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1. Indledning 

Dette paper beskæftiger sig med et studie, der er gennemført på et relativt nyt 
uddannelsesfelt i Danmark: EUX. 

 
Med en vedtagelse af Lov nr 578 af 01/06/2010 om studiekompetencegivende eksamen i 
erhvervsuddannelse (EUX) blev der åbnet mulighed for, at de danske erhvervsskoler kunne 
udbyde en helt ny type uddannelse i de danske ungdomsuddannelser, EUX. En uddannelse 
der giver unge mulighed for at kombinere en håndværksmæssig erhvervsuddannelse med 
en almen gymnasial uddannelse. 

 
Baggrunden for lovens vedtagelse var et politisk formuleret ønske om at skabe en ny 
ungdomsuddannelsesvej, der dels kunne bane vejen for at flere unge kunne få mulighed 
for at tage en erhvervsuddannelse på et højere niveau, dels bane vej for at flere unge kan 
overgå til videregående uddannelse – med afsæt i en erhvervsuddannelse. 

 
 
 
 

2. Om studiets baggrund 
 
Studiet er etableret i forbindelse med et forsøgs- og udviklingsprojekt bevilget af det 
Danske Ministerium for Børn og Undervisning.1Projektets formål har været at finde 
konkrete måder at arbejde med Problembaseret Læring (PBL) på i EUX[1]. 

 

 
 

1 ref. Bevillingsskrivelsen på emu 
[1] EUX er en uddannelse med en varighed af ca. 4 år. Efter endt uddannelse har eleven både et svendebrev (yrkes 
bevis) og en studentereksamen, der typiske er adgangsgivende til videregående uddannelser som eks. ingeniør og 
arkitekt 
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Som ny dansk erhvervsuddannelse har EUX som intention, at eleverne opnår hybride 
kvalifikationer (Jørgensen, 2011a), dvs. kombinerer traditionelle håndværksfag og 
gymnasiefag. 

 
Begrebet hybride kvalifikationer (Lasonen & Young, 1998 p. 161) er introduceret som et 
begreb for sammensmeltning af erhvervsfaglige kvalifikationer på den ene side og almene, 
studieforberedende kvalifikationer på den anden side, der gør det muligt for unge at 
erhverve sig en kompetencemæssig platform for overgang til videregående uddannelse, 
der ikke ENTEN er erhvervsfaglig ELLER gymnasiefaglig, men netop integrerer begge 
elementer i sig. 

 
Pointen er altså at hybride kvalifikationer kun kan tilbydes og tilegnes i et integreret 
program, der rummer elementer fra begge uddannelsesverdener2, såvel den 
erhvervsfaglige som den gymnasiale og at hybride kvalifikationer – når de er tilegnet – 
giver mulighed for en større permeabilitet eller gennemtrængelighed i 
uddannelsessystemet/arbejdsmarkedet, idet der åbnes veje til såvel videreuddannelse 
som adgang til faglært arbejde. 

 
I to forsøgs og udviklingsprojekter om EUX (Andersen & Østergaard, 2011; 2012) har de 
deltagende ledere, lærere og administrative medarbejdere tilkendegivet at 
kulturforskellene mellem gymnasiemiljøerne og eud-miljøerne er meget tydelige hvad 
angår: vidensforståelse3, læringsforståelse, administrative systemer og procedurer. I 
den sammenhæng nævner lederne det som en stor udfordring at få lærerkulturer på 
det gymnasiale område til at spille sammen med erhvervsskolelærernes pædagogiske 
traditioner og didaktiske tænkning. 

 
Studierne har således indikeret, at det kan blive en betragtelig udfordring at udvikle 
hybride kvalifikationsformer, hvor netop sammensmeltningen af det erhvervsfaglige og 
det alment-gymnasiale stofområde er omdrejningspunktet. 

 
Feltovich et al (1996) har peget på at uddannelsesinstitutioner, som både skal bidrage 
til elevers teoretiske og praktiske faglige udvikling, (her professionsuddannelser) måske 
i mindre grad end forventet magter at udvikle de nødvendige faglige kompetencer hos 
de studerende 

 

 
 

2 Gymnasieuddannelser og erhvervsuddannelser er traditionelt opdelt i det Danske Uddannelsessystem og afspejles i 
forskellige lærerkulturer og undervisningstraditioner. 

 
 

3 Hvad betragtes som god viden og et godt arbejde 
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Vi anser de nævnte problemstillinger som repræsentative både for 
professionsuddannelser såvel som de gryende hybride EUX-uddannelser i Danmark. 
Feltovitch peger i sit studie således på at eleverne / de studerende ikke i tilstrækkelig 
grad udvikler følgende kompetencer: 

 
a) dele af den nødvendige viden, færdigheder og holdninger 
b) de kundskaber de har udviklet er fejlagtige 
c) de har svært ved at huske det de har lært og bruge det i relevante situationer, 
d) de mangler bevidsthed om hvad de kan og ikke kan, 
e) de ser ikke klart nok grænsen for egne kompetencer. 

