstudier (bøger, tidskriftartikler, rapporter, internet…) 
• Informationssøgning (bøger, tidsskifter og aviser, hjemmesider, organisationer og personer, 

virksomheder og institutioner, pjecer, reklamer…) 
• Egen dataindsamling eller empiri (interviews, spørgeskemaer, laboratorieforsøg, målinger i 

marken, simuleringer…) 
 
Et praktisk problem har som principiel løsningsmetode en konstruktion. Med en konstruktion menes 
en anvisning på, hvordan man kan nå fra en tilstand, hvor man er forhindret i at gennemføre en 
ønsket handling, til en tilstand, hvor man har den viden, som er nødvendig for at realisere den 
ønskede handling i praksis. Realiseringen kan evt. omfatte produktion af en ny ”teknisk indretning”, 
et nyt EDB-program, en ny forsøgsopstilling, et nyt måleinstrument osv. Konstruktionsmetoden er 
opdelt i faser, som minder meget om projektets faser, og hver fase vil som regel omfatte en eller 
flere af de ovenstående metoder til vidensindsamling. 
 
En problematisering har som principiel løsningsmetode en udforskende undersøgelse, en analyse, 
som søger svar på HV-spørgsmål omkring et afgrænset genstandsområde. Som f.eks. i øvelse 2.2.4 
om problematisering af et projektforslag. 
 
Hvad er en teori? Det er et videnskabsteoretisk spørgsmål om graden af sandhed i vores viden, se 
afsnit om videnskabelig arbejdsmåde  i projektet. Til praktisk brug i Basisårets projektarbejde kan 
vi anvende definitionen: 

• En teori er den mest afprøvede og sikre viden indenfor sit gyldighedsområde. 
• En teoris gyldighedsområde er knyttet til et eller flere fagområder, og det er afgrænset 

gennem mange erfaringer med at teste og anvende teorien.  
 
Teorivalg i projektarbejdet kræver både faglig baggrund og erfaring. Derfor skal gruppen bede om 
vejlederens støtte til at sikre at den teori, som vælges i projektafgrænsningen er relevant for 
projektets faglige studier.  
 
Der er det særlige ved viden om teorier, at den er generel. Det vil sige at både den teoretiske viden 
og erfaringerne med at anvende teorien kan ”genbruges” i alle de specifikke problemløsninger, der 
ligger inden for teoriens gyldighedsområde. Viden om teorier kan således overføres til fremtidige 
projekter.  
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”Alice’s  Adventures in Wonderland” (Lewis Carroll, 1865) 
I slutningen af eventyret er Alice anklaget i en absurd retssag. 
 
”Now for the evidence (beviser og vidneudsagn)”, said the King, “and then the sentence” (dom). 
“No!” said then Queen, “first the sentence, and then the evidence!” 
“Nonsense!” cried Alice so loudly that everybody jumped, “the idea of having the sentence first!” 
 
Hvad kan dette eventyr sige os? Jo, noget om hvordan vi mennesker tænker. Kongen er et eksempel 
på logisk tænkning i årsager og konsekvenser. Dronningen er et eksempel på de meget almindelige 
menneskelige fordomme. Mens Alice giver lysende klart udtryk for menneskets kreative kaos! Og 
netop Alice’s tænkemåde kan overføres til spørgsmålet: Hvad kommer først, - problemet eller 
løsningsmetoden? 
 
Nogle studerende og vejledere vil sige: Først skal vi formulere problemet, derefter skal vi finde 
løsningsmetoden for problemet, og til sidst skal vi afgøre hvilke teorier der er relevante. Fordi det 
må være den logiske problemorienterede fremgangsmåde. 
  
 Problem     Løsningsmetode 
 
Et karakteristisk træk ved denne fremgangsmåde er at problemanalysens forundersøgelser sker på 
grundlag af et initierende problem, og at de omfatter væsentlige dele af projektets teoristudier. 
Gruppen  bruger vejlederen til at støtte afgrænsningen af disse teoristudier. Men gruppen har i 
øvrigt accepteret en længere periode med den principielle usikkerhed, som er relevant, når man skal 
øve sig i projektarbejdsformen.  
 
Andre studerende og vejledere vil sige: Vi indser, at vi skal bruge disse teorier og metoder til at løse 
opgaven (vi skal forstå dit som baggrundsviden, og vi skal analysere eller konstruere dat), og det 
siger vejlederen også… et problem kan vi formulere efterhånden, som vi ved, hvad det hele går ud 
på.  
 Problem     Løsningsmetode 
 
Det er en fremgangsmåde som især bruges til løsning af praktiske problemer, når gruppen ikke tør 
leve med usikkerhed i projektarbejdet, dvs. når gruppen vil hurtigt i gang med projektet på samme 
måde, som den plejer ved en opgaveløsning. 
 
Men den kreative projektgruppe råber så højt at alle farer op: Ideen om at have en løsning på et 
problem kommer først! At formulere teoretiske problemer som modsætninger eller anomalier 
indebærer jo netop at man har en ide eller en forestilling om at noget måske kunne opfattes 
anderledes eller at noget måske kunne have en anden forklaring, end man plejer at give. At 
formulere praktiske problemer indebærer en ide eller forestilling om at noget kunne gøres på en 
anden måde end man plejer. At problematisere indebærer en ide om at der i et emne eller en opgave 
kunne være flere problemer gemt, end man umiddelbart plejer at se. 
  

 Problem  Løsningsmetode 
 
 
       Teori 
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For den kreative projektgruppe er alle tre indfaldsvinkler i spil, når et projekt skal afgrænses. Det 
initierende problem giver ideer og forestillinger om både løsningsmetoder og om mulige 
teoriområder. En løsningsmetode og en teori giver ideer til forundersøgelser og dermed til 
præcisering af problemet. Det reviderede problem giver derefter mere præcise forestillinger om 
både løsningsmetoder og teoriområder osv. 
 
 
 
 
Læringsmål 
På AAU’s Teknisk-naturvidenskabelig Basisår er vejlederne ansvarlige for at der udarbejdes 
specifikke faglige læringsmål for studieprojektet. Dette sker i samarbejde med projektgruppen, som 
under arbejdet med projektafgrænsningen kan inddrage deres egne ønsker om, hvad de gerne vil 
lære gennem projektet. Det kan projektgruppen f.eks. gøre ved at stille sig selv nogle spørgsmål til 
projektets faglige indhold: 

• Hvilke teoriområder vil vi helst arbejde med, hvad vil vi gerne lære at forstå? Er vi 
overvejende teoretisk interesserede? 

• Hvilke faglige metoder vil vi gerne prøve at bruge, hvad er det, som vi gerne vil lære at 
kunne gøre? Er vi overvejende praktisk orienterede? 

 
 Problem  Løsningsmetode 

 
 
       Teori 
 

 
 
 
 
  Specifikke faglige læringsmål 
 

I et studieprojekt er denne fjerde brik altid vigtig at have i spil under projektafgrænsningen. 
Se eksempler på læringsmål i eksemplerne 2.4.1-3. 
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Eksempel 2.4.1 Aktivitetsdiagram og tidsplan 
En projektgruppe fandt frem til følgende problemformulering: 

 
Hvem er aktørerne i den offentlige debat om forurening fra 

dambrug, og hvilke interesser har de? 
(En problematisering). 
Er der udfra den tilgængelige kemisk-biologiske viden tale om en uacceptabel forurening?(Et 
teoretisk problem formuleret som en modsætning mellem viden og forurening + relationen: 
acceptabel).  
Hvordan reguleres dambrugenes påvirkning af miljøet gennem lovgivningen? Og hvilke saglige 
argumenter er der for og imod stramninger i lovgivningen? (Et praktisk problem, idet løsningen er 
en konstruktion af saglige – det vil her sige kemisk-biologisk begrundede argumenter). 
 
Gruppens havde følgende forslag til specifikke delmålformuleringer: 
 
Vi vil gerne lære at 

• At forstå de kemiske og biologiske processer i et dambrug 
• At opstille en matematisk model til teoretisk beskrivelse af en af disse processer i en konkret 

dam i et dambrug 
• At anvende metoder til at tage vandprøver og til at samle måledata fra ”vores” dam 
 
• At anvende metoder til analyse af aktørerne  omkring  dambrug 
• At anvende metode til teknologianalyse med ”vores” dam som konkret eksempel 
• At opnå kendskab til lovgivningen vedrørende dambrug. 
 

Gruppen har brudt projektet ned i følgende aktiviteter, som den kan forudse at den må gennemføre: 
1. Læse teori om kemiske og biologiske processer 
2. Læse om metoder til analyse af vandprøver 
3. Analysere egne vandprøver i laboratoriet 
4. Skaffe måledata fra Nordjyllands Amt for dels at kunne sammenholde med egne 

måledata og dels at kunne supplere egne måledata 
5. Opstille matematisk model for forsforudledningen fra den valgte dam 
6. Læse om aktører og strukturer for dambrug 
7. Gennemføre aktøranalyse for en afgrænset offentlig debat om dambrugs forurening  
8. Gennemføre teknologianalyse for den valgte dam 
9. Læse lovgivningen vedrørende dambrug. 

  
Gruppen skriver nu aktiviteterne i stikordform på post-it-lapper for at finde frem til en strukturering, 
som kan give overblik over disse aktiviteter kan gennemføres i en rækkefølge, så det bliver både 
logisk, kronologisk og tidsmæssigt effektivt. Efter at gruppen havde diskuteret og flyttet rundt på 
lapperne en rum tid, blev resultatet en aktivitetsplan i form af et aktivitetsdiagram. 
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Aktvitetsdiagram (en aktivitetsplan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
          Dato?  Dato?   Dato?              Dato?    
 
 
Foruden de ovenstående aktiviteter har gruppen tilføjet følgende: 

OL. Opsamling og diskussion af litteraturstudierne 
VD. Valg af en konkret dam i et dambrug, som vejleder havde kontakt til 
TM. Test af matematisk model 
DK. Delkonklusioner 
KP. Konklusion og perspektivering. 

 
Brugen af tal og bogstavkoder for aktiviteterne er ikke hensigtsmæssig, den er kun brugt her af 
praktiske grunde. Gruppens originale handlingsplan var tegnet i stort format med tydelig skrift i 
kasserne, og den var hængt synligt op på væggen i grupperummet. Aktivitetsdiagrammet 
visualiserer, hvilke aktiviteter, der kan gennemføres sideløbende. Desuden visualiseres projektets 
”flaskehalse”, dvs. de steder i arbejdsprocessen, hvor aktiviteterne er afhængige af tidligere 
sideløbende aktiviteter. Disse steder er der knyttet datoer til på en tidslinie, der er knyttet til 
aktivitetsdiagrammet.  
 
Undervejs i problembearbejdningen blev aktivitetsdiagrammet suppleret med post-it-lapper om 
hvem i gruppen, der gjorde hvad. Når en aktivitet var afsluttet, blev den gule post-it-lap erstattet af 
en rød stop-lap med dato. 
 
 
Milepælsplan (en tidsplan) 
Aktvitetsdiagrammets tidslinie kaldes en milepælsplan, idet en milepæl er defineret ved den 
tilstand, som projektet skal være i på det pågældende tidspunkt. Tilstanden kan kontrolleres konkret 
ved at der skal foreligge gennemarbejdede arbejdsblade for alle aktiviteter, som ligger før 
milepælens dato. Bemærk at den tredje milepæl er en speciel ”hjælp”, idet den er sat ind for at sikre 
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god tid til at teste den matematiske model, fordi vejleder har fortalt at det kan være en tidsrøvende 
aktivitet. Desuden hjalp vejleder med at aftale tid på kemi-laboratoriet.  
 
Ressourceplan 
Ressourceplanen er et punkt i projektafgrænsningen, som skal sikre at projektgruppen 
gennemtænker, om nogle af aktiviteterne kræver særlige forhold for at kunne gennemføres, f.eks: 

• Ekstra god tid? 
• Adgang til laboratorier, til måleudstyr og andre materialer? 
• Særlige EDB-programmer, som ikke findes i uddannelsesinstitutionens ”standardpakke”? 
• Adgang til virksomheder, institutioner, organisationer eller personer udenfor 

undervisningsinstitutionen? 
• Adgang til speciel litteratur, som er vanskeligt tilgængelig. 
•  Andet??? 

 
Særlige ressourcer diskuteres med vejlederne og der træffes beslutning om dem, så tidligt i 
projektperioden som muligt.  
 
 
Eksempel 2.4.2. Læringsmål og aktivitetsdiagram  
Dette Eksempel er en fortsættelse af eksempel 2.3.1 om problemformuleringen i et projekt om 
elektronisk afstemning.    
 
Projektspecifikke matematisk-datalogiske læringsmål: 

• At forstå kryptografiens matematiske grundlag 
• At analysere problemstillingerne ved konstruktion af et system til elektronisk afstemning. 

 
Disse læringsmål bliver kaldt projektspecifikke, fordi de vedrører dette aktuelle projekt. Der er kun 
lidt sandsynlighed for at de studerende nogensinde igen kommer til at arbejde med netop 
kryptografi og elektronisk afstemning. I modsætning hertil er der læringsmål, som vedrører teorier 
og faglige metoder, som der er stor sandsynlighed for at de studerende kan få brug for i mange – 
eller i alle - fremtidige projekter. Det er projektets generelle matematisk-datalogiske læringsmål:  

• At bearbejde og formidle et matematisk emne præcist 
• At forstå matematiske bevismetoder, især induktionsbeviser 
• At forstå algoritmebegrebet 
• At forstå de grundlæggende begreber og principper i talteori og gruppeteori 
• At kunne tage kritisk stilling til sin egen opstillede protokol 
• At anvende videnskabelige rapporter og artikler som primærkilder. 

