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Vision - Aalborg PBL Modellen

A. Problem orientering; de studerende arbejder med problemer 

som de selv har valgt inden for deres fag.

B. Projekt organisation; hvert semester arbejder de 

studerende med deres problemer i et projekt.

C. Integration af teori og praksis.

D. Deltager styring.

E. Gruppe arbejde. De studerende arbejder på deres projekter 

I grupper.

F. Samarbejde og feedback; Peer learning, feedback fra 

vejleder – kritik og reflektion.



Aalborg PBL Modellen

Problem 

analysis

Problem 

solving

Report / 

Documentation

Literature Lectures Internet 

Tutorials Field studies Experiments

Model from The Aalborg PBL model - Progress, Diversity and Challenges

Anette Kolmos, Flemming K. Fink & Lone Krogh



PBL - projektet

Initierende problems

Problemanalyse

Problemformulering

Metode

Teori

Analyse

Diskussion

Konklusioner

Perspektivering



MAP – 1 semester
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2. Semster - Planlægning



PBL og Praktik





Hvorfor virker det?

- Problemorientering (et rigtigt problem) 

Motivation

-Gruppearbejde (Disciplin)

-‘Peer learning’ (case matematik)

-Lange arbejdsdage (min. 40 hours a week)

-Aktive studerende – (fra reproduktion til 

produktion af viden)



2. Studiekompetencer

(undersøgelse af HHX og HTX)

Hvad vil det sige at 

have lært noget?



“The banking model”

At have lært noget:

Reproduktion af lærebogsstof –

reproduktion af hvad læreren 

sagde.

Tradition => reproduktion

Forståelse?





PBL

Tradition (Überlieferung) => 

Dannelse (Bildung) => 

Produktion(af ny viden)

Anvendelse!



Kan eleverne 

tilegne sig de 

nødvendige 

studiekompetencer?



Undersøgelse af elevernes studiekompetencer –

HTX – HHX – fagene teknologi og teknik, 

virksomhedsøkonomi og afsætning

Bekendtgørelser og vejledninger

Interviews med lærere og elever på fire skoler (i 

Jylland)

Deltagelse i eksamen

Observation af undervisning

Elevernes skriftlige arbejder



Resultater

Ja, eleverne kan erhverve sig de nødvendige 

studiekompetencer

Bekendtgørelser og vejledninger (SO og SRP dog, 

teknik)

Lærer og elever – generelt positive

De skriftlige arbejder – Plads til forbedring



Debatten om gymnasiet

’Employability’

eller

’Dannelse’





Studerende med baggrund i HTX og HHX:

’Specielt en ting: Rapportskrivning. Altså, en 50 

siders rapport – det afleverede vi flere gange om 

året (på HTX), så det er et af de værktøjer det har 

været dejligt at have med … og så matematikken 

selvfølgelig’. 

’Jeg har været rigtig glad for HTX i forhold til 

universitetet. Det var rigtig svært i starten på HTX 

at man skulle skrive så lange rapporter, så det er 

jeg glad for at jeg tog den dengang og ikke nu… det 

der med at skulle forholde sig til at skulle skrive 

så meget’. 



’Universitetet minder meget om den måde vi 

arbejder på, på HTX. Jeg synes at meget af 

det vi har her på universitetet, tankegangen 

med at være ingeniør, det har vi allerede på 

HTX’. 

’På gymnasiet kan man klare sig med … hvis 

man er god til at snakke, her på 

universitetet skal man være god til at 

skrive hvis man vil klare sig’



HHX:

’Lærerne er gode til at inddrage os, det er ikke 

bare fagligt, men også så vi forstår det ud fra en 

virksomhedssynspunkt. Det der praksis, man kan se 

relevansen. Og virksomhedsbesøgene er guld værd.

Vi har lavet mange projekter for virksomheder, men 

især ét projekt hvor virksomheden kom op og hørte 

vores fremlæggelse, og sagde at det kunne de faktisk 

bruge. Det var rigtig godt. 

Det var en god oplevelse, det vi lærer er noget, der 

kan bruges i det virkelige liv, det er ikke bare for 

sjov, det kan bruges’



’Det er mega-fedt at være med til at løse et problem for 

en virksomhed med det teori vi har lært. Man bliver 

ligesom forført, når man er med i en virksomhed, så skal 

det bare gøres ordentligt, det er ikke bare pjat.

Men selve opgave skrivningen, … for at sige det rent ud, 

så er det jo et helvede et sidde i … for man ved at det 

kommer til at tælle meget på ens eksamensbevis og det er 

svært for man har ikke en lærer der konstant sidder og 

ånder én i nakken. 

Det er noget man selv skal finde ud af, selv finde frem 

til sine konklusioner. Jamen får man sig forklaret 

ordentligt, når jeg frem til det jeg gerne vil fortælle?’.



HTX:

Om SO: ’Nåå, SO, jamen det er da fint, for det er jo 

der vi lærer at bruge det vi har lært’

Om SRP: ’det var vildt spændende, man kan selv 

vælge, den der frihed, man kan lave hvad man vil’



Eksempler på projekter

HTX:

Arbejdsorganisering og motivation (teknologi)

Højresvingsulykker (teknologi)

HHX:

Eksport af byggeprojekter (virksomhedsøkonomi, 

international økonomi)







Erhvervscase SO HHX - Eksamen

Gruppe 1 – De meget dygtige elever

Gruppe 2 – Midtergruppen

Gruppe 3 – De knapt så dygtige



Anbefalinger:

 En diskussion af grundlaget for fagene, for HTX’

vedkommende en diskussion af begrebet 

’engineering’ og for HHX’ vedkommende en 

diskussion af hvordan de erhvervsøkonomiske fag 

bringes i spil i forhold til erhvervsøkonomiske 

problemstillinger.

 En diskussion af det pædagogiske grundlag, hvor 

elevernes forudsætninger for at arbejde med 

tværfaglighed og problemorientering udvikles 

yderligere.



 Ledelsesmæssig fokus på profilfagene, således at 

disse kommer til at stå i centrum for 

uddannelserne.

 Lærersamarbejde, således den enkelte lærer ikke 

alene står med ansvaret for udvikling af elevernes 

studiekompetencer, og man i profilfagene udnytter 

hele lærerkorpsets kompetencer.

 Et øget fokus på rapportskrivning i forbindelse 

med projekterne – især fokus på genre, målgruppe 

og sætningskonstruktion.



Konklusion

PBL virker fordi de studerende 
bliver i stand til at producere ny 
viden til en bestemt situation på 
basis af en generel viden

De erhvervsrettede gymnasier er godt 
på vej … 



Projekt- og 

problembaseret 

læring på HHX?



Tak!