 
En måde at overkomme nogle af de udfordringer som den hybride EUX-uddannelse 
byder på kunne således være at introducerer PBL (problembaseret læring) til 
skolemiljøer. I følge Barrows (1996) er hovedmålene med PBL at: 

 
1) lærere og elever arbejder med at strukturere viden, der skal bruges i en 
arbejdskontekst, 
2) eleverne udvikler effektive reflektions-processer der passer til den profession 
som eleven/den studerende uddannes til, 
3) eleverne udvikler selvstyrende læringskompetencer, 
4) der sker en øgning af motivationen hos eleven og sidst men ikke mindst at eleven 
udvikler samarbejdsfærdigheder 

 
Forskningen på området om hvorvidt og hvor godt PBL-målene nås, beskrives med 
henvisning til en meta-analyse foretaget af Albanese og Mitchell i (Biggs, J & Tang, C. 
(2007)) som omfatter et betydeligt antal studier i perioden fra 1972 til 1992. Her er 
konklusionen omkring PBL: 

 
At både undervisere og studerende vurderer PBL højere en traditionel undervisning og er 
mere tilfredse med undervisningen og vurderer den højere end traditionel undervisning. 
PBL-studerende præsterer lige så godt i deres praktiske arbejde4 som ved almindelig 
undervisning. PBL-elever har et højere niveau af strategier for forståelse og selvstyring af 
deres læring end traditionelt underviste elever; PBL-studerende klarer sig dårligere i 
traditionelle basisfag og i forhold til paratviden. Desuden nævnes i samme artikel (Biggs, J 
& Tang, C. (2007) at Mckay and Kemper 1997 samt; Newble and Clark 1986 har fundet at 
de PBL-underviste studerende sammenlignet med de traditionelt underviste opnår en 
tiltagende dybere tilgang til læring. 

 
 

4 I dette studie er der fokus på medicin 
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Betragter man erhvervsuddannelserne i Danmark, kan man her spore konturerne af en 
PBL-tradition. Således har flere social- og sundhedsskoler5 formuleret et pædagogisk 
grundlag, der bygger på PBL-tilgangen, og en del tekniske og merkantile 
ungdomsuddannelsesinstitutioner har gennem årene – i større eller mindre grad – 
eksperimenteret med at udfolde PBL-tankegangen i relation til tekniske eller merkantile 
uddannelsesforløb6. 

 

Også i gymnasiet finder man eksempler på interesse for PBL-undervisning7, men man kan 
under ingen omstændigheder pege på nogen stærk tradition for dette – hverken i 
erhvervsuddannelserne eller gymnasiet. 

 
Det interessante er altså, om PBL-tilgangen kan have effekt i forhold til ny og specifik 
udfordring, nemlig spørgsmålet om at skabe sammenhæng og synergi i EUX. 

 
Sammenfattende har dette studie haft til hensigt at undersøge følgende 
forskningsspørgsmål: 

 
Hvordan modtager og håndterer to skolemiljøer en ide om at PBL kan fungere 
som pædagogisk-didaktisk løftestang for udvikling af hybride kvalifikationer? 

 
 
 

3. Analyse-enheder 
 

Forskningsspørgsmålet undersøges ved at se på følgende analyse-enhed: 
 

1) Karakteren af problembasering i de PBL-opgaver som EUX lærerne har udviklet 
og afprøvet ud fra en aksemodel og 2 hovedmål med PBL 

 
Forholdet mellem elevstyring og lærerstyring samt graden af stof- co. problemorientering 
er i følge (Barrows, 1986) centrale kendetegn ved PBL. Samlet set har vi opereret med 
nedenstående model til at beskrive graden af PBL-orientering i oplæg, gennemførsel og 
lærer-/ elevroller i undervisningen /figur 1. Modellen er udviklet af Andersen og Larsen 
2004 med inspiration fra (Barrows 1986) og Pettersen 1997 : 

 
 
 
 
Figur 1 

 
 
 

5 Eksempelvis SoSu i Greve: http://www.portoeruddannelse.dk/composite-435.htm 
6 Fx arbejder @ventures, der er et e-læringscenter ved Århus Købmandsskole, på at udbrede PBL som metode 
7 http://www.on-demand.aau.dk/Om+AAU+on+Demand/Arrangementer+og+bes%C3%B8g/Arrangement//pbl- 
undervisning-paa-thisted-gymnasium-og-hf.cid66420 

 

http://www.portoeruddannelse.dk/composite-435.htm
http://www.on-demand.aau.dk/Om%2BAAU%2Bon%2BDemand/Arrangementer%2Bog%2Bbes%C3%B8g/Arrangement/pbl-
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Desuden har vi villet undersøge om de af Barows (1996) nævnte hovedmål med PBL kan 
siges at være opnået, særligt i relation til de udviklede og afprøvede PBL-forløb: 

 
Vi vil have særlig opmærksomhed på: 

 
1) lærere og elever arbejder med at strukturere viden der skal bruges i en 
arbejdskontekst, 
2) eleverne udvikler effektive reflektions processer der passer til den profession 
som eleven/den studerende uddannes til 

 
I diskussionen vil vi komme ind på i hvilket omfang de udviklede PBL-undervisningsforløb 
kan siges at være hybride? 

 
I Lasonen og Youngs forståelse (Lasonen & Young, 1998 p 161) bruges begrebet hybride 
kvalifikationer på et nationalt, uddannelsespolitisk niveau som udtryk for, hvordan man fra 
politisk hold forsøger at skabe sammenhæng mellem erhvervsuddannelse og almen 
studieforberedende uddannelse m.h.p. at øge overgangsfrekvensen til videregående 
uddannelse. 

 
Vi vælger her at bruge begrebet hybride kvalifikationer til at beskrive i hvilket omfang det 
kan siges, at de udviklede PBL-undervisningsforløb og opgaver samt undervisningen kan 
siges at repræsenterer en sammensmeltning af erhvervsfaglige kvalifikationer på den ene 
side og almene, studieforberedende kvalifikationer på den anden side. 

 
Vi har altså her valgt at bruge begreberne som begreber for, hvordan man i den lokale 
uddannelseskontekst kan arbejde med at skabe sammenhæng mellem erhvervsuddannelse 
og almen, studieforberedende uddannelse, altså spørgsmålet om, hvordan eux- 
programmer tænkes og udvikles i samspil mellem lokale erhvervs- og gymnasieskoler: 

 

• Gensidig berigelse – uddannelserne beriger gensidigt hinanden 
• Sammenkobling – uddannelserne tænkes og praktiseres i sammenkoblede programmer 
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• Integration – uddannelserne smelter sammen i en helhed, hvor enkeltdelene ikke 
længere er genkedelige i sig selv (hybride kvalifikationer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Studiets opbygning og metode 
 
Studiet er gennemført som et delvist aktionsforskningsstudie, koncentreret omkring en 
arbejdsproces der har involveret ledere, undervisere, pædagogiske konsulenter og de to 
forskere der har givet input og rejst diskussioner, peget på observationer og leveret faglige 
input omkring udviklingsarbejdet i samspil med aktørerne i studiet. 

 
 
Afsættet for studiet var en henvendelse til to store danske erhvervsskoler, der ville udbyde 
EUX, med et forslag fra forskerne om at tilrettelægge en proces, hvor erhvervsfaglærere og 
gymnasielærere sammen skulle udvikle, afprøve og evaluere PBL-forløb og -opgaver, 
sigtende mod en så høj grad af hybriditet som muligt. 

 
 
Metoden blev valgt, idet der ikke tidligere er foretaget studier i hvordan udviklingen af 
PBL- forløb/-opgaver kan ske i et samspil mellem gymnasieundervisere og erhvervsfaglige 
undervisere. 

 
 
Samlet set har 8 undervisere 6 ledere 2 pædagogiske konsulenter samt 2 forskere været 
involveret i studiet som har løbet over ca. 1½ år fra efteråret 2012 til foråret 2014. 

 
 
Arbejdsprocessen i studiet har været følgende: 

1) et opstartsseminar hvor PBL-tankegangen blev introduceret og perspektiverne 
diskuteret. Støtteark til senere skriftlig dokumentation af udviklingsarbejdet blev 
udleveret og udarbejdet af forskerne. 

2) En arbejdsfase hvor ledere, pædagogiske konsulenter og lærere har udviklet og 
skabt rammer for tilvejebringeslen af tværfaglige problembaserede opgaver, 
herunder afprøveforløb/opgaver i de to undervisningsmiljøer. Dokumentationen 
omkring PBL-forløb/opgaverne indrapporteres i en af forskerne udarbejdet 
grundskabelon. 
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3) Og slutteligt blev der i to omgange arbejdet med en vurdering og 
evalueringsfase/refleksionsfase over aktionerne 

 
 

Undervisernes fra tekniske erhvervsskoler er ofte mere talende end skrivende, 
hvorfor der blev valgt en pædagogisk didaktisk samtale som metode til at lærerne 
efter afprøvning kunne reflektere over de pædagogiske, didaktiske og processuelle 
forhold omkring deres aktioner. De pædagogiske didaktiske samtaler foregik i 
skolemiljøerne og blev gennemført som et struktureret interview ud fra en 
spørgeramme udarbejdet af forskerne. Interviewet blev foretaget af de 
pædagogiske konsulenter i skolemiljøerne og optaget som lydfil der derefter er 
indgået i studiets empiriske grundlag. De pædagogiske konsulenter i skolemiljøerne 
ses ofte af lærerne som "hjælpere" i det daglige pædagogiske arbejde, hvorfor vi 
fandt at denne metode ville producere flere og bedre data end hvis vi selv foretog 
interviewene. 

 
 

4) Slutteligt blev der afholdt et afslutningsseminar, hvor fremlæggelse og drøftelse af 
projektresultater var i fokus. På seminaret blev alle oplæg båndet som video og tale, 
desuden indeholdt afslutningsseminaret en visions-rejse, hvor alle bød ind med  
hvad der efter deres mening skulle til for at skabe den bedst mulige hybride 
uddannelse hvor samspillet mellem den erhvervsfaglige verden og 
gymnasieverdenen fungerede optimalt. 

 
 
Som metode til løbende at følge udviklingsprocessen i de to skolemiljøer var der udpeget 
en kontaktperson på hver skole, en person uden direkte ledelsesansvar. Vi kontaktede 
vedkommende tre gange i forløbet med det formål at høste viden om procesarbejdet i de 
to skolemiljøer. Metoden var en åben dialogisk form. Samtalerne blev efterfølgende 
dokumenteret som skriftlige fremstillinger, hvor vi som forskere noterede udsagn og 
noterede emner som kontaktpersonerne var særligt optaget af. 

 
 
Dette blev suppleret med dataopsamling i form af fokusgruppeinterviews, løbende 
telefoniske samtaler med en udviklingskonsulent på den ene skole og en underviser på den 
anden skole. 

 
 
 

5. Præsentation af de tre udviklede PBL-forløb 
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De otte lærere, fra to skoler, som var involveret i projektet, har sammen med deres 
kolleger udviklet tre forskellige PBL-forløb: Byg et udebad, Byg et kolonihavehus og Byg en 
gokart. Forløbene har haft en varighed fra syv dage til fire uger. 

 
Byg et udebad: 

 
Projektets ide var at præsentere eleverne for et større problemkompleks i form af en case 
”Byg et udebad”. Elevernes opgave var at konstruere et uafhængigt 
vandopvarmningssystem for VVS samt opbygning af fundament, flise-, klinkebelægning 
med vandafløb og trækonstruktion til udebadet efter elevernes egne ideer. Eleverne havde 
samlet syv dage til opgaven. 

 
Projektet var målrettet elever fra tømrer, murer, VVS og el-fagene. Fagene dansk, 
matematik, fysik, samfundsfag og arbejdsmiljø var indarbejdet som delopgaver i projektet. 
Der var mulighed for at undervise i specifikke emner, som lærerne fandt relevante ift.. 
elevernes opgaveløsning. 

 
Projektet skulle præsenteres af eleverne i form et praktisk fremvisning af udebadet samt 
tilhørende skitsetegning, løbende billeddokumentation i forbindelse med kvalitetssikring af 
opgaven, materialeplaner, beregninger, tidsplan, logbog samt en 8-10 siders 
projektrapport. 

 
Forud for opgaven var deltagerne blevet præsenteret for PBL-metoden, faglig viden 
omkring opgaveudførsel og arbejdsplanlægning. 

 
Fag som dansk, matematik, fysik, samfundsfag og arbejdsmiljø har været indarbejdet som 
delopgaver i projekterne. Der har været mulighed for at underviserne løbende kunne 
undervise i specifikke faglige emner, som de fandt relevante i forbindelse med elevernes 
opgaveløsning. 

 
 
 
 
Byg en Gokart: 

 
Eleverne fra indgangene smede, auto, data og it og elektrikere skulle sammen bygge en 
gokart ud fra eldrevne løbehjul. 

 
Forud for PBL-projektet valgte underviserne at sætte fokus på faglige emner (eksempelvis el-
teknik eller strøm og sikkerhed), der kan være relevante for opgaveløsningen i selve PBL- 
projektet. Dernæst igangsatte man selve PBL-projektet, som blev afviklet i tre faser: Fase 1, 
hvor eleverne blev introduceret til PBL; fase 2, hvor eleverne arbejdede med hver deres 
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faglige delopgave, eksempelvis skulle smede svejse et stel til gokarten, auto-eleverne 
arbejde med motorerne osv. Endelig fase 3, hvor alle elever fra de faglige indgange mødtes 
og samlede deres fælles gokart. 

 
Fag som dansk, matematik, fysik, samfundsfag og arbejdsmiljø har været indarbejdet som 
delopgaver i projekterne. Der har været mulighed for at underviserne løbende kunne 
undervise i specifikke faglige emner, som de fandt relevante i forbindelse med elevernes 
opgaveløsning. 

 
Forud for opgaven var deltagerne blevet præsenteret for PBL-metoden. 

 
 
 
 
Byg et kolonihavehus 

 
Eleverne på indgangene el, vvs, tømrer og murer skulle sammen bygge et kolonihavehus 
på 2x3 meter konstrueret i træ, med et udekøkken i mursten, med elinstallationer til 
køkken og spiseplads, vand og afløb til køkken samt kogezone i opbygget med et 
biogasanlæg. Alle de tekniske installationer skal kobles til huset udefra. Desuden skulle 
huset have kabler og trådløs internetforbindelser. 

 
Eleverne havde fire uger til opgaven og skulle løbende dokumentere deres arbejde i form 
af You tube videoer, billeder, skriftlige logbøger samt planlægnings- og styringsværktøj. 

 

 
Der var undervejs i forløbet mulighed for at få vejledning fra lærerne. Kolonihavehuset 
skulle videreformidles til en ”defineret” målgruppe – og præsenteres ved et "Åbent Hus"- 
arrangement med indbudte gæster. 

 
Fag som dansk, kemi, samfundsfag, engelsk, matematik, fysik, kemi og teknologi var 
integreret i opgaveløsningen med delopgaver eller processer. 

 
 
 
 

6. Resultater / fund 
 
Dette afsnit indeholder de fund, som forfatterne pt. er kommet frem til. De er endnu ikke 
verificeret og dokumenteret ud fra ovenstående analyseenheder. Afsnittet må i den 
forbindelse læses med dette forbehold. For at give læseren forståelse for de 3 udviklede 
PBL-forløb introduceres de indledningsvis, hvorefter de foreløbige fund præsenteres. 
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Karakteren af problembasering i de PBL-opgaver som EUX lærerne har udviklet og 
afprøvet ud fra en aksemodel 

 
De tre projekter kan skematisk placeres i følgende figur for beskrivelse af deres PBL- 
kendetegn hvad angår elev- og lærerolle samt stof og opgavefokus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektet "Byg et kolonihavehus" er karakteriseret ved at være et projekt, der med hensyn 
til graden af indholdsstyring er ganske problemorienteret i sit udgangspunkt, idet udspillet 
til eleverne er ret åbent, og giver mulighed for mange fortolkninger. 