 
De kontekstuelle læringsmål: 

• At anvende metode og teori om markedsanalyse 
• At forstå valghandlingen som et element i det danske demokrati. 
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Gruppens aktivitetsdiagram kom til at se sådan ud: 
 
     
 
    Forforståelse 
 
Dato? (Rapportens 
 introduktion) Opstille protokol Udforme spørgeskema 
 
Dato? 
 (Statusseminar) Tal-og gruppeteori Formål og hypotese 
 
 
 ZK-læsning  Opstilling af  Praktiske forudsætninger 
   Threshold scheme Praktisk gennemførelse 
 
 
 Digital signatur ZK-beviser  Analyse af data 
 
Dato? 
   Konklusion 
 
 
   Redigering 
Dato? 
 (Rapport) 
Dato? 
 (Procesanalyse) 
 
 
I dette aktivitetsdiagram udtrykker nogle af stikordene aktiviteter, dvs. der er tale om ord, der  
beskriver handlinger. Andre af stikordne udtrykker derimod emner, som gruppen skal huske at gøre 
et eller andet ved, f.eks. forforståelse, praktiske forudsætninger, ZK-beviser, digital signatur. Det er 
en principiel fejl i struktureringsmetoden, og det virker inkonsekvent for udenforstående. Men 
gruppens medlemmer har måske været indforståede… og de har måske kunnet bruge 
aktivitetsdiagram og tidsplan til en løbende planlægning, f.eks. fra uge til uge.  
 
Jo dårligere struktur, jo dårligere bliver erfaringsmæssigt gruppens fælles overblik. Dette skyldes 
både produktet, altså den synlige aktivitetsplan, men også det fælles arbejde med at skabe 
aktivitetsplanen. Dette fælles arbejde skaber nemlig samtidig det fælles overblik over projektet. Og 
den tid, som gruppen bruger på at skabe et fælles struktureret overblik, tjenes erfaringsmæssigt 
hurtigt ind. Se om effektiv læringsstrategi. 
 
Det kan desuden bemærkes at aktivitetsdiagrammet viser, at gruppen ved statusseminaret allerede 
har skrevet introduktion til rapporten og  er godt i gang med problembearbejdningsfasen. Det 
stemmer med at gruppen arbejder på grundlag af en opgaveformulering (jf. eksempel 2.3.1) og ikke 
har gennemført en problemanalyse endnu. 
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Eksempel 2.4.3 Læringsmål og ”projektdisposition” 
Fra en procesanalyse citeres følgende om en gruppes problemformulering: 
Vi har gennem hele projektet haft en problemformulering at arbejde udfra og at bruge som 
”rød tråd”. Denne problemformulering har vi revideret flere gange i løbet af projektet. Her er 
henholdsvis den første og den sidste: 

• Kunne man indføre enzymatisk nedbrydelse af stivelse i stedet for mekanisk 
sukkerproduktion?Denne første problemformulering fremstiller et praktisk problem, idet 
”kunne man indføre” rent sprogligt kan erstattes med ”hvordan kan man indføre?”. 

• Er enzymteknologi et miljømæssigt fordelagtigt alternativ eller supplement til den 
mekaniske sukkerproduktion? Denne sidste problemformulering fremstiller en modsætning 
mellem en ny metode til sukkerproduktion og en gammel metode, samt en relation imellem 
dem: ”miljømæssigt fordelagtigt”.  

 
De tilhørende faglige læringsmål lyder for det teknisk-naturvidenskabelige område: I løbet af 
projektperioden skal gruppen have opnået 

• Viden om enzymer, herunder forståelse af deres struktur og funktion 
• Forståelse af enzymers funktion i nedbrydning af stivelse 
• Forståelse af stivelses opbygning og struktur 
• Forståelse for modeller til beskrivelse af den enzymatiske nedbrydning af stivelse. 

 
Og for projektets kontekstuelle område: I løbet af projektperioden skal gruppen have opnået 

• Forståelse af den historiske baggrund for udvikling a tankegangen om bæredygtighed 
• Viden om Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 
• Forståelse af de samfundsmæssige og økonomiske aspekter af mekanisk og enzymatisk 

sukkerproduktion set i forhold til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling.  
 
Gruppen lavede ikke noget aktivitetsdiagram, men derimod en ”projektdisposition”, der giver 
overblik over hvilke arbejdsblade der skal skrives og i hvilken rækkefølge. Det er samtidig en 
foreløbig disposition for projektrapporten.  
 
”Projektdisposition” 

• Redegørelse for problemanalysen, præsentation af emnet, historien osv. 
• Problemformuleringen (2 led + en relation), projektafgrænsning og overordnede/principielle 

løsningsmetoder. 
• Redegørelse for Danmarks strategi for bæredygtighed, opstilling af vurderingskriterier for 

bæredygtighed, som skal anvendes til at vurdere de to produktionsformer i forhold til 
hinanden. F.eks. vedrørende  

1. vandforbrug,  
2. energiforbrug,  
3. miljø/affaldsstoffer,  
4. evt. konkurrencedygtighed. 
• Mekanisk sukkerproduktion: Sukkerroedyrkning, sukkerroebearbejdning, biprodukter. 

Vurdering i forhold til kriterierne 1-4. 
Delkonklusion, overvejelser som ikke er med i vurderingskriterierne noteres til 
perspektiveringen. 
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• Enzymatisk sukkerproduktion.  
Teori: Aminosyrer og proteiner, enzymer og deres generelle egenskaber, sakkarider. 

Enzymatisk nedbrydelse af stivelse: Forflydningsprocessen, forsukringsprocessen, isomerisering, 
enzymatisk produktion.  

Beskrivelse af en finsk fabrik på grundlag af teorien. Hvad laver de? Til hvem laver de det? 

Vurdering i forhold til kriterierne 1-4. 
Delkonklusion, overvejelser som ikke er med i vurderingskriterierne noteres til 
perspektiveringen. 

• Sammenligning af de to produktionsmetoder. Diskussion. 
• Konklusion, idet delkonklusionerne samles, og nye spørgsmål formuleres! 
• Perspektivering. F.eks. politik, forbrugerholdninger, etik, evt. økonomi samt notater med 

egne overvejelser. 
 
Det fremgår af  ”projektdispositionen” at den principielle løsningsmetode er en analyse, som kun 
omfatter teoristudier og informationssøgning. Projektets aktiviteter bliver således ”at læse”, ”at 
skabe fælles forståelse” og ”at skrive”. Gruppen har diskuteret og struktureret projektets læse- og 
skriveaktiviteter i en logisk rækkefølge, som viser sig også at være en kronologisk rækkefølge - 
bortset fra at de to metoder til sukkerproduktion kan bearbejdes sideløbende. Gruppen har derfor 
kunnet bruge ”projektdispositionen” som aktivitetsplan. Den blev skrevet i stort format og hængt op 
på opslagstavlen. Der blev krydset af med tre forskellige farver, som signalerede hvilken grad af 
bearbejdning arbejdsbladene havde nået, f.eks. ”læse-skrive-opgaven er udelegeret til en 
undergruppe”, ”arbejdsbladene er diskuteret i gruppen” og ”arbejdsbladene er færdige”. Gruppens 
gennemarbejdede og redigerede arbejdsblade svarede således til tre krydser i hver sin farve på 
”projektdispositionen”.   
 
Tidsplanen blev udarbejdet løbende på ugentlige statusmøder i gruppen, som regel i form af aftaler 
om, hvad hvert gruppemedlem skulle lave i tiden frem til næste statusmøde.  
  
 
 
 
Statusseminar 
Et statusseminar afholdes omkring det tidspunkt, hvor gruppen har sin projektplanlægning færdig. 
Deltagerne er gruppen og dens vejledere, og desuden deltager en opponentgruppe samt evt. 
opponentgruppens vejledere for dermed at få gruppens arbejde vurderet ”udefra”. 
 
Formål med statusseminaret: 

• At give gruppen mulighed for at få sit projektarbejde diskuteret og vurderet i et større forum. 
• At holde status over projektplanlægningen, dvs. mål (problemformulering) og struktur 

(aktivitetsplan, tidsplan og ressourceplan).  
• At få lejlighed til at sammenholde projektplanlægningen med forslag til læringsmål – på 

grundlag af forslag fra både gruppen og dens vejledere. 
• At holde status på gruppens erfaringer med samarbejdet. Hvad er gået godt/dårligt? Og 

hvorfor? Hvilke gåde råd vil gruppen derfor give sig selv om samarbejdet i den kommende 
problembearbejdningsfase, dvs. kritisk revision af gruppens samarbejdsaftale? 
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• At gruppen kan få respons på netop de forhold, som den er usikker på – idet gruppen selv 
kan formulere åbne spørgsmål eller diskussionstemaer. 

• Som opponentgruppe at give konstruktiv kritik på en anden gruppes arbejde og dermed 
indgå i en dialog, som er karakteristisk for videnskabelig arbejdsform.  

 
Gruppens forberedelse til statusseminaret 

• Gruppen skal udarbejde arbejdsblade og aflevere dem til opponentgruppen og de 
involverede vejlederes 1-2 dage inden statusseminaret. 

• Gruppen skal forberede en mundtlig fremlæggelse af sin projektplanlægning - gerne 
visualiseret. Desuden fremlægger gruppen sine spørgsmål og diskussionstemaer. 

• Gruppen forbereder sig på sin funktion som opponentgruppe, dvs. den læser og diskuterer 
opponentgruppens arbejdsblade og formulerer kommentarer og spørgsmål til dem. 

 
Indholdet i gruppens arbejdsblade – i overensstemmelse med statusseminarets formål 

• Projektets initierende problem og en redegørelse for, hvordan gruppen nåede frem til det. 
• Problemanalysens indhold og struktur, samt projektets problemformulering. 
• Projektets afgrænsninger, gerne visualiseret med strukturdiagrammer. 
• Forslag til læringsmål. 
• Projektplanlægningen, dvs. aktivitetsplaner, tidsplaner og ressourceplaner. 
• Spørgsmål og diskussionstemaer, som gruppen ønsker respons på. 
• Status over gruppens samarbejde og samarbejdsaftale for problembearbejdningsfasen. 

 
Statusseminarets form 
Hver gruppe har 1½-2 timer til at få sit eget  projekt diskuteret. Gruppen bruger tilsvarende 1½-2 
timer til opponentgruppens statusseminar. 

• Gruppens fremlæggelse varer 15-30 minutter. 
• Opponentgruppen giver respons på gruppens spørgsmål. Og den kommenterer og stiller 

spørgsmål til fremlæggelse og arbejdsblade, i alt 15-30 minutter. 
• Opponentgruppens vejledere får mulighed for at give respons, samt at kommentere og stille 

spørgsmål i 15-30 minutter. 
• Gruppens egne vejledere følger op og supplerer.  
• Gruppen konkluderer, idet den støttes af opponentgruppen og vejledere. Udbytte af 

statusseminaret? Hvordan vil gruppen følge op på statusseminaret?  
 
Gode råd 

• Sørg for at gruppens arbejdsbladene til statusseminaret når en dybde, der svarer til de 
kommentarer gruppens ønsker at få tilbage. 

• Arbejdsbladene bør for gruppens egen skyld omfatte alle punkter, som er nævnt til 
indholdet, sådan at I får mulighed for at styre det fortsatte projektarbejde. Men til 
fremlæggelsen kan gruppen lægge vægten på det, som den selv oplever som vigtigst at få 
respons på. 

• Vis sammenhængen mellem projektets mål og midler – vis at gruppen har styr på, hvor I vil 
hen og hvordan I vil komme derhen. Og overbevis om at den planlagte fremgangsmåde er 
interessant, realistisk og fagligt relevant. 

• Sørg for at forholde jer konstruktivt til statusseminaret, så I kan udnytte den respons I har 
fået. 
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Projektstyring 
Som grundlag for projektstyring må gruppen have projektets mål, dvs problemformulering og 
læringsmål, samt projektets struktur, dvs aktivitetsplan, tidsplan og ressourceplan i en udformning, 
der passer til projektets problemer og løsningsmetoder. Men hvordan kan gruppen herefter 
gennemføre en fælles projektstyring i overensstemmelse med mål og planer? Projektstyringens 
udfordringer vil komme væltende ind over gruppen i den  næste fase, problembearbejdningen! 
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6 Problembearbejdningsfasen 
 
 
Problembearbejdningsfasens overordnede formål er  

• at gennemføre projektets problembearbejdning, dvs. de faglige aktiviteter,  i 
overensstemmelse med projektplanlægningen, men dog på en sådan måde at projektgruppen 
stadig er åben for nye muligheder og uventede resultater - og løbende tager stilling til disse. 

 
Et godt råd fra en målrettet men samtidig kreativ projektgruppes procesanalyse på andet semester: 
Hæng en (stor) seddel op på væggen, hvor man kan skrive alting, som på en eller anden måde  
kommer projektet ved, men som ikke er med i gruppens projektplanlægning eller aftaler. Det 
kan være nye ideer, nye muligheder, noget man bliver overrasket over, aha-oplevelser osv  
Det kan være at det kan bruges i perspektiveringen…  
 
For at gennemføre projektplaner i fællesskab skal gruppen nødvendigvis være opmærksom på  
projektstyringens nøgleaktiviteter og samspillet imellem dem:  

• At organisere og koordinere den løbende kommunikation i gruppen, dvs. at bruge logbog og 
arbejdsblade 

• At sikre at gruppen løbende har fælles fokus på målet, dvs. at problemformuleringen og 
læringsmålene for det første er synlige i grupperummet og for det andet bliver brugt ved 
gruppens statusmøder. Og hvis der skal revideres, skal det gøres bevidst og noteres i 
logbogen. 

• At sikre at gruppen løbende har et fælles overblik over projektets struktur, dvs at 
aktivitetsplan og tidsplan for det første er synlige i grupperummet og for det andet bliver 
brugt ved gruppens statusmøder  sådan at hvert enkelt gruppemedlem og hver undergruppe 
bliver fuldt opmærksom på, hvor gruppen nu er i forhold til planen? Og hvis der skal 
revideres, skal det gøres bevidst og noteres i logbogen. 

