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SAMMANFATTNING 
Undersökningens syfte har varit att beskriva, analysera samt kritiskt granska hur PBL upplevs 
bland läkarstudenter på termin 4 och 9 vid Hälsouniversitetet i Linköping samt att göra en 
jämförelse mellan terminerna.  

Studien har en kvantitativ ansats där en gruppenkät delades ut till studenterna på respektive 
termin. Resultaten baseras på faktoranalys kombinerat med deskriptiv statistik, kvalitativ 
meningskoncentrering samt T-test för jämförelse. Resultaten redogör för studenternas 
upplevelser kring PBL och vilka aspekter som främjar och hindrar lärandet i basgrupperna. 
Dessutom redogörs för skillnaderna mellan terminerna och för studenternas förslag till 
verksamhetsförbättring.  

Resultatet visar att studenterna är kritiska till PBL -undervisningen på läkarprogrammet vid 
Hälsouniversitetet och de har en enhetlig syn gällande förbättringsarbetet. Ytterligare 
framkommer det i studien att basgruppsarbetet främjar den individuella inlärningen och att 
deltagarnas motivationsnivå både kan främja och hindra lärandet beroende på om 
motivationen är hög eller låg. Även basgruppshandledaren, genom ett passivt eller aktivt 
handledarskap, påverkar lärandet. Dessutom visar resultatet att det finns skillnader mellan 
studenternas upplevelser av PBL under utbildningens olika faser. Dessa skillnader uttrycks i 
samband med basgruppsarbetet och i samband med basgruppshandledarens roll samt hur 
studenterna prioriterar sina kunskapskällor. 
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1. INLEDNING  

Läkarutbildning i Linköping startades 1986 i samband med att Hälsouniversitetet (HU) 
grundades, och då var den andra läkarutbildningen i Europa som använde problembaserat 
lärande (PBL). Vid Högskoleverkets utvärdering av läkarutbildningarna i Sverige 1997 erhöll 
Linköpings universitet förstaplats och även 2007 fick Hälsouniversitetets läkarutbildning det 
prestigefulla priset ”Framstående utbildningsmiljö” (Linköpings universitet, 2009).  
 
En nyutkommen rapport visar att 95 procent av de nyexaminerade läkarna etablerar sig på 
arbetsmarknaden inom cirka 1 -1,5 år efter examen. Det går väldigt snabbt för läkarutbildade 
jämfört med konstnärligt utbildade, som har svårast att etablera sig och det är överhuvudtaget 
endast 37 procent av dem som kan etablera sig på arbetsmarknaden (Högskoleverket, 2011).  
Enligt prognosen framgår det tydligt att det är en bra investering att utbilda sig till läkare i 
framtiden men vad gör Hälsouniversitetets läkarprogram så framstående? Kan det bero på att 
de använder PBL? I så fall hur upplever studenterna sina studier? 
 
Undervisning med problembaserat lärande växte fram från John Deweys tankar i början av 
1900-talet. Hans teori koncentreras till slagordet ”learning by doing” vilket står i motsats till 
den traditionella pedagogiken (Liedman, 1999). Problembaserat lärande infördes först på 
1970 talet i Kanada och har därefter även etablerat sig i Europa (Pettersen, 2008). Metoden 
har funnits ungefär 30-40 år vilket gör den ny jämfört med den traditionella pedagogiken.  Då 
kan man tänka sig att PBL möjligtvis fortfarande befinner sig i en experimentell fas som 
alltjämt utmanar utbildningssystemet.  
 
Problembaserat lärande är en kombination av studenternas själstyrda lärande och 
gruppdynamiken i basgruppen. Grundsynen i PBL förutsätter att människan har förmåga och 
en vilja att lära sig (Silén, 2004). PBL -lärandet grundas på balans mellan teori och praktik 
genom verklighetsanknutna situationer eller existerande fall och problemlösningsprocesser i 
mindre grupper, där studenterna själva ansvarar för sitt lärande (Silén, 2004). Det är 
komplicerat att besvara frågan om hur lärandet gestaltar sig med denna metod hos den 
enskilda studeranden. Dessutom är det också komplicerat att se relevansen om den här 
undervisningsformen passar för alla och till allt. 
  
Basgruppen är en grundsten i PBL. En basgrupp består av 6-9 studenter och en handledare. 
Denna arbetsform ses av Silén (2004) som lärprocessens hjärta. Allt detta eftersom arbetet i 
basgrupper, betraktas som en dynamisk process vars syfte är att utveckla studenternas 
självkännedom, kompetens till att kunna arbeta i lag, samt att införskaffa redskap för livslångt 
lärande (Silén, 1996). Grupparbetet kan vara nyttigt eftersom man på arbetsplatser ofta arbetar 
i lag men kan också kännas påfrestande om det är påtvingat, därför skulle det kanske vara 
bättre att lägga grupparbetet på frivillig bas? 
 
Jag valde att ur ett studentperspektiv beskriva och analysera lärandet inom PBL eftersom jag 
efter en grundlig genomgång av tidigare forskning såg att forskning inom detta område 
handlade i stort sätt om grupprocesser och om lärande på gruppnivå, inte på individuell nivå.  
Därför anser jag att en undersökning om studentperspektivet skulle kunna bidra till det 
kontinuerliga förbättringsarbetet inom PBL på Hälsouniversitetet i Linköping.  
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva, analysera samt kritiskt granska hur problembaserat 
lärande upplevs på olika terminer på läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet i Linköping.  

Syftet leder till följande frågeställningar: 

1. Hur upplever läkarstudenterna problembaserat lärande? 

2. Vilka aspekter främjar respektive hindrar läkarstudenternas lärande i basgrupper?   

3. Vilka idéer och förslag har läkarstudenterna till förbättring av PBL -undervisning och 
basgruppsverksamheten?  

4. Hur skiljer sig läkarstudenternas uppfattningar om PBL under olika terminer i 
utbildningen? 

1.2  Avgränsningar 

Studien omfattar studenter endast från läkarlinjens termin 4 (T4) och termin 9 (T9) vid 
Hälsouniversitetet i Linköping.   
 
1.3  Centrala begrepp 

Centrala begrepp i denna studie är: problembaserad inlärning, problembaserat lärande, 
basgrupp, basgruppsarbete och självstyrt lärande. 
 
1.3.1 Problembaserad inlärning (PBI) 
Lärandet genom problembaserad inlärning grundar sig på, att ett specifikt problemområde ska 
läras in. Den här formen av inlärning karakteriseras av tillit till varje människas förmåga och 
vilja att lära sig. Problembaserad inlärning utgår från att människan är aktivt involverad i sin 
lärandeprocess och lär sig genom samspel med andra (Silén, 1996).  
 
1.3.2 Problembaserat lärande (PBL) 
PBL är en vedertagen pedagogisk metod som används i utbildningar. Undervisningen utgår 
från verklighetsbaserade situationer som skall lösas.  Studenterna ansvarar själva för att tolka 
och nå lärandemålen. Den grundläggande undervisningsformen i PBL är att arbeta i mindre 
grupper så kallade basgrupper. Andra undervisningsformer finns som exempelvis seminarier, 
föreläsningar för att stödja och utmana studenternas individuella inställning till sitt lärande 
(Silén, 2004).  
 
1.3.3 Basgrupp och basgruppsarbete 
Basgruppen är den grundläggande undervisningsformen i PBL. En basgrupp består av 6-9 
studenter och en handledare. Basgruppen ses inom PBL som lärprocessens hjärta, eftersom 
studenter diskuterar sina tankar och kommer fram till problemlösningen vilket betraktas som 
en bas för lärandet (Silén, 2004).  
 
Basgruppsarbetet utgår från en verklighetsnära fallbeskrivning och arbetet i basgrupper utgör 
basen för lärande med problembaserad inlärning. Arbetet i basgrupper är en dynamisk process 
som innefattar det individuella självstyrda lärandet, det reflekterande arbetet i gruppen, 
återkopplingen mellan gruppmedlemmarna och beslutsfattande om hur man löser det aktuella 
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problemet. Basgruppsarbetets syfte är att utveckla studenternas självkännedom, kompetens till 
att kunna arbeta i lag, samt att införskaffa redskap för livslångt lärande (Silén, 1996). 
 
1.3.4 Självstyrt lärande  
Utgångspunkten i det självstyrda lärandet är att vuxna människor betraktas utifrån att de har 
potential och drivkraft att lära sig. Den som tar initiativet till sitt lärande uppfattar sitt 
kunskapsbehov och finner därför mening i att lära sig. Målet med det självstyrda lärandet är 
att den vuxna människan utvecklar sina färdigheter vid bedömning av sitt eget lärande, genom 
att skaffa sig kunskap på egen hand och vid reflektion med andra (Knowles, 1975). 
 
1.4  Den studerade verksamheten  

Hälsouniversitetet (HU) är den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet som arbetar 
med utbildning och forskning inom medicin, vård och folkhälsa. Hälsouniversitets mål är att 
utbilda kvalificerad personal för professioner inom hälso- och sjukvård. På 
Hälsouniversitetets alla utbildningar betonas studenternas individuella och yrkesmässiga 
utveckling genom regelbunden övning och reflektion kring kommunikation och etiskt 
förhållningssätt. Stor vikt läggs också vid verklighetsanknytning genom att studenterna tidigt 
har patientkontakt (Linköpings universitet, 2011). Björn Bergdahl var en av de första kliniska 
lärarna som konsekvent arbetade för att implementera det problembaserade lärandet 1986 
(Linköpings universitet, 2010). Idag ligger Hälsouniversitetet i frontlinjen när det gäller 
utveckling av pedagogik och PBL -undervisning praktiseras inom samtliga utbildningar. 
Därutöver bygger deras utbildningsprofil på interprofessionellt lärande med fokusering på 
hälsofrämjande synsätt. Syftet med denna pedagogiska metod är att studenterna ska utveckla 
sina yrkesmässiga kompetenser genom ett obundet undersökande och kritiskt tänkande samt 
att öva på samarbete i grupp (Linköpings universitet, 2011). 
 
1.4.1 Läkarprogrammet 

Enligt informationen på läkarprogrammets hemsida omfattar programmet 330 högskolepoäng 
och antagningen sker via högskoleverket. För att komma in på läkarprogrammet krävs det 
utöver grundläggande behörighet även matte D, fysik B, kemi B och biologi B. Efter avslutad 
utbildning får studenterna en läkarexamen men för att få legitimation krävs det också 18 
månaders (AT) allmäntjänstgöring (Linköpings universitet, 2011). Läkarprogrammets syfte är 
enligt beskrivningen att studenterna efter avslutat utbildning skall ha erhållit medicinska 
kunskaper och färdigheter samt personlig och professionell utveckling som läkaryrket kräver 
(Linköpings universitet, 2011). Utifrån arbetsmarknadsprognosen för läkare inom Norden 
uppskattas sysselsättningsläget för läkare vara god, eftersom det sedan 1990-talet råder 
läkarbrist inom flera områden. Den framtida prognosen tyder också på att efterfrågan 
förväntas öka på utbildade läkare fram till 2025 (SNAPS, 2010). Enligt Hälsouniversitetets 
programbeskrivning är det påfrestande, stimulerande och personlighetsutvecklande, att 
studera på läkarutbildningen i Linköping. Man kan läsa om att teori integreras med praktik i 
de olika ämnena inom utbildningens ram. Läkarkandidaten ska ta eget ansvar för sin läsning, 
som baseras framförallt på ett patientfall. För att lärandet skall ske i ett meningsfullt 
sammanhang enligt beskrivningen grundas studierna så tidigt som möjligt, det vill säga redan 
från termin ett på verklighetsnära vårdfall. 

Man kan dessutom få information om att programmets disposition ligger i linje med modern 
pedagogisk forskning. Vetenskaplig hållning, evidensbaserad medicin, professionell 
utveckling och folkhälsa sägs vara exempel på framträdande delar i utbildningsplanen. För att 



4	  

anpassa utbildningen till dagens villkor verkställdes 2004 en modernisering av utbildningen, 
vilket innebar att alla undervisningsmoment och allt undervisningsmaterial granskades och 
därefter genomfördes förbättringar efter behov (Linköpings universitet, 2009).   

Beskrivningen på hemsidan påpekar att karaktäristika drag för programmet är att studenterna 
tidigt får patientkontakt, de gör regelmässiga övningar i kommunikationsfärdigheter, tränar på 
vetenskapliga arbetsformer och lagarbete. Dessutom får studenterna möjlighet att utföra 
verksamhetsförlagd utbildning både på sjukhus och i primärvård. 

I informationen framgår också att ett nyckelelement i PBL -undervisningen är att mindre 
gruppen bildar en så kallad basgrupp, vilken leds av en basgruppshandledare och träffas två 
timmar två gånger per vecka. Basgruppen tar gemensamt ansvar för studiernas målsättning i 
relation till terminens mål. Dessutom ansvarar varje student för sin egen inlärning samt har 
ansvar för att bidra till att gruppens arbete fungerar. Basgruppsarbetet utvärderas regelbundet 
där gruppmedlemmarna tränar sig att ge och ta emot återkoppling samt att själva granska sina 
insatser (Linköpings universitet, 2011). 

