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Sammanfattning 

Introduktion: Centralt inom problembaserat lärande är att studenternas samlas i grupper som 

kallas basgrupper där de diskuterar fall som ska stimulera studenterna till att aktivt engagera 

sig i sitt lärande. 

En avgörande aspekt för gruppens produktivitet är gruppdynamiken. I alla basgrupper sker 

händelser som påverkar gruppdynamiken negativt och kan på så sätt minska gruppens 

produktivitet. Tidigare studier har visat att frekvensen och inverkan som dessa kritiska 

incidenter har på basgruppsarbetet ökar utmed läkarprogrammens gång men ingen forskning 

finns gjord på Örebros läkarprogram.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka studenternas uppfattning om frekvensen och 

allvarlighetsgraden hos kritiska incidenter som uppkommer under basgruppsarbetet samt få en 

förståelse för i vilken utsträckning de förekommer utmed de olika stadierna på läkarprogrammet 

i Örebro universitet. 

Metod: En enkät delades ut till alla studenter på Örebro universitets läkarprogram. Totalt inkom 

201 svar. Studenterna delades upp i fyra grupper beroende på stadieindelning (stadie I-IV). 

Analysmetoden som användes var en analysis of variance och post hoc Bonferroni. 

Resultat: Brist på elaboration, brist på interaktion och ojämnt deltagande var faktorerna som 

studenterna upplevde mest frekvent. För majoriteten av faktorerna som undersöktes såg man en 

signifikant ökning i medelvärde över stadierna.  

Ojämnt deltagande, svåra personligheter, brist på motivation var faktorerna som studenterna 

upplevde som störst vad gäller allvarlighetsgrad. Man såg ingen signifikant skillnad mellan 

medelvärdena över stadierna. 

Slutsats: Studenternas upplevelse av kritiska incidenter inom faktorerna, brist på elaboration, 

brist på interaktion, brist på motivation och brist på sammanhållning ökar med stadienivån. 

Studenternas upplevelse av kritiska incidenter skilde sig inte signifikant i allvarlighetsgrad 

mellan stadienivåerna.    



 

 

Förkortningar 

PBL - Problembaserat lärande 
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1 Inledning 

1.1 Beskrivning av Problembaserat lärande (PBL) 

Problembaserat lärande (PBL) är en modell för undervisning och lärande som  implementerades 

vid McMaster University i Canada i slutet av 60-talet. Idag använder många universitet sig av 

PBL över hela världen [1]. 

Centralt i den pedagogiska modellen är att studenterna arbetar i basgrupp som handleds av en 

handledare. Lärandet utgår från fall som ska utmana studenterna samtidigt som de ska stimulera 

studenterna till att aktivt engagera sig i sitt lärande, samt hjälpa dem att koppla det de lär sig till 

sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Genom att utgå från verklighetsbaserade fall 

uppmärksammas i vilket sammanhang det som ska läras hör hemma [1,2]. 

Utmärkande för PBL är studentens undersökande förhållningssätt i studierna och eget ansvar 

för lärandet samt möjlighet att formulera sin förståelse av och kunskap om olika fenomen 

tillsammans med andra. Studenten reflekterar över sitt lärande och försöker självständigt 

komma fram till vad han/hon behöver lära sig. I det egna ansvaret ingår att söka efter litteratur 

och andra källor och lära sig bedöma om man har lärt sig tillräckligt. I PBL har studenten själv 

inflytande över att tolka vad målen innebär samt sättet och vägen att nå dessa [2,3]. 

En vanlig grupps arbetssätt kan delas in i tre olika nivåer. Metodnivå som behandlar 

basgruppsarbetets struktur, bl.a. basgruppens sätt att strukturera basgruppsmötena. Ämnesnivån 

som handlar om vad gruppen arbetar med innehållsmässigt och processnivån som handlar om 

grupprocessen eller vad som händer med och mellan gruppmedlemmar [4]. 

 

1.2 Är PBL ett bättre arbetssätt än traditionell undervisning? 

I en meta-analys gjord av Prosser M. et al. [5] och i en meta-analys av Dochy F. et al. [6] dras 

slutsatsen att det är komplicerat att avgöra om PBL modeller ger mer kunskapsretention än 

traditionella undervisningsmodeller. Men man kan se en fördel vid PBL vad gäller skicklighet 

att applicera kliniska färdigheter bättre än traditionell undervisning. Dochy F. et al. [6] noterade 

att vid användning av PBL som modell för lärande kom studenterna ihåg mindre men 
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kunskapen som inhämtades kunde återkallas till en större grad. PBL tycks också öka 

motivationen och intresset för studierna samt förmågan till självstyrd inlärning [7]. PBL-

studerande har i allmänhet en positivare inställning till sin utbildning än traditionellt studerande 

[8,9]. 

 

1.3 PBL på Örebro universitet 

Örebros läkarprogram är uppdelat i fyra stadier. Stadium I utgörs av termin 1 och 2 och har 

fokus på organ, cell och molekyl. Stadium II utgörs av termin 3–6 och har fokus hälsa och 

sjukdom. Stadium III utgörs av termin 7–9 och har fokus på diagnostik, behandling och 

prevention. Stadium IV utgörs av programmets två avslutande terminer, 10 och 11 och har 

fokus medicinsk fördjupning och komplexa medicinska problem [10]. Basgruppsarbetets 

karaktär ändras signifikant mellan stadier då man bland annat byter basgruppstider och/eller 

byter fokus på det som tas upp i fallen [11]. 