 

 
Med hensyn til graden af lærerstyring kontra elevstyring er dette projekt det mest 
elevstyrede af de tre projekter, fordi lærerene her har valgt, at lade eleverne arbejde 
udpræget selvstændigt, og lade lærerne indtage en rolle som vejledere/konsulenter på 
opgaven, når der ses bort fra de udbudte workshops. 

 
 
Projektet "Byg en gokart" er karakteriseret ved at være et projekt, der har et mere 
stofligt/opgaveorienteret udgangspunkt end "Byg et kolonihavehus". Med hensyn til 
graden af lærerstyring kontra elevstyring befinder "Byg en gokart" sig i en mellemposition, 
idet projektet i sin indledende fase reelt har en lærerstyret optakt. Her er bestemte 
fagområder defineret til at bidrage til bestemte dele af problemløsningsopgaven. 

 

 
 
 
Projekt "Byg et udebad" er på mange måder sammenligneligt med projekt "Byg en 
Gokart", men hvad stoforienteringen angår, har det en mere åben tilgang til 
opgaveformuleringen, og befinder sig af denne grund højere på den problemorienterede 
akse i ovenstående firgur. 
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Valget af forskellige projekttyper i PBL-universet har altså vist, at det i praksis er muligt at 
differentiere EUX-undervisningen ved at tilrettelægge og gennemføre projekter med 
forskellig grad af elevstyring og forskellig grad af stoflig kompleksitet. 

 
 
 
PBL niveau 3: lærerens stiller opgaven eleverne løser dem. 

 
Betragtes de tre udviklede PBL-projekter under et har de mange fællestræk. 

 
De placerer sig nogenlunde ens, hvad angår graden af problemorientering og graden af 
lærerstyring, selv om der kan spores mindre forskelle projekterne imellem. 

 
I oversigtsmodellen karakteriseres denne projekttype som niveau-3-projekter, det vil sige 
projekter, hvor læreren har en stærk rolle i problemformuleringen, der måske mere har 
form af en opgaveformulering. 

 
I praksis har det været vanskeligt for lærerne at udvikle opgaver der var så åbne, så 
eleverne selv skulle være problemdefinerende. Alle tre opgavetyper har båret præg af, at 
lærerne har defineret PBL-opgaverne, hvorefter eleverne har fået til opgave at løse 
problemet inden for mere eller mindre specificerede kriterier. 

 
Rationalet bag dette er antageligt, at lærerne er relativt uerfarne med PBL-formen og 
derfor vælger projekttyper, hvor man har oplevelsen af at have ”hånd i hanke” med de 
problemer, der skal arbejdes med, samtidig med at lærerne formentlig har skelet kraftigt   
til at målgruppen for projekterne i alle tilfælde var elever på grundforløbet. At arbejde med 
niveau-5-projekter med denne målgruppe, ville PBL-fagligt set være spændende, men 
næppe didaktisk optimalt ift. elevforudsætningerne. 

 
 
 
 
Der tænkes stadig meget i fag og fagbeskrivelser og elevernes progression vurderes ift. 
fagmålene for de enkelte fag: 

 
Lærernes evalueringer af elevernes udvikling er sket såvel i form af spørgeskemaer som i 
form af kvalitative interviews. Her er det tydeligt, at lærerne naturligt nok stadig vurderer 
elevernes progression i forhold til faglige mål. Både hvad angår erhvervsfagene og de 
almene fag. Faglærerne er optaget af om eleverne fagligt, er lige så dygtige, som elever der 
har fået normal, ikke PBL-baseret undervisning. Det vil sige; lærer de håndværket og 
arbejdsprocedurer godt nok? eller bliver det for meget "lege- eller sandkasse", som en af 
underviserne udtrykte det. Almenlærerne er optagede af, hvorvidt eleverne kan nå alle de 
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fagmål, som er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelserne for hhv. fagene dansk 
matematik kemi fysik engelsk og teknologi. 

 
 
 
 
PBL-baseret undervisning går ud over almenfagenes målopfyldelse 

 
EUX-uddannelsen er som hybrid uddannelse en sammenkobling af to uddannelser som 
tilsammen ville vare 5½ år, hvis de skulle tages i fuld udstrækning. Da uddannelsen som 
gennemsnit er normeret til 4 år og 1 måned, kræver den en eksemplarisk udvælgelse af 
stof, hvis den ikke skal rammes af stof overload. 

 
På uddannelsen har både almenfaglærere og faglærere en standende diskussion af, om 
eleverne lærer nok, og eksempelvis magter tømrerfaget godt nok. Hvad angår det 
erhvervsfaglige kvalifikationer, var der på skolerne en oplevelse af, at elevmassen på 
uddannelsen var mere motiveret, hvorfor de kunne lære mere på kortere tid. 

 
Ikke alle var enige, men langt størstedelen af lærerne og lederne vurderede, at eleverne i 
de tre PBL-projekter godt kunne det de skulle for at være attraktive som elever i forhold til 
arbejdsmarkedet. Almenfaglærerne havde en større bekymring for, om eleverne kunne nå 
de faglige mål i deres fag, så de kunne tage dem til eksamen i fagene. Efter projektets 
afslutning har vi haft kontakt med flere lærere, som har påpeget, at PBL-undervisningen 
kan have den uheldige konsekvens. at eleverne kommer lidt, eller meget, bagud med deres 
almene fag i forhold til de senere prøver, som de skal kunne bestå. 

 
 
 
 
Eleverne lærer problemløsningskompetencer og selvstyret arbejde på et højere niveau: 

 
Generelt har begge lærergrupper, almenlærerne og faglærere samt ledere oplevet, at 
elevernes problemløsningsevner og motivation for selvstyret læring er stor blandt de 
elever som har deltaget i PBL-projekterne. De lærer i lighed med tidligere 
forskningsbeskrivelser problemløsning på et højere niveau. 

 
 
 
 
 
 
 
PBL-arbejdsmåden virker givende og inspirerende både for elever og undervisere 

 
Også i lighed med fund i andre studier oplever eleverne og lærere stor motivation ved 
deltagelse i PBL-baseret arbejde. En mindre gruppe elever, vel typisk 10 % af en gruppe, 
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skal motiveres til at deltage i arbejdet. Ellers "melder de sig ud", som lærerne påpegede. 
Lærerne har dog generelt følt sig ret udfordret, idet processtyringen har krævet en anden 
arbejdsindsats fra deres side. 

 
 
 
 
Lærerollen og lærernes egne overvejelser om egen rolle 

 
Undervisernes refleksioner og egen rolle i PBL-baseret undervisning har i studiet drejet sig 
om følgende læreroplevelser, tanker og spørgsmål: 

 
Hvordan faciliterer vi som lærere bedst arbejdsprocessen? Hvordan, og hvornår, skal vi 
lade eleverne arbejde? Hvornår skal vi blande os? Hvornår bliver det for meget 
”legekasse”, hvor eleverne prøver sig frem? Hvornår skal de trænes i arbejdsmetoder? I 
hvor høj grad bliver kvaliteten, af det de laver, godt nok i forhold til de faglige krav for 
erhvervsudøvere? Hvor meget skal eleverne serviceres? Hvornår skal jeg sige; "prøv dig 
frem, det må du selv finde ud af!" 

 
Alle disse spørgsmål i projekterne ledte frem til nogle af nedenstående overvejelser 
omkring lærerens ansvar for stilladsering jfr. (Bruner) i PBL-projekterne. 

 
 
 
 
Stilladsering i projektperioderne kan hjælpe eleverne i deres arbejdsproces 

 
I alle projekter har lærerne haft et ønske om at lade eleverne arbejde selvstændigt med 
PBL-opgaven. Lærerne har i refleksionsrunderne diskuteret, hvorvidt, hvordan og hvornår 
de skal "blande sig i elevernes arbejde". Samtalerne er udsprunget at en generel erfaring 
hos elever og lærere om behovet for relevante input undervejs i projektforløbene. Lærerne 
har generelt diskuteret, hvordan de gennem stilladsering jfr. (Bruners tanker) kan støtte 
eleverne i deres faglige opgaveløsning. 

 
I refleksionsrunder er lærerne kommet frem til at stilladsering i form af daglige 
"byggepladsmøder", sparring på elevgruppernes arbejdsplaner, som ofte er for 
optimistiske eller for ambitiøse i forhold til, hvad de kan nå i den afsatte tidsperiode, vil 
være afgørende. I projektperioderne kan der også indarbejdes oplæg fra lærerne om 
faglige emner og arbejdsmetoder omkring fagudøvelse samt hjælp til delopgaver, som 
formidling af projektet på engelsk, eller udregninger fra matematik læreren. 
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7. Drøftelse 
 
Det forskningsmæssige spørgsmål, som vi indledte paperet med at opstille, kan nu 
adressere med udgangspunkt i de resultater, der er beskrevet ovenfor. 

 
 
Vi opstillede følgende forskningsspørgsmål: 

 
Hvordan modtager og håndterer to skolemiljøer en ide om at PBL kan fungere som 
pædagogisk-didaktisk løftestang for udvikling af hybride kvalifikationer? 

 
Meget overordnet betragtet er det vores vurdering, at problembaseret læring som metode 
eller didaktisk form har et betydeligt potentiale i relation til udviklingen af hybride 
kvalifikationer i EUX, men at der i den studerede kontekst – de to danske erhvervsskoler – 
har vist sig at være en del indbyggede barrierer, der i praksis gør det vanskeligt 
at realisere det fulde potentiale. 

 
 
Studiet har således vist sig, at PBL-tilgangen giver gode muligheder for at tænke og 
praktisere uddannelsesforløb på tværs af erhvervsuddannelsesområdet og de almene 
fagområder. Eleverne er generelt set glade for at arbejde problembaseret og giver i 
evalueringerne udtryk for, at de lærer at tænke og agere mere selvstændigt under denne 
form, sammenlignet med mere traditionelle undervisningsformer. Lærerne finder PBL- 
tilgangen spændende og lærerig, fordi formen både forudsætter og muliggør en større 
tværfaglig indsigt i faglige områder, man ellers ikke kendte til. Og lederne vurderer at 
formen samlet set er velegnet til at nærme sig de hybride målsætninger, der er formuleret 
med EUX-lovgivningen. 

 
 
På den anden side, har det også vist sig at PBL-tilgangen rummer udfordringer for skolerne 
og lærerne. Udfordringerne har især bestået i, at de fag fra den gymnasiale fagrække, der 
ville være oplagte at indtænke i PBL-projekter i praksis har vist sig svært integrerbare, nok 
mest fordi gymnasiets lærere ikke har kunnet se de samme læringspotentialer i at arbejde 
PBL-orienteret, som tilfældet har været for lærerne i de erhvervsrettede fagområder. 

 
 
Problemstillingen har i sin kerne antagelig at gøre med erhvervsfagenes og 
gymnasiefagenes forskellige formål og mål. Hvor det kan ”ligge lige for” for en 
byggefaglærer at opstille et praktisk problem eller en praktisk udfordring, der skal 
håndteres i en PBL-orienteret undervisning, kan en gymnasielærer have langt sværere ved 
at se sit fag, som et der opstiller ”problemer” der skal løses eller håndteres. 
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Resultatet for begge de studerede projekter blev således også, at gymnasiefagene ikke 
blev repræsenteret, og den tilstræbte tværfaglighed – eller hybride kvalifikationsudvikling 
om man vil - skulle ske i et samspil mellem erhvervsfag og almene fag fra EUD-niveauet. 

 
 
Men selv også her viste det sig vanskeligt at opnå en egentlig tværfaglighed. Som 
beskrevet ovenfor fremstod de almene fag ofte som ”udvendige” eller ”påklistrede” de 
bærende byggefaglige opgaver, og lærerne måtte ofte erkende, at de savnede den 
tilstrækkelige indsigt i hinandens fagområder til at kunne formulere opgaver, der i et 
dybdeperspektiv gik på tværs af fagområder. 

 
 
PBL-formen har altså vist sig relevant og frugtbar, men karakteristisk nok i en form, hvor 
hovedvægten er kommet til at ligge på de erhvervsfaglige udfordringer – og med de 
almene fag i en rolle som leverandører af supplerende faglige vinkler. I evalueringerne slog 
dette tydeligt igennem som det forhold ved PBL-forløbene, eleverne var mest kritiske 
overfor – udtrykt i udsagn om at det var svært at se, hvad de almene fag skulle ”gøre godt 
for”. 

 
 
Sammenfattende må man altså konkludere, at PBL-tilgangen rummer potentialer som 
didaktisk udviklingsramme for hybride kvalifikationer i en EUX-sammenhæng, men at 
fagenes forskellige logikker og mål – samt de lærertraditioner der er nedlagt i fagene – i 
praksis gør det vanskeligt at arbejde PBL-orienteret i ”fuld skala”, dvs. i en form hvor 
erhvervsfag og gymnasiefag indgår på lige fod, når problemstillinger formuleres. 

 
 
Vurderer man dette i relation til Lassonen og Youngs trin-model for udvikling af hybride 
kvalifikationer, må man konkludere at de to gennemførte forsøg har vist, at især de 
udfordringer, der har med etableringen af samspil mellem gymnasiefag og erhvervsfag at 
gøre, betyder at vi befinder os på det” laveste stadium”, dvs. i en form, hvor de to områder 
– gymnasiet og erhvervsuddannelserne – måske (som situationen er nu) kan berige og 
inspirere hinanden, men næppe kan etablere et mere omfattende eller helhedsbetonet 
samspil. Dertil er forskellen i fagenes målsætninger og selvforståelse ganske enkelt for 
stor, og vil antagelig kræve at de lærere, der skal indgå i fælles PBL-forløb gennemgår en 
mere dybdegående didaktisk uddannelse, hvor man på basis af indsigt i faglige mål og 
traditioner på tværs af områder kan udvikle tværfaglige PBL-forløb på højere niveauer. 

 
 
Ud over at studiet således har vist at PBL-formen skaber motivation hos lærere og 
studerende, er et vigtigt fund således også, at det vil kræve et intenst arbejde med 
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udvikling af lærerkompetencer i et samspil mellem erhvervsfaglærere og gymnasielærere, 
hvis det skal lykkes at skabe uddannelsesmiljøer omkring EUX, hvor hybriditet er daglig 
praktisk realitet, og ikke blot en intention. 

 
 
 
 

8. Perspektivering 
 
Hybrid uddannelse (EUX) og PBL som pædagogisk og didaktisk ramme udfordrer 
organisation og ledelse på erhvervsuddannelserne 

 
Vigtige fund af organisatorisk og ledelsesmæssig karakter i relation til dette studie af PBL 
og udvikling af hybride kvalifikationer er fremkommet ved løbende processamtaler, der er 
optaget og nedfældet som skriftlige referater i processen. Disse er kombineret med 
egentlige ledelsesrefleksioner, skriftligt såvel som mundtligt, på de seminarer som er 
afviklet i studiets 1½ års varighed. 

 
I skrivende stund foregår en diskussion i erhvervsuddannelsesmiljøet i Danmark omkring 
pædagogisk ledelse. Diskussionen er blandt andet initieret af et lovgivningsmæssigt krav 
fra det danske undervisningsministerium, (ref.) hvor det kræves, at alle ledere på 
erhvervsuddannelser skal have et diplommodul på 10 ects-point i pædagogisk ledelse. 

 
Set i dette perspektiv, er EUX som hybrid uddannelse et skoleeksempel på en uddannelse 
der kræver en del ledelseskraft. De to erhvervsskoler, som har været involveret i dette 
projekt, har begge haft en række organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer i 
studiets løbetid. Nedenstående ledelsesmæssige og organisatoriske fund er fremkommet i 
undersøgelsen: 

 
EUX-uddannelse som hybrid uddannelse kræver at ledere på tværs af faglige indgange 
arbejder sammen om opgaven 

 
På erhvervsuddannelserne er det mere reglen end undtagelsen, at hver faglig indgang har 
sin egen ledelse. Den hybride EUX-uddannelse, hvor skolerne vælger at arbejde 
problembaseret, kommer til at stille krav til at faglige ledere eksempelvis på tværs af fag 
som vvs, tømrer, el samarbejder og reelt allokerer ressourcer fra eget arbejdsområde til et 
fælles. Dette er en stor udfordring, idet det bryder det styringsmønster som ledelserne og 
administration normalt administrer efter. 

 
Retningslinjer og strukturer for lærernes udvikling af tværfaglige opgaver mangler og 
efterspørges 
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Undervejs i udviklingsarbejdet har flere ledere bedt lærerne udarbejde tværfaglige 
undervisningsforløb. Lærerne har oplevet denne proces som meget frustrerende. En lærer 
udtrykte konkret behov for, at "lederne må hjælpe os med at styre arbejdet, de må sætte 
rammer for vores fælles arbejde, ellers så sejler det." 

 
To logikker møder hinanden, når pædagogik og indhold møder timestyring- og ressource- 
allokeringen – en udfordring for organisationen. 

 
Diskussionerne lærere og ledere imellem har handlet om at to logikker møder hinanden. 
Lærernes logik i PBL-undervisning har været fagligt indhold og mål, mens ledernes har 
været time-ressourcer, styring samt ressourceallokering. 

 
I den forbindelse har en skole nedsat et task-force til at gennemgå alle lovformelige krav til 
den nye uddannelse samt givet gruppen den opgave at de skal bistå lærerne med logistik  
til at håndtere time, fagfordeling i uddannelsen. Konsekvensen af denne form for 
styringslogik gør det ganske udfordrende for erhvervsskoleorganisationens lærere at 
udvikle meningsfulde tværfaglige opgaver som et centralt udgangspunkt for PBL-baseret 
undervisning. 

 
 
 
 
Et PBL baseret kerne curriculum, med fagblokke, stilladsering og løbende tests. 

 
Vores bud på at skabe en hybrid EUX-uddannelse er at kombinere PBL-tankegangen med 
perspektiver fra curriculum forskningen. I denne kontekst vil et sammenkoblet curriculum 
program på den enkelte skole kunne udfoldes som et curriculum, som har tværfaglige 
opgaver i stigende progression som omdrejningspunkt. Disse PBL-opgaver kommer til at 
udgøre kernen i uddannelsen, og er "driver" for elevernes tilegnelse af fagligt stof. Dette 
kernecurriculum kan kombineres med blokke i almenfag og fag-fag som kræver træning og 
repetition for, at eleverne når den tilstrækkelig hybrid faglighed, som både tilgodeser de 
almendaglige dannelsesidealer og kvalifikationsbehov samt de faglige discipliners krav til 
metode, materiale og håndværksmæssig kunnen. 

 
Samtidig vil det være relevant løbende at tilbyde tests og stilladsering som understøtter 
elevernes læring og sikrer, at de opnår såvel de gymnasiefaglige såvel som de 
erhvervsfaglige mål. 

 
 
 
 
Organisationen og pædagogisk ledelse omkring en PBL baseret hybrid uddannelse bør 
udvikles 
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Der træffes ikke beslutninger på et højt nok niveau i organisationerne, for at bane vejen for 
PBL i en hybrid uddannelse. Ligeledes mangler reelt eledelsesopbakning på et tilstrækkeligt 
højt ledelsesmæssigt niveau til, at lærerne reelt kan skabe er hybrid uddannelse der 
fungerer som en egentlig sammenkobling af de to uddannelser. 

 
Slutteligt kan vi desuden pege på at følgende tiltag som efter vores vurdering ville kunne 
understøtte udvikling af en PBL baseret hybrid uddannelse ud fra de erfaring vi har fra 
dette studie: 

 
• Kulturudvikling mellem eud og gynmasiemiljøer bør opprioriteres 
• Dannelse af eux tværfaglige underviserteames som har allokeret minimun 60% af 

deres arbejdstid til eux 
• Forenkling af ledelses- og administrativ struktur omkring eux uddannelsen 
• "Friskoleforsøg" hvor kompetencemål for eux uddannelsen forsøgsvis forænkles 

idet den eksisterende eud og htx lovgivning med tilhørende procedurer og regler 
vanskeligør en fleksibet tilrettelæggelse af eud uddannelsen. Fokus burde dermed 
kunne flyttes fra regler og rammer til pædagogik, fagligt indhold og didaktisk 
udvikling 

• Pædagogisk ledelse og tæt sparring til lærertemet i udviklingsarbejdet på skolerne 
• Træning af lærer i PBL baserede metoder og procesbaserede undervisning. 
• Eksperimenter med udvikling af "model oplæg" for curriculum for hele eux 

uddannelelsen og PBL opgaver detil. 
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