
Alle har prøvet at slæbe sig gennem ét 
eller flere fag i skolen, som man slet ikke 
kunne se meningen med: ’Hvad skal jeg 
bruge det til? Det er netop denne mangel 
på mening, der kan virke så demotiveren-
de på mange elever. Projektbaseret læring 
adskiller sig ved, at det netop handler om 
at finde og løse reelle problemer i den vir-
kelige verden.

Når skoleskemaet skal planlægges fordeles 
fag ofte efter, hvornår lærerne kan under-
vise og ikke efter, hvad der giver mening 
for at eleverne kan lære i helheder. Men det 
er den måde, hjernen lærer bedst på, og 
den sammenhæng kan opnås gennem den 
projektbaserede læringsmetode.

Når læring tager afsæt i autentiske proble-
mer, der er valgt og skal løses af eleverne, 
medfører det en langt større sandsynlig-
hed for, at disse engagerer sig i dybere 
læring, der inspirerer dem og giver dem 
en positiv oplevelse af, at det er sjovt og 
nyttigt at lære hele livet. Eleverne skal 
være motiverede og kompetente for at 
ville og kunne komme videre i uddannelse 
og i job.

Gennem PBL oplever eleverne et menings-
fuldt arbejde og opnår en dybdegående 
faglig viden, stærke læringsoplevelser og 
personlig vækst. Metoden støtter særligt 
de unge, der ellers har svært ved at finde 
sig til rette i det traditionelle skolesystem, 
hvor de ofte har mistet motivationen og 

ikke har mulighed for at bruge alle deres 
ressourcer.

PBL kan være transformerende for netop 
denne gruppe af unge, og nu mere end no-
gensinde har vi brug for unge mennesker, 
der er klar, villige og i stand til at tackle 
udfordringerne i deres liv og den verden, de 
vil arve - og intet forbereder dem bedre end 
projektbaseret læring.

HVAD FÅR ELEVERNE UD AF DET? 
Herunder nævner vi nogle af de måder, 
hvorpå PBL transformerer elevernes uddan-
nelsesmæssige oplevelser:

Engagerede hjerter og sind
Eleverne engagerer sig aktivt med PBL-pro-
jekter, der giver den virkelige verden 
relevans for læring. Eleverne kan løse pro-
blemer, der er vigtige for dem og deres 
lokalsamfund.

Dybere læring
PBL fører til dybere forståelse og større 
fastholdelse af viden og lærte færdigheder. 
Eleverne er bedre i stand til at anvende og 
overføre det, de ved og har lært, til nye si-
tuationer.

Eksponering for voksne og mulige 
karriereveje
Som led i projekterne skal eleverne interagere 
med andre voksne end lærerne og fx private 
virksomheder og offentlige organisationer i 
lokalsamfundet. Dette giver dem mulighed 
for at få en større forståelse for forskellige 
karriereveje og at opbygge et netværk

En følelse af formål
Et godt projekt kan være transformativt for 
eleverne. At løse et problem fra den ”virke-
lige verden” giver dem en følelse af værdi, 
mening og formål.

Succes færdigheder
Eleverne får kvalifikationer, der er værdiful-
de på dagens arbejdsplads og videre frem i 
livet, såsom hvordan man kan tage initiativ, 

arbejde ansvarligt, løse problemer, samar-
bejde i teams og kommunikere ideer videre 
til andre.

Stimulerer relationen til deres lærere
Lærerne arbejder tæt sammen med aktive, 
engagerede elever, der udfører menings-
fuldt arbejde, og de oplever elevernes gen-
opdagede glæde ved at lære.

Kreativitet og teknologi
Eleverne værdsætter og får indsigt i at an-
vende et bredt spektrum af teknologiværk-
tøjer fra deres research og samarbejde 
med eksterne partnere i projektet gennem 
deres planlægning, research og problem-
løsning, produktudvikling og endelige præ-
sentation og fremlægning for andre uden 
for skolen.

Hvad kan eleverne arbejde med i deres 
projekter?  
Der findes mange praktiske eksempler på 
projektbaseret læring som på en god måde 
kan illustrere forholdet mellem læringsmål 
og de produkter og services, der kan pro-
duceres gennem PBL.

Som navnet antyder, er PBL blot at lære gen-
nem projekter. Hvad der læres, og hvordan 
denne læring måles, dikteres ikke strengt af 
projektet og produkter eller services inden 
for det projekt. Det virker faktisk modsat: 
de ønskede læringsmål skal hjælpe med at 
diktere resultaterne, produkterne og ser-
vices i projektet.

I stedet for eksempelvis at ønske, at ele-
verne skal planlægge en have som kernen 
i projektet, så besluttes det, hvilke lærings-
mål og faglige temaer og krav, der passer 
til den idé. Med andre ord planlægger man 
bagud fra målet og den ønskede tilstand 
– ved først at se på læringsmålene og de 
faglige krav, og så gennemføre en brain-
storm over forskellige projektideer og kom-
ponenter i projektet (målgruppe, formål, 
varighed, bidrag til samfundet osv.) Dette 
kan være nyttigt til at sikre, at eleverne i 
løbet af udarbejdelsen af projektet faktisk 
lærer, hvad du vil have dem til at lære. Det 
vil sige, du kan hjælpe med at tilpasse pro-
jektarbejdet med de ønskede læringsresul-
tater og mål. ”

Derfor er det vigtigt, at man har en klar forstå-
else af, hvad der skal til, for at et projekt lever 
op til at blive regnet ind under projektbaseret 
læring. Forskellen mellem projekter og pro-
jektbaseret læring er et afgørende skift, og 
uden det skift er dette kun ideer til projekter.  

Hvad der rent faktisk gør hvert projektide 
til et eksempel på projektbaseret læring, 
afhænger af, hvordan projektet kortlægges 
og planlægges, hvilken læring der vurderes, 
samt graden af involvering og indflydelse 
eleverne har haft på såvel valg som pro-
cessen undervejs, involvering af eksterne 
ressourcer, refleksion og feedback samt den 
relevans projektets resultater har haft og 
dets bidrag til samfundet. Der er meget at 
overveje, men det giver mening for elever og 
lærere. •

Besøg os på: www.milife.dk eller 
www.milife.dk/laeringsplatform/,  
hvor du kan få inspiration til arbejdet  
med socio-emotionelle kompetencer  
og projektbaseret læring eller kontakt  
os på 40409604 for at høre mere om  

vore interne og åbne uddannelser  
og kurser i PBL.

Projektbaseret læring (PBL) er en undervisningsmetode, 
hvor eleverne lærer ved aktivt at engagere sig i virkelige og 
personligt meningsfulde projekter.
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PBL skal give 
eleverne øget 
robusthed og et 
stærkere selvværd
MiLife har i foråret 2021 startet et forløb 
med lærere på Sorø Gymnastikefterskole. 
Udgangspunktet er unge, der har brug for 
at udvikle stærkere personlige og sociale 
kompetencer og ikke mindst en udviklingsori-
enteret og modig efterskole. 

Sorø Gymnastikefterskole har besluttet at 
implementere Projektbaseret Læring (PBL) 
fra skoleåret 2021-22. Dét er en proces, 
der mest af alt kommer til at kræve meget af 
lærerne, som i disse måneder gennemfører 
et særligt tilrettet uddannelsesforløb i PBL. 

Det er planen, at halvdelen af skolens 10. 
klasser til næste skoleår skal arbejde projekt-
baseret. Gennem 4 moduler uddanner MiLife 
lærerne i den projektbaserede tilgang og de 
er sammen om at vælge de første projekter.

Om projektet siger forstander Karsten Haim: 
’Jeg tænker mest på eleverne. Vi har super-
dygtige elever, men de er for nemme at skub-
be ud af kurs. Vi skal give dem et bredere 
fundament og mere indre styrke. Det er ikke 
sikkert, at deres 7-tal bliver til et 10 tal i et 
eller andet fag, men de får mere robusthed 
og et stærkere selvværd der skal hjælpe dem 
med at tage det rigtige valg fra begyndelsen. 
Internt giver uddannelsen i PBL vores lærere 
et andet syn på, hvordan vi arbejder med 
eleverne. De skal være mere faciliterende og 
slippe deres sædvanlige måde at tilrettelæg-
ge og gennemføre deres undervisning på.’