I den PBL-undervisning som används i Örebro universitet innehåller varje basgrupp 7–9 

studenter. De scenarios som basgrupperna får hantera kallas fall. Dessa kan ta sig formen av 

patientbeskrivningar, endast bilder eller en kombination av anamnes, bilder och möjligen 

ytterligare information [12]. Varje basgrupp varar 2 timmar och man har 2 inplanerade 

basgrupper i veckan under stadie I och II. Under stadium III har studenterna basgrupp en gång 

i veckan och under stadie IV har studenterna inga basgrupper [11]. 

Innehållet i programmet är uppdelat i sex teman som är baserade på kroppens funktionella 

system. Dessa teman tas upp en gång per stadie [10]. 

 

1.4 Steg i PBL 

Under basgruppsträffen öppnas ett nytt fall och fallet som öppnades föregående träff avslutas. 

För att ge studenterna struktur för hur de närmar sig fallen så ska de använda sig av en 

basgruppscirkel som beskriver vilka steg gruppen ska följa. Basgruppscirkeln förekommer i 
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många olika variationer men de flesta brukar följa en liknande struktur till den som Egidius H. 

[13] beskriver i sin bok ”Problembaserat lärande”. 

1. Fallet läses högt och oklara ord eller begrepp som inte alla i gruppen förstått klargörs. 

2. Problemet avgränsas genom att gruppen väljer ut vilka områden som verkar relevanta 

för att lösa fallet. 

3. Problemet analyseras genom en brainstorming där gruppen diskuterar vilka frågor som 

fallet väcker och associerar fritt runt vilka tankar som fallet väcker. 

4. Problemet granskas kritiskt och gruppen inventerar sin tidigare kunskap. 

5. Kunskapsbehov identifieras och frågor formuleras för vad som ska tas upp nästa 

basgruppsträff. 

6. Individuella studier mellan basgruppstillfällena med användning av olika källor. 

7. Problemet analyseras på nytt med hjälp av den ny inhämtade kunskapen och gruppen 

besvarar frågeställningarna tillsammans [13]. 

En central del i arbetet är gruppens utvärdering av sitt arbete. Gruppen ska hålla en utvärdering 

i samband med varje basgruppstillfälle. Då har man tillfälle att utvärdera antingen gruppens 

arbetsprocess, ordförandes eller sekreterarens roll, handledarens roll och annat som kan störa 

gruppens arbete eller det man tyckte gick extra bra kan tas upp. Genom att tillsammans 

utvärdera både hur och om de nått sina studiemål samt hur arbetsprocessen fungerat fördjupas 

också studenternas erfarenhet och kunskap om lärande, problemlösning och samarbete [12] . 

 

1.5 Gruppdynamik  

En viktig faktor för att basgruppsarbetet ska fungera är gruppdynamiken inom gruppen. Tipping 

et al. 1995 [14] skriver att gruppmedlemmar ofta överestimerar hur bra deras gruppdynamik är 

till skillnad mot vad en utomstående observatör anser. 

Segerstad H.H. et al. [2] skriver att i basgruppen är den gruppdynamiska nivån den nivå som 

väcker mest osäkerhet hos den oerfarne handledaren.  

Som handledare vill man undvika att gruppen fastnar i en rigid hierarki, låser in sig i alltför 

snäva roller, uppvisar rigida kommunikationsmönster eller uppvisar ett regressivt beteende. Ett 
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vanligt exempel på dålig gruppdynamik är att gruppmedlemmarna låser in sig i alltför snäva 

roller. Då finns det en risk att vissa studenter inte kan utveckla alla sidor av sitt yrkes jag utan 

att vissa studenter ofta är tysta och inte lär sig agera som t.ex. ordförande [2,15]. 

 

1.6 Tidigare forskning 

Ett av områdena som har utforskats behandlar vilka faktorer och egenskaper en basgrupp eller 

handledare bör inneha för att kunna bidra till ett produktivt och bra basgruppsarbete. 

Chan L-C. [16] beskriver några kritiska faktorer som är involverade i kvaliteten av 

basgrupparbetet. Minst 30% av den schemalagda läroplanen ska var ägnad till PBL där 

basgrupp och självstudier ska ingå. Annars hinner inte studenterna plugga adekvat till fallen. 

Det är viktigt att ha PBL-fall som är välskrivna, intressanta, ligger på en lämplig svårighetsgrad 

och ger en rimlig arbetsbelastning. 

Chan L-C. [16] beskriver också vilka egenskaper en bra handledare borde ha. Några av dessa 

egenskaper är: Känna till de pedagogiska målen i PBL, uppmärksamma gruppdynamiken hos 

basgruppen och våga ge respons till både gruppen som helhet och till enskilda studenter. 

Dolmans et al. [17] identifierade att interaktion mellan studenter samt nivån på deras motivation 

direkt kan predicera om gruppen kommer att bli produktiv.  

Dolmans et al. drog slutsatsen att de viktiga faktorerna för ett bra basgruppsarbete är kvaliteten 

på diskussionerna och gruppens sammanhållning. Om diskussionerna under basgruppen var av 

adekvat djup så stimulerade det till en större interaktion vilket hjälper gruppens produktivitet. 