• At organisere kommunikationen om de individuelle læreprocesser og samarbejdet om den 
fælles vidensudvikling og vidensdeling i gruppen.  

 
 
Case 2.4.1. om projektstyring 
En gruppe (den samme som i case 2.2.1) har været til statusseminar, hvor de fik ros for deres 
strukturering af og gennemførelse af problemanalysens forundersøgelser. Desuden fik de 
konstruktiv kritik og ideer til at præcisere problemformulering og læringsmål samt til at gøre 
aktivitetsdiagrammet mere overskueligt. De fik at vide at deres tidsplan var mangelfuld, men 
gruppen mente ikke at de kunne gøre den mere detaljeret på nuværende tidspunkt, -  de ville 
supplere tidsplanen  med aftaler fra uge til uge.  
 
Gruppen har nu delt sig op i 3 undergrupper med 2 gruppemedlemmer i hver og er nået ca. 3 
uger ind i problembearbejdningsfasen. De er i gang med et af de ugentlige statusmøder. En 
undergruppe havde ikke forberedt fremlæggelse af arbejdsblade, selvom de havde fået 
udsættelse i sidste uge, og i øvrigt var den ene studerende fra denne undergruppe ikke mødt… 
Så fremlagde den næste undergruppe sine arbejdsblade, men det viste sig at deres arbejde på 
væsentlige punkter overlappede det, som Inge og Brian havde lavet i den tredje og sidste 
undergruppe – dog udfra en anden synsvinkel. Der blev vild diskussion, hvor de to 
undergrupper beskyldte hinanden for at have misforstået det hele. De begyndte også at 
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beskylde hinanden for ikke at have respekt for andres arbejde. Men så blev det nok for Erik, 
han skar igennem,  og gruppen aftalte at mødes næste dag for at finde en løsning på 
samarbejdsproblemet. Stemningen var mere end trykket. Gruppen var rystet,  for de troede 
at de var voksne nok til ikke at skændes… 
 
Denne case er realistisk, - især for projekter på første semester af AAU’s teknisk-
naturvidenskabelige Basisår. Hvad er det, som denne gruppe mangler for at kunne styre projektet? - 
overvej både mangler i  projektplanlægningen og i projektstyringen. Giv forslag til hvad gruppen 
konkret kan gøre for at komme videre…  
 
 
Øvelse 2.4.1. om skriftlig kommunikation i gruppen 
Gennemfør en brainstorm i gruppen om fordele ved ikke at bruge den beskrevne metode til skriftlig 
kommunikation i gruppen ved hjælp af værktøjerne arbejdsblade og logbog. 
 
Gennemfør derefter en åben diskussion om på hvilke punkter det kunne være en fordel at afprøve 
den beskrevne metode om brug af arbejdsblade og logbog. 
Formuler en skriftlig konklusion på diskussionen:  

• Hvordan vil gruppen konkret sikre en tilstrækkelig kommunikation om faglige processer og 
resultater internt i gruppen samt mellem gruppe og vejledere?  

• Hvordan vil gruppen konkret sikre en tilstrækkelig kommunikation om projektstyringens 
aftaler internt i gruppen og mellem gruppe og vejledere?  

• Hvornår og hvordan skal erfaringerne med at bruge konklusionens aftaler samles op og 
vurderes med henblik på en evt. revision, se om statusmøder? 

 
 
Case  2.4.2. om fokus på målet, dvs. på problemformulering og 
læringsmål 
Casen består af citater fra procesanalyser fra AAU’s teknisk-naturvidenskabelige Basisår. Fra første 
semester: 
Da problemformuleringen skal være styrende for hele problembearbejdningen, kan det være 
nødvendigt at ændre på den undervejs. Dette skyldes at det kan være svært at forudse, hvilken viden 
man finder frem til – den kan jo skabe indsigt i nye aspekter af projektet. Vores problemformulering 
var et konkret grundlag for vidensøgning og problembearbejdning. Det var en god ting. Men der er 
mange forskellige holdninger til, hvordan den endelige problemformulering skal skrives!  (Denne 
sidste konstatering er udbredt, og den kan forklares med at der arbejdes med forskellige 
problemtyper på de forskellige fagområder, men desuden kan undervisere indenfor samme 
faglighed have forskellige fagdidaktiske opfattelser)      
 
Øvelse 2.4.2.  om fokus på målet, dvs. på problemformulering og læringsmål 
Beslut hvornår problemformulering og læringsmål skal på dagsordenen og hvordan, f.eks. til 
erfaringsopsamling på  statusmøder internt i gruppen og på vejledningsmøder. 
 
 
Case 2.4.3. om fokus på projektets struktur 
Casen består af citater fra procesanalyser fra AAU’s teknisk-naturvidenskabelige Basisår. Fra første 
semester: 
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Gruppen havde udarbejdet en tidsplan, men den blev ikke overholdt. Det var et problem, 
fordi vi fik alt for travlt i de sidste dage før afleveringen. Dette kan skyldes to ting. Enten at 
tidsplanen ikke var realistisk eller manglende struktur for projektet. Vi mener at det mest 
skyldes det sidste. 
Projektets delopgaver skal struktureres bedre, så de enkelte gruppemedlemmer bedre kan se 
betydningen af at overholde deres deadlines. 
 
Vi havde ingen projektledelse, hvilket var dårligt, fordi vi kom til at mangle struktur. Vi havde ikke 
engang dagsordener, så vi vidste ikke altid, hvad vi lavede og hvorfor. Vi manglede overblik. 
Da folk følte afmagt overfor projektets forløb, reagerede de med ligegyldighed. 
Det kunne være en mulighed at man periodevis havde skiftende projektledere, på den måde ville 
alle få indsigt i hele projektet og der ville blive bedre overblik. 
Hvad mon denne gruppe mener med en projektleder? Hvilke funktioner skal en projektleder have, 
og hvilke funktioner må gruppen varetage i fællesskab? Hvad er forskellen på en projektleder og en 
projektkoordinator? 
 
Øvelse 2.4.3.  om fokus på projektets struktur 
Læs om statusmøder og se eksempler på visualisering af projektets struktur i eksempel  samt  
Gennemfør en erfaringsopsamling: Hvordan bruger vi projektstrukturen (aktivitetsdiagram eller 
”projektdisposition”)? Hvad går godt/dårligt, - og hvorfor?  
Hvordan vil gruppen derfor konkret gøre for at sikre det fælles overblik over projektets struktur? 
Aftalerne fastholdes i logbogen, herunder aftaler om hvornår næste erfaringsopsamling skal 
afholdes. 
 
 
Case 2.4.4. om at organisere læreprocesserne om den fælles vidensudvikling  
Casen består af citater fra procesanalyser fra AAU’s teknisk-naturvidenskabelige Basisår. Fra første 
semester: 
Det er vigtigt at være flere om at skrive de enkelte arbejdsblade, da det sikrer en alsidig 
dækning af problemstillingerne. Men det at arbejde i undergrupper kræver en meget god 
styring af gruppen og god kommunikation. Vores forsøg på projektstyring lød på at udpege 
en koordinator, men vi fik ikke diskuteret og aftalt, hvilke funktioner denne person konkret 
skulle opfylde – eller hvordan vi forestillede os at han konkret skulle gøre. Så det blev ved 
ønsketænkning om den gode styring og kommunikation.  
 
Gruppen delte sig op i mindre grupper på 2 eller 3 medlemmer. Men de mindre grupper fungerede 
slet ikke som planlagt. Faktisk fungerede de slet ikke. Der var ingen kommunikation internt i 
undergruppen, så den enkelte vidste ikke, hvad hinanden skrev/skulle skrive, hvornår de skulle 
holde møde osv. Dette medførte at deadlines ikke blev overholdt, og der blev lavet meget 
dobbeltarbejde. 
 
Folk skal læse deres information om det emne, som de arbejder med, inden selv skriveprocessen 
starter. Og man skal huske nøjagtige kildehenvisninger. Man skal fremlægge emnet (gerne 
undergruppen i fællesskab) for resten af gruppen. Og derefter skal  gruppen sammen beslutte, hvad 
det pågældende emne skal indeholde og hvilke emner og problemer, der skal arbejdes med. Man 
kunne lave et ”datablad” for hvert emne med en disposition, så alle har en ide om, hvad 
undergruppen skal lave. (Se om arbejdsblade). 
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Undergrupperne med 2-3 medlemmer fungerede fint, det skyldtes at formålet med 
undergruppens arbejde blev grundigt defineret i gruppen. Og desuden var der hele tiden en 
man kunne spørge og diskutere med.  
I en-mands-grupperne blev folk umotiverede og gik i stå. Opgaven skal kunne afgrænses og 
formuleres præcist, hvis man vil bruge en-mands-grupper. Og der skal knyttes en fast 
sparringspartner til.  
En sparringspartners funktion er for det første at stå til rådighed for at diskutere opståede 
spørgsmål, og for det andet at være en kritisk opponent, der gennemlæser udkast til  arbejdsblade 
og giver konstruktiv kritik. Også i undergrupper på 2-3 gruppemedlemmer er det en god ide at 
hver har en intern sparringspartner fra undergruppen. Undergruppens oplæg til gruppen bliver 
meget bedre gennemarbejdet, og desuden får alle mulighed for at øve sig i den videnskabelige 
arbejdsmetode: At give og at modtage konstruktiv kritik    
 
Øvelse 2.4.4. om at organisere læreprocesserne om den fælles vidensudvikling 
Læs afsnit om refleksion som et led i læreprocessen (Kolbs cirkel som model af en læreproces). 
 
Diskuter spørgsmålet: I hvor høj grad kan gruppens individuelle læreprocesser gøres fælles? Og 
hvordan kan det gøres? 
Gennemfør en brainstorm: Hvilke fordele er der ved at søge at gøre læreprocesserne i gruppen 
fælles 

• For det enkelte gruppemedlems faglige udvikling? og personlige udvikling? 
• For de faglige resultater og for projektrapporten? For procesanalysen? 

Hvordan vil gruppen konkret gøre for at sikre den fælles vidensudvikling og vidensdeling? 
Formuler gruppens aftaler om udelegering til og opsamling fra undergrupper, om at give og 
modtage konstruktiv kritik, om erfaringsopsamling og refleksion på statusmøder og om evt. 
revision af aftalerne. 
 
 
Case 2.4.5. om projektstyring og samarbejdsproblemer 
En gruppe har været til statusseminar, hvor de fik at vide af både vejlederne og 
opponentgruppen at deres problemformulering var en opgaveformulering, som var ganske 
god, men på nogle punkter lidt indforstået. Der manglede læringsmål ( vejlederne ville gerne 
se forslag hurtigt). Struktureringen af projektet bestod i en disposition for projektrapporten, 
men den gav ikke indtryk af, hvordan gruppen konkret ville gøre. Gruppen fastholdt,  at når 
nu resultatet af projektet skulle være en rapport, så måtte rapportens disposition være det 
bedste værktøj at styre efter. Og hvordan de enkelte afsnit konkret skulle skrives, det fandt de 
ud af på deres ugentlige møder, efterhånden som det blev aktuelt. 
Gruppen er nu ca. 3 uger inde i problembearbejdningsfasen og i gang med et af sine ugentlige 
møder. Men gruppen er splittet: 

• 2 gruppemedlemmer er aktive med at skrive individuelle arbejdsblade om reoretiske afsnit 
til rapporten. 

• 2 andre gruppemedlemmer er i undergruppe sammen, men de får ikke lavet ret meget. ”Vi 
kan ikke rigtig få hul på det” siger de. 

• Jens kommer næsten aldrig, ingen ved hvorfor. Og Lise har været syg i nogle uger. 
 
De to aktive bliver irriteret over at de andre ikke laver noget, - de har ikke engang læst de nye   
arbejdsblade om teorien. De passive synes til gengæld at de aktive er dominerende og at de kun 
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interesserer sig for deres egen del af projektet. Men ingen har konkrete forslag til, hvad de kan gøre 
ved situationen. 
 
Gruppen gik i stå, indtil der kun var ca. 3 uger til rapporten skulle afleveres. Så besluttede de 
at de f… ville skrive den rapport … og det gjorde de. Rapporten blev usammenhængende og 
dårligt struktureret, men de to teoretiske afsnit var acceptable trods enkelte misforståelser, 
som gruppen burde have opdaget selv. 
 
Denne case er realistisk  - for de dårligste af første semesters projekter. Gruppen er blevet låst fast i 
nogle samarbejdsproblemer, men hvad kunne gruppen konkret have gjort for at løse disse?  
Sammenlign med projektgruppen i case 2.4.1. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de to 
grupper? Og hvad er grunden til at det går så forskelligt? Hvilken af de to grupper ville du helst 
være med i – og hvorfor? 
 
 
Det administrative og det integrerede gruppesamarbejde 
Dette afsnit om problembearbejdning har lagt vægt på projektstyringen, som grundlæggende 
handler om for det første at bruge projektplanlægningens værktøjer til at fastholde mål og struktur 
og for det andet om at sikre kommunikation i gruppen. Denne del af gruppesamarbejdet kaldes 
gruppens administrative samarbejde. 
 
Men det er også nødvendigt i større eller mindre omfang at være opmærksom på mislydene og 
gnidningerne  i samarbejdet – og at løse op for fastlåsning og konflikter, hvis den slags problemer 
skulle opstå. Denne del af gruppesamarbejdet kaldes gruppens integrerede samarbejde.  
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7 Konklusionsfasen 
 
 
Konklusionsfasen er projektets afsluttende fase. Projekt-tiden er ved at være udløbet, og den 
oprindelige usikkerhed om projektet er bearbejdet, så langt som gruppen kunne nå. Hvad der måtte 
være tilbage af usikkerhed må gruppen nødvendigvis formulere som en del af resultatet! 
 
Projektgruppen har nu det endelige overblik over projektets problemer, aktiviteter og resultater. Det 
er tid at diskutere og sammenfatte den samlende konklusion på og perspektivering af 
projektarbejdet. 
 
Formålet med konklusionsfasen er 

• At vurdere projektets metodeanvendelse og resultater i relation til problemformuleringen 
• At vurdere projektets metodeanvendelse og resultater i relation til læringsmålene. 

 
Men ingen vurdering uden vurderingskriterier! 
 
Problemformulering og læringsmål kaldes de projekt-interne vurderingskriterier. Det var de 
projektspecifikke krav, som gruppen ville søge at opfylde, og som er beskrevet i 
problemformuleringen og i de specifikke læringsmål. Hertil kommer de krav, som stilles til alt 
videnskabeligt arbejde. De kaldes de projekt-eksterne vurderingskriterier, som handler om: 

• Metodisk arbejde og metodekritisk arbejde 
• Logisk argumentation 
• Præcis formulering og konsekvent brug af faglige begreber. 

 
Andre projekt-eksterne  vurderingskriterier kan være opstillet af evt. samarbejdspartnere udenfor 
undervisningsinstitutionen. 
 
Øvelse 2.6.1. om projektledelsens forberedelse til konklusionen 
Gruppen er sin egen projektledelse, derfor anbefales det at gruppen gennemfører øvelsen som en 
opgaveløsning med individuel forberedelse og ”runder om bordet”, - samt efterfølgende opsamling 
og diskussion i gruppen.  
 
Opstil en disposition for projektrapporten i overensstemmelse med kravene til videnskabelig 
formidling, se om rapportens disposition. 
 
Gennemlæs og rediger alle projektets ”færdige” arbejdsblade  for at sikre at de metoder, som 
gruppen har brugt i problemanalyse og problembearbejdning er eksplicit beskrevet på en måde, så 
det fremgår at metoden er anvendt korrekt. Det kan gøres ved at relatere til den formulerede og 
strukturerede fremgangsmådes faser og aktiviteter. Se eksempler i afsnit om videnskabelig metode. 
 
Gennemlæs alle ”færdige” arbejdsblade med henblik på at sikre præcis formulering og logisk 
argumentation og bevisførelse. Og man må gerne være meget konsekvent og nøjeregnende. Se 
eksempler i afsnit om videnskabelig metode. Husk også at kontrollere at alle nødvendige 
kildehenvisninger er med, samt den relevante kildekritik. 
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Gennemlæs logbogens mødereferater og beslutningsgrundlag fra problemanalysefase og 
projektafgrænsningsfase for at samle op på fravalg af problemområder og metoder.  
Hvis gruppen har en liste over alle ubrugte ideer, uventede muligheder, overraskelser og aha-
oplevelser fra problembearbejdningsfasen, så samles der også op på denne.  
 
Gennemfør evt. en brainstorm over temaet: Hvad har vi overvejet, men ikke taget med i logbog og 
arbejdsbladene?   
 
Dermed har gruppen forberedt sig på at skrive en konklusion og en perspektivering for projektet. 
 
Konklusionen i relation til problemformulering 
Konklusionen sammenfatter projektarbejdets resultater eller besvarelser, idet der relateres til  
problemformuleringen  punkt for punkt. Giv gerne henvisninger til delkonklusionerne i de 
pågældende afsnit i rapporten. 
 
Perspektivering 
Perspektiveringen sammenfatter svar på f.eks. følgende spørgsmål: 

• Hvad kan projektets resultater bruges til? Af hvem? Og i hvilken kontekst? Og med hvilke 
begrænsninger? 

• Hvilke interessante og/eller relevante problemområder er valgt fra, og hvilken betydning har 
det for resultatet? 

• Hvilke relevante metoder er fravalgt til problembearbejdningen, hvilke undersøgelser kunne 
have suppleret resultaterne eller måske givet andre resultater? 

• Hvis projektet skulle fortsætte, hvad ville gruppen da foreslå som problemområde(r)? 
 
Konklusion i relation til læringsmål 
Konklusion i relation til læringsmål er en vigtig del af et undervisningsprojekt. Hvis gruppen ønsker 
at denne vurdering skal med i rapporten, anbefales det at sætte den ind som det sidste bilag. 
Dette skyldes at projektrapporten i princippet omhandler de faglige teorier, metoder og resultater 
vedrørende projektets problembearbejdning, se i afsnit om rapporten. 
 
Når Studieordningen kræver udarbejdelse af en procesanalyse hører konklusion i relation til 
læringsmål hjemme her. Dette skyldes at procesanalysen i princippet omhandler 
samarbejdsprocessernes, læreprocessernes og projektstyringsprocessernes faglige grundlag, metoder 
og resultater. Og hvad er da resultaterne af sådanne processer? Det er de enkelte 
gruppemedlemmers øgede viden og nye erfaringer om anvendelse af (både gammelkendte og nye) 
metoder til netop samarbejde, læring og projektstyring, - en uhåndgribelig størrelse, som der sættes 
ord på  i  procesanalysen, se om procesanalysen  
 
Projekteksamen 
I et undervisningsprojekt følger en evaluering eller projekteksamen som den endelige afslutning. Se 
om projekteksamen  
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Ansvar og 
forventninger 

 
Specielt i starten af et projektforløb er det vigtigt at få diskuteret hvilke ansvar man har overfor 
gruppen og projektet. Derudover er det vigtigt at få fortalt hinanden hvilke forventninger man har til 
det faglige udbytte af projektet samt samarbejdet i gruppen. Sådan en afklaring kan sparre gruppen 
for mange konflikter senere i projektet når det viser sig at man har vidt forskellige ambitioner og 
forskellige forventninger til hinanden. Det er en god ting at skrive det gruppen kommer frem til ned 
i en samarbejdsaftale. 
 
Øvelse 1 – Diskuter gruppens ansvar og forventninger ift projekt og gruppe 

1. Hvad forventer vi hver især af gruppen og af os selv? 
2. Hvordan vægtes det faglige overfor det sociale i gruppen? 
3. Hvad er særligt interessant eller vigtigt i dette projekt? 
4. Hvad er det faglige ambitionsniveau? 
5. Hvordan prioriteres projektarbejdet i forhold til andre forpligtigelser og interesser?  
6. Hvad håber vi hver især specielt på at kunne lære af dette projekt procesmæssigt, 

samarbejdsmæssigt og fagligt? 
7. Hvad er alles ansvar i forhold til gruppen? 
8. Hvad er det indbyrdes ansvar mellem gruppens medlemmer? 
9. Hvad er gruppens ansvar i forhold til det enkelte medlem? 
10. Hvad er gruppemedlemmer i forskellige funktioner (mødeleder, referent, ...) ansvarlige for i 

forhold til gruppen og den enkelte? 
 
 
 

Afholdelse af 
gruppemøder 

 



Der er stor forskel op hvordan grupper afholder møder. Som med alt andet i gruppearbejde findes 
ikke én rigtig måde at afholde møder på. Hver gruppe må finde frem til sin egen form. Dette kapitel 
er ment som inspiration til hvordan jeres gruppe kan få det bedste udbytte af jeres møder. 
 

Ideer og tips 
 

1. Start med at aftale hvad formålet med mødet er, hvornår det er slut og hvornår den første 
pause holdes. 

2. Diskuter altid på baggrund af en mødedagsorden. Hvis den ikke er lavet forud så start mødet 
med at lave en. 

3. Hav en mødeleder og en referent og aftal hvad deres funktion er. Hjælp dem ved at 
respektere dem. 

4. Benyt skriftlige indlæg som input til diskussionerne i gruppen. Det sparer masser af tid og I 
undgår at diskutere noget ingen har sat sig ind i. 

5. Saml op på diskussionen løbende og konkluder på enhver diskussion. Skriv det ned så I 
slipper for at tage den samme diskussion igen. 

6. Hold pause samtidigt. 
7. Brug hinanden til at konkretisere »hjemmeopgaverne« - Hvem gør hvad til næste gang ?. 
8. Respekter mødelederen. Det er et krævende arbejde som kræver din opbakning. 
9. Evaluer mødet, hvor alle markerer sig – Er det sådan vi vil holde møde næste gang ? I skal 

ikke acceptere en mødekultur der ikke er perfekt. 
 
Øvelse 1 – Overvejelser over afholdelse af møder 
Formålet med denne øvelse er at gruppen overvejer og bliver enige om hvad møder bruges til samt 
hvordan de afholdes og struktureres. Det er en god ide at starte ethvert nyt projekt med at diskuterer 
gruppens mødekultur. Det gælder også selvom gruppen kender hinanden fra tidligere projekter.  
 
Hvorfor holder I Møder ?  

• Er det for at tage fælles beslutninger ?  
• Er det for at informere hinanden om projektet ?  
• Er det for at fordele arbejdet ?  
• Er det for at diskutere når der er opstået uenighed ?  
• Er det fordi en gruppe tænker bedre end et individ ? 
• Er det fordi at al den væsentlige kommunikation i gruppen foregår på møderne ? 

 
Hvornår holder I møder ? 

• Når nogen har noget at holde møde om ? 
• Hver morgen ? 
• Det aftales fra gang til gang ? 

 
Hvordan er møderne struktureret ? 

• De er ikke strukturerede 
• Der er en fast dagsorden 
• Dagsorden er sendt ud i forvejen 
• Ordstyreren leder og strukturerer mødet 
• Hvordan og hvornår får man et punkt med på dagsordenen ? 



• Er der en ordstyrer på møderne ? 
• Hvad er ordstyrerens opgaver ? 
• Er der en referent på møderne ? 
• Er mobilen slukket under mødet ? 

 
På baggrund af en diskussion af ovenstående skal I aftale hvordan I vil holde møder i gruppen 
fremover. I den forbindelse kan I også hente inspiration i ”Ideer og tips” samt ”Sådan har andre 
gjort” herunder. Sådan en aftale bør også indgå i samarbejdsaftalen. 
 

 
 

Anvendelse af 
undergrupper 

 
En af projektgruppens styrker er at den kan arbejde på flere fronter samtidigt. I princippet skal så 
meget arbejde som muligt deles ud til undergrupper MEN man skal huske at koordineringen af 
projektet bliver sværere proportionalt med mængden af uddelegeret arbejde. Derfor er det vigtigt at 
gruppen finder frem til en organisationsform hvorigennem den opnår fordelene: 
 

• Mest tid anvendt på problembearbejdningen og mindre på koordinering og ledelse 
• Mange hænder og hoveder i gang samtidigt 
• Udnyttelse af alle gruppemedlemmers styrker 

 
Og undgår faldgrupperne: 
 

• Ingen ved hvad de andre laver 
• Det en undergruppe afleverer er noget andet end det gruppen troede var aftalt 
• Der opstår flere projekter med hver sin problemstilling og dagsorden fordi undergrupperne 

har forskellige opfattelser og fokus 
• Projektets røde tråd bliver uklar eller helt væk 
• Der opstår uenigheder om projektets mål og midler 
• Gruppens medlemmer udvikler sig som specialister der kun kan lave en specifik del af et 

projekt. F.eks. programmere, læse korrektur, skrive procesanalyse, opstille matematiske 
modeller OSV. 

 
Derfor er det vigtigt at diskutere og aftale hvordan gruppen vil anvende undergrupper. Sådan en 
aftale bør være en del af samarbejdsaftalen. 



 

Ideer og tips 
 

1. Større uddelegerede opgaver rokerer mellem deltagerne med overlap. (Man skriver videre på 
hinandens oplæg). 

2. Delopgaver tages løbende op til diskussion i gruppen. Opgavehaverne udleverer 
problematiserende spørgsmål forud for diskussionen.  

3. Evaluer løbende om undergrupperne skal omstruktureres. 
4. Enhver diskussion og tilbagemelding af uddelegerede opgaver indledes med, at 

opgavehaverne relaterer opgaven til projektets problemfelt og problemformulering. Hvor er 
vi henne i projektet ? og hvad er formålet ? 

 

Sådan har andre gjort 
Her er nogle eksempler på hvad andre grupper har anvendt af principper for uddelegering af 
arbejde. 
 

Tørresnoren 
En tørresnor hænges op diagonalt i grupperummet. På snoren hænges arbejdsbladene ”til tørre”. 
Ideen er at f.eks. placering og farven på tøjklemmerne indikerer arbejdsbladets status. Kun fantasien 
sætter grænser for hvilke system gruppen kan udvikle på denne måde. POINTEN MED DETTE 
SYSTEM ER VISUALISERINGEN AF PROJEKTET. Når man sidder i grupperummet kan man 
ved at kaste et blik på tørresnoren danne sig et overblik over projektets status, se hvem der gør hvad 
og se hvilke opgaver der skal løses. 
 

Morgenmøder 
Ideen med morgenmøder er at gruppen holder et kort status og arbejdsmøde hver morgen inden 
undergrupperne går i gang med dagens arbejde. På den måde sikres et højt informationsniveau i 
gruppen og man undgår nemmere at undergrupperne arbejder væk fra gruppens fælles dagsorden. 
 

Koordinator 
Gruppen vælger en koordinator som har til opgave at samle information om progressionen i 
projektet. Derudover skal koordinatoren søge at holde undergrupperne til gruppens dagsorden og 
indkalde til gruppemøde når der er behov for det. 
 
Peer review 
Undergrupperne læser korrektur på hinandens arbejdsblade og bliver på den måde opdateret med 
hinandens arbejde. På den måde bliver det lettere at relatere sit eget arbejde til de andres. Det er 
vigtigt at review runderne forekommer hyppigt ellers kan undergruppernes tekster let glide fra 
hinanden. 
 



Hjemmeside 
På gruppens hjemmeside findes undergruppernes arbejde altid i nyeste version sammen med 
kommentarer om hvad der er ændret i forhold til tidligere versioner samt hvad man arbejder på lige 
nu. 
 