1.4.2 Läkarprogrammets uppläggning 

Läkarprogrammet har en grundligt sammanställd studieplan för att den studerande ska erhålla 
goda medicinska kunskaper och färdigheter samt individuell och professionell utveckling som 
krävs i yrkeslivet som läkare. Den första terminen inleds med en programspecifik vecka med 
kursen Hälsa - Etik - Lärande (HEL), som är gemensam för alla grundutbildningar vid 
Hälsouniversitet. Samarbetet mellan samtliga utbildningsprogram förekommer även under 
termin 5 och vid kliniska placeringar. Gemensamt arbete övas under praktik på en 
undervisningsavdelning, som drivs av studenterna med ansvarig personal som handledare. På 
Hälsouniversitetet träffar studenterna patienter redan under den första terminen, detta gäller 
schemalagt besök på en vårdcentral en halv dag varannan vecka under de fyra första 
terminerna. Målsättningen med detta är att lägga grunden för goda 
kommunikationsfärdigheter med patienter och anhöriga, vilket utgör en viktig del i läkarens 
arbete (Linköpings universitet, 2011). 

Läkarprogrammet inkluderar tre stadier; 

Stadium I inkluderar termin 1 och 2 och koncentrerar sig på viktiga begrepp inom 
basvetenskaper relaterat till faktiska situationer. 

Stadium II inkluderar termin 3-5. Här fortsätter studier av basvetenskaper samt sjukdomslära 
och principer för diagnostik och behandling. 

Stadium III inkluderar termin 6-11 och inleds med en hel termin för ett vetenskapligt arbete. 
Resten av stadiet ägnas åt kliniska placeringar under fyra veckor skiftande med teoretiska 
studier under två veckor. Praktik äger rum både på sjukhus och i primärvården. Alla studenter 
ingår i vårdlag och har en läkare som personlig handledare vid de flesta placeringar. Under 
termin 11 finns ett block med akuta verksamheter för att förbereda studenten för AT-
tjänstgöringen. Praktiken är förlagd till landstingen i hela Östergötland (Linköpings 
universitet, 2011). 
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2. TEORETISKT REFERENSRAM   
Här följer en redogörelse för de teorier som kommer att användas för att diskutera och 
analysera enkätsvaren. Stycket inleds med en beskrivning av problembaserat lärande som 
pedagogisk idé och metod, bakomliggande teorier kring lärande, därefter följer en beskrivning 
om att PBL kan se olika ut i utbildningar, samt forskning om studenternas tidigare 
erfarenheter av PBL på Hälsouniversitetet och internationellt.  
 
2.1  PBL som pedagogisk idé och metod  
 
Ideologin om PBL grundar sig på människans förmåga och vilja att lära sig. Denna syn ställer 
en del krav på studenterna (Silén et al., 1989). Metoden problembaserat lärande kommer 
ursprungligen från innovativa initiativ på hälsovetenskapliga program införda på 1970 -talet 
på McMaster University i Kanada. Den grundar sig på självstyrt lärande kombinerad med 
gruppdynamik. Den är inte oföränderlig, och den är olika på olika ställen även inom samma 
utbildningskontext. PBL blev intressant genom att den tar hänsyn till hur studenterna lär sig 
och samtidigt på grund av att den ständigt ökade kunskapsmängden inte kan inkluderas i ett 
enda utbildningsprogram. Metoden utgör grunden för att människan skall kunna lära sig 
snabbt, effektivt och självständigt. Därför kan detta tillvägagångssätt också betraktas som ett 
svar på stora förändringar i professioner (Boud & Feletti, 1997).  
 
Enligt Engel (1997) sammanfaller PBL -metoden med principer för vuxenlärande och 
metoden har två allmänna mål. Delvis att hjälpa studenterna nå sina mål och genom detta 
skapa och öka kompetensen som är och blir viktig i deras professionella arbete. Den andra är 
att använda PBL -lärande som metod eftersom det är önskvärt att understödja effektivt 
vuxenlärande (ibid.). Silén (2004) menar att det allmänna målet med PBL är att göra 
studenten flygfärdig för sitt yrke, ge beredskap för att kunna arbeta i grupp och avsiktligt 
kunna styra sitt lärande. 
 
Barrows (1980) var professor i neurologi och var intresserad av utbildningsvetenskapliga 
frågor framförallt inom medicinsk utbildning. Han utvecklade PBL - läroplanen från mitten av 
sextiotalet i syfte att identifiera brister i studenternas egna resurser och förståelse och för att 
främja kompetensen för livslångt lärande. 
 
Egidius (1999) menar att studenterna genom problembaserat lärande får möjligheten att få 
kunskap om hur de utvecklas, vilket också lägger grunden till intresset för kontinuerligt 
lärande. Egidius hävdar att i vår tid sker en kunskapsexplosion, vilket fäster 
uppmärksamheten på att kunskap inte är oföränderlig. Dess framväxande förändringar medför 
ett krav på individen att vara beredd på att kontinuerligt förnya sina kunskaper och 
vidareutveckla sig (ibid.). 
 
På så sätt kan resultatet med PBL inte betraktats som en slutprodukt menar Silén et al. (1989) 
utan mer som en början till ett intresse för livslångt lärande för att vara i handlingsberedskap i 
samband med förändringar i yrkesutövningen. 
 
Synen på inlärning i PBL baseras på att människan lär sig i samspel med sin omgivning där 
hela individen är involverad i sin inlärningsprocess. Lärande sker genom konkreta 
erfarenheter och kräver reflektion med andra påpekar Silén et al. (1989) på Deweys slagord 
”learning by doing”.  
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Barrows och Tamblyn (1980) menar också att det är en grundförutsättning av mänsklig 
tillvaro att lära sig utifrån en problemsituation, eftersom man möter problem varje dag och 
dessa bidrar till vårt lärande. Utan tvekan är PBL en grundläggande mänsklig lärandeprocess 
menar Barrows (1980) som sedan urminnens tider bidragit till människans överlevnad. PBL är 
ett lärande som utgår från en arbetsprocess mot förståelse eller lösning av ett problem och 
därför betraktas problemlösning som central i problembaserat lärande. Metoden är därför både 
studentcentrerad och problembaserad (Barrows & Tamblyn, 1980). 
 
Kunskapssynen i PBL innebär att den studerande ska skaffa sig en meningsfull helhet av olika 
delar i tillvaron. Kunskap betraktas som ökad självständighet och beredskap att agera i 
verkligheten. Sammantaget är grundkomponenterna i PBL enligt Silén et al.(1989): 
 

• Problemlösning, vilket bildar basen för lärandeprocessen 

• Självstyrd inlärning, vilket innebär den studerandes eget ansvar och aktivitet i sin 
lärandeprocess 

• Arbetet i grupp, vilket betraktas som hjärtat i inlärningsprocessen (ibid.). 

Enligt Barrows och Tamblyn (1980) är PBL en strukturerad inställning till lärande och 
skräddarsydd för medicinsk utbildning. Denna syn baseras på att lärande på det här sättet i 
medicinsk utbildning, är mycket stimulerande eftersom man arbetar med problem som uppstår 
i ens framtida arbete och en förmåga lärs ut som studenterna kommer att ha nytta av i sina 
yrkesliv. Samtidigt menar Barrows och Tamblyn (1980) att lärande kring olika 
patientproblem utvecklar studenten att se relevansen i materialet som ska läras in med särskilt 
avseende på basvetenskapliga informationer i kliniskt sammanhang relaterade till problem. 
Vidare menar de att informationen och kunskapen i samband med problemlösningsprocessen 
gör det lättare att minnas samt att studenter som arbetar med ett okänt problem utvecklar sin 
diagnostiska förmåga och kliniska argumentationsförmåga. 

Tamblyn (1980) hävdar att det effektivaste sättet i medicinsk utbildning är problembaserat 
lärande och studentcentrerad inlärning för att utveckla lärandeförmågan, kunskap och 
argumentationsförmågan hos den studerande. 

Woods (1995) menar att en fördel med PBL är att människor motiveras genom att få och lösa 
ett problem eftersom lärande på det här sättet leder till förståelse. Han menar även att de 
studerande genom en problemlösning får små portioner av olika ämneskunskaper och 
därigenom ser hur de olika ämnena hänger ihop vilket är mycket fördelaktig. 

Ett flertal utvärderingsstudier visade på att läkare som läst på utbildningsprogram med PBL 
uppvisade högre kunskapsnivå även några år efter avslutat utbildning. Segerstad, Karlsson & 
Tebelius (2007) menar att det beror på att studenter lär sig i ett sammanhang med PBL och det 
gör att de minns bättre.  

Målet med medicinsk utbildning är att den färdigutbildade läkaren ska vara i stånd att 
diagnostisera och ta hand om patienter med medicinska problem på ett effektivt och 
humanistiskt sätt. PBL -metoden inom medicinsk utbildning kännetecknas av att studenterna 
får ett patientproblem eller ett hälsoproblem som stimulans för lärande inom de områden som 
är lämpliga för utbildningens mål och lärmetoden har två specifika mål. Den ena är att de 
studerande skall ta till sig en integrerad kunskapsbas relaterad till problemen. Den andra är att 
samtidigt utveckla tillämpningen av studentens problemlösningsförmåga (Barrows & 
Tamblyn, 1980). 
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Även Dolman och Smidth (1994)  menar att problembaserat lärande är ett bra pedagogiskt 
verktyg i medicinska utbildningar, eftersom den utvecklar färdigheter för självstyrt lärande. 
Dessutom betraktas metoden uppmuntrande genom att den konfronterar studenter med  
yrkesproblem. Dock menar Barrows & Tamblyn (1980)  att det finns både för -och nackdelar 
med PBL. 
 
2.1.1 Nackdelar och kritiska element med PBL 

Enligt Barrows och Tamblyn (1980) hänger framgång med PBL mycket på studenternas 
självdisciplin och kräver ett aktivt självständigt lärande vilket kan betraktas som en nackdel i 
PBL. Dessutom måste lärarna och handledarna måste ha pedagogisk kunskap om PBL-
undervisning för att kunna vägleda studenter i lärprocessen samt att metoden kräver mycket 
resurser i form av utbildade. Vidare menar författarna att metoden lyfter fram 
problemlösningsförmågan men inte samlande av faktakunskaper, samt att PBL inte 
underlättar att lyckas på examen vilka oftast är baserade på memorerade faktakunskaper 
(ibid.). 

Enligt Woods (1995) är en nackdel med PBL exempelvis, att människor är vana att läsa 
kurser ämnesvis och därför uppfattas PBL lärandet omständigt och den studerande upplever 
att denne inte har skaffat sig tillräckligt med kunskaper. Vidare beskriver Schwartz, Mennin 
och Webb (2001) att omotiverade studenter kan orsaka problem i basgruppsarbetet och göra 
basgruppen dysfunktionell. 

2.1.2 Problembaserad inlärning  
Problemlösningsprocessen är central i problembaserad inlärning som baseras på 
verklighetsnära fall (Silén et al., 1989). Utgångspunkten baseras på en kombination av 
problembearbetning och självstyrd inlärning. Människosynen i metoden förutsätter att den 
studerande är positivt inställd till inlärning och har en undersökande attityd (Silén, Normann 
& Sandén, 1989). Ett grundantagande i metoden är att den studerande söker sin förståelse och 
mening i sitt lärande genom samspel med sin omgivning (Silén, 1996). Enligt Laurrilard 
(2000) kräver problemlösningen att man omsätter sina kunskaper i nya situationer och på 
detta sätt prövar man och stärker sin förståelse.  
 
Sammantaget är utgångspunkten i PBI att människans lärande består av interaktion mellan de 
intellektuella, emotionella, psykomotoriska och sociala processerna. Grundsynen innebär 
också att kunskap ständig korrigeras och förändras och därför anses det viktigt att människan 
måste kunna styra sitt eget lärande (Silén, 1996). Även Illeris (2007) hävdar att i lärandet är 
problembearbetningsprocesser knutna till direkta situationer, där människor bygger sitt 
lärande på de resurser som de innehar med hjälp av reflektionsmöjligheter med andra. Denna 
sorts lärande medför varaktiga förändringar hos individen där erfarenheter ombildas till 
kunskap och knyts till människans kognitiva processer (ibid.). 
 
2.1.3 Arbete i grupp   
PBL innebär inte bara arbete i små grupper utan omfattar även seminarier, fältstudier, praktik 
och föreläsningar (Silén, 2004). Men den grundläggande arbetsformen i PBL är så kallat 
basgruppsarbete. En basgrupp består av ungefär 5-8 studenter, eftersom det i en liten grupp 
möjliggörs ett fruktbart och tryggt kunskapsutbyte mellan gruppmedlemmarna (Silén, 
Normann & Sandén, 1989).  Enligt Silén et al. (1989) är ett mål med grupparbetet att utveckla 
studenternas kompetens för lag och samarbete inför yrkesutövningen. Detta sker genom att 
grupparbetet ger studenterna möjlighet att se relevansen i det som studeras samt att 
grupparbetet är ett värdefullt redskap i inlärningen eftersom det också ger möjlighet till att 
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bedöma sin egen kunskapsnivå. På så sätt kan gruppen betraktas som ett hjälpmedel för den 
enskildes inlärning menar Silén et al. (1989).  
 
Problemlösningsprocessen/lärande i basgruppen har sju steg i basgruppen vid PBL - 
undervisning. Vid första tillfället presenteras en verklighetsanknuten situation som kräver 
åtgärd. I nästa steg klargör gruppmedlemmar svåra termer och begrepp inom problemområdet. 
Sedan associerar gruppen fritt kring ämnet och efteråt värderas gruppens kunskap om 
problemet. Dessutom sker en avgränsning med tanke på mål som ska uppnås. Sedan 
preciserar alla gruppmedlemmar sitt kunskapsbehov och skaffar sig kunskap på egen hand.  
Vid andra basgruppstillfället löser gruppen problemet gemensamt med hjälp av den 
nyförvärvade kunskapen. Arbetet avslutas med en utvärdering av basgruppens och 
handledarens arbete (Hård af Segerstad, Helgersson, Ringborg & Svedin 1997).  Faserna 
överlappar varandra (Silén, 2004).  
 
2.1.4 Handledarfunktionen i PBL  
För att kunna handleda studenter i PBL är det viktigt att handledaren har kunskap om 
utbildningens mål rörande det aktuella handledningstillfället (Silén, 2004).  

Beroende på hur PBL tolkas kan handledarens funktioner variera mellan olika utbildningar. 
Barrows tankar har haft stort betydelse för handledarens funktion i PBL -undervisningen och 
han betraktas som en förgrundsfigur inom PBL. Enligt Barrows (1988) ska handledare i 
basgruppen fungera som en underlättare, det vill säga underlättare som arbetar för att utveckla 
studenternas tänkande, autonoma lärande och förmågan att lösa problem. Barrows pekar ut 
det metakognitiva området som en av handledarens viktigaste funktion vid problembaserat 
lärande. Att utveckla studenternas metakognitiva förmåga innebär att studenten ska tänka och 
reflektera över det aktuella problemområdet, tänka på hur man tänker och varför. Utöver detta 
är handledares uppgift att se till att lärprocessen går framåt genom problemlösningsprocessens 
olika steg. Vidare ska handledaren utmana studenternas insikter i att skaffa sig djupgående 
kunskaper kring problemområdet, se till att samtliga studerande aktivt deltar i grupparbetet 
samt underlätta problembearbetningen (ibid.). 

Med begreppet basgruppshandledare menas den individ som hjälper basgruppen att utveckla 
sina styrkor att lära på olika sätt. Handledaren i PBL ska minimera sin egen roll och låta 
gruppmedlemmarna handleda varandra. På det här sättet tydliggör handledaren att denne inte 
ska undervisa. Handledaren ska istället skapa ett förtroendefullt arbetsklimat, stimulera 
kreativ samverkan, ge utrymme för studenterna, och bevara sin roll som kompetent auktoritet. 
Handledarens uppgift innebär att utveckla den studerandes tankeförmåga, självständiga 
lärande och kompetens till problemlösning genom att fungera som en ”facilitator” det vill 
säga underlättare (Hård af Segerstad et al., 1997).   
 
Egidius (1999) preciserar basgruppshandledarens funktion som att summera fakta vid behov 
och hjälpa gruppen att bedöma diskussionen om det ställda problemområdet är relevant eller 
inte. Detta genom att ställa frågor till gruppmedlemmarna när det behövs. Handledaren ska 
inte förse studenter med kunskap utan bara ställa frågor och lyssna på gruppens resonemang 
samt hjälpa gruppen till att precisera och begränsa fakta för lösningen av det aktuella 
problemområdet (ibid.). 
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2.2 Bakomliggande teorier kring lärande  
 
2.2.1 Självstyrt lärande  
Självstyrt lärande är en grundläggande förutsättning i PBL. Kravet på studenterna att 
konstruera sin egen kunskap på egen hand har med studentens metakognitiva kompetens att 
göra, vilket handlar om den enskildes förmåga att reflektera över sina egna kunskaper, 
lärprocesser och studietekniker (Pettersen, 2008). 
  
Knowles (1970, 1975a) beskriver att självstyrt lärande är en motpol till lärandestyrt lärande. 
Knowles knyter samman det självstyrda lärandet med att vara vuxen och menar att en vuxen 
människa som läser har förmåga att själv styra sin inlärning, därför kan utbildningen sätta 
fokus på den studerande vuxna individen. Det kallas även för ”andragogi” och handlar om hur 
vuxna individer lär sig.  Enligt Knowles (1970, 1975a) medför samhällsutvecklingen ett ökat 
behov av livslångt lärande och därigenom blir skickligheten att själv styra sitt lärande mer och 
mer betydelsefullt.  
 
Enligt Knowles (1975) är den viktigaste utgångspunkten i vuxnas lärande att individen känner 
sitt eget behov av att lära sig, tar eget initiativ, värderar sina egna studiestrategier och 
utvärderar sig själv i sin egen lärandeprocess. Lärandet sker genom ömsesidigt stöd mellan de 
studerande och med stöd av läraren. Genom självstyrt lärande lär sig människor på egen hand 
att lösa olika problem och stimulansen till lärande utgörs av motivationen eftersom vuxna 
människor tar eget initiativ att lära sig utifrån sitt eget intresse. Därför blir, enligt Knowles 
(1975), deras kunskapsnivå högre än hos personer vid lärarstyrt lärande. ”Andragogin” 
förutsätter att den studerande är inre motiverad på grund av sin självuppskattning och sin 
drivkraft att nå något av sin egen vilja, öka sina kunskaper och behovet att lära sig något nytt. 
Detta medför att den studerande individen finner mening i sitt lärande. 
 
2.2.2 Problembearbetning och metakognition  
Lärande och reflektion har en grundläggande betydelse i problembaserat lärande. Enligt Illeris 
(2007) refererar ordet lärande till konsekvenserna av lärprocesserna hos den enskilda 
individen. Illeris (2007) hänvisar till att ordet reflektion har två betydelser. Den ena är 
eftertanke, vilket innebär att individen reflekterar över en problematik. Den andra betydelsen 
är spegling, som innebär att människan visar en spegelbild av sin förståelse. Reflektion som 
eftertanke är alltid en sorts problemlösning och även en sorts lärandeprocess, eftersom det 
kräver bearbetning av problemområdet, som i sin tur ger en fördjupad placering av den 
nyskapade kunskapen (ibid).  
 
Reflektion kan förekomma individuellt (självreflektion) eller i grupp. Glynn, Greenhalg & 
Macfarlane (2005) preciserar innebörden av reflektion när det sker i en grupp, då det 
innefattar diskussionen kring ämnet, ifrågasättandet, utvärderingen och den individuella 
självreflektionen och samtidigt knyts teorin till praktiken. 
 
När det gäller sambandet mellan teori och praktik för inlärning vidareutvecklade Schön 
(1983) begreppet reflektion.  Han skiljer mellan två sorters reflektion gällande inlärning för 
yrkesmässig kvalifikation. Den ena är ”reflection on action” som handlar om hur man kan 
klarlägga och förstå ett problemområde man behöver lösa. Där skaffar man sig först 
information om det aktuella fallet och försöker finna det typiska och sedan söker man efter 
den allmänna kunskapen för att hitta lösningen. Den andra sorten är ” reflection in action” 
vilket handlar om hur man hanterar sambandet mellan praktisk användning och teori. Det 
innebär att man stämmer av sin förståelse av problemet och vad som behövs göras. Denna 
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sorts reflektion har en utvärderande karaktär som kan leda till en förståelse där man inser att 
det krävs att samla in mer kunskap om problemet för att kunna lösa det (ibid.). Reflektion har 
en nyckelroll när det gäller problemlösning i vuxenlärande. 
 
Som fortsättning inom ämnet reflektion, skriver Forslund (1995) om utveckling av 
professionell kompetens där han beskriver bland annat professionella processer som enligt 
honom handlar om problemlösningsförmågan. Det vill säga skickligheten att kunna hantera 
sambandet mellan den praktiska användningen och teorin om det man har lärt sig, samt 
förmågan att kunna inhämta nya kunskaper, bedöma och utveckla sin egen aktivitet. Forslund 
(1995) ser problemlösningsprocessen som en central aktivitet i utbildningar av professionella 
auktoriteter. 
 
2.2.3 Konstruktion av kunskap – lärandets situerade natur  
Gällande problembaserat lärande bildar basgruppsarbetet den sociala dimensionen i lärandet, 
där fokus ligger på hur studenter speglar varandras förståelse (Uhlin, 2002). Metodens 
grundtankar innebär att den studerande blir medveten om sig själv med hjälp av omgivningens 
bekräftelse eller motsägelse (Silén, 1996). 
 
Illeris (2007) menar också att lärande är situerat på grund av att lärosituationen utgör en del 
av lärandet och lärandet ses då som en omedelbar upplevelse. Lärandets sociala system är 
knutet till gemenskap, praxis och meningsskapande. Samspelets situation är direkt inriktat 
mot individens tillägnelseprocess. Därför ses lärandets interaktiva dimension som avgörande 
för att individen ska kunna bilda sin förståelse och kunskap. Genom interaktion påverkar nya 
impulser individens uppfattning och involveras i problembearbetningsprocessen (ibid.).   
 
Säljö (2000) framhäver att en grundläggande sociokulturell mänsklig sed är att människor 
agerar medvetet eller omedvetet utifrån hur man uppfattar omgivningens krav på en. Det vill 
säga situationen påverkar individen hur denne ska agera och varje situation har en egen social 
ram. Lärandets situerade natur handlar om erfarenhetsutbytet mellan människor i en viss 
situation som man sedan kan använda sig av i andra situationer i livet (ibid.).  
 
Abrandt Dahlgren och Carlsson (2009) beskriver konstruktivismens inställning till lärande, att 
lärande sker genom kunskapsöverföring mellan människor och därifrån konstruerar varje 
individ själv sin egen kunskap.  Detta sker genom att människor genom samtal och 
erfarenhetsbyte skaffar sig nya kunskaper som utgör en ny förståelse jämfört med ens tidigare 
kunskaper. Denna jämförelse av kunskap eller mätningar betraktas såsom kontroll av 
vetskapen och som stöd för att lära sig för studerande i samma grupp, dock betonas individens 
aktiva roll i det egna lärandet (ibid.). 
 
Bråten (1988) skriver med hänvisning till Vygotskij, att samarbete och 
informationsöverföring sker genom kommunikation i inlärningsprocessen mellan deltagarna. 
Vygotskij menar vidare att detta är en mycket effektiv undervisningsstrategi eftersom språk, 
tänkande och betydelsetolkning har central betydelse i den samspelsorienterade inställningen 
till lärande (ibid.). Precis som Uhlin (2002) påpekar att interaktioner i basgruppen skapar 
delaktighet och att gruppmedlemmarna samtidigt får en klar blick om sig själva, om andra, 
om lärostoffet och inramningarna för lärandet (ibid.).    
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2.2.4 Motivation och djupinlärning  
Enligt Boud och Feletti (1997) har PBL vuxit fram eftersom den ständigt ökade 
kunskapsmängden inte kan inkluderas i ett enda utbildningsprogram.  PBL förbereder 
människan att kunna lära sig snabbt, effektivt och självständigt vilket tillfredsställer de snabba 
förändringar i samhället.  
 
I dagens samhälle tolkas lärande och utbildning som en av de viktigaste förutsättningarna för 
att nå bättre livskvalitet både individuellt och på samhällsnivå (Säljö, 2000). Därför förväntas 
att man utbildar sig av eget intresse och viljan av att kunna något är sammankopplad med 
djupinlärning (Marton & Säljö, 2000). Universitetsstudier kräver ett djupinriktat inlärningssätt 
genom att individen skall skapa egen kunskap och förståelse genom ett aktivt förhållningssätt 
i sin lärandeprocess (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 2005), eftersom motivet för 
människor att lära sig samtidigt är ett behov och en nödvändighet för att klara av sitt liv. Det 
är oftast omvärlden som signalerar till människor att de saknar den kunskap som krävs för att 
klara av vissa situationer i livet. Människors vilja till att bemästra situationer man ställs inför 
tolkas meningsfullt och har en psykologisk och en social omfattning eftersom meningsfullhet 
hänger ihop med nya möjligheter att kunna använda den nya kunskapen (Hård af Segerstad, 
Klasson & Tebelius, 2007). 
 
2.3  PBL kan se olika ut i olika utbildningar  
 
PBL -läroplanerna kan variera beroende på institution och kontext men det finns några 
karakteristiska grunddrag oavsett användning (Egidius, 1999). Den ena är att studenternas 
lärande är centralt och att studenterna förväntas ta eget ansvar i sitt lärande genom självstyrt 
lärande. Det andra är att självstyrt lärande kombineras med grupparbete i så kallade 
basgrupper där lärandet är baserat på problemlösning av verkliga problem (ibid.).  
 
Abrandt Dahlgren, Hult, Hård af Segerstad och Johansson (2001) anser att PBL inte innebär 
detsamma i olika utbildningar. Metoden är flexibel och kan formas efter behov inom de olika 
akademiska miljöerna beroende på tradition och perspektiv på lärande i den aktuella 
verksamheten. Exempelvis jämförde Abrant Dahlgren, Hult, Hård af Segerstad och Johansson 
i sin studie (2005) ett klassiskt ingenjörsutbildningsprogram med psykologprogrammet som 
använde PBL. Det visade sig att i de klassiska undervisningsformerna har man framförallt 
akademiskt fokus det vill säga fokus på teoretiska kunskaper och yrkesfokuset 
(kontextualisering) kommer först mot slutet av utbildningen. I PBL sker kontextualiseringen 
redan från början och Abrandt Dahlgren et al., (2005) betonar att PBL är mer än bara en 
metod, eftersom den utbildar studenterna till att kunna agera som professionella. Detta synsätt 
bekräftas även i Axelssons (2008) studie om att människors identitet formas genom 
utbildning, exempelvis aktualiseras läkarstundernas identifikation med läkarrollen när 
självständighet, ansvar och beslutsfattande sätts på prov.   
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2.4 Studier kring studenters uppfattningar om PBL 

2.4.1 Exempel; Hälsouniversitetet, Linköpings universitet 

Silén (1996) undersökte handledarfunktionen i problembaserat lärande och bland annat hur 
handledarna uppfattats av studenterna angående deras inlärning i basgrupperna. Hennes 
undersökning omfattade studenter från olika program på Hälsouniversitetet.  
 
Siléns (1996) resultat visade att de flesta av de tillfrågade studenter uppfattade det 
problembaserade lärandet som ett bra sätt att lära sig med, samt att deras basgrupper och 
basgruppshandledare fungerar bra. Studenterna uppfattade handledaren som en underlättare i 
lärandet eftersom denne upplevdes av många som en resursperson i basgruppen. Den här 
uppfattningen baserade studenterna på att handledaren bidrog till basgruppsarbetet med 
kunskap, förklaring, information och tips samt att handledaren var involverad i 
basgruppsarbetet och lyhörd för studenternas behov. I undersökningen framkom också de 
faktorer som hindrar studenternas lärande i basgrupperna, exempelvis om handledaren tog 
över diskussionen, undervisade eller hade ett passivt förhållningsätt till gruppens arbete. 
Ungefär hälften av studenterna instämde att handledarnas beteende överensstämmer med det 
som efterfrågas i problembaserat lärande (ibid).   
 
I Siléns (2000) avhandling undersöktes hur studenter upplever och prioriterar vad som är 
viktigt med PBL. Undersökningen fokuserade sig på sjuksköterskeutbildningen vid 
Hälsouniversitetet i Linköping. 
 
Majoriteten av studenterna upplevde PBL som ett givande och roligt sätt att lära sig på fast 
inte helt oproblematiskt. Denna uppfattning grundar studenterna framförallt på 
förväntningarna om att de ska kunna välja och bedöma relevansen själva av den egna valda 
studielitteraturen.  
 
Föreläsningar betraktas som en viktig källa till lärande eftersom studenterna menar att den 
anger riktningen om vad som är viktigt att kunna. Vidare beskrivs i studien att studenterna 
betraktar basgruppsarbetet som ett centralt verktyg i PBL rörande deras individuella lärande, 
eftersom de i basgruppen gemensamt bearbetar och konstruerar sina kunskaper med hjälp av 
varandra.   
 
Studenterna anser att praktikplatsen också är en mycket betydelsefull kunskapskälla till 
inlärning eftersom de där skaffar sig konkreta erfarenheter om de har lärt sig tillräckligt 
mycket eller inte. Dessutom anses praktikplatsen också vara den lärmiljö som ger den mest 
tydliga återkopplingen. Återkoppling har en central betydelse i PBL eftersom studenter 
kontinuerligt vill få bekräftelse på sina ansträngningar. Därför är basgruppen också av lika 
stor vikt då det ges möjlighet att ge och få återkoppling både från varandra och från 
handledaren menar Silén. 
  
I analysen sägs det att ta eget ansvar för sina studier skapar stor osäkerhet i början. Att själv 
söka svar och ta ställning till frågor vad man ska lära sig upplevs som mest utmanande. Det är 
mycket svårt att bedöma sitt eget lärande och i det enskilda lärandet, framkommer också ett 
beroendeförhållande till undervisningssituationen, eftersom samspelet mellan studenterna ger 
stimulans till eget initiativ och självständighet (ibid.).   
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2.4.2 Exempel; Internationella studier 

I en pilotstudie undersöktes tredje årets läkarstudenter från Lagos State University College of 
Medicine i Nigeria. I studien jämfördes PBL med traditionell undervisning med hjälp av en 
enkätstudie. Enligt resultatet tyckte studenterna att PBL var ett roligare sätt att lära sig med 
och ett bättre sätt att nå inlärningsmålen. Dessutom menade studenterna att med PBL 
utvecklades deras sociala kompetens och kritiska tänkande. PBL visade sig vara mer 
framgångsrik än traditionell undervisning och den enda nackdelen med PBL ansågs vara att 
den är mycket tidskrävande (Salu, Arahan & Aina, 2010). Liknande resultat fann exempelvis 
Senevirante, Samarasekra, Karunathilake & Ponnamperumma (2001) på Colombos 
medicinska fakultet i Sri Lanka.  Där undersöktes också tredje årets läkarstudenters 
uppfattning med hjälp av en enkätstudie. Enligt resultatet upplevde 57 procent att PBL hjälpt 
dem att förbättra sina kommunikationsfärdigheter och enligt 52 procent hjälpte metoden att 
förbättra deras problemlösningsfärdigheter. Den enda nackdelen ansågs vara att det är 
tidskrävande och endast 46 procent var nöjda med kollegornas medverkan i basgruppen. 
Sammantaget var det 76 procent som ansåg att PBL kan genomföras bättre (ibid.).  
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3. METOD 
Här nedan följer en presentation av mitt tillvägagångssätt i detta arbete. 
 
3.1 Metodologiska utgångspunkter  
 
Mitt val att genomföra denna studie grundar sig på att jag efter en litteraturgenomgång om 
PBL såg att studentperspektivet på lärande är sporadiskt studerat. Detta väckte min 
nyfikenhet. Enligt en ny rapport från Högskoleverket etableras läkare snabbast på 
arbetsmarknaden jämfört med andra utbildningar vilket gjorde mig ännu mer intresserad. För 
att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar om läkarstudenternas upplevelse kring 
PBL på Hälsouniversitetet ansåg jag att en kvantitativ mätning för att beskriva jämföra och 
för att ge en generell bild av hur PBL upplevs på Hälsouniversitetet kan vara ett bra 
tillvägagångssätt. Enligt Bryman (2002) ger den kvantitativa metoden en högre precision 
eftersom man med mätningens hjälp även kan redogöra för små skillnader mellan de 
studerade variablerna dessutom är den kvantitativa metoden intresserad av studiens 
generaliserbarhet. Följaktligen utförs studien med kvantitativ ansats där jag med attitydskala 
mäter studenternas åsikter kring PBL som används som lärandeteori på Hälsouniversitetet för 
att beskriva och försöka generalisera resultatet.  
 
Den kvantitativa arbetsgången innebär ett deduktivt arbetssätt vilket enligt Patel och Davidson 
(2003) kännetecknas av att man drar slutsatser ur redan existerande teorier och tolkar 
undersökningsresultaten relaterade till dessa. Därför läste jag först teorierna och utformade 
enkäten därefter för att genomföra studien. Enligt Bryman (2002) skall forskaren vara 
objektiv under forskningsarbetet vilket innebär för mig att jag inte lägger in mina personliga 
åsikter i forskningsarbetet utan använder mig av en praktisk medvetenhet under arbetets gång 
för att utesluta att studien påverkas av de egna uppfattningarna.  
 
Underlaget utgörs av data från en enkätundersökning som delades ut till 
undersökningsgrupper bland läkarstudenter på termin 4 och 9 vid Hälsouniversitetet i 
Linköping. Enligt Trost (2007) är enkäten ett bra verktyg för att mäta människors åsikter.  I 
dataanalysen används statistikprogrammet SPSS. Enligt Patel och Davidson (2003) är den 
deskriptiva statistiken lämpad för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade 
utgångsmaterialet och på detta sätt klarlägga forskningsproblemet.  

3.2 Urval och population    

Populationen i denna studie utgörs av alla studenter på läkarprogrammet vid Linköpings 
universitet. Ur denna population har ett urval gjorts av två olika terminer, termin 4 och termin 
9.  Sammanlagt rör det sig om145 individer och enligt terminssekreterarna är det på 
respektive termin femtionio studenter på termin 9 och åttiosex studenter på termin 4. Valet av 
läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet grundar sig på att programmet fick priset för 
framstående utbildningsmiljö och är ett av de äldsta programmen i Europa som arbetar enligt 
PBL -metoden. Läkarprogrammet omfattar 11 terminer men termin 10 och 11 är förlagda på 
praktikplatsbaserad utbildning i hela Östergötland vilket omöjliggör att studera dessa 
terminer. Terminerna i början av utbildningen har jag valt bort på grund av att jag anser att de 
inte skulle kunna ge mig konstruktiva svar i undersökningen eftersom de inte är helt bekanta 
med PBL-metoden. Även Pettersen (2008) beskriver att nybörjarstudenter har ett visst 
kognitivt handikapp eftersom de ska träna upp sin förmåga att lära sig med PBL -metoden. 
Därför grundade jag mitt stickprov och avgränsning på termin 4 och 9. Termin 4 ligger i 
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stadium 2 och är ungefär i mitten av den schemalagda utbildningen och termin 9 ligger på 
slutet av den.  
 
Studenterna på termin fyra har en sammanfattad bild av hur basgruppen fungerar i prekliniskt 
sammanhang medan studenterna på termin 9 har en helhetsbild av hur basgruppen fungerar 
både i prekliniskt och kliniskt sammanhang det vill säga de har helhetsbilden. Jag anser att de 
valda terminerna är lämpliga för att ge mig konstruktiva svar eftersom de är tillräckligt 
erfarna med PBL - metoden. 
 
Studien omfattar en totalundersökning av de utvalda terminerna av alla närvarande vid 
tillfället enkäten delas ut. En totalundersökning innebär enligt Trost (2007) att man egentligen 
inte gör något urval utan bestämmer populationen och frågar alla inom denna ram. 
Således baseras urvalet på val av program och terminer. 
 
3.3 Enkätkonstruktion 
 
Ett av utgångslägena var att samla in en stor mängd empiri från många respondenter som 
befinner sig inom mitt problemområde. Enligt Trost (2007) är den bäst lämpade 
datainsamlingsmetoden att utforma en enkät (se bilaga1) för att samla in en stor kvantitet av 
empiri under relativt kort tid. 
 
Frågeformuläret utformades systematiskt efter läsning av relevanta teorier som var tänkta att 
användas. Formuläret skapades med fasta svarsalternativ och strukturen är standardiserad och 
därigenom begränsades respondenternas svarsutrymme i enighet med Patel och Davidsons 
(2003) rekommendationer vid användning av enkäter i kvantitativa studier. Enligt Trost 
(2007) innebär strukturering att formulären har fasta svarsalternativ medan standardisering 
innebär att det är likadant för alla, vilket är önskvärt för att kunna dra slutsatser om 
populationen och möjliggöra jämförelser. 
 
Enkäten konstruerades med en femgradig Likertskala med fem fasta svarsalternativ, vilket 
enligt Patel och Davidson är (2003) mest lämpat för att mäta människors synsätt. Dessutom 
menar Bryman (2002) att det finns fördelar med slutna frågor, eftersom de ökar 
jämförbarheten i svaren. Vid varje påstående hade jag undersökningens syfte, frågeställningar 
och teorier i åtanke för att enkäten skulle bli heltäckande. Jag var uppmärksam på att varje 
påstående menade en sak, utformades med enkelt språkbruk, utan negationer, utan 
värdeladdade ord för att minimera risken för missförstånd (Trost, 2007). Allt detta gjordes i 
enlighet med Trost (2007) rekommendationer vid utformning av enkätformulär.  
 
Efter varje påstående fick respondenten kryssa det alternativ som hon/han menade bäst 
överensstämde med hennes/hans tolkning. De fem svarsalternativen var följande i fallande 
ordning (5-1): instämmer helt, instämmer delvis, varken eller, tar delvis avstånd från och tar 
helt avstånd från. 
 
För övrigt var enkäten konstruerad med ett försättsblad på framsidan där studiens syfte 
framgick samt att det är frivilligt att delta samt hur enkäten förväntas bli ifylld förväntas bli 
ifylld enkäten. Enligt Trost (2007) och Patel och Davidsson (2003) är tydligheten viktig vid 
utformning av missivet. 
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3.4 Datainsamling   

Distributionen av enkäterna gjordes efter kontakt med studierektorn på Hälsouniversitetet för 
att få tillåtelse att utföra studien samt för att boka tid till att besöka föreläsningar på de tänkta 
terminerna. Studien är en totalundersökning av respektive termin och enkäterna delades ut 
samtidigt till alla närvarande studenter. Detta kallas för gruppenkäter enligt Trost (2007) 
eftersom alla respondenter finns samlade och på så sätt lätta att nå. 

Vid själva datainsamlingstillfället presenterade jag mig, förklarade syftet med studien och 
informerade respondenterna om att det är anonymt och frivilligt att medverka i 
undersökningen och därefter samlade jag personligen direkt in enkäterna för att minska 
bortfallet.  

På termin 9 fick jag besöka en föreläsning där jag kunde samla in 38 enkäter, vilket innebär 
att alla närvarande studenter svarade (total 59 inskrivna). På termin 4 fick jag besöka ett 
obligatoriskt moment vilket innebär att alla de registrerade studenterna skulle vara med och 
jag samlade in 75 stycken enkätsvar av 86 inskrivna.  

3.5 Bortfall 

Enligt Bryman (2002) innebär bortfallsanalys att man undersöker om svar saknas och 
bedömer hur detta kan ha påverkat undersökningens resultat. Jag försöker dra slutsatser med 
hjälp av den informationen jag har tillgänglig. På termin 9 fick jag 65 procent svar. Detta 
bortfall beror på frånvaron av studenter. Det är sannolikt att anta att de frånvarande 
studenterna skulle angett liknande svar. Dock är det inte det mest optimala men anses ändå 
vara acceptabelt enligt Bryman som hänvisar till Mangiones kategorisering gällande andelen 
av besvarade enkäter som beskriver att mellan 60 och70 procent svar är acceptabelt (Bryman, 
2002). På termin 4 fick jag 87 procent svar, då svarsfrekvensen är sammanlagt 77,9 procent 
vilket är bra enligt Mangiones kategorisering (Bryman, 2002). 
 
Bortfall på enskilda frågor i de besvarade enkäterna kallas för internt bortfall, (Bryman, 
2002). När det gäller det interna bortfallet var det mycket lågt. Av de 113 insamlade enkäterna 
blev det sammanlagda ställningstagandet 4859 stycken och bara 38 föll bort. Detta berodde 
till största del på att respondenterna missat en rad eftersom det saknades svar på olika 
påståenden eller så berodde det på att respondenterna kryssade in dubbla alternativ som gjorde 
att svaren inte kunde värderas.  
 
På den sista frågan som tolkades kvalitativt svarade 55,7 procent av respondenterna. Jag 
erhöll 22 svar av 38 på termin 9 och 41 svar av 75 på termin 4. Detta bortfall tolkades så att 
det berodde på att de personer som inte svarade inte hade behov av att ge förslag på 
förbättring av PBL. 

3.6 Bearbetning och presentation av resultat  

Underlaget för studien utgör data från enkätundersökningen, som sammanställs och 
analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Jag kodade rådata på Likertskalan i 
enlighet med Trost (2007) rekommendationer, där instämmer helt motsvarar 5 poäng och i 
fallande ordning tar helt avstånd motsvarar 1 poäng. Variablerna som jag använde ligger på 
ordinalskalan.   
 
För att analysera läkarstudenternas upplevelser av PBL använde jag faktoranalys som kan 
användas i multivariat datamaterial, framförallt om man misstänker att variablerna kan 



17	  

påverka varandra. Jag använder faktoranalys för att bearbeta den insamlade datamatrisen på 
grund av att faktoranalys enligt Kerlinger (1979) är en bara metod för att förklara sociala 
attityder och den betraktas som ett grundverktyg i beteendevetenskap. Metoden kombinerar 
variabler så att det bildas en faktor som ger en bild av en viss aspekt. I faktoranalysen 
undersöks korrelationer parvis mellan samtliga variabler i undersökningen Efter detta räknas 
olika kluster fram. Dessa kluster består av grupper av variabler som korrelerar med varandra. 
Det är dessa kluster som sedan bildar faktorerna. Det är en empirisk fråga hur dessa kluster 
faller ut, eftersom det för de variabler som ska ingå i en faktor krävs en faktorladdning på 0,3 
- 0,4 eller ett annat värde för att faktorerna skall kunna tolkas. Det kan vara få eller många 
kluster och de kan innehålla flera eller färre variabler i respektive kluster (ibid.). I denna 
studie används en standardvariant av faktoranalys, den så kallade 
principialkomponentmetoden för att extrahera faktorer, följt av Kaisers kriterium för att 
avgöra antalet faktorer följt av Varimax rotation för att få en enklare faktorstruktur att tolka. 
Gunnsjö (1994) redogör också för att i beteendevetenskap ligger de observerade variablerna 
ofta på ordinalskalenivån men vid faktoranalys bortser man från faktorernas ordinala karaktär 
och behandlar data som om det vore på intervallnivå. Jag fick fram tolv faktorer som visar 
studenters upplevelser av PBL. Av dessa redovisas elva i tabeller med förklarande texter till 
och den sista faktorn redovisas endast kort i texten eftersom den bara innehåller en enda 
underliggande variabel. 
 
För att besvara frågeställningen om vilka aspekter som främjar respektive hindrar lärandet i 
basgrupperna använder jag den univariata deskriptiva statistiken, vilket är en metod för att 
med hjälp av medelvärden och standardavvikelsen påvisa, vad som betraktas som för -och 
nackdel i samband med lärandet. För att redovisa de aspekter som främjar lärandet i 
basgrupperna sattes en gräns på minst 3,8 på medelvärdet och för att redovisa aspekterna som 
hindrar lärandet sattes en gräns på under 3,2 på medelvärdet. Dessa gränser baserades på 
relationen mellan den högsta och lägsta medelvärden bland alla variabler med stöd av svaren 
på den sista frågan som var av kvalitativ art. Vidare baserades på att det lägsta medelvärdet är 
2,3 och det högsta är 4,7 och gränsvärdena som fastställdes ligger cirka 1,0 under det högsta 
värdet samt 1,0 över det lägsta värdet. 
 
Dessutom använder jag för att kunna besvara frågeställningen om hur läkarstudenternas 
uppfattning om PBL skiljer sig mellan termin 9 och 4 i utbildningen oberoende Student´s T-
test eftersom den enligt Borg och Westerlund (2006) är lämplig till att jämföra två oberoende 
grupper.  
 
Det bearbetade resultatet presenterar jag med hjälp av tabeller med förtydligande text. I 
tabellerna presenteras medelvärden och standardavvikelsen för faktorer för att ge en tydlig 
bild av resultatet. Slutligen diskuteras resultatet i förhållande till studiens syfte, 
frågeställningar och till tidigare forskning inom ämnet.  
 
Den sista frågan är öppen och av kvalitativ karaktär, och den tolkades med hjälp av 
meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009)  att 
man drar slutsatser utifrån yttranden till korta formuleringar, det vill säga, huvudinnebörden 
av det som sagts formuleras i några få ord.  Denna analys innefattar fem steg. Analysen börjar 
med en genomläsning av texterna för att få en uppfattning om respondenternas förslag om 
förbättring av PBL på läkarprogrammet. Helhetsintrycket var att respondenter hade ungefär 
liknande idéer och förslag till förbättring av verksamheten. I steg två fördjupades analysen av 
de sammanställda svaren där jag började skapa olika meningsenheter i styrande teman. 
Genom denna process såg jag ett mönster av meningsenheterna i de olika svaren och kunde 
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tematisera dessa enligt de huvudteman som dominerade. Följande teman framträdde: 
Tydligare mål och riktlinjer, mindre basgrupper, engagerade och bättre utbildade 
basgruppshandledarna, samt att PBL inte passar till allt.  
 
Bild 1. På bild 1 nedan visar jag ett exempel på hur jag formade naturliga meningsenheter av 
texten. 
 
Naturlig enhet 
Tydligare ramar för vad som ingår i målen. 
Jag upplever att lärarna använder PBL som 
argument för att slippa anstränga sig själva. 
De tar inte till sig kritik med argumentet att 
otydligheten är en del av PBL (T9) 

Centralt tema 
Tydligare mål och riktlinjer 

 
I det fjärde steget återkopplade jag till studiens syfte och frågeställning där jag kunde se 
många likheter och även olikheter om idéer och förslag till förbättring av PBL. I det sista 
steget i meningskoncentreringen beskrev jag min analys i form av en deskriptiv utsaga med 
nyckelorden från tematiseringen som sedan används i diskussionen. 

3.7 Etiska överväganden  

Detta arbete kan tänkas hjälpa till att utveckla PBL på Hälsouniversitetet och därigenom 
underlätta för studenterna att läsa med PBL. Innan studien påbörjades informerades 
studierektorn på Hälsouniversitetet kring studiens syfte och frågeställningar och hon hade 
möjlighet att kommentera enkäten innan hon godkände genomförande av studien.  
 
På framsidan av enkäten var jag noggrann med att beskriva vem jag är och vad uppsatsens 
syfte är. Respondenterna behövde inte ange sina namn, enkäterna har inte någon 
identitetsmärkning samt att medverkandet var frivilligt. Jag betonade även att all data kommer 
att endast användas i detta arbete och förstöras efter avslutat projekt.  Allt detta gick också att 
läsa på försättsbladet på enkäten.  
 
Genom detta uppfyllde jag de följande fyra grundläggande etiska kraven som Bryman (2002) 
beskriver:  
1. Informationskravet innebär att vi ska informera alla berörda om forskningens syfte.  

2. Samtyckeskravet betyder att alla deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet innebär att de personer som ingår i undersökningen ska vara och 
behållas anonyma. 

4. Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna bara kommer att användas för 
detta forskningsändamål (Bryman, 2002). 
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3.8 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens tillvägagångssätt och de viktigaste kriterierna i 
samhällsvetenskapliga undersökningar.  

Enligt Patel och Davidson bör en undersökning med Likertskala innebära 40-50 påståenden 
vilket jag har uppfyllt med 43 uppställda påståenden. Vissa påståenden kunde uppfattas som 
likartade som exempelvis fråga nr 2 och 16 eller så innehöll de eventuellt svårförståeliga ord 
som i exempelvis fråga nr 36. Detta borde inte påverka studiens resultat då jag inte fick större 
bortfall på just de påståendena. 

Enkäten hade fasta svarsalternativ och man kan således säga att den i hög grad var 
standardiserad och strukturerad och därigenom begränsades respondenters svarsutrymme, 
vilket är bra för att senare kunna generaliseras. Jag närvarade också vid ifyllandet av enkäten, 
vilket kan tänkas öka respondenternas motivation till att medverka i studien eftersom det blev 
mer personligt (Patel och Davidson, 2003). Detta gav också möjlighet för respondenterna att 
ställa eventuella frågor. 
 
Med validitet menas att indikatorer utformas i undersökningens syfte för att mäta det man 
verkligen vill mäta (Bryman, 2002). Validitet för det här arbetet innebar att enkäten 
utformades systematiskt efter att jag hade läst de relevanta teorier jag tänkte använda. Enligt 
Trost (2007) kan det bli enformigt för respondenterna att fylla i enkäten med Likertskala och 
en risk finns att respondenten glömmer bort svarsalternativen. Detta problem undveks genom 
att svarsalternativen skrevs vid varje sidbrytning. Vidare valde jag att inte ta med 
svarsalternativet ”vet ej” för att på så sätt tvinga respondenterna att ta ställning. Detta ökar 
även studiens validitet. Vidare har jag varit uppmärksam på att varje påstående avsåg en sak 
vilket enligt Trost (2007) höjer validiteten och samtidigt minskar möjligheten för 
feltolkningar. Vid utformningen av enkäten var jag också tydlig och konsekvent, för att 
därigenom ytterligare öka studiens validitet i enighet med Brymans (2002) 
rekommendationer. Enkäten delades ut samtidigt till alla respondenter vilket ökar validiteten 
(Trost, 2007).  
 
Reliabiliteten handlar enligt Bryman (2002) om studiens pålitlighet. Författaren menar att ett 
mått är reliabelt om det har stabilitet, det vill säga om man mäter samma variabler under 
liknande omständigheter kommer man att få ungefär samma resultat (ibid.). Enligt Patel och 
Davidson (2003) kan en pilotstudie förbättra tillförlitligheten genom att fel och fallgropar 
avslöjas inför den riktiga enkätstudien. Tyvärr var inte detta möjligt på grund av tidsbrist. 
Trots allt anser jag att enkäten är välutformad eftersom det enligt resultatet förekom ett lågt 
bortfall och då kan tillförlitligheten anses vara god. Enkäten utformades med Likertskala med 
fem fasta svarsalternativ vilket innebär hög grad av strukturering och standardisering. Dock 
menar Trost (2007) att det kan leda till mekanisk ifyllning vilket kan ha en negativ påverkan 
på tillförlitligheten. Ändå menar jag att enkäten säkerställde tillförlitlighet bra, eftersom jag 
fick ett tydligt resultat som visar på att vid en eventuell upprepning av studien skulle man få 
samma resultat. För att höja tillförligheten av enkäten i enighet med Trosts (2007) och 
Brymans (2002) rekommendationer har jag undvikit känsliga frågor, negationer och använt 
mig av ett enkelt språk för att minska risken för missförstånd. För att ytterligare öka studiens 
reliabilitet fick jag hjälp av en person vid inkodningen av data och därefter kontrollerade jag 
var tionde enkät om det överensstämde med datamatrisen i SPSS. 
 
Gällande mitt urval, så har jag valt bort terminerna i början av utbildningen på grund av att 
jag anser att de inte skulle kunna ha gett mig konstruktiva svar i undersökningen eftersom de 
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inte än är helt bekanta med PBL-metoden. Termin fyra har en sammanfattad bild av hur 
basgruppen fungerar i prekliniskt sammanhang medan termin 9 har en helhetsbild av hur 
basgruppen fungerar både i prekliniskt och kliniskt sammanhang. Jag anser att de valda 
terminerna är lämpliga för att ge mig konstruktiva svar eftersom de är tillräckligt erfarna av 
PBL -metoden. 
 
Data jag erhöll låg på ordinalskalenivå (Likertskala) och översätts till sifferform på 
intervallskalenivå. Detta var nödvändigt för att kunna bearbeta datan i statistikprogrammet 
SPSS.  Dock är jag medveten om att ordinaldata inte har samma avstånd mellan 
svarsalternativen (variabler), men enligt Gunnsjö (1994) är det vanligt i beteendevetenskapen 
att bortse från variablernas ordinala karaktär. Genom databearbetning och faktoranalys fick 
jag fram tolv faktorer och av dessa redovisas elva i tabeller. Den sista faktorn innebär en 
underliggande variabel vilken jag anser inte har större betydelse för resultaten och därför 
redovisas den kortfattat i slutet av resultatavsnittet. (se bilaga 2). Stickprov på hundra 
insamlade enkäter anses vara bra enligt Kline (1994) för använda faktoranalys som 
analysmetod. Eftersom jag har samlat in hundratretton enkäter anser jag att faktoranalys var 
ett bra metodval. Vidare användes T -test vid jämförelse av de två undersökta terminerna 
vilket är en vedertagen metod vid jämförelse av två oberoende grupper.  
 
Ytterligare användes en kvalitativ analysmetod, nämligen meningskoncentrering på den sista 
öppna frågan i enkäten, där svarade 55,7 procent av respondenterna. Det tolkas som att 
personer som inte svarade inte hade behov av att ge förslag på förbättringar av PBL och 
basgruppsverksamheten. Meningskoncentrering innebär att jag som forskare ur 
respondenternas synvinkel skall forma huvudinnehållet i några få ord ifrån meningsenheterna.  
 
Det totala bortfallet i undersökningen beror framförallt på frånvaro och det interna bortfallet 
beror framförallt på att några har missat en rad eller har ändrat sin åsikt och ändrade krysset i 
frågeformuläret. Sammantaget, när det gäller bortfallet, ser jag inte det som ett hot mot 
studiens validitet.  Det som stärker validiteten också är att det i samband med undersökningen 
framkom att termin 9 inte har basgruppshandledare från termin sju, så de besvarade 
påståendena som berörde frågor kring basgruppshandledare utifrån tidigare erfarenheter.  
 
Replikation innebär upprepbarhet av en studie, därför anses det viktigt i en kvantitativ ansats 
att jag som forskare beskriver genomförandet av studien för att möjliggöra replikation för 
andra (Bryman, 2002). För att möjliggöra detta har jag gett en grundlig beskrivning av 
tillvägagångssättet för denna studie, ett krav jag anser att jag uppnått. 
 
Gällande enkätens och resultatens relation till varandra menar jag att det var bra eftersom det 
även har framkommit information som jag inte tänkt på. Vidare är jag medveten om att denna 
totalundersökning av de utvalda terminerna inte kan representera helhetsbilden av 
läkarprogrammet på Hälsouniversitet, men jag menar att denna studie kan betraktas som en 
översikt kring uppfattningen om hur verksamheten fungerar ur studenternas synvinkel och 
därigenom påvisa eventuella utredningsbehov och behov av förändringar. 
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4. RESULTAT  
 
Här nedan presenteras resultatet och analysen av enkätstudien. Presentationen sker efter 
studiens syfte och frågeställningar och resultatet redovisas i tabeller med förklarande text till. 
Efter respektive tabell redovisas innehållet kort. 
 

4.1 Hur upplever läkarstudenterna problembaserat lärande? 

Läkarstudenterna besvarade enkätformuläret om hur de upplever problembaserat lärande. Här 
nedan presenteras de 12 faktorerna som har tagits fram med hjälp av faktoranalys. Bredvid 
varje påstående presenteras medelvärden (M) och standardavvikelser (S). Maxvärdet fem 
betyder att studenten ”instämmer helt” och minimivärdet ett innebär att studenten ”tar helt 
avstånd från” (se bilaga 1). 
 
Tabell 1. Faktor 1: Studenternas (n=113) upplevelser kring problembaserat lärande med 
avseende på metakognition och kunskapskonstruktion i lärandets situerade natur 
 

Metakognition och kunskapskonstruktion 
Basgruppsträffar hjälper mig att värdera min egen kunskap 
Basgruppsträffar berikar mitt lärande genom kommunikation, reflektion  
Basgruppsträffar bidrar till att dela erfarenheter med varandra 
Diskussioner i basgruppen underlättar problembearbetning  
Jag får tillräckligt med utrymme för mina reflektioner i basgruppen 
Arbetet i basgruppen bidrar till ökad egen kunskap 
Diskussioner i basgruppen är tröga och osäkra 
PBL stimulerar mig i mitt eget lärande 
I basgruppsträffarna finns utrymme för att reda ut svårförståeliga delar 
Jag får stöd i mitt eget lärande i basgruppen 
Basgruppsarbete stimulerar min motivation till lärande 

 M 
3,75 
3,87 
4,14 
3,84 
3,84 
3,74 
3,02 
3,88 
3,86 
3,42 
3,51 

S 
1,08 
1,06 
,864 
,956 
,911 
1,05 
1,36 
,883 
,930 
1,10 
1,30 

 
I tabellen ovan återfinns den gemensamma benämningen metakognition och 
kunskapskonstruktion som skapades utifrån de underliggande variablernas innebörd. Det är 
den första och starkaste faktorn som väger mest (se bilaga 2) med flest underliggande 
variabler som förklarar resultatet. Studenterna bekräftar att PBL är stimulerande samt att 
basgruppsarbetet har en utredande karaktär. Vidare bekräftas att basgruppsarbetet underlättar 
bearbetningen av uppgiften och den ger tillräckligt utrymme för reflektioner och berikar 
lärandet genom reflektion. Ytterligare bekräftats att arbetet i basgrupperna bidrar till ökad 
egenkunskap och hjälper även till att värdera den egna kunskapen. Allra högst bekräftas att 
basgrupper bidrar till att dela erfarenheter med varandra, dock upplever studenterna i något 
lägre grad arbetet i basgrupperna som stimulerande och stödjande samt att de tyckte ”varken 
eller” (grad 3) om att diskussionen i basgruppen är osäkra och tröga. 
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Tabell 2. Faktor 2: Studenternas (n=113) upplevelser kring problembaserat lärande som 
pedagogisk metod 
 

 
Den gemensamma benämningen PBL som pedagogisk metod baserades på de underliggande 
variablerna. Det är den andra faktorn som väger tungt i resultatförklaringen. Enligt 
studenterna bidrar PBL i relativt högt grad till att utveckla samarbetsförmågan med andra och 
studenterna betraktar metoden som ett stimulerande och bra verktyg för att lära sig. Även 
arbetet i basgrupperna ger möjlighet till att öka kunskapsnivån. Vidare medges det att 
metoden i medelhög grad bidrar till viljan att ständigt förnya sitt lärande, och studenterna 
upplever i något mindre grad att de skaffar sig tillräckliga kunskaper inför arbetslivet.  Det 
medges i medelhög grad att basgruppsarbetet stimulerar till att lära sig mer och att lättare 
komma ihåg vad man har lärt sig genom PBL.  
 
Tabell 3. Faktor 3: Studenternas(n=113) upplevelser kring basgruppshandledarens roll 
 

Basgruppshandledarens roll 
Basgruppshandledaren stödjer mitt eget lärande 
Basgruppshandledaren hjälper mig till att uppnå kursens mål 
Basgruppshandledaren fungerar som resursperson i gruppens arbete 
Basgruppshandledaren medverkar till att skapa en positiv arbetsklimat i gruppen 
Basgruppshandledaren utmanar mitt lärande med frågor 
Basgruppshandledarens återkoppling stödjer min personliga inlärning 

M 
3,17 
3,23 
3,38 
3,43 
3,17 
2,89 

S 
1,15 
1,12 
1,12 
1,19 
1,14 
1,16 

 
Utifrån de ovanstående variablerna konstruerades faktorbenämningen basgruppshandledarens 
roll. Det är den tredje viktiga faktorn, där de flesta påståenden i stort sätt bekräftas i medelhög 
utsträckning basgruppshandledarens roll som, en stödjande, hjälpande och utmanande 
resursperson i den personliga inlärning som också medverkar till bildandet av en positiv 
arbetsmiljö i basgrupperna. I något lägre grad än medel bekräftats att handledarens 
återkoppling stödjer lärandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PBL som pedagogisk metod 
PBL bidrar till att utveckla min samarbetsförmåga med människor 
PBL stimulerar mig i mitt eget lärande 
Jag upplever att PBL är ett bra verktyg för inlärning 
PBL stimulerar mig att kontinuerligt uppdatera min kompetens 
PBL bidrar till att skaffa sig rel. kunskaper inför yrkesutövningen 
Basgruppsarbete stimulerar min motivation till lärande 
Arbetet i basgruppen bidrar till ökad egen kunskap 
Lättare att komma ihåg det jag har lärt mig med PBL än traditionellt 

             M 
          4,15 
          3,88 
          3,82 
          3,54 
          3,56 
          3,51 
          3,74 
          3,40 

         S 
          1,09 
          ,883 
          1,06 
          ,876 
          1,17 
          1,30 
          1,05 
          1,39 
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Tabell 4. Faktor 4: Studenternas (n=113) upplevelser kring handledning i samband med 
problembearbetning i basgruppen  
 

Basgruppshandledning i samband med problembearbetning  
Bg -handledaren betonar vikten av att ständigt reflektera över lärandet  
Basgruppshandledaren medverkar till att alla får komma till tals 
Basgruppshandledaren korrigerar om diskussionen går i fel riktning 
Bg -handledaren driver arbetsprocessen genom att ser till att arbetar relevant  
Basgruppshandledaren fungerar som resursperson 
Basgruppshandledaren är lyhörd för våra önskemål gällande våra behov av stöd  

M 
2,73 
3,04 
3,46 
3,47 
3,38 
3,46 

S 
1,18 
1,11 
1,18 
1,18 
1,12 
1,35 

 
Den fjärde faktorn fick namnet basgruppshandledning i samband med problembearbetning 
utifrån sina variabler. Enligt resultatet upplever studenterna att basgruppshandledaren i lägre 
grad stödjer deras reflektion över den egna lärandeprocessen, samt att handledaren inte riktigt 
medverkar till att alla får komma till tals i grupparbetet.  Studenterna anser i medelhög grad 
att handledaren korrigerar diskussionen i gruppen och driver problemlösningen framåt samt 
att denne fungerar som en lyhörd resursperson.  
 
Tabell 5. Faktor 5: Studenternas (n=113) upplevelser kring nackdelar av PBL 
 

Nackdelar med PBL 
Det är problematiskt att själv bedöma om man har lärt sig tillräckligt 
Det är svårt att bedöma relevansen i den självständigt sökta studielitteraturen 
Basgruppsarbetet upplevs som kontrollerande och stressande 
Diskussioner i basgruppen skapar osäkerhet hos mig om jag inte kan tillräckligt 
PBL kräver stor självdisciplin i lärandet 
Genom PBL får man all kunskap som behövs för att nå studiemålen 

M 
3,93 
3,56 
2,73 
3,15 
4,39 
2,33 

S 
1,17 
1,23 
1,17 
1,33 
,959 
,950 

 
Den femte faktorn har fortfarande högt värde i resultattolkningen med flera ingående 
variabler. Den fick sitt namn efter innehållet av variablerna. Faktorn presenterar de aspekter 
som anses vara nackdelar med PBL. Enligt studenterna kräver PBL stor självdisciplin i 
lärandet och det är också svårt att bedöma om de har skaffat sig tillräckliga kunskaper eller 
inte.  Det bekräftas i medelhög grad att det är relativt svårt att bedöma relevansen av den 
självsökta litteraturen och att arbetet i basgrupperna inte upplevs som kontrollerande eller 
stressande. Vidare menar studenterna att de känner sig osäkra på att de får den kunskap som 
behövs för att nå studiemålet. 
 
Tabell 6. Faktor 6: Studenternas (n=113) upplevelser kring kritiska element vid PBL  
 

Kritiska element vid PBL 
Basgruppsarbetet upplevs som kontrollerande och stressande 
Diskussioner i basgruppen skapar osäkerhet hos mig om jag kan tillräckligt  
Undervisning med PBL väcker känslor av otillräcklighet 

M 
2,73 
3,15 
3,38 

S 
1,17 
1,33 
1,44 

 
Den ovanstående tabellen fick sitt namn utifrån sina variabler. Att lära sig med PBL visar sig 
väcka känslor av otillräcklighet i medelhög grad samt att diskussioner i basgrupperna skapar 
mer eller mindre osäkerhet samt om studenterna har lärt sig tillräckligt mycket eller inte för 
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att klara av inlärningsmålet. Dock bekräftas att arbetet i basgrupperna inte upplevs speciellt 
kontrollerande eller stressande. 
 
Tabell 7. Faktor 7: Studenternas (n=113) upplevelser kring relationen mellan teori och 
praktik i samband med PBL 
 

Relationen mellan teori och praktik 
PBL bidrar till min självständighet ute på praktiken 
PBL skapar balans mellan teori och praktik i utbildningen 

M 
3,96 
3,49 

S 
1,71 
1,61 

 
Den gemensamma benämningen i ovanstående tabell baserades på innehållet av variablerna 
den omfattar. Enligt resultatet bidrar PBL i relativt hög utsträckning till studenternas 
självständighet på praktikplatsen och studenterna anger att metoden skapar i medelhög grad 
bra balans mellan den teoretiska utbildningen och praktiken genom problembaserat lärande. 
 
Tabell 8. Faktor 8: Studenternas (n=113) upplevelser kring basgruppsverksamheten 
 

Basgruppsverksamhet 
Basgruppens storlek är lagom 
Basgruppsdiskussionen är kort 

            M         
           3,14 
           2,37 

          S 
       1,38 
       1,31 

 
Utifrån de ovanstående variablerna skapades faktorbenämningen basgruppsverksamhet. Enligt 
tabellen menar studenterna mer eller mindre att basgruppens storlek är lagom men de tar 
delvis avstånd från att den avsatta tiden för basgruppsarbetet skulle vara kort. 
 
Tabell 9. Faktor 9: Studenternas (n=113) upplevelser kring motivation i lärandeprocessen 
 

Motivation 
PBL utgår från verklighetsbaserade fall vilket skapar engagemang 
Deltagarnas motivationsnivå påverkar arbetet i basgruppen 

M 
4,04 
4,71 

S 
,880 
,525 

 
Den ovanstående tabellen behandlar aspekter kring motivation. Enligt resultatet bekräftar 
studenterna att utgångspunkten i problembaserat lärande är verklighetsbaserade fall vilket 
skapar engagemang hos dem. Vidare bekräftar de i hög utsträckning att deltagarnas 
engagemang mycket påverkar hur arbetet i basgrupperna genomförs.  
 
Tabell 10. Faktor 10: Studenternas (n=113) upplevelser kring problemlösning 
 

Problemlösning 
Diskussionen i basgruppen inte blir djupt när handledaren är passiv och tyst 
PBL skapar balans mellan teori och praktik i utbildningen 

M 
3,11 
3,49 

S 
1,41 
1,61 

 
Tabellen ovan fick namnet problemlösning eftersom de underliggande variabler är knutna till 
problemlösningsprocessen. Enlig tabellen upplever studenterna mer eller mindre att 
diskussionen inte alltid blir tillräckligt djupgående när basgruppens handledare är 
tillbakadragen. I medelhög grad bekräftats också att det finns en balans mellan den teoretiska 
och praktiska utbildningsformen. 
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Tabell 11. Faktor 11: Studenternas (n=113) upplevelser kring självstyrt lärande 
 

Självstyrd lärande 
Att vara påläst är ett krav vid basgruppsarbetet 
PBL kräver stort självdisciplin i lärandet 

M 
4,01 
4,39 

S 
1,14 
,959 

 
Den elfte faktorn representerar åsikter kring det självstyrda lärandet, och där bekräftar 
studenter i hög grad att PBL är en metod som kräver mycket självdisciplin för att styra sitt 
lärande. Det bekräftas även av studenterna att det är ett måste att vara påläst vid arbetet i 
basgruppen för att kunna driva problemlösningen framåt. 
 
Slutligen innebär den tolfte faktorn en variabel vilken anger att studenternas personliga 
lärande inte bromsas när en basgruppshandledare oftare lägger sig i gruppens arbete (M=2,5; 
S= 1,26). 
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4.2 Vilka aspekter främjar respektive hindrar läkarstudenternas lärande i 
basgrupper? 

Här nedan presenteras resultat som har tagits fram med hjälp av den deskriptiva statistiken.  

Tabell 12.  I tabellen nedan presenteras de viktigaste aspekter som enligt studenterna 
(n=113) främjar lärandet i basgruppen. Bredvid varje påstående presenteras medelvärden 
(M). Maxvärdet fem betyder att studenten ”instämmer helt” och minimivärdet ett innebär att 
studenten ”tar helt avstånd från” (se bilaga 3) 
 
Påståenden 
Att vara pålästa är ett krav vid basgruppsarbetet 
Basgruppsträffar berikar lärande genom kommunikation och reflektion  
Basgruppsträffar bidrar till att dela erfarenheter med varandra 
I basgruppsträffarna finns utrymme för att reda ut svårförståeliga delar 
Diskussionen i basgrupperna underlättar problembearbetningen 
I basgrupperna finns tillräckligt utrymme för egen reflektion 
 

M 
4,01 
3,87 
4,14 
3,86 
3,84 
3,84 

S 
1,14 
1,06 
,864 
,930 
,956 
,911 

 
Tabellen ovan representerar de viktigaste aspekterna som enligt studenterna främjar deras 
lärande i basgrupperna. Studenterna upplever att den individuella inlärningen främjas genom 
att det är ett krav att vara påläst innan grupparbetet vilket betraktas främja problemlösningen 
av den aktuella uppgiften som ska bearbetas tillsammans. Vidare upplevs främjande på 
lärandet att alla får möjlighet i basgruppen att ta del av varandras kunskap och 
studieerfarenhet vilket i sin tur leder till att alla skaffar sig förståelse av svåra delar av det som 
skall läras med hjälp av kommunikation och reflektion med varandra. 
 
Tabell 13. I tallen nedan presenteras de viktigaste aspekter som enligt studenterna (n=113) 
hindrar lärandet. Bredvid varje påstående presenteras medelvärden (M). Maxvärdet fem 
betyder att studenten ”instämmer helt” och minimivärdet ett innebär att studenten ”tar helt 
avstånd från” (se bilaga 3) 
 
Påståenden 
Deltagarnas motivationsnivå påverkar arbetet i basgruppen 
Basgruppens storlek är lagom 
Om basgruppshandledaren är passiv minskar diskussionsdjupet  
Basgruppshandledarens återkoppling stödjer personlig inlärning 
Basgruppshandledaren betonar vikten av reflektion över lärandet 

M 
4,71 
3,14 
3,11 
2,89 
2,73 

S 
,525 
1,38 
1,41 
1,16 
1,18 

 
Den ovanstående tabellen representerar de viktigaste aspekterna som enligt studenternas 
upplevelser hindrar deras lärande. Enligt resultatet påverkar deltagarnas motivationsnivå 
arbetet i basgruppen och kan hindra lärandet hos gruppmedlemmarna särskilt om 
motivationen bland medlemmarna är låg. Vidare menar studenterna att basgruppens storlek 
kan spela roll och hindra lärandet i de fall då de är många i gruppen. Dessutom anser 
studenterna att basgruppshandledarens inställning till basgruppen kan hindra det pågående 
arbetet om denne är passiv, sparsam med återkoppling och inte betonar vikten av att reflektera 
över den egna lärandeprocessen. 
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4.3  Vilka idéer och förslag har läkarstudenterna till förbättring av PBL – 
undervisning och basgruppsverksamheten? 

Här nedan redovisas resultatet på den öppna frågan i enkäten med analysmetoden 
meningskoncentrering i form av en text av de dominerande teman som framkommit. De 
centrala temana är: PBL passar inte till allt, tydligare mål och riktlinjer, mindre basgrupper 
och engagerade och bättre utbildade basgruppshandledare. Sedan följer en presentation av de 
mindre framträdande och av de övriga synpunkter som förekom. 
 
Resultat enligt temat: PBL passar inte till allt 
Oavsett termin hade de flesta av respondenterna en liknande uppfattning om att ” PBL är bra, 
men läkarprogrammets användande av det är för stort” (T4) och” PBL fungerar inte i alla 
lägen” (T9). Studenterna menar att ”inlärning av katalogkunskap är högst olämpligt med 
PBL som modell. En teoretisk grund är ett krav och då kan PBL användas för vidgad 
förståelse” (T9) vidare anses att ” Allt passar inte till PBL. Ex. Epidemiologi, statistik och 
sådana ämnen är mycket svåra att läsa in själva. Då skulle mer klassisk 
”katederundervisning” varit mycket mera givande” (T4). ”PBL är bra när den används i 
relevanta situationer” (T9). Studenterna bedömer att ”PBL lämpar sig bättre för inhämtande 
av naturvetenskapliga fakta ”(T4) samt att ”Mer dynamik mellan PBL och annan metod vore 
mest effektivt” (T9).  
 
Resultat enligt temat: tydligare mål och riktlinjer 
Det finns ett stort antal studenter som menar att det behövs ett ”mer detaljerat inlärningsmål” 
(T4). ”Tydligare ramar för vad som ingår i målen” (T9)”. Detta preciserades på följande sätt 
”Vi behöver riktlinjer, mål som är möjliga att följa och stöd i vår lärprocess”(T9).  
 
Resultat enligt temat: mindre basgrupper samt engagerade och bättre utbildade handledare 
Det har ytterligare framkommit att flertalet av studenter gärna vill ha ”Mindre basgrupper 
(färre antal studenter)” (T4), ” 5-6 personer” (T9). Vidare understryks av många att” 
engagerade insatta handledare är ett måste och det saknas”(T9). Studenterna önskar ” Mer 
aktiva och pålästa handledare” (T4), ”handledare som kan saker” (T4), ”som deltar aktivt i 
diskussionen” (T4). Dessutom tycker studenterna även att ” kvaliteten på handledarna 
varierar kraftigt” (T4), ”många handledare är inte bra, väldigt stor skillnad mellan dem, 
behövs mer undervisning för dem” (T4). Enligt respondenterna behövs det ”tydligare 
riktlinjer till handledarna om i vilken grad de ska delta i diskussion och vad deras roll är!” 
(T4). 
 
Mindre framträdande synpunkter: 
Gällande basgruppen har det också framkommit att det finns studenter som” Tycker att 
basgruppsarbetet inte ska vara obligatoriskt, utan ett erbjudande som man kan välja att 
närvara” (T4). Det finns också de som tycker att ”BG [basgruppsarbetet] -arbete kräver att 
studenten gillar den här typen av lärande – det passar inte alla och därför borde det vara mer 
på frivillig basis än ett obligatorium” (T9). Vidare några att ”det blir problematiskt när vissa 
centrala områden inte tas upp i något basgruppsfall och man måste förstå att det är viktigt att 
läsa om ändå” (T4) samt att ”En del basgruppsfall känns oproportionerligt stora (för mycket 
att läsa) medan en del känns oproportionerligt små (för lite att läsa)” (T4). 
 
Dessutom tyder studenternas erfarenhet på att ”PBL skapar osäkerhet och frustration. Det är 
svårt att känna sig tillräcklig med PBL” (T4) och att ” den stora nackdelen med PBL är att 
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man inte får klara bud kring vilka mål man ska uppnå vilket leder till stress” (T4). I övrigt 
betraktar studenter att ”PBL är ett bra sätt att lära sig men det har gått lite för långt” (T4) 
 
Övriga kommentarer: 
Termin 9: ”basgruppen fungerar ej i praktiken som många tror”; ”de har bäst funktion på 
pre - klin där många teoretiska problem finns att diskutera”; ”handledaren även på kliniska 
terminerna vore bra”; ”Vore mycket bra om man fick dugga efter varje tema för att på ett 
säkert sätt kunna värdera om man ligger bra till i kunskapsnivå!”; 
”Ta bort tänket att PBL betyder att man inte vet vad man ska läsa. Kul sätt att lära sig på”; 
 
Termin 4: ”Om seminarier är PBL så kan PBL förbättras genom att skrota det alternativet, 
ha mindre arbetsgrupper och högre krav på prestation samt mycket bättre återkoppling”;  
”Tydligare fall, mer föreläsningar både på grundläggande och fördjupning”;  
”Något högre krav och något svårare att bli godkänd”;  
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4.4  Hur skiljer sig läkarstudenternas uppfattning om PBL under olika 
terminer i utbildningen? 

 
Tabell 14. I tabellen nedan presenteras enbart 17 variabler av 43 vilka skiljer sig signifikant 
(p<0.05) mellan studenternas uppfattningar i termin 9(n=38) och i termin 4(n=75).  
Medelvärden (M), Standardavvikelser (S) Termin (T) sannolikhetsvärden (p) 
 

Variabler Termin M S p sign. 
(2-sidig) 

PBL bidrar till min vilja att kontinuerlig uppdatera min 
kompetens 

T9 
T4 

3,78 
3,42 

,874 
,856 

,037 
 

PBL bidrar till att man skaffar sig relevanta kunskaper 
inför yrkesutövningen 

T9 
T4 

3,18 
3,76 

1,03 
1,19 

,013 
 

Basgruppsträffar hjälper mig att värdera min egen 
kunskap 

T9 
T4 

3,44 
3,90 

1,05 
1,08 

,034 
 

Basgruppsträffar berikar mitt lärande genom 
kommunikation och reflektion om ämnet 

T9 
T4 

3,52 
4,05 

1,03 
1,03 

,012 
 

Basgruppsträffar bidrar till att dela erfarenheter med 
varandra 

T9 
T4 

3,76 
4,33 

,852 
,810 

,001 

Jag får stöd i mitt eget lärande i basgruppen T9 
T4 

3,00 
3,64 

1,06 
1,06 

,003 
 

Arbetet i basgruppen bidrar till ökad egen kunskap T9 
T4 

3,31 
3,96 

1,04 
,992 

,002 
 

Basgruppshandledaren stödjer mig i mitt eget lärande T9 
T4 

2,63 
3,45 

1,26 
1,00 

,000 
 

Basgruppshandledaren hjälper mig till att uppnå kursens 
mål 

T9 
T4 

2,65 
3,53 

1,07 
1,03 

,000 
 

Basgruppshandledaren fungerar som en resursperson i 
gruppens arbete 

T9 
T4 

2,89 
3,62 

1,18 
1,01 

,001 
 

Basgruppshandledaren medverkar till att skapa en positiv 
arbetsklimat i gruppen 

T9 
T4 

2,86 
3,72 

1,06 
1,15 

,000 
 

Basgruppshandledaren utmanar mitt lärande med frågor T9 
T4 

2,65 
3,44 

1,21 
1,06 

,000 
 

Basgruppshandledaren betonar vikten av att självständigt 
reflektera över den egna lärandeprocessen och kunskapen 

T9 
T4 

2,36 
2,92 

1,07 
1,19 

,018 
 

Basgruppshandledaren är lyhörd för våra önskemål 
gällande våra behov av stöd och hjälp i gruppens arbete 

T9 
T4 

2,36 
2,92 

1,07 
1,19 

,004 
 

Basgruppshandledarens återkoppling stödjer min 
personliga inlärning 

T9 
T4 

2,50 
3,09 

1,08 
1,15 

,010 
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Basgruppens storlek är lagom T9 
T4 

3,50 
2,96 

1,22 
1,43 

,050 
 

Det är svårt att bedöma relevansen i den självständigt 
sökta studielitteraturen 

T9 
T4 

4,07 
3,30 

1,04 
1,24 

,001 
 

 
I tabellen ovan redovisas signifikanta skillnader (p<0.05) mellan de undersökta terminerna.  
Studenterna på termin nio indikerar i högre utsträckning än termin fyra i tre punkter. Dessa 
påståenden handlar om att PBL bidrar till viljan av att ständigt uppdatera kompetensen. 
Basgruppens storlek är lagom enligt termin nio medan termin fyra tycker detsamma i mindre 
grad samt att termin nio i högre grad tycker att det är svårt att bedöma relevansen i den 
självständigt sökta litteraturen jämfört med termin fyra. 
 
Termin fyra gav något mer positivt svar på de flesta påståendena än termin nio. Enligt termin 
fyras uppfattning bidrar PBL i högre grad, jämfört med termin nio, till att studenterna skaffar 
sig relevanta kunskaper inför yrkesutövningen. Studenterna på termin fyra menar också i 
högre grad än termin nio att basgruppsträffarna bidrar till ökningen av den personliga 
egenkunskapen och att basgruppen hjälper studenterna att värdera denna kunskap.  Dessutom 
anger termin fyra i högre utsträckning, jämfört med termin nio, att basgruppsverksamheten 
berikar deras lärande vid kommunikation och reflektion med varandra genom möjligheten av 
att dela erfarenheter med varandra och då anger de också i högre grad att de genom 
basgruppsverksamheten känner att de får stöd i det personliga lärandet. 
 
Ytterligare menar studenterna på termin fyra, på alla punkter gällande basgruppshandledare, i 
högre utsträckning än studenter på termin nio att basgruppshandledaren fungerar som en 
resursperson i gruppens arbete. Den stödjer, utmanar lärandet, är lyhörd samt medverkar till 
att skaffa ett positivt arbetsklimat. 
 
Tabell 15. Studenternas (n= 38) rangordning av sina kunskapskällor på termin 9. Det 
viktigaste är markerat med 1 och den minst viktiga med 4. I tabellen anges antalet studenter 
respektive procentandelen för det aktuella alternativet. 
 
Rangordning/ 
Kunskapskällor 

1 2 3 4 

Arbetet i basgrupp 0 
0 % 

3 
8,1 % 

2 
5,4 % 

32 
86,4 % 

Att läsa själv 17 
45,9 % 

8 
21,6 % 

10 
27,0 % 

2 
5,4 % 

Föreläsningar 5 
13,5 % 

18 
48,6 % 

11 
29,7 % 

3 
8,1 % 

Praktiken 15 
40,5 % 

8 
21,6 % 

14 
37,8 % 

0 
0 % 

 
Den viktigaste kunskapskällan utgörs av föreläsningar och självstudier menar ungefär hälften 
av studenterna på termin 9.  Därefter ses praktiken som en viktig källa för att skaffa sig 
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ytterligare kunskaper. En majoritet av respondenterna (86 procent) betraktar arbetet i 
basgrupperna som den minst viktiga kunskapskällan. 
 
Tabell 16. Studenternas (n= 75) rangordning av sina kunskapskällor på termin 4. Det 
viktigaste är markerad med 1 och den minst viktiga med 4. I tabellen anges antalet studenter 
respektive procentandelen för det aktuella alternativet. 
 
Rangordning/ 
Kunskapskällor 

1 2 3 4 

Arbetet i basgrupp 1 
1,3 % 

6 
8,3 % 

37 
38,8% 

28 
38,8 % 

Att läsa själv 53 
72,6 % 

14 
19,1 % 

 4 
5,4 % 

2 
2,7 % 

Föreläsningar 8 
10,9 % 

 35 
47,9 % 

16 
21,9 % 

14 
 19,1 % 

Praktiken 12 
16,9 

17 
23,9 % 

 15 
21,1 % 

17 
38,0 % 

 
Den viktigaste kunskapskällan utgörs av självstudier enligt 72 procent av respondenterna på 
termin 4. Sedan anser hälften av studenterna, att föreläsningar och sedan basgruppsarbetet är 
viktiga källor för att skaffa sig nya kunskaper. På termin 4 är det praktiken som ses som den 
minst viktiga kunskapskällan. 
 
Vid jämförelse av hur studenterna på termin 4 och på termin 9 rangordnar sina kunskapskällor 
finns det några ytterligare skillnader. Studenter på termin 9 prioriterar sina kunskapskällor i 
följande ordning; föreläsningar, självstudier, praktik, och arbetet i basgruppen. Medan 
studenter på termin 4 på första plats sätter självstudier, sedan föreläsningar, arbetet i 
basgruppen och sist praktiken. 
 
När det gäller jämförelse av vad studenterna har för idéer och förslag till att förbättra PBL och 
basgruppsverksamheten, har både termin 4 och termin 9 en enhetlig syn på vad som skulle 
behöva förbättras. Detta handlar om att studenterna gärna vill ha tydligare ramar och 
inlärningsmål, mindre basgrupper och bättre utbildade handledare som behärskar kunskap om 
det kliniska fallet och har kunskap om hur han skall agera i sitt handledarskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32	  

4.5 Sammanfattning av resultat  
 
Enligt resultatet ställer sig studenterna kritiska till PBL -undervisning. Oavsett termin har 
studenterna en enhetlig, erfarenhetsbaserad syn gällande förbättring av metoden. Dessa 
handlar om att studenterna önskar tydligare inlärningsmål, mindre antal studenter i 
basgrupperna och engagerade och utbildade handledare i basgrupperna. Studenterna har en 
tämligen enhetlig syn gällande förbättringsarbetet. Dessa förslag innebär tydligare 
beskrivningar om inlärningsmål, mindre basgrupper och dela ut engagerade och PBL -
utbildade handledare i basgrupperna. Enligt studenternas upplevelser främjar basgruppsarbetet 
den individuella inlärningen och deltagarnas motivationsnivå kan både främja och hindra 
lärandet beroende på om den är hög eller låg samt basgruppshandledarens förhållningssätt om 
den är passiv eller aktiv. Ett annat resultat är att det finns skillnader mellan studenternas 
upplevelse av undervisning med PBL under olika faser i utbildningen. Dessa skillnader 
uttrycks framförallt i samband med basgruppsverksamheten och basgruppshandledarens 
funktioner samt i prioriteringen av de olika kunskapskällor de möter vid PBL -undervisning. 
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5. DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion utifrån studiens resultat samt en diskussion om hur resultatet 
förhåller sig till uppsatsens syfte och till den teoretiska referensramen. Sist ges förslag på 
ytterligare forskning inom problemområdet.  
 
5.1 Läkarstudenternas upplevelser av PBL på Hälsouniversitetet. 
 
Undersökningens resultat med hjälp av deskriptiv statistik, visar att studenterna upplever 
problembaserat lärande som ett bra verktyg för att lära sig, dock inte helt problemfritt. 
Studenterna upplever att lärande genom PBL kräver stor självdisciplin när det gäller det egna 
lärandet. Enligt studenterna är det en utmaning att ta ställning till vad de behöver lära sig, 
samt att det är svårt att bedöma sitt eget lärande. Dessa resultat har likheter med Siléns (2000) 
studie som fann samma svårigheter ur studenternas synvinkel kring det problembaserade 
lärandet. 
 
Barrows och Tamblyn (1980) hävdar att PBL i medicinsk utbildning är mycket stimulerande 
eftersom studenterna arbetar med problem som återfinns i deras framtida arbete och denna syn 
bekräftas av studenterna. Denna studie påvisar att PBL upplevs utvecklande, stimulerande och 
är ett givande sätt att lära sig på. Det kan man förstå eftersom studenterna konfronteras med 
yrkesproblem i likhet med vad Dolman och Smith (1994) beskriver. Ett meningsfullt lärande 
upplevs av individen som mycket stimulerande eftersom man då ser den direkta kopplingen 
till varför man behöver anstränga sig. Resultatet visar även att metoden är stimulerande för att 
studenterna ständigt uppgraderar sin kompetens vilket är mycket fördelaktigt eftersom detta 
anses vara ett krav i dagens samhälle (Egidius, 1999). Enligt Boud & Feletti (1997) ger 
metoden basen för att människor även i framtiden skall effektivt skaffa sig kunskaper på egen 
hand. Studenternas syn kring arbetet i basgrupperna tyder på att det upplevs utvecklande och 
detta kan knytas till metodens mål som handlar om att ge individen beredskap att kunna arbeta 
i grupp och samtidigt styra sitt eget lärande efter eget behov (Silén 2004).  Hård af Segerstad 
et al. (2007) påpekade också att de som har lärt sig med PBL uppvisar en högre kunskapsnivå, 
dock visar resultatet att studenterna inte är helt övertygade om detta. Detta problematiseras 
även i Woods (1995) studie, där de som lär sig genom problembaserat lärande inte upplever 
att de har skaffat sig tillräckliga kunskaper inom olika ämnesområden. Det är tänkbart att 
människor inte tror att de har kunskap inom ett ämnesområde, framförallt när man lär sig 
utifrån en problemsituation. Även Barrows (1980) påpekar att lärande utifrån en 
problemsituation betraktas naturligt eftersom människor möter problem varje dag som skall 
lösas. Därför märker inte studenter vid PBL -undervisning sitt lärande och sin 
kunskapsökning, inte heller när de behärskar en situation eftersom det är en naturlig process. 
Sådana problemlösningar kan betraktas som tyst kunskap när individen själv inte har 
reflekterat över sin egen problemlösningsprocess utan bara handlat automatiskt.  
 
Resultatet visar även att studenterna menar att PBL bygger på en relativt bra balans mellan 
praktik och utbildning samt att metoden bidrar till deras självständighet när de praktiserar. Det 
kan man knyta till djupinlärning (Marton et al., 2005), då människor skapar egen förståelse 
och kunskap genom ett aktivt förhållningssätt. Detta är en av grundtankarna i PBL -metoden 
att skapa balans mellan den teoretiska utbildningen och praktiken där studenter skall tillämpa 
den teoretiska kunskapsbasen. Detta kan tänkas vara motiverande och upplevas meningsfullt. 
 
Basgruppsarbetet är den grundläggande arbetsformen inom PBL (Silén et al., 1989). Studien 
visar att studenterna känner att arbetet i basgrupperna ger utrymme för att reda ut 
svårförståeliga delar i samband med den gemensamma reflektionen i gruppen. Denna 
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reflektionsprocess underlättar problembearbetningen av den aktuella uppgiften vilket i sin tur 
även hjälper var och en i gruppen att värdera sin eget kunskapsmängd. Därför kan man sluta 
sig till Illeris (2007) som menar att reflektionen har en elementär betydelse i en 
problemlösningsprocess. Reflektion innebär enligt Schön (1983) att kartlägga och förstå ett 
område, samt att kunna tillämpa teorin i praktiska sammanhang. Detta underlättas i 
basgrupperna, eftersom studenterna anger att basgruppsträffarna berikar deras individuella 
lärande genom kommunikation, vilket i sin tur även hjälper att alla kan värdera sin egen 
kunskap i relation till uppgiften. Utifrån resultatet kan man återigen ansluta sig till Illeris 
(2007) som påpekar att lärandets interaktiva dimension är direkt knutet till människans 
tillägnelseprocess. Detta kan vidare knytas till Säljö (2000) som beskriver lärandets situerade 
natur som handlar om kunskapsbytet mellan människor i en viss situation vilket kan relateras 
direkt till arbetet i basgrupperna vid PBL. Dock får man inte glömma att basgruppsarbetet inte 
alltid är problemfritt för studenterna. Man kan tänka sig att gruppmedlemmarnas olika 
motivationsnivåer påverkar gruppens arbete positivt eller negativt samt att olika 
personligheter tvingas samarbeta, vilket kräver sociala färdigheter.  
 
Enligt resultatet menar studenterna att PBL skapar en relativt bra balans mellan teori och 
praktik vilket är förståeligt eftersom Hård af Segerstad et al. (1997) beskriver att i 
basgrupperna presenteras alltid problem som är verklighetsbaserade fall. Det kan tänkas 
underlätta problemlösningsprocessen eftersom det i praktiken direkt ges möjlighet att använda 
den teoretiska basen studenterna skaffar sig i basgrupperna och direkt se reaktionen på 
behandlingen vilket är fördelaktigt i metoden.  
 
Enligt Barrows (1988) är handledarens viktigaste uppgift att utveckla studenternas 
metakognitiva förmåga. Detta kan man göra genom att betona vikten av att alla reflekterar 
över sitt eget tänkande kring ämnet, det vill säga hur man tänker och varför. Resultatet 
motsäger i vissa avseenden den teoretiska referensramen och då exempelvis angående 
handledarfunktionen i basgruppen. Enligt Hård af Segerstad et al. (1997) skall handledaren 
minimera sin roll och låta gruppmedlemmarna handleda varandra, men enligt resultatet 
upplever studenterna att handledarna inte är tillräckligt aktiva för att ta initiativ och få 
studenterna att tänka efter hur de tänker. Detta underlättar inte problembearbetningsprocessen 
i gruppen eftersom vid utebliven reflektion kan man tänka sig att också flera av 
gruppmedlemmars förståelse uteblir. Dessutom tyder resultatet på att handledaren uppfattas 
av studenterna som en person som inte hjälper till tillräckligt mycket utan endast är en person 
som hjälper till i viss grad i gruppens arