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Bag ethvert projekt findes en læringsproces. 
Den kan være større eller mindre, men 
der vil være læring. Dette følger direkte af 
definitionen på et projekt, hvor der skal være 
et element af nyt. Det nye nødvendiggør 
læring i en eller anden form. Nogen gange 
er læringen implicit og ubevidst mens den 
andre gange er sket bevidst og eksplicit.

Denne artikel ser på en struktureret tilgang til læ-
ring i projekter. Hvad er mulighederne og hvorfor 
bør du interessere dig for det? Det er et emne, 
der er forholdsvist ubeskrevet, men har stor be-
tydning for projekterne. Det er også et diffust og 
vanskeligt emne, så denne artikel prøver at gøre 
det mere konkret og operationelt.

Læring skal forstås bredt
Læring i projekter handler om udvikling af de 
kompetencer, som er nødvendige for at lykkes 
med projektet samt at forstå selve det projekt, 
man står med. Bemærk, at der ikke står; at 
læring er lig med at have projektsucces. For ud 
over læring, kræves både ressourcer, opbak-
ning og en vis position held, for at lykkes med 
projektet.

Hvorfor fokus på læring
Hvorfor skulle man egentlig beskæftige sig mere 
med læring i projekterne?

Det første svar er: Det kan ofte betale sig! 
Meget læring er tilbagebetalt på kort tid i form 
af højere effektivitet i teamet. „Slib øksen, før du 
fælder træet”, er fin metafor for dette.

Det andet svar er: Det kan være en nødven-
dighed! Du får sjældent perfekte teamdeltagere, 
der ved og kan præcist, hvad projektet har brug 
form. Derfor er du nødt til at udvikle kompe-
tencerne ud af den talentmasse, du har fået til 
projektet. 

Tredje svar er: Det giver motivation! Team-
deltagerne vil elske dig for, at have fokus på 
deres fremtidige markedsværdi. Stil spørgsmålet: 
Hvordan kan projektet aflevere deltagerne i en 
bedre tilstand, end den de var i, da de ankom til 
projektet? 

Et greb om emnet
Læring er et stort område. For at få overblik, bli-
ver vi nødt til først at se på, hvordan vi kan tale 
om læring. Hvilken model af læring egner sig til 
projekter? Der findes mange at vælge imellem. 
Blandt de mest kendte kan nævnes Blooms 
takonomi, der beskriver kognitive niveauer. Der 
er også Brinkenhofs 40/20/40 model og Kolbs 
læringscirkel , der begge er mere procesori-
enterede. Desuden har vi kvalifikationsrammen 

Lær med vilje i projektet
„Livslang læring” fra Undervisningsministeriet 
(UVM). Den sidstnævnte har vist sig at være den 
mest anvendelige til vores formål – dog med en 
tvist. 

UVM’s begrebesramme
Kvalifikationsrammen opdeler læring i tre niveau-
er: Viden, færdigheder og kompetencer. 

Fra www.UVM.dk har vi følgende forklaringer 
på begreberne:
• Viden omfatter både viden om et emne og 

forståelse, det vil sige, om man er i stand til 
at sætte sin viden i sammenhæng og forklare 
den for andre. Viden kan være både om teori 
og praksis. 

• Færdigheder er det, som man kan gøre eller 
udføre. Der kan være tale om praktiske fær-
digheder, kognitive færdigheder, kreative fær-
digheder eller kommunikative færdigheder.

• Kompetencer er evnen til at anvende viden og 
færdigheder i en given kontekst.

I forhold til projekter mangler denne model et par 
niveauer. Dels et, der omhandler selve projektet 
og dels et om udvikling af projektmiljøet. Der er 
læring indlejret i projektets rejse fra den diffuse 
start til afslutningen, hvor vi forstår, hvad vi har 
været igennem. Der er også læring i interaktionen 
med organisationen, hvor projektet foregår. Dette 
bringer os frem til følgende forslag til niveau-op-
deling af læring for projekter. 

En læringsmodel for projekter
1. Viden – Teoretisk og praktisk viden til brug i 

projektet, hvoraf noget ender som indlejret 
viden i leverancen. 

2. Færdigheder – Praktiske, kognitive, kreative og 
kommunikative færdigheder til at samarbejde i 
projektet.

3. Kompetencer – Anvendelse af viden og 
færdigheder til at udføre projektets opgaver 
med de valgte metoder, fremgangsmåder og 
teknologier

4. Forståelse af projektet, herunder formål og 
interessenter samt løsningerne, som de udvik-
ler sig gennem projektet. Evnen til at finde/se 
meningen med projektet.

5. Projektmodenhed, d.v.s. organisationens 
udvikling af projektmiljøet, d.v.s evnen til at 
afvikle projekterne effektivt og succesfuldt.

Projektlederens læringsinitiativer
I praksis vil der være en del gråzoner mellem 
niveauerne i modellen ovenfor, men det gør 
ikke så meget. Det vigtige er, at se på de ledel-
sesinitiativer, der kan udspringe fra hver af disse 
niveauer. I det følgende gennemgår vi en række 
initiativer, som man kan overveje som leder af 
projektet. 
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