Det reflekterede arbejdsblad 
På det reflekterede arbejdsblad skriver forfatteren sine egne tanker om - og spørgsmål til 
arbejdsbladet i margen. F.eks. kan man gøre opmærksom på hvis noget mangler, er specielt vigtigt, 
hænger sammen med andre afsnit eller at man her er i tvivl eller selv har spørgsmål. På den måde 
inviterer man læserne til at målrette deres feedback så man får mest muligt ud af den. Denne metode 
kan også anbefales for de arbejdsblade som vejlederen skal have. 
 
Øvelse 1 – Diskuter og aftal anvendelsen af undergrupper 
 

• Hvordan vil I organisere uddelegering af opgaver i jeres gruppe ? 
• Hvordan vil I sikre at undergrupperne faktisk skriver det gruppen forventer ? 
• Hvordan vil I sikre en god kommunikation mellem undergrupperne ? 

 

Kommunikationen 
 i gruppen 

 
Kommunikation er essensen af al gruppearbejde. Projektets succes er direkte afhængig af om 
gruppen har formået at opbygge en god kommunikativ praksis. Hvad er så en god kommunikativ 
praksis ? Det er hvad dette kapitel handler om. 
 
Kommunikative arketyper 
 
Den vigende “sofavælger” - “Lad chefen tage beslutningerne - jeg gør som der bliver sagt.” 
  

• Fordel: Hurtig beslutningsproces + konfliktfri 
• Ulempe: Gruppen går glip af sofavælgerens indsigt og det er ikke nødvendigvis lederen der 

er den klogeste.  
 
Diskussionskrigeren - “Jeg mener som jeg mener og du bør lade dig overbevise” 
 

• Fordel: Argumenters holdbarhed bliver afprøvet 



• Ulempe: Debattørerne hjælper ikke selv med at finde huller i egen argumentation. Den 
bedste debattør har ikke nødvendigvis ret. 

 
Den kompromissøgende ”Du siger rød og jeg siger gul - lad os vælge orange”. 
  

• Fordel: Flere interesser tilgodeses. 
• Ulempe: Nogen gange er kompromisset ringere end hver af alternativerne. 

 
Holdspilleren - “Lad os betragte alle forslag som inspirationskilder og diskutere os frem til den 
bedste løsning” 
 
 ”Holdspilleren” er en konsensussøgende kommunikation som er meget velegnet i de fleste af 
projektarbejdets diskussioner. Det er en dialogform hvor deltagerne ved hjælp af logiske 
ræsonnementer over deres samlede viden når frem til konsensus.  
 

• Fordele: Gruppen tager fælles ansvar for at vurdere fordele og ulemper ved de fremsatte 
ideer. 

• Ulemper: Langsommelig beslutningstagning f.eks. kan lange diskussioner om bredden på 
sidemargen være spild af tid. 

 
Øvelse 1 – Træning af ”holdspilleren” 

I træningen af holdspiller kommunikation er der 3 kategorier af 
kommunikative bidrag man skal være opmærksom på. 
 

Bidrag der fremmer diskussionen direkte 
• Stille forslag 
• Søge information gennem spørgsmål 
• Give information 
• Opsummere diskussionen 
• Udvikle på forslag og idéer 
• Teste egen og andres forståelse af det diskuterede 

       
Bidrag der fremmer kommunikationsmiljøet 

• Rose og opmuntre andre 
• Støtte andre til at blive hørt 
• Følge og støtte idéer 
• Tilkendegive ændret holdning 
• Udvise åbenhed 
 

Blokerende bidrag til kommunikationen 
• Uenighed uden konstruktive alternativer 
• Forsvar/angreb holdning 
• Blokering af diskussionen 



• Tale hele tiden 
• Tale om andre emner  

 
Der vælges en observatør som markerer alle bidrag i kommunikation som tilhører én af de tre 
kategorier. Anvend skemaet i bilag 1 som observationsskema. 
 
I løbet af diskussionen melder observatøren ”timeout” og lader deltagerne se deres markeringer. 
Herefter fortsætter diskussionen. Efter diskussionen er slut reflekterer deltagerne sammen med 
observatøren over kvaliteten af diskussionen. 
 
Øvelse 2 - Kommunikationsdiagrammet 
En effektiv måde at ”se” mængden af kommunikation i gruppen er ved at tegne et 
kommunikationsdiagram. Hver gang der siges noget tegnes en pil fra afsender til modtager. Hvis én 
siger noget ”ud i lokalet” tegnes en pil til bordet. Det tager typisk 10 – 15 minutter at tegne et 
diagram. Se eksempel herunder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vælg en i gruppen til at tegne et kommunikationsdiagram under et typisk møde. 
• Udfra diagrammet diskuteres det om der er noget ved kommunikationen der bør ændres og 

hvordan det skal gøres. (På diagrammet herover var det nok en god ide og flytte de to 
nederst til venstre fra hinanden samt reflektere over indholdet i kommunikationen hos 
deltageren øverst til venstre) 

 

Ideer og tips 
 



Benyt jer af visualisering 
Visualisering af projektplaner og ideer er vigtige elementer i en god kommunikation. Det handler 
om at synliggøre og fastholde den fælles forståelse de enkelte gruppemedlemmer har fået af 
projektet. Hvis gruppen har et grupperum råder den over vægge, opslagstavler, bordplader, vinduer, 
gulvet, loftet og døren som alle kan tapetseres med gigantstore skitser, planer, billeder osv. Pointen 
er at en projektplan der kan ses hele tiden er nærværende og huskes frem for en projektplan på et 
A4 ark eller endnu værre på en harddisk, der ikke kan ses af hele gruppen på een gang f.eks. under 
et møde. 
 
Udøvelse af aktiv lytning indebærer, at man: 

• Lader den anden tale. 
• Har øjenkontakt med den talende. 
• Kommunikerer på den andens præmisser. 
• Holder egne meninger og ideer tilbage. 
• Stiller relevante og uddybende spørgsmål. 
• Undgår ledende spørgsmål. 
• Viser forståelse og respekt for den andens mening.  

 
Principperne for en markeringsrunde: 

• Alle i gruppen udtaler sig om, hvor de står. 
• Afbryd, kritiser eller kommenter ikke den, der taler. 
• Alle udtaler sig så åbent og ærligt som muligt. 
• Stil hinanden uddybende og understøttende spørgsmål. 
• Vent med at analysere, vurdere og konkludere til sidst. 

 
Andre gode råd til gruppens kommunikation: 
 

• Benyt tænkeskrivning – dvs. midt i en diskussion stoppes op og alle er tavse i 5 min, hvor 
man i stedet skriver ned hvad man tænker lige nu, efterfulgt af en markeringsrunde. 

• Diskuter ikke uden at skrive – benyt skriftlige oplæg, skriv referater af læst litteratur. 
• Visualiser projekt- og tidsplan – plancher på vægen giver det store overblik. 
• En projektdagbog hører med til god gruppekommunikation. 

 
 

Konflikt håndtering 
 
Case 1 
Der er nu 4 uger til aflevering og gruppen er frustreret over at de er bagud med mange delopgaver. 
Alle er sure på Jacob fordi han har påtaget sig at udarbejde en stor del af det centrale materiale til 
projektet. Han er ikke blevet færdig med noget af det endnu. Det er hovedårsagen til at gruppen nu 
er gået i stå. Jacob er samtidig den der har det største overblik over projektet. Grunden til at han 
sidder med flere centrale opgaver er at det er ham der kan overskue hvad der skal gøres. Jacob er 



meget aktiv når gruppen er samlet men han afleverer aldrig noget af det han skulle have lavet 
hjemme. 
 
Hvad ville du foreslå  hvis du var i med i gruppen ? 
 
Case 2 
Mathias og Lene griber enhver lejlighed til at skændes. Det er tydeligt for alle i gruppen at de  
bruger enhver mulighed for at angribe hinanden personligt selvom det altid er materiale til projektet 
der er påskuddet. Det har den konsekvens at det er svært for gruppen at blive færdigt med noget 
som enten Mathias eller Lene er involveret i. 
 
Hvad ville du foreslå  hvis du var i med i gruppen ? 
 
Hvad kan gruppen bruge en konflikt til ? 
Konflikter er udtryk for uenighed i gruppen. De kan dræne en gruppe for energi, ødelægge den og 
være årsag til alt fra dårlige projekter til afbrudte studier. Det er meget mere konstruktivt at betragte 
konflikter som et udtryk for dynamik og tilstedeværelsen af energi i gruppen. En energi der kan 
anvendes konstruktivt til at udvikle gruppen. Tilstedeværelsen af en konflikt er ganske enkelt et 
udtryk for at gruppen skal udvikle sig. ”If you always do what you always did, you will always get 
what you always got!”   
 
Det handler altså om at gruppen skal udvikle en positiv holdning til konflikter – en positiv 
konfliktadfærd.  
 

Værktøjer til håndtering af konflikter 
 

Kreativ forhandlingsteknik 
• Konflikten skal være synlig for alle. Det indebærer at alle ved hvilke personlige interesser 

der er på spil. Det må være helt klart hvad de enkelte parter i konflikten vil opnå – hvad der 
er vigtigt for dem. 

 
• Det er meget vigtigt at være bevidst om at en forhandling IKKE er en handel. Alt kan 

foreslås og afprøves i en forhandling UDEN at nogen er bundet af det. Uden denne regel vil 
det være svært for parterne at flytte sig. Det er hele gruppens opgave at skabe den 
nødvendige tryghed i forhandlingen til at foreslå løsninger som man senere fortryder. Den 
vellykkede forhandling afsluttes med en handel – en aftale for hele gruppen. Først da lover 
man hinanden noget. 

 
• Forhandlinger og dermed konfliktløsninger kræver mod til at miste. Konflikten er løst når 

der er skabt en ny platform alle vil være på. Den nye platform vil være attraktiv fordi man 
FÅR noget men samtidigt må man acceptere at MISTE noget. Hvis man ikke er parat til det 
og man hager sig fast i sin platform, så sker der heller ingen udvikling. 

 
• Det at turde miste noget (for at opnå noget andet), kræver at VÆRE STOR. Parterne i 

konflikten må spørge sig selv ”Hvad ville jeg gøre nu hvis jeg var stor ?” Når du ved 



hvordan du kan optræde som stor i forhandlingen – så anvend den viden til at bygge en 
platform. Husk at du altid har lov til at trække det du tilbyder tilbage igen hvis du ikke bliver 
tilfreds med helheden. Der er kun tale om en forhandling – ikke en aftale. 

 
• Under en kreativ forhandling er det vigtigt at anvende movement. Det er en metode der har 

til formål at få spontane, impulsive og vilde indfald med i diskussionen. Normalt møder vi 
tit andres ideer med et kritisk NEJ hvorefter vi argumentere for hvorfor vi ikke synes om 
ideen. Vi kan også sige JA MEN… hvilket også er en kritisk reaktion. Reglerne for 
movement  er meget enkle. Det eneste man må sige til andres forslag er JA OG… hvorefter 
man spontant tilføjer noget til ideen. Movement er en leg med ideer som får lov til at leve og 
vokse. Selvom man inderst inde ikke synes om den ide man er med til at bygge videre på, så 
bliv ved. Pludselig kan det vise sig at ideen bliver et genialt udgangspunkt for en ny 
platform der kan løse konflikten. 

 

Øvelse 1 – Gruppens konfliktforståelse 
Denne øvelse handler om at synliggøre hvordan de enkelte medlemmer i gruppen oplever at 
konflikter håndteres. Vær opmærksom på at en konflikt ikke behøver at være et ækelt monster med 
tre hoveder. Det handler også om simple uoverensstemmelser.  
 
De 4 første spørgsmål skal besvares individuelt. Derefter fremlægger gruppen på skift besvarelserne 
som derefter diskuteres.  
 

1. Hvad skaber problemer eller udløser konflikter i din gruppe ? 
2. Hvordan løses de typisk ? 
3. Hvilken adfærd løser dem ? 
4. Hvad er din egen konfliktadfærd i sådanne situationer ? 
5. Sammenlign og diskuter jeres besvarelser 

 
På baggrund af den viden I nu har om gruppens konfliktforståelse kan I aftale hvordan I fremover 
vil håndterer eventuelle konflikter. I den forbindelse skal I være specielt opmærksom på følgende: 
 

• Hvordan får I konflikten gjort synlig for alle i gruppen ? 
• Når konflikten er synlig – Hvad er så gruppens konfliktadfærd ? 

 
Øvelse 2 – Konflikter kan løses gennem kreativ forhandlingsteknik 
En konflikt der er gjort synlig kan virke uoverskuelig at løse fordi den gør det klart at der eksisterer 
en eller flere uoverensstemmelser i gruppen. En måde at håndtere en konflikt på er at betragte den 
som et udgangspunkt for en forhandling. 
 
Udgangspunktet er at parterne i konflikten vil noget forskelligt og derfor mister noget hvis de giver 
sig. Kreativ forhandlingsteknik går ud på at skabe en ny platform hvor begge parter føler sig godt 
tilpas. Det er hele gruppens opgave at skabe denne platform. Når det lykkes har gruppen skabt basis 
for en positiv udvikling. Den negative energi som konflikten udløste er blevet transformeret til 
noget positivt og skabende. 
 



Kreativ forhandlingsteknik 
• Konflikten skal være synlig for alle. Det indebærer at alle ved hvilke personlige interesser 

der er på spil. Det må være helt klart hvad de enkelte parter i konflikten vil opnå – hvad der 
er vigtigt for dem. 

 
• Det er meget vigtigt at være bevidst om at en forhandling IKKE er en handel. Alt kan 

foreslås og afprøves i en forhandling UDEN at nogen er bundet af det. Uden denne regel vil 
det være svært for parterne at flytte sig. Det er hele gruppens opgave at skabe den 
nødvendige tryghed i forhandlingen til at foreslå løsninger som man senere fortryder. Den 
vellykkede forhandling afsluttes med en handel – en aftale for hele gruppen. Først da lover 
man hinanden noget. 

 
• Forhandlinger og dermed konfliktløsninger kræver mod til at miste. Konflikten er løst når 

der er skabt en ny platform alle vil være på. Den nye platform vil være attraktiv fordi man 
FÅR noget men samtidigt må man acceptere at MISTE noget. Hvis man ikke er parat til det 
og man hager sig fast i sin platform, så sker der heller ingen udvikling. 

 
• Det at turde miste noget (for at opnå noget andet), kræver at VÆRE STOR. Parterne i 

konflikten må spørge sig selv ”Hvad ville jeg gøre nu hvis jeg var stor ?” Når du ved 
hvordan du kan optræde som stor i forhandlingen – så anvend den viden til at bygge en 
platform. Husk at du altid har lov til at trække det du tilbyder tilbage igen hvis du ikke bliver 
tilfreds med helheden. Der er kun tale om en forhandling – ikke en aftale. 

 
• Under en kreativ forhandling er det vigtigt at anvende movement. Det er en metode der har 

til formål at få spontane, impulsive og vilde indfald med i diskussionen. Normalt møder vi 
tit andres ideer med et kritisk NEJ hvorefter vi argumentere for hvorfor vi ikke synes om 
ideen. Vi kan også sige JA MEN… hvilket også er en kritisk reaktion. Reglerne for 
movement  er meget enkle. Det eneste man må sige til andres forslag er JA OG… hvorefter 
man spontant tilføjer noget til ideen. Movement er en leg med ideer som får lov til at leve og 
vokse. Selvom man inderst inde ikke synes om den ide man er med til at bygge videre på, så 
bliv ved. Pludselig kan det vise sig at ideen bliver et genialt udgangspunkt for en ny 
platform der kan løse konflikten. 

 
Øvelse 3 – Rollespil om en konflikt der løses gennem kreativ forhandling 
Dette rollespil har til formål at demonstrerer hvordan kreativ forhandlingsteknik kan anvendes til 
konfliktløsning. Gruppen skal vælge to personer til at være A og B som der er opstået en konflikt 
mellem. Resten af gruppen deltager i rollespillet ved at skabe ideer til platforme der kan løse 
konflikten. 
 
Personen A: 

• A er meget ambitiøs og ønsker at bruge meget tid på projektet. 
• A vil gerne lære så meget som muligt og satser på en karrierer indenfor sit fag. 
• A er meget samarbejdsvillig. 
• A gør meget for andre men forventer og kræver også at de gør det samme for A. 
• A kan ikke fordrage når andre kommer for sent eller ikke overholder aftaler. 
• A arbejder på projektet de fleste aftener og i weekenderne. 

 



Personen B: 
• B gør alt hvad gruppen aftaler at B skal gøre. 
• B er alene med to små børn som tit er syge så B skal blive hjemme og passe dem. 
• B er eliteidrætsudøver og træner 5 gange om ugen hvilket betyder at B ikke kan arbejde om 

aftenen og i de fleste weekender. 
• B er meget afholdt i gruppen og er samarbejdsvillig. 
• B kommer tit for sent fordi børnene skal afleveres to forskellige steder hver morgen. 
• B er gruppens matematiske og tekniske geni. 

 
Konflikten der skal løses 
A har i lang tid været utilfreds med B´s indsats og har flere gange foreslået gruppen at B ikke skal 
have flere arbejdsopgaver fordi det forsinker projektet for meget. A truer nu med at hvis ikke  B 
begynder at arbejde mere på projektet skal B forlade gruppen. Hvis det ikke sker inden 14 dage vil 
A selv forlade gruppen og lave sit eget projekt. A har talt med vejlederen som har sagt god for at 
vejlede A selvstændigt resten af projektet hvis gruppen splittes op. Gruppen holder meget af både A 
og B og vil gerne fortsætte projektet sammen med dem begge. Specielt er de afhængige af A som er 
projektets primo motor. B vil ikke skære ned på idrætten fordi det står i samarbejdsaftalen at hele 
gruppen fra starten var indforstået med det forhold. 
 
 
 

Motivation 
 
Motivation er gruppens brændstof. En gruppe der er motiveret for projektet er meget svær at 
forhindre i at lave et godt projekt hvorimod den gruppe der mangler motivationen kan have meget 
svært ved at færdiggøre projektet. Men hvordan kan gruppen og den enkelte arbejde med at finde og 
fastholde sin motivation ? Det er vigtigt at slå fast at motivation altid er noget der kommer indefra, 
fra én selv, men også at omgivelserne i form af gruppemedlemmer, grupperum og vejledere kan 
gøre det nemmere eller sværere at finde og fastholde motivationen. Det skønneste er selvfølgelig på 
forhånd at være motiveret for det man skal i gang med. Det er bare langtfra altid tilfældet. 
Motivation er i meget høj grad noget man skal arbejde sig til. Alt for tit går et individ eller en 
gruppe i stå fordi motivationen er forsvundet. I den situation er det vigtigt at man ikke sætter sig til 
at vente på at motivationen kommer igen af sig selv – det kan tage lang tid og måske kommer den 
ikke tilbage. Derimod kan man genfinde motivationen ved at ARBEJDE sig til den.  
 
Det bedste en gruppe kan gøre i den situation er at fortsætte projektarbejdet koncentreret og uden 
ambitioner af nogen art. Lad tiden gå på denne måde og oplev, som mange før jer, at motivationen 
kommer af sig selv, fremkaldt af koncentreret arbejde. Motivation der primært bæres oppe af 
ambitioner er meget skrøbelig og det er yderst sjældent at motivation kommer af sig selv uden at 
man gør noget aktivt for det. 
 



Ideer og tips 
• Vi mennesker er rigtig gode til at finde på belejlige undskyldninger der forhindre os i at gøre 

det vi gerne vil. Prøv at være opmærksom på når dit sind kommer med indskydelser til at 
gøre noget andet end det du var ved. Det kan f.eks. være at tænke på hvad du skal lave i 
weekenden, tage en kop kaffe - igen, få lyst til at holde pause eller lige checke et eller andet 
på nettet. Når du bliver opmærksom på en forstyrrelse – så se/mærk den nysgerrigt – og 
fortsæt så med det du var i gang med uden at reagerer på den. Det er faktisk en meget 
effektiv måde at opnå motivation på. 

 
• Lad være med at blive irriteret på en forstyrrelse. Iagttag den – lær den at kende og ignorer 

den så. Det handler ikke om at undgå forstyrrelser men om ikke at reagere på dem. Det kan 
man kun hvis man er bevidst om dem. 

 
• Prøv at opleve dig selv. F.eks. under et møde hvor du bliver glad, vred eller ked af det ? Kan 

du opleve det uden at blive opslugt af det ? 
 
Prøv også at rette din opmærksomhed mod de andre i gruppen. Hvilken stemning er de i ? Kan du 
gøre noget for dem ? 
 
Øvelse 1 – Forstå din egen motivation. 
Første del af denne øvelse gennemføres individuelt. 
 

• Skriv ned hvad der motiverer dig til projektarbejdet – og arbejde i almindelighed. 
• Hvad kan gruppen gøre for at gøre det nemmere for dig at blive motiveret ? 
• Hvad er det der nogle gange forhindre dig i at handle ? 
• Hvilke erfaringer har du med at blive motiveret ved bare at gøre det du alligevel gør – fuldt 

ud og uden ambitioner ? 
 
Efter at I har arbejdet individuelt med ovenstående spørgsmål, så fremlæg jeres overvejelser for 
hinanden så I på den måde kommer til at forstå hinandens motivation. 
 
Øvelse 2 – Skab motivation i gruppen 
I skal have lavet øvelse 1 før I går i gang med denne øvelse. 
 

• I en markeringsrunde giver hver enkelt sit bud på hvordan vedkommende mener at kunne 
være motiverende for de andre i gruppen.  

• Aftal hvad gruppen konkret skal gøre for at fremme motivationen for projektet. (Sociale 
tiltag – Grupperummets indretning – Gruppens organisering – Mødeafholdelse - 
Arbejdsprocedurer OSV) 

 
Øvelse 3 – En ”bødekasse” der motiverer positivt 
Mange grupper har en bødekasse hvortil de skal betale en eller anden bod som f.eks. Brød, penge, 
øl mm. Det kan opfattes som en ”piskemetode”. Hvad med en gulerodsmetode ? Øvelsen går ud på 
at skabe et motivationssystem i stedet for et strafsystem. I stedet for at spørge ”Hvad kan du gøre 
for gruppen ? (som straf)” skal I spørge ”Hvad kan gruppen gøre for dig ? (for at motivere dig)”. 
 
 



 

Procesanalysen 
 
Procesanalysen er et dokument der beskriver og analyserer den arbejdsproces der har ført til 
projektets resultat. Hovedformålet med procesanalysen er at få sat fokus på gruppens arbejdsproces. 
En projektgruppe udvikler sig gennem at eksperimentere og reflektere med gruppeprocessen. Det 
vil sige måden den holder møder på, fordeler roller, uddelegere arbejde, organiserer projektledelse, 
håndtere konflikter, samt planlægger og styrer projektarbejdet på. 
 
Procesanalysen skal: 
 

1. Være beskrivende (Hvad har vi gjort, eksperimenter o.l. ?) 
2. Være analyserende (Hvad har vi lært ? ikke lært ?) 
3. Være fremadrettet (Hvad vil vi gøre fremover ?  
4. Være operationel (Konkret ide til hvordan vi vil gøre fremover) 

 
Følgende punkter vil karakterisere den gode analyse: 
 

1. Procesanalysen er struktureret sådan at beskrivelsen af processen er klart adskilt fra 
analysen. Beskrivelsen er dokumenteret med bilag fra f.eks. projektdagbogen. 

 
2. Analysen er reflekterende, idet egne erfaringer sættes i relation til egne gode råd fra 

P1-projektet, egne læringsmål for P2, egne samarbejdsaftaler, arbejdsplaner og 
tidsplaner.  

 
3. Analysen er reflekterende, idet egne erfaringer sættes i relation til generelle begreber, 

modeller og metoder for samarbejde, læring og projektstyring, jvf. SLP-kursets indhold 
og opgaver/øvelser.  

 
Hvad indeholder en god procesanalyse ? 
Herunder finder I en række spørgsmål som giver jer en ide om hvad der bør være med i en 
procesanalyse. I skal ikke nødvendigvis besvare dem alle men i stedet bruge dem som checkliste på 
om I har fået det væsentlige med i jeres analyse. 
 
Projektplanlægning 

 Har alle i gruppen samme opfattelse af hvordan I har arbejdet med projektplanlægning ? Find ud 
af det. 

 Har I haft en projektleder i gruppen ? Hvorfor/Hvorfor ikke ? 
 Hvordan er jeres projektledelse organiseret ? 
 Hvilke opgaver har projektledelsen  i jeres projektorganisation ? (F.eks. tidsplanlægning -  

ressourcefordeling - uddelegering af opgaver – motivering – kontakt udadtil - andet) 
 Hvordan er de opgaver organiseret ? 
 Hvilke projektplaner har I anvendt og til hvad ?  



 Hvad er jeres erfaringer med projektplanerne ? 
 Hvilke eksperimenter har I gennemført mht. projektplanlægning og styring ? 
 Hvilke erfaringer har eksperimenterne givet jer ? 
 Hvad vil I foreslå af forbedringer mht. planlægning og styring af et projekt fremover? 



Samarbejdet i gruppen 
 Efter hvilke kriterier fordeler I arbejdsopgaverne mellem jer ? 
 Har I en samarbejdsaftale (mundtlig / skriftlig ) ? Hvorfor/Hvorfor ikke ?  
 Har I talt om jeres forventninger til hinanden ? (F.eks. om hvad der motiverer jer, 

ambitionsniveau, social deltagelse ???) 
 Hvordan afvikler I møder ? (mødeleder ? - runde om bordet ? Andet ?) 
 Hvordan er kommunikationen i jeres gruppe ? Er der nogle der taler hele tiden ? Er der nogen 

der aldrig siger noget ? Bruger gruppen uforholdsvis lang tid på diskussionerne ? Hvorfor ? 
 Hvordan er rollefordelingen i jeres gruppe ? Kunne I bruge Belbins test ? 
 Hvordan har I arbejdet med at motivere hinanden i gruppen ? 
 Hvordan har I forsøgt at anvende viden om jeres konfliktadfærd til at udvikle gruppen 

konstruktivt ? 
 Hvordan er jeres konfliktberedskab ? 
 Hvad har I gjort for at udvikle jeres samarbejde i en positiv retning ? 
 Hvilke eksperimenter har I gennemført i den forbindelse ? 
 Hvilke forventninger har I til samarbejdet fremover ? Hvordan skal de blive opfyldt ? 

 
Samarbejdet med vejlederne 

 Hvordan forbereder I møder med jeres vejleder ? 
 Hvilken type respons ønsker I fra vejlederen ? 
 Har I en samarbejdsaftale med jeres vejleder ? 
 Hvilken type vejledning har I modtaget ? Var det hvad I ønskede jer ? 
 Hvilke eksperimenter har I gennemført for at forbedre samarbejdet med jeres vejledere ? 
 Hvad er jeres erfaringer fra de eksperimenter ? 
 Hvilke forventninger vil I stille til jeres vejledere fremover ? 



Strukturen i P2 procesanalysen. 
Når I skriver procesanalysen kan I vælge at strukturere teksten på flere måder. Her er et forslag: 
 
• Forventninger til P2 
 
• Projektplanlægning  
 

Beskrivelse  
- Beskriv jeres projektplanlægning – helst i form af eksempler. HUSK så vidt muligt at 

dokumentere jeres erfaringer med bilag.  
Analyse 

- Gode erfaringer 
- Dårlige erfaringer 
- Husk at analysen både skal reflektere jeres egne erfaringer og indholdet i SLP kurset 

Fremadrettet 
- Forslag til ændringer i forhold til de dårlige erfaringer (Hvad vil vi gøre ?). 

Operationel 
- Konkretisering af forslag (Hvordan vil vi gøre det ?). 

 
• Samarbejdet i gruppen 

 Samme struktur 
 
• Samarbejdet med vejlederen 

 Samme struktur 
 
• Bilag 
 

Ideer og tips 
• Det er vigtigt at eksperimentere og reflektere med arbejdsprocessen undervejs gennem 

projektet så gruppen udvikler sig. Gør det derfor til et fast punkt at diskutere jeres udvikling 
og vær omhyggelig med at løbende at referere jeres eksperimenter og refleksioner 
undervejs. 

• Udnævn et gruppemedlem til at være ansvarlig for at samle materiale til procesanalysen (en 
procesansvarlig). 

• Tillad og anvend movement i jeres kommunikation 
• Udnævn ugens eksperiment og gør det synligt på opslagstavlen 

 

Sådan har andre gjort 
• En gruppe havde svært ved at holde sig til emnet i diskussionerne. De skrev derfor FOKUS 

på et stort stykke karton og hængte det op i grupperummet. På de følgende møder kunne 
enhver der opdagede at diskussionen var løbet ud af en tangent blot pege på skiltet og sige 
”FOKUS”. Det havde en stor effekt på møderne og er et eksempel på at man med enkle 
midler kan ændre en gruppes samarbejde. 



• Mange grupper holder ”udluftningsmøder” hver eller hver anden fredag eftermiddag. På 
mødet tages en runde om bordet hvor alle forventes at gøre opmærksom på hvad man har 
oplevet som positivt i den sidste periode samt hvad man gerne så ændret. Det er vigtigt at 
alle kommer til orde samt at ris fremstilles på en konstruktiv facon. Det kan være en god ide 
at følge mødet op med en social event for hele gruppen. 

 
• Henvisninger til Internettet 

 
Øvelse 1 – Midtvejsrefleksion over procesanalysen 
Formålet med denne øvelse er at skabe overblik over gruppeprocessen samt finde ud af hvilket 
materiale i har og evt. mangler til jeres procesanalyse. 
 
• Hvilket materiale har I allerede til procesanalysen ? (Gennemgå listen med spørgsmål til 

procesanalysen og se hvad I har og hvad I evt. mangler) 
 
• Hvilke eksperimenter har I allerede gennemført eller har planlagt ? 
 
• Hvilke projektkvalifikationer vil I koncentrere jer om at udvikle/videreudvikle i resten af 

projektet ? 
 
• Hvordan vil I udvikle/videreudvikle dem ? (beskriv evt. eksperimenter I ønsker at gennemføre) 
 
Øvelse 2 – Udvikling af en eksperimenterende og reflekterende kultur. 
Ideen med denne øvelse er at diskutere hvordan I opnår en refleksiv praksis i jeres gruppe. 
 

• Er jeres gruppe forandringsvillig ? 
• Er I kreative ? 
• Er det nemt at foreslå ændringer til arbejdsgangen og organiseringen i jeres gruppe ? 
• Kan I komme på eksempler på vellykkede forandringer ? og nogle der ikke var vellykkede 

eller ikke engang fik en chance ? 
• Hvad står evt. i vejen for forandringsvilligheden ? (utryghed – besvær – det er ikke 

nødvendigt - andet) 
• Hvordan kan jeres gruppe evt. blive mere eksperimenterende ? 

 
 
 

Projektledelse 
 
Hvad er projektledelse ? En udbredt misforståelse er at det er et (eller flere) gruppemedlemmer som 
bestemmer hvad projektet skal indeholde og hvordan det skal laves. På arbejdsmarkedet vil en 
projektleder tit stå med et ansvar overfor firmaets ledelse. I en studiegruppe vil ansvaret altid være 
fælles. Derfor vil projektledelsen også være fælles.  
 



En ting kan slås fast. Der vil altid være en projektledelse i enhver gruppe. Hvis gruppen ikke har 
aftalt en formel projektledelse betyder det ikke at den ikke eksisterer. Den er bare uformel. Et 
problem i mange grupper er at de(n) der udgør den uformelle ledelse ikke ønsker at diskutere en 
formel ledelse for de så mister magten. 
 
Projektledelse er kort og godt et spørgsmål om organisering af arbejdsopgaver og ansvarsfordeling.  
 
Øvelse 1 

 

Synliggørelse 
Er projektledelsen i jeres gruppe formel eller uformel ? 
Hvordan fungerer jeres projektledelse i praksis ? 
Hvilke funktioner indgår i projektledelsen ? (koordinering – uddelegering – ansvarsområder – 
motivering – referering – styring – planlægning - osv) 

 

Analyse 
Er I tilfredse med jeres projektledelse? 
Hvilke problemer kan I evt. identificere ? 
 

Løsning 
Hvilke værdier skal jeres projektledelse hvile på ? 
Hvilke funktioner skal indgå i den ? 
Hvordan skal ledelsen (og ansvaret) fordeles mellem jer ? 
Hvornår (og hvor ofte) skal projektledelsen diskuteres igen ? (f.eks. ved at gennemgå denne øvelse 
igen) 
 
 
 

Samarbejdet 
 
Case 1 
Gruppen består af 6 medlemmer der har været sammen siden P0. Alle syntes til at begynde med, at 
man kom godt ud af det med hinanden. Der var ikke de store forskelle, man interesserede sig for de 
samme film og havde fælles sportsinteresser (fodbold).  
 
Thomas er gruppens mest talende medlem. Han tager ofte ordet. Og siger ret tit noget sjovt. Han 
holder gruppen oppe. Nogle har bemærket at det faglige som Thomas siger ikke altid falder i god 



jord hos vejlederen. Men det synes ikke at anfægte Thomas. Han er altid den første til at tage 
ordet, når vejlederen spørger. Han er god til at bruge hvad han lærte i gymnasiet eller bluffer ind 
imellem, men vejlederen lader sig ikke overbevise. Et par gange har det udartet til faglige 
skænderier pga. Thomas' påståeligheder. 
  
Vejlederen henvender sig derfor i stigende grad til de enkelte gruppemedlemmer med sine 
spørgsmål, men undgår at henvende sig til Thomas. Det viser sig, at bl.a. Ole og Finn er gode til 
at svare på vejlederens henvendelser. Men de bliver ofte afbrudt af Thomas, der gerne vil 
supplere eller kommentere. Flere af  Thomas' supplement eller kommentarer falder ikke i god 
jord hos vejlederen og Thomas bliver påståelig.  
 
Mødet med vejlederen slutter i en halvdårlig atmosfære. Sådan har det været et par gange. Og 
projektarbejdet bevæger sig ikke fremad. Gruppens indre sikkerhed er truet. 
 
Hvordan løses problemet ? 
 

Case 2 
Gruppen består af 5 personer. Gruppen har ikke været sammen i P0. Man kender ikke hinanden så 

godt, men man synes, at gruppen er god. Man har været "I Gaden" og spist lasagne sammen. Det 

var rigtig hyggeligt. 

 

Charlotte er gruppens kvikke hoved. Hun har altid en god løsning eller et godt svar, når vejlederen 
spørger. Hun imponerer tit de øvrige gruppemedlemmer og er en person, man er tryg ved tager sig 
af de "svære" opgaver.  
 
De øvrige i gruppen tænker hver især, at Charlotte er dejlig at have i gruppen. Charlotte har 
efterhånden fået flere af de "vanskelige" jobs i gruppen. Når gruppen har hendes oplæg på 
dagsordenen er hun desværre syg eller kan ikke komme af anden grund. Også selv om vejlederen 
er der. Når andre derimod har deres oplæg til diskussion er hun meget aktiv, kommer med 
forslag osv., stiller krav om forbedringer. Hun er en god sparringspartner for vejlederen, der 
ubevidst retter sine forklaringer mod hende, når "vanskelige" spørgsmål debatteres.  
 
Gruppen har endnu ikke set oplæg fra Charlotte. Og pludselig begynder hendes fremmødefrekvens 
at dale. Hun svarer heller ikke på mails og på SMS-beskeder, som hun plejer. Da man endelig får 
fat i hende lover hun at have sine oplæg klar til fredag. Der er intet oplæg om fredagen, hvor hun 
udebliver uden afbud. Mandag kommer hun med 2 sider, som er hendes kapitel og oplæg til 
hvorledes et af projektets vanskelige spørgsmål skal besvares. Oplægget er ustruktureret og svært at 
læse for de øvrige. Flere i gruppen begynder at blive urolig. De bliver vrede på Charlotte om 
mandagen. Charlotte bliver også sur, smækker med døren og går.  Gruppen aner ikke sine levende 
råd. Men man beslutter, at man selv vil løse problemet. Vejlederen skal ikke inddrages.  
 
Hvad kan gruppen gøre ? 



 
Gruppens individer 
Selv i en gruppesammenhæng er vi individer. Vi kan ikke komme uden om, at vi er som vi er. 
Derfor er det vigtigt at gruppens medlemmer kender sig selv - er bevidste om deres "medbragte" 
teamrolle og foretrukne funktion. Mennesket handler som bekendt ikke kun rationelt. Følelser 
influerer interaktivt på vore beslutninger og adfærd. Derfor er kendskab til sig selv - og en vis grad 
af synliggørelse - nødvendig i en gruppe-sammenhæng.  
 
Projekter bygger på at mennesker samarbejder om at skabe resultater. Alligevel er det ofte sådan, at 
et team ikke er i stand til at leve op til forventningerne. En af årsagerne til dette er, at teamet ikke 
fungerer som et rigtigt team. Teamet kan have en dårlig balance. Hvis vigtige færdigheder og 
teamroller mangler, eller teammedlemmernes adfærd ikke harmonerer, kan det være vanskeligt for 
teamet at løse sin opgave på en effektiv måde. I et team er det balancen der er afgørende. Det, der er 
brug for, er ikke velafbalancerede individer, men individer, som er godt afbalanceret i forhold til 
hinanden. 
 
Et godt og velfungerende team kendetegnes af en stor fællesmængde i relation til holdninger, 
værdier, normer og vilje til at fungere som en del af teamet. Velfungerende teams er i balance. Alle 
mennesker glider naturlig ind i supplerende roller og fornemmer den indbyrdes afhængighed. Vi har 
alle en dobbeltrolle i et team. Den første rolle, funktionsrollen, er indlysende. En person indgår i 
teamet fordi han har en organisatorisk tilknytning til opgaven. Men den anden rolle, som også 
kaldes en teamrolle, er mindre indlysende. En teamrolle tager udgangspunkt i et individs personlige 
ressourcer og kommer til udtryk i personens måde at bidrage til teamets opgaveløsning og 
samarbejde på. Nogle individer er naturlige bidragsydere i f.eks. den indledende idéudviklingsfase, 
andre er til gengæld bedre til at omsætte idéerne til praktisk gennemførbare planer. 
 

Værktøjer til udvikling af samarbejdet 
 
Belbins teamtest 
Teamrollekonceptet er udviklet af en engelske doktor i psykologi, der via studier af bl.a. 120 
lederteams har uddraget en række centrale sammenhænge til forståelse af, hvordan mennesker 
samarbejder. Den engelske doktor identificerede 8 teamroller, eller adfærdskarakteristika, som bør 
være til stede i teams, for at sikre effektivitet og kvalitet: Organisator – Opstarter – Koordinator – 
Idemand – Kontaktskaber – Analysator – Gartner – Afslutter. En Gruppes succes beror bl.a. på om 
der er balance i fordelingen mellem de 8 roller.  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Hvis ikke gruppen som helhed udgør en pæn rund cirkel kan det betragtes som en lejlighed til at 
udvikle gruppen. F.eks. kan det være at gruppen mangler en igangsætter. Enten kan et af 
gruppens medlemmer påtage sig rollen som igangsætter – og dermed udvikle den side af sig selv. 
Alternativt kan gruppen forsøge at organisere sig så igangsætter funktionen kommer med.  

 

Ideer og tips 

 

Samarbejdsaftale 
Udarbejdelsen af en samarbejdsaftale skaber et godt fundament for et samarbejde. Dels lærer man 
hinandens ambitioner, synspunkter og holdninger at kende, dels har man en aftale at vende tilbage 
til hvis det senere viser sig at samarbejdet ikke fungerer optimalt. Måske viser det sig at aftalen skal 
ændres fordi gruppen har udviklet sig. Læs mere om samarbejdsaftalen på side ? 
 

 

Samarbejdsaftalen 
 

Samarbejdsaftalen er et af gruppens vigtigste dokumenter. Den har primært to formål: 
 

1. Den initierer en tilbundsgående diskussion om hvordan gruppen skal samarbejde. 
2. Den fastholder aftaler så det er muligt at vende tilbage til dem senere. 

 
En god samarbejdsaftale bør være dynamisk. Den aftale der indgås i starten af en projektperiode vil 
sjældent være hensigtsmæssig i slutningen af perioden. Det skyldes først og fremmest at gruppen 
ændre sig. Relationerne og forudsætningerne ændre sig hele tiden. Derfor er det vigtigt at den 
løbende tages op til ny diskussion. 
 



Ideer og tips 
Der er ingen faste regler for hvad en samarbejdsaftale skal indeholde. Den skal først og fremmest 
indeholde det de enkelte medlemmer af gruppen finder relevant. Herunder finder du en checkliste 
som viser hvad det ”normalt” er vigtigt at få med i en aftale. 
 

• Forventninger til og mål med projektet ? 
• Hvad er jeres ambitioner ? 
• Hvad motiverer den enkelte i gruppen til at gøre en indsats ? 
• Hvilke arbejdstider skal gælde for gruppen ? 
• Gruppemøder - hvor tit? – hvad hvis man kommer for sent? - ikke møder 
• Organisering af møder - ordstyrer - referent – logbog ? 
• Fælles versus individuelt arbejde - hvor meget ? – hvornår ? 
• Arbejdsblade – udarbejdelse ? – respons ? 
• Arbejdsdeling i forhold til skriftligt arbejde ? 
• Vejledermøder - hvor tit ? – forberedelse ? 
• Kursusdeltagelse og opgaveløsning - individuelt eller fælles ?  

 
Når I diskuterer samarbejdet i gruppen kan det gøres på flere måder. Prøv f.eks. at tage 
udgangspunkt i et spørgsmål som ”hvad er din ambition med dette projekt ?” og tag en runde om 
bordet hvor hver enkelt for lov til at udtale sig. På den måde sikre I jer at alle er med og at ingen 
sidder og gemmer sig. Læs mere under diskussionsteknikker. 
 
Mange grupper har erfaret at det kan være svært at få taget samarbejdsaftalen op til genforhandling 
selvom det viser sig at den ikke bliver overholdt. Derfor er det vigtigt at I fra starten aftaler hvordan 
og hvornår I vil evaluere jeres aftale med henblik på at forbedre den (og samarbejdet). 
 
 

Sådan har andre gjort 
 
§1 Arbejdsindsats 
stk. 1 Det forventes, at alle medlemmer af gruppen har lavet det aftalte arbejde til det aftalte 
tidspunkt. 
stk. 2 Det forventes, at alle medlemmer af gruppen leverer det bedst mulige materiale, når personen 
har fået en opgave. Herunder forventes det, at personen selv har læst korrektur på sit materiale. 
stk. 3 Det forventes, at alle de, ifølge logbogen, aftalte deadlines overholdes. Er dette ikke muligt, 
skal det angives i logbogen hvorfor tidsgrænsen ikke er overholdt. 
stk. 4 Ved arbejde i gruppen forventes det, at der leveres en seriøs arbejdsindsats, når et flertal i 
gruppen ønsker det. Et møde kan på baggrund af et flertal i gruppen hæves, hvis det ikke fører til 
noget dvs. hvis arbejdsmoralen er hensigtsmæssig lav. 
stk. 5 Det bestræbes at alle diskussioner foregår uden ordstyrer, men i tilfælde af voldsom 
diskussion bliver der påsat ordstyrer. 
stk. 6 Det bestræbes at minimere overflødige diskussioner. 
 
§2 Fremmøde 
stk. 1 Med mindre der aftales andet, er der mødepligt til alle forelæsninger for alle gruppens 
medlemmer. 



stk. 2 Med mindre der aftales andet, er der mødetid hver morgen kl. 8:15. Dette gælder uanset om 
der er forelæsning eller ej. 
stk. 3 Individuelt fravær aftales i så god tid som muligt og bør minimeres. 
stk. 4 Ved sygdom og hindringer som ikke kan forudses gives der besked ved e-mail til hele 
gruppen samt SMS til min. 1 person fra gruppen. 
 
§3 Sanktioner 
stk. 1 For små overtrædelser, hvortil der gives en tilpas god (kreativitet belønnes :-) forklaring, 
accepteres en undskyldning, samt en mindre bøde i form af en gruppe-bajer. 
stk. 2 Ved gentagne, alvorlige overtrædelser, kan det komme dertil, at det er nødvendigt at smide et 
medlem af gruppen ud. Her tænkes specielt på manglende aflevering af projekt arbejde op til 
deadline, der vil påføre resten af gruppen unødvendigt stress. 
 
§4 Vejleder 
stk. 1 Gruppen har pligt til at aflevere materiale via e-mail til vejlederen senest kl. 12 dagen før 
materialet skal behandles. 
stk. 2 Gruppen forventer samtidig, at vejlederen har læst materialet, og kommer med konstruktiv 
kritik. 
stk. 3 Gruppen efterstræber at planlægge vejledermøder en måned frem ad gangen. 
stk.4 Der skal laves dagsorden til alle vejledermøder. 
 
§5 Faste rutiner 
stk. 1 Tidsplan skal opdateres, revurderes og evalueres mandag eftermiddag, hvorefter den mailes 
rundt til alle medlemmer af gruppen. 
stk. 2 Der skal være sekretær til vejledermøderne. Denne arbejdsopgave skiftes 
gruppemedlemmerne til (alfabetisk). 
stk. 3 Opgaven med postafhentning går også på skift mellem gruppens medlemmer (igen 
alfabetisk). 
 
 

Kreative 
gruppeprocesser 

 
Mennesker er mønsterdannende. Vi følger typisk allerede dannede mønstre og danner vi (tit af nød) 
nogle nye bliver de også hurtigt til vaner. Alle der har arbejdet i den samme gruppe i en længere 
periode ved at f.eks. måden diskussioner forløber på gentages igen og igen. Selvom gruppen har 
reflekteret over deres projektarbejde og fundet dele af det der med fordel kunne forbedres, oplever 
den igen og igen at falde tilbage i de samme mønstre. Det samme gælder for problemløsning. 
Traditionelle løsninger anvendes ofte på problemer der også opfattes som traditionelle. Som 



beskrevet i indledningen er udviklingen af en refleksiv og eksperimentel praksis det bærende 
element i en gruppes udvikling. Kreative gruppeprocesser er betegnelsen for en række processer der 
alle har til formål at bryde med de sædvanlige mønstre der efterhånden bliver indarbejdet i en 
gruppe og derigennem støtte udviklingen af en eksperimentel praksis.  
 
Iscenesæt kreativiteten 
Det reflekterende og det eksperimenterende er komplementære processer. De støtter hinanden men 
skal holdes adskilte. Refleksioner fører til ideer der kan være udgangspunktet for et eksperiment, 
men man skal ikke reflektere MENS man eksperimentere. Det er vigtigt at den rationelt begrundede 
ide får lov at blive udfoldet af det spontane og impulsive. Kreativiteten trives bedst i nye omgivelser 
og med hukommelsen og tænkeren slået fra. Derudover er det vigtigt at alle i gruppen er indforstået 
med at nu træder man samlet ind i et kreativt univers fordi man ønsker at genererer nye ideer eller 
bare at få ny inspiration. Når en af nedenstående metoder tages i anvendelse skal der være enighed 
om det i forvejen og det skal være aftalt hvornår man træder ud af det kreative univers igen. Fælles 
for de kreative processer er at de kun kan genererer ideer og impulser – DE KAN IKKE GENERER 
FÆRDIGE LØSNINGER. Efter den kreative proces skal der ryddes op i ideerne og den kritiske 
analytiske sans skal findes frem igen. 
 
Kreativt gruppearbejde er sjovt og stimulerende 
For at kunne deltage i en kreativ proces må man give slip på sine normale forestillinger om hvad der 
er muligt og umuligt. ALT ER MULIGT uanset hvor umuligt det lyder. Betragt det som om I træder 
ind i et nyt univers sammen hvor der ingen regler og normer er for hvad der er rigtigt, forkert, skørt, 
åndssvagt eller genialt. Lav evt. først et sceneskift til nye omgivelser (se sceneskift herunder). I det 
kreative univers er der sjovt at være. Det er der fordi: 
 

• Der ikke er nogen kritik 
• Det spontane får lov til at komme frem 
• Man skal ikke tænke sig om 
• De gamle rollemønstre eksisterer ikke 
• Alle hjælper hinanden og får hinanden til at se godt ud 
• Man lander trygt uanset hvad man siger 
• Det er tilladt at stjæle (ideer) 

 
Tit vil man ikke umiddelbart kunne se det værdifulde i de ideer der kommer frem under en kreativ 
proces men man skal være opmærksom på at det er den firkantede dømmekraft – fornuften – der får 
ideerne til at se dumme ud - og det var jo den samme fornuft der var skyld i at det blev nødvendigt 
at træde ind i et kreativt univers for at komme videre ! Så giv tid og lad ideerne få en reel chance 
inden de dræbes. Tit kræves kun en lille ændring før en tilsydenladende tåbelig ide bliver genial. 
 
Kreativitet kræver et trygt arbejdsmiljø 
Fælles for de kreative teknikker er at de kun virker hvis alle i gruppen føler sig trygge og godt 
tilpas. For at kunne være med i en kreativ proces skal man give slip på sin indre kritiker som 
normalt passer på at man ikke siger noget ”dumt”, ”banalt” eller noget hvor man bliver til grin. 
DET ER MEGET VIGTIGT AT ALLE I GRUPPEN GIVER PLADS TIL AT MAN KAN SIGE 
HVAD SOM HELST – alle skal vide at de lander trygt uanset hvad de siger. 
 



Kreative Værktøjer 
 
Struktureret brainstorm (De gule sedlers metode) 
Følgende metode kan anvendes til at strukturerer projekt, rapport eller noget tredje. Metoden 
kombinerer individuel brainstorm med kollektiv brainstorm. Derudover er det en god metode til at 
få afklaret forskelligheden i de måder medlemmerne af gruppen ser den opgave man er i gang med. 
Det er en meget simpel og effektiv måde for en gruppe at opnå en fælles forståelse på af projektet 
på.  
 

De gule sedlers metode 
1. Start med at vælge en der styre forløbet. 
2. Alle skriver stikord på gule PostIt sedler i 5 minutter uden dialog 

med andre 
3. Alle sedler klistres op på tavlen 
4. En eller flere læser stikordene på alle sedlerne op 
5. Alle går op til tavlen og strukturerer brain stormen 

 
Under punkt 5 er det vigtigt at alle deltager og forstår logikken i den struktur der fremkommer. Det 
er her alle lære at forstå de andres måder at se projektet på. Det er naturligvis tilladt at tilføje nye 
sedler efterhånden som ideerne opstår. 
 
Movement 
Denne metode kan anvendes til at genererer ideer når man er kørt fast i projektet eller samarbejdet. 
Det er en metode der har til formål at få de spontane, impulsive og vilde indfald med i diskussionen. 
Normalt møder vi tit andres ideer med et kritisk NEJ hvorefter vi argumentere for hvorfor vi ikke 
synes om ideen. Vi kan også sige JA MEN… hvilket også er en kritisk reaktion. Reglerne for 
movement  er meget enkle. De er de samme som benyttes indenfor improvisationsteateret. Det 
eneste man må sige til andres forslag er JA OG… hvorefter man spontant tilføjer noget til ideen. 
F.eks.  
 
OLE:  Jeg synes vi skal have en mødeleder på gruppemøderne. 
LISE:  JA OG mødelederen skal altid smile 
PER:  JA OG stå på et ben 
OLE: JA OG opsummere på diskussionen efter hvert punkt på dagsordenen 
LISE:  JA OG opsummeringen skal synges 
OLE: I B-dur 
LINE: JA OG til møderne skal der være dug på bordet 
PER: Og lys på bordet 
OLE: JA OG mødelederen skal sørge for en hyggelig stemning hvor vi føler os godt tilpas 
PER: JA OG der skal være mindst et ”hyggepunkt” på dagsordenen 
LISE: JA OG vi skal have god tid til diskussionerne 
PER: JA OG et stort Bornholmerur så vi ved hvornår der er pause 
LINE: JA OG en lille fugl skal komme ud og synge nationalsangen når der er pause og når 

mødet starter igen. 
OSV OSV OSV 
 



Som det fremgår af eksemplet bliver alle ideer straks accepteret og bygget videre på uanset hvor 
fjollede de lyder. Pointen er at når det spontane og umiddelbare for lov at komme frem vil der som 
regel være nogle nye og måske geniale ideer gemt bagved galskaben som aldrig ville være kommet 
frem under en ”almindelig” diskussion. Det er ikke sikkert at mødelederen i gruppen skal synge 
opsummeringerne eller at der skal hænges et syngende kukur op i grupperummet men der er ingen 
tvivl om at ovenstående diskussion vil løsne op for mødekulturen og noget nyt vil der givet ske. 
 
En JA OG… diskussion afløses efter et stykke tid af en mere kritisk gennemgang af hvad der evt. 
skal sorteres fra. Pas dog på med straks at sortere alt det vilde, sjofle og dybt underlige fra. Måske 
skal der blot en lille drejning til før det er både genialt og anvendeligt. 
 
Hvis en diskussion er kørt fast eller kører i ring kan gruppen prøve at fortsætte mødet som et stykke 
improviseret teater hvor det også kun er tilladt at sige JA OG… til hinandens forslag. 
 
Sceneskift 
Hvis gruppen opdager at de samme mønstre gentager sig selv og at den er gået mere eller mindre i 
stå kan en metode til at få nye ideer eller bare løsnet op for de gamle være at lave et sceneskift. 
 
Et sceneskift kan bestå i at gå en tur i stedet for at sidde i grupperummet. Start evt. turen med at tale 
om noget andet end en det mødet handler om men vend tilbage til det efter et stykke tid. Pointen er 
at de nye indtryk sceneskiftet giver løsner tankerne op og giver mulighed for at se tingene i nye 
perspektiver. 
 
Af andre sceneskift kan nævnes: 
 

• Dekorer grupperummet 
• Byt grupperum med nabogruppen 
• Tag på weekend sammen 
• Prøv en ny sport sammen 
• Hvis I har siddet på de samme pladser længe – så byt plads 
• OSV 

 
Nye omgivelser eller scener inspirerer ikke bare sindet til at komme med nye ideer. En ny scene vil 
også tit bryde et indgroet samarbejdsmønster og nye muligheder for bedre samarbejde vil opstå hvis 
man er åben overfor det. Hvis f.eks. en i gruppen er kendt for at holde sig tilbage og være tavs og 
gruppen så holder weekend i hans/hendes forældres sommerhus, vil gruppen pludselig opleve 
vedkommende på hjemmebane og et nyt samarbejdsmønster kan opstå. 
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