Och om gruppen kände en större sammanhållning så kan det leda till en ökad motivation vilket 

konsekvent leder till en ökad produktivitet hos gruppen [17]. 

Dolmans et al. beskriver i sin artikel hur de olika faktorerna samspelar för att främja gruppens 

produktivitet. Man fann att interaktion och motivation direkt påverkat gruppernas produktivitet, 

medan elaboration och sammanhållning endast hade indirekta influenser. Motivation spelade 

en central roll då det direkt påverkade gruppernas framgång men det påverkade också de 

kognitiva processerna elaboration och utnyttjande [17]. 
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Ahamed Z. [18] har i sin studie undersökt kritiska incidenter som hindrar studenternas 

inlärningsförmåga i en PBL grupp från både studenternas och handledarnas perspektiv. Han 

kom fram till att studenter rankar faktorn ”en dominant student” som det problem vilket utgör 

det största hindret för lärandet och faktorn ”tyst student” rankades som minst hindrande för 

lärande.  

När handledarna rankade vilka faktorer de ansåg utgör det största hindret för lärandet hamnade 

faktorn ”bristande motivation” som största hindret för lärande. Dessa situationer går väl ihop 

med vad Dolmans et al. [17] beskriver. 

Mook WNKA. et al. [19] tar upp några viktiga faktorer som påverkar studenternas 

professionella uppförande och utveckling i basgrupperna. Några av faktorerna som tas upp är: 

Brist på effektiv interaktion, brist på djup i diskussionerna, handledare vill inte konfrontera 

studenter som uppvisar ett oprofessionellt beteende, brist på insatser för att hitta lösningar och 

brist på studentmotivation. 

Dessa fynd sammanfaller väl med vad Chan L-C. [16] skriver om hur en handledare ska agera. 

Man ser även att faktorerna som togs upp i denna artikel väl överensstämmer med faktorer som 

tagits upp i andra artiklar som Ahamed Z. [18] och Dolmans et al. [17] där de tar upp att 

bristande motivation är en viktig faktor för ett fungerande PBL arbete. 

de Grave WS. [20] har i sin artikel visat att faktorer som riskerar att hindra kvaliteten i  

basgruppsarbetet enligt studenterna är bl.a. en brist på djup under diskussionerna, en brist på 

interaktion och ett ojämlikt deltagande i basgrupperna. Detta sammanfaller med vad Dolmans 

et al. [17] visade samt vad som Ahamed Z. [18] beskriver. 

Två artiklar har undersökt hur utvecklingen av kritiska incidenter över läkarprogrammets gång 

ser ut hos basgrupperna. 

Mook WNKA. et al. [19] visade att frekvensen av de kritiska incidenterna inte ökar utmed 

läsåren 2 - 4 men graden som dessa faktorer förhindrar lärande ökar.  

de Grave WS. [20] visade att studenter som har jobbat längre med en PBL metod uppger att de 

upplever fler kritiska incidenter desto längre de har jobbat enligt en PBL metod.  
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Dessa två artiklar har funnit motsägande resultat men båda drar slutsatsen att kvaliteten av 

basgruppsarbetet försämras, antingen genom att antalet kritiska incidenter ökar eller genom att 

de kritiska incidenter som finns får en större inverka på basgruppsarbetet hos studenter som har 

jobbat längre med en PBL metod. 

I en basgrupp finns det många tillfällen för saker att gå fel och många faktorer spelar in för att 

basgruppen ska verka produktivt. För att få fördjupad kunskap om vad som påverkar 

basgruppsarbetet och hur arbetet i gruppen kan stödjas på bästa sätt är det viktigt att förstå vilka 

faktorer som hindrar respektive främjar studenternas arbete i gruppen. Som redovisats ovan har 

det tidigare i några länder studerats vilka kritiska incidenter som påverkar kvaliteten av 

basgruppen. Med den variation som finns i hur PBL implementeras i olika miljöer är det av 

värde att studera detta även i svensk kontext.  

 

2  Syfte, frågeställningar. 

Syftet med denna studie är att undersöka studenternas uppfattning om frekvensen och 

allvarlighetsgraden hos kritiska incidenter som uppkommer under basgruppsarbetet samt få en 

förståelse för i vilken utsträckning de förekommer utmed de olika stadierna på läkarprogrammet 

i Örebro universitet. 

Denna studie har replikerat en del av en studie gjord av de Grave  WS. [20]. Frågeställningarna 

som har undersökts i denna studie är:  

(1) Till vilken utsträckning uppfattar studenterna att kritiska incidenter förekommer under 

basgruppen.  

(2) Finns det en skillnad mellan stadierna i hur studenterna upplever frekvensen och 

allvarlighetsgraden hos de kritiska incidenterna. 
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3 Metod 

Den studie [20] som denna uppsats delvis replikerat undersöker till vilken frekvens studenter 

upplever kritiska incidenter under basgruppsarbetet genom en enkätundersökning på ett PBL-

baserat curriculum i Nederländerna.  

Uppsatsen bygger på de koncept som togs upp av Dolmans et al. [17] och undersöker kritiska 

incidenter i ett PBL baserat curriculum i svensk kontext. Datainhämtning och analys har gjorts 

via en liknande metod som de Grave WS. [20] har använt sig av.  

 

3.1 Urval 

Undersökningens målpopulation definierades som samtliga studenter som går på 

läkarprogrammet på Örebro universitet under vår terminen 2018.  

Enkäten var webbaserad och en länk skickades ut till alla studenter via inlägg på Facebook och 

universitetets lärplattform, Blackboard, samt till basgruppshandledarna som tog upp projektet 

och beskrev projektet utifrån följebrevet under en basgruppsträff. En påminnelse skickades ut 

efter 2 veckor via Blackboard och Facebook till alla studenter. Deltagande var helt frivilligt och 

helt anonymt. Det kom in 201 svar under en period på 5 veckor. 

 

3.2 Mätinstrument 

Den ursprungliga enkäten togs fram av en grupp på Maastricht University och användes i en 

artikel skriven av de Grave et al. [20]. Enkäten framtagen av de Grave bestod av 36 situationer 

med en kort beskrivning till varje situation. De olika situationerna som Graves enkät består av 

togs fram genom att två fokusgrupper fick tänka fritt kring vilka kritiska incidenter som de har 

upplevt i basgrupperna. 
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För varje situation efterfrågades hur ofta studenten anser att situationen förekommer i 

basgruppen, på en skala 1–5, och till vilken grad studenten anser att det stör basgruppsarbetet 

(på en skala 1–5). 

de Grave et al. kategoriserade sedan sina situationer under de sex faktorerna som kan påverka 

basgruppsarbetet vilka tas upp i artiklar av Dolmans et al. [17], Tipping et al. [14] och Mpofu 

et al. [21]. För att konfirmera den teoretiska modellen och kategoriseringen till de sex faktorerna 

gjorde de Grave et al i sin studie en faktoranalys [20]. 

Enkäten som använts på Örebros läkarprogram är en översatt och bearbetad version av enkäten 

framtagen av de Grave WS. et al [20]. Enkäten översattes till svenska av två personer som 

gjorde varsin översättning oberoende av varandra. Genom diskussion mellan översättarna 

sammanställdes en gemensam version. För att göra enkäten anpassad till Örebro och mer 

hanterbar togs 16 items bort då dessa inte ansågs vara relevanta till Örebros modell av PBL. 

Efter detta återstod 20 situationer som utgör den slutgiltiga enkäten. Avgörandet för vilka 

situationer som inte passar in i Örebros modell gjordes i samråd mellan författare och 

handledare på liknande sätt som användes vid översättningen. Se bilaga 1 för fullständig enkät.  

De 20 slutgiltiga och översatta situationerna kategoriserades under de sex faktorerna som 

påverkar basgruppsarbetet [17]. Kategoriseringen skedde genom en kvalitativ uppskattning av 

situationerna. Fördelningen över de sex faktorerna blev:  

(1) Brist på elaboration (3 situationer) 

(2) Brist på interaktion (3 situationer) 

(3) Ojämnt deltagande (3 situationer) 

(4) Brist på sammanhållning (4 situationer) 

(5) Svåra personligheter (4 situationer) 

(6) Brist på motivation (3 situationer) 

Studenterna ombads att ranka varje situation angående till vilken grad de upplevt situationen i 

basgrupperna samt till vilken grad situationen är ett hinder i lärandeprocessen på en Likert skala 

som sträckte sig från ”1 – Håller ej med” till ”5 – Håller helt med”.  

I slutet av enkäten fanns en fritext-del där studenter uppmanades att beskriva andra 

problematiska situationer som de kan ha upplevt i basgrupperna.  
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3.3 Statistik analys 

Först beräknades ett medelvärde av de olika situationer som kategoriserade de olika faktorerna 

för att få reda på varje faktors medelpoäng för varje enkätdeltagare. Detta gjordes i Excel 2016. 

För att jämföra svaren från studenter på de olika stadierna genomfördes en analysis of variance 

och post hoc Bonferroni analys i datorprogrammet IBM SPSS Statistics Version 23. 

 

3.4 Etiskt övervägande 

I det medföljande följebrevet samt i inledningen av enkäten blev respondenterna informerade 

om att deltagandet var både anonymt, frivilligt och att deras svar endast skulle användas till 

forskningssyfte. Respondenterna uppmanades att mejla vid eventuella frågor. 

Då enkäterna samlades in digitalt så var alla inlämningar helt anonyma med endast ett datum 

och tid som identifierar enskilda enkäter. I följebrevet och enkäten finns även en kort 

presentation av arbetet som beskriver studiens syfte och upplägg. 

En ytterligare etisk aspekt att ta hänsyn till var risken för att studenterna skulle uppfatta 

enkätfrågorna som ett ifrågasättande av deras kompetens av att hålla en basgrupp och därmed 

känna sig kränkta. För att motverka detta förklarades det i följebrevet att studiens syfte är att 

undersöka till vilken utsträckning de kritiska incidenterna sker i basgruppen för att senare 

kunna, vid behov, ge ökat stöd och utbildning för att i framtiden förbättra basgruppsarbetet.  

 

4  Resultat 

På Örebro universitets läkarprogram var 614 studenter inskrivna under vår terminen 2018. Det 

inkom 201 svar vilket ger en svarsfrekvens på 33%. Könsuppdelningen på enkätdeltagarna var 

136 kvinnor (68%) respektive 61 män (30%) och 4 (2%) som ej angav kön. Uppdelningen på 
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stadierna var: 42 svar från stadium 1, 94 från stadium 2, 36 från stadium 3 och 29 från stadium 

4.  

Den situationen som uppfattades mest förekommande över alla stadier var ”situation 6 Läser 

högt” och situationen som studenterna uppfattade ha störst påverkan på basgruppsarbetet över 

alla stadier var ”situation 3 Begränsat deltagande”. Dessa finns beskrivna i tabell 5 och 6. 

I tabell 1 framgår medelvärdena för de olika stadierna på en skala från 1 till 5. För majoriteten 

av faktorerna skiljer sig medelvärdet signifikant mellan stadierna (p <0,05). 

Medelvärdet för faktorerna brist på elaboration och brist på interaktion ökar mellan stadium 1 

och stadium 2. Därefter sjunker eller planar medelvärdet av under senare stadier. Bonferroni 

analysen visar att det fanns en signifikant skillnad mellan stadie 1 och 2. Ingen signifikant 

skillnad mellan övriga stadier. 

För faktorn ojämnt deltagande såg man inga stora skillnader i medelvärde över stadierna, utan 

medelvärdet håller sig på ungefär samma nivå under alla stadier. 

Faktorerna brist på sammanhållning och brist på motivation medelvärde ökar varje stadium 

fram till och med stadium 3. Därefter sjunker medelvärdet under stadium 4 eller planar av. 

Bonferroni analysen av faktorn brist på sammanhållning visar att det fanns en signifikant 

skillnad mellan stadie 1 och 3. Ingen signifikant skillnad mellan övriga stadier. 

Med ökade stadier ser man att medelvärdet för faktorn svåra personligheter ökar konstant. 

Vilka situationer som skedde som mest frekvent inom varje faktor ses i Fig. 1. 

Tabell 1. Medelvärde för de olika faktorerna under olika stadium angående till vilken grad 

studenterna uppfattar att situationen förekommer i basgruppsarbetet: 

Faktor Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 F-test p 

Brist på elaboration 

 
2,63 3,35 3,19 3,05 8,886 0,001 

Brist på interaktion 2,82 3,54 3,3 3,16 5,849 0,001 
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Ojämnt deltagande 

 
2,9 3,11 3,11 3,05 0,242 0,867 

Brist på 

sammanhållning 

 

1,99 2,23 2,62 2,46 3,516 0,016 

Svåra personligheter 

 
2,49 2,69 2,75 2,95 1,259 0,290 

Brist på motivation 

 
2,37 2,72 2,95 2,94 2,73 0,046 

Tabell 2 visar att hälften av faktorerna har ett medelvärde över 3. Brist på interaktion var 

faktorn som upplevdes mest.  Brist på sammanhållning var faktorn som upplevdes minst inom 

den undersökta studiepopulationen.  

 

Tabell 2. Medelvärde samt standardavvikelse för varje faktor vad anser till vilken grad 

studenterna uppfattar att situationen förekommer i basgruppsarbetet: 

Faktor Medelvärde SD 

Brist på elaboration 

 
3,13 1,29 

Brist på interaktion 

 
3,29 1,40 

Ojämnt deltagande 

 
3,07 1,42 

Brist på sammanhållning 2,44 1,40 
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Svåra personligheter 

 
2,82 1,34 

Brist på motivation 

 
2,72 1,46 

 

I tabell 3 presenteras medelvärdena för hur studenterna uppfattar att de kritiska incidenterna 

verkar hindrande för basgruppsarbetet på en skala från 1 till 5. För ingen av de undersökta 

faktorerna skiljer sig medelvärdet signifikant. 

Alla faktorer har sitt högsta medelvärde under stadium 1 för att sedan nå sin lägsta punkt under 

stadium 3. Därefter minskar eller planar medelvärdet av under stadium 4. 

 

Tabell 3. Medelvärde för de olika faktorerna under olika stadium angående graden av hinder 

för lärande processen: 

Faktor Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 F-test p 

Brist på elaboration 

 
2,71 2,51 2,46 2,41 0,869 0,458 

Brist på interaktion  

 
2,68 2,53 2,55 2,43 0,551 0,648 

Ojämnt deltagande  

 
3,28 3,11 3,10 3,46 1,175 0,321 

Brist på 

sammanhållning  

 

3,04 2,78 2,60 2,93 1,599 0,191 
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Svåra personligheter  

 
3,34 2,97 2,90 3,27 2,353 0,073 

Brist på motivation  

 
3,13 2,79 2,61 2,92 1,527 0,209 

I tabell 4 visas att endast faktorn ojämnt deltagande har ett medelvärde över 3 vilket innebar att 

det var faktorn som studenterna upplevde som det största hindret för lärandeprocessen i 

studiepopulationen medan brist på elaboration och brist på interaktion upplevdes som det 

minsta hindret för lärandeprocessen.  

 

Tabell 4. Medelvärde samt standardavvikelse för varje faktor vad anser allvarlighetsgrad. 

Faktor Medelvärde SD 

Brist på elaboration  

 

2,53 1,32 

Brist på interaktion  

 

2,55 1,26 

Ojämnt deltagande  

 

3,29 1,35 

Brist på sammanhållning  

 

2,75 1,49 

Svåra personligheter  

 

2,95 1,43 

Brist på motivation  

 

2,85 1,43 
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I tabell 5 visas vilka situationer som inom varje faktor upplevdes mest förekommande och i 

tabell 6 visas vilka situationer inom respektive faktor som upplevdes ha störst påverkan på 

basgruppsarbetet. 

 

Tabell 5. Situationer som rankats högst vad gäller studenternas uppfattning att situationen 

förekommer i basgruppsarbetet. 

Brist på elaboration  

 

Situation 8 Vi har ingen aning 

Under kunskapsinventeringen drar gruppen slutsatsen att de inte vet 

något om ämnet och att det inte finns någon mening i att 

kunskapsinventera. Det görs ingen kunskapsinventering 

Brist på interaktion  

 

Situation 6 Läser högt 

Under redovisningen läser en av studenterna högt från anteckningar 

eller böcker. 

Ojämnt deltagande  

 

Situation 1 Den tysta gruppmedlemmen  

Under redovisningen sitter en student med mycket anteckningar 

framför sig men är väldigt tyst och bidrar inte till diskussionen. 

Brist på 

sammanhållning  

 

Situation 15 Oberedd igen 

Än en gång har samma student inte pluggat till basgruppen. Han eller 

hon kommer aldrig förberedd till basgrupperna. 

Svåra personligheter  

 

Situation 3 Begränsat deltagande 

Under diskussion på redovisningen börjar två studenter att hålla en 

egen diskussion och ignorerar resten av gruppen. 

Brist på motivation  

 

Situation 4 Förlorat intresset 

Vissa studenter vill inte kunskapsinventera och tycker att alla borde 

kunna kolla upp saker för sig själva. Det slutar med att man inte håller 

en riktig kunskapsinventering. 
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Tabell 6. Situationer med störst påverkan på basgruppsarbetet bland de sex faktorerna 

Brist på elaboration  

 

Situation 20 Tillräckligt djup?  

Diskussionen om studiemålen är inte särskilt produktiv och saknar 

djup. Gruppen är ändå ganska nöjd med hur diskussionen går. 

Brist på interaktion  

 

Situation 7 Alla studenter har studerat samma material  

Alla studenter har läst samma kapitel från en av de läroböcker som 

rekommenderas i litteraturlistan. Studiemålen redovisas mycket 

snabbt och ytligt. 

Ojämnt deltagande  

 

Situation 10 En dominant gruppmedlem  

Under diskussionen vid redovisningen börjar en student prata länge 

om vad han eller hon vet. De andra har en fråga eller försöker få något 

sagt men studenten som pratar ger dem ingen uppmärksamhet och 

fortsätter med sin berättelse. 

Brist på 

sammanhållning  

 

Situation 11 Jag vet allt  

Vid diskussionen under redovisningen känner sig en elev överlägsen 

de andra och försöker inte bidra till diskussionen. 

Svåra personligheter  

 

Situation 3 Begränsat deltagande  

Under diskussion på redovisningen börjar två studenter att hålla en 

egen diskussion och ignorerar resten av gruppen. 

Brist på motivation  

 

Situation 17 Andra prioriteringar 

Studiemålen hålls till ett minimum. Gruppen har andra viktigare 

aktiviteter. Medlemmar som vill veta mer borde studera för sig själva. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Studien som har genomförts vårterminen 2018 från vecka 9 till och med vecka 14 visar att 

majoriteten av faktorerna som har undersökt ökar angående till vilken grad studenterna 

uppfattar att situationen förekommer på Örebro universitet. Detta sammanfaller med vad Mook 

WNKA. et al. [19], Tipping et al. [14] och de Grave WS. [20] har visat när de undersökte hur 

basgruppsarbetet utvecklas över tid.   

Denna studie har även undersökt till vilken grad studenterna upplever att dessa faktorer 

interfererar med basgruppsarbetet och skillnaderna mellan stadierna skiljer sig inte signifikant.  

Att studenterna uppfattar att situationernas förekomst ökar men inte allvarlighetsgrad visar att 

studenterna upplever fler kritiska incidenter men de kritiska incidenternas påverkan på 

basgruppsarbetet är densamma i stadie 1 som i stadie 4.  

Faktorerna brist på elaboration, brist på interaktion och ojämnt deltagande var märkbart högre 

än de andra faktorerna angående studenters upplevelse av förekomst. Dessa faktorer visar på 

problem med en grupps arbetssätt på processnivån och kan kopplas till Dolmans et al. [17] 

studie som visade att låg motivation, brist på interaktion, brist på sammanhållning och brist på 

elaboration karakteriserar en oproduktiv basgrupp [4]. Detta bidrar till en ineffektiv basgrupp. 

Ett sätt att bemöta dessa problem vore att bryta upp de dysfunktionella grupperna och bilda nya 

grupper så att man får grupper som kommer bättre överens. Då skulle man se en förbättring av 

basgruppsarbetet på process nivå. 

Resultatet i denna studie tyder på att incidenterna ökar med ökande stadier. Det finns anledning 

att tänka sig att när studenter jobbat längre med en basgruppsmetodik så blir de mer erfarna och 

lär sig hantera kritiska incidenter innan de hinner uppstå. På så sätt skulle man uppmäta ett 

mindre antal kritiska incidenter de senare stadierna. Resultatet i denna studie visar på det 

motsatta. En tolkning skulle kunna vara att studenterna inte lär sig hantera incidenterna som 

uppkommer i basgruppsarbetet över åren [20]. 
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De Grave WS. [20] lyfter fram en annan tänkbar förklaring till ökningen av upplevda kritiska 

incidenter i basgruppsarbetet. Han beskriver att det kan bero på att i början av det första året är 

studenterna upptagna med aspekter av att arbeta effektivt i basgrupperna. Detta till skillnad från 

studenter som har mer erfarenhet av att arbeta i basgrupper och därför inte lägger ner mycket 

kraft på att effektivt jobba i basgrupperna. Han fortsätter med att skriva att förstaårs-studenter 

är mer beroende av basgruppsarbetet för sitt lärande till skillnad från äldre studenter som har 

ett mer självständigt lärande.  

I resultatet kunde det ses en ökning i medeltal vad gäller frekvens mellan första och andra stadiet 

för att sedan plana ut till stadie 3 och 4. de Grave WS. [20] beskriver att detta fenomen kan bero 

på att studenter ofta upplever basgruppsarbetet som nytt och spännande det första året men det 

faller av det andra året. 

En tredje teori som de Grave WS. [22] presenterar är att i högre stadier känner studenterna att 

de har mer erfarenhet av gruppdynamiken och noterar brister i motivation eller 

gruppsammanhållning lättare vilket uttrycker sig som ett ökat antal kritiska incidenter i enkäten. 

Teorierna som de Grave WS. [22], [20] presenterar beskriver hur det kan komma sig att 

frekvensen upplevda kritiska incidenter ökar med ökande stadie. 

Resultaten kan även förklaras av att studenterna förväntar sig mer från basgruppen i de högre 

stadierna och därför ger även mindre incidenter högre poäng. Det skulle kunna betyda att även 

om antalet kritiska incidenter minskar med stadienivån mätt på ett objektivt sätt skulle upplevda 

kritiska incidenter kunna öka med stadieindelningen, vilket har mätts i denna enkät.  

Sannolikt spelar en kombination av dessa teorier spelar in bakom resultaten. Men mer forskning 

krävs för att kunna isolera vilken eller vilka faktorer som bidrar till resultatet.  

Resultaten visar också vilka konkreta situationer som upplevs problematiska i basgruppsarbetet. 

Med den informationen kan man utforma åtgärder som minskar frekvensen eller den inverkan 

som de kritiska incidenterna har på basgruppsarbetet.  

En av dessa åtgärder kan vara att utbilda studenter och handledare i hur man hanterar viktiga 

kritiska incidenter som ofta inträffar. På så sätt ger man basgrupperna ett verktyg för att hantera 

de kritiska incidenter som uppkommer. Då skulle antalet kritiska incidenter, och deras inverkan 
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på basgruppsarbetet, förhoppningsvis minska. Detta har också ett värde för den professionella 

utvecklingen och för kommande yrkesliv som läkare [23].  

En minskning av kritiska incidenter skulle leda till en förbättring vad gäller diskussionernas 

djup samt vad gäller gruppens sammanhållning. Dessa faktorer skulle öka gruppens 

produktivitet direkt, samt leda till en ökad motivation vilket konsekvent leder till en ökad 

produktivitet hos gruppen enligt Dolmans et al. modell [17].  

 

5.2 Metoddiskussion 

Enkäten skickades ut till alla studenter som går på läkarprogrammet på Örebro universitet med 

målet att få in så många svar som möjligt och att enkäten skulle nå ut till så många som möjligt. 

För att få in så många svar som möjligt ombads basgruppshandledarna att ta upp ämnet i 

basgruppen för att höja kännedom för projektet bland studenterna. Det skickades även ut två 

påminnelser till studenterna att fylla i enkäten. Detta gav en svarsfrekvens på 33%. Denna låga 

svarsfrekvens sågs inte som ett problem då könsfördelningen var ungefär densamma i både 

enkäten som i populationen.  

614 personer totalt varav 388 (63%) kvinnor var inskrivna på läkarprogrammet i Örebro 

universitet under VT 2018. Antal inkomna svar var 201 varav 136 (68%) var kvinnor. 

Fördelningen mellan könen är snarlika mellan de som går på programmet och de som svarade 

på enkäten vilket styrker att enkäten är representativt för populationen som skulle studeras vad 

gäller könsaspekten.  

För att möjliggöra ytterligare analys av representativiteten hade fler bakgrundsfaktorer kunnat 

efterfrågas i enkäten såsom till exempel ålder eller annan tidigare erfarenhet av grupparbete. 

Ett problem som måste beaktas vid jämförelse mellan stadier är ifall stadierna är jämförbara. 

Då enkätens kommentarfält inte har uppvisat några större skillnader mellan stadierna vad gäller 

attityd för basgruppsarbetet så antogs stadiernas ha samma inställning till att jobba via en PBL 

modell. Det antogs i denna studie att de olika stadierna var jämförbara. Alternativt kan en 
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longitudinell studie genomföras där man följer en klass över läkarprogrammet för att se hur 

deras uppfattning över upplevda kritiska incidenter utvecklas.  

Anledningen till valet att jämföra mellan stadier, och inte mellan år som de Grave WS. [20] 

jämförde, var att på det undersökta utbildningsprogrammet bedömdes stadieindelningen vara 

en relevant indelning då basgruppsarbetets karaktär tydligt förändras mellan stadier. Mellan år 

som ligger inom samma stadie  håller sig basgruppsarbetet relativt lika [10].  

Analysis of variance analysen komplimenterades med en Bonferroni analys till för att kunna se 

mellan vilka stadier det fanns en signifikant skillnad i medeltal. 

Studenterna har självskattat antalet kritiska incidenter och deras allvarlighetsgrad vilket innebär 

att det är deras subjektiva uppfattning om fenomenet som undersökts. Ett annat sätt att 

undersöka omfattningen eller allvarlighetsgraden av kritiska incidenter i basgruppen skulle vara 

att göra en observationsstudie. Till exempel genom att genomföra videoinspelningar av 

basgruppsmöten och därefter analysera antalet kritiska incidenter och kvalitativt bedöma hur 

de kritiska incidenterna påverkar basgruppsarbetet. Då skulle man få en bild av de kritiska 

incidenterna som sker i basgruppen från ett yttre perspektiv. 

 

5.3 Framtida arbete  

Nästa steg kan vara att dela ut enkäten till handledarna för att se hur de uppfattar omfattningen 

av kritiska incidenter.  
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Utvärdering av gruppsessioner  

1-Håller ej med 

5-Håller helt med 

1. Jag har upplevt 
denna situation.  

2. Denna 
situation är ett 
hinder i 
lärandeprocessen.  

Faktor 
siffra 

Situation 1 Den tysta gruppmedlemmen  

Under redovisningen sitter en student med mycket 
anteckningar framför sig men är väldigt tyst och 
bidrar inte till diskussionen. 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 3 

Situation 2 Irrelevant historia  

När studiemålen diskuteras börjar en av studenterna 
berätta en historia. Historien är svagt kopplad till 
studiemålen, men är inte relevant eller intressant för 
övriga studenter.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5 

Situation 3 Begränsat deltagande  

Under diskussion på redovisningen börjar två 
studenter att hålla en egen diskussion och ignorerar 
resten av gruppen.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5 

Situation 4 Förlorat intresset 

Vissa studenter vill inte kunskapsinventera och tycker 
att alla borde kunna kolla upp saker för sig själva. Det 
slutar med att man inte håller en riktig 
kunskapsinventering. 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 6 

Situation 5 Du borde veta detta nu  

Några av de studenterna som inte har pluggat ställer 
frågor under redovisningen. De andra tycker att 
frågan borde vara självklar vid det här laget. 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5 

Situation 6 Läser högt  

Under redovisningen läser en av studenterna högt 
från anteckningar eller böcker.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 2 

Situation 7 Alla studenter har studerat samma 
material  

Alla studenter har läst samma kapitel från en av de 
läroböcker som rekommenderas i litteraturlistan. 
Studiemålen redovisas mycket snabbt och ytligt.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 2 

Situation 8 Vi har ingen aning 

Under kunskapsinventeringen drar gruppen 
slutsatsen att de inte vet något om ämnet och att det 
inte finns någon mening i att kunskapsinventera. Det 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1 
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görs ingen kunskapsinventering och gruppen går 
vidare till att formulera studiemål.  
Situation 9 Lyssna  

Många studenter vill bidra till diskussionen under 
redovisningen. Det är många som pratar men ingen 
som lyssnar. Du kan inte inflika ett ord.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5 

Situation 10 En dominant gruppmedlem  

Under diskussionen vid redovisningen börjar en 
student prata länge om vad han eller hon vet. De andra 
har en fråga eller försöker få något sagt men 
studenten som pratar ger dem ingen uppmärksamhet 
och fortsätter med sin berättelse.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 3 

Situation 11 Jag vet allt  

Vid diskussionen under redovisningen känner sig en 
elev överlägsen de andra och försöker inte bidra till 
diskussionen. 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 4 

Situation 12 Parasiten  

En student är inte förberedd till basgruppen och 
skriver ner vad de andra diskuterar. Han eller hon 
frågar de andra om detaljer eller ber dem att upprepa 
information och frågar var de har hittat 
informationen.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 3 

Situation 13 Handledare, var god förklara  

Redovisningen är inte avslutad. Det finns frågor som 
är obesvarade och gruppen hoppar från det ena ämnet 
till det andra. Gruppen misslyckas med att 
sammanfatta informationen och studiemålen förblir 
olösta. De ber handledaren att fylla i det som saknas.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 2 

Situation 14 Allt är klart  

Redovisningen är kortfattad då man anser att allt är 
glasklart. Gruppen menar att böckerna och 
föreläsningen gav tillräcklig information och man 
behöver inte diskutera ämnet mer.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1 

Situation 15 Oberedd igen  

Än en gång har samma student inte pluggat till 
basgruppen. Han eller hon kommer aldrig förberedd 
till basgrupperna.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 4 

Situation 16 Negativa förväntningar  

Vissa studenter är inte motiverade i början av temat. 
De uppvisar inget intresse överhuvudtaget.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 6 
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Situation 17 Andra prioriteringar 

Studiemålen hålls till ett minimum. Gruppen har 
andra viktigare aktiviteter. Medlemmar som vill veta 
mer borde studera för sig själva.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 6 

Situation 18 Personliga problem  

En elev är väldigt tyst under en basgrupp. När 
gruppen märker detta kommer det fram att studenten 
har personliga problem. 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 4 

Situation 19 Feedback accepteras inte  

En av studenterna kritiseras av de andra för att ha 
dominerat diskussionen. Studenten håller inte alls 
med om kritiken.  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 4 

Situation 20 Tillräckligt djup?  

Diskussionen om studiemålen är inte särskilt 
produktiv och saknar djup. Gruppen är ändå ganska 
nöjd med hur diskussionen går. 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1 

 
 
 

Beskriv andra problematiska situationer i basgrupperna du har upplevt. 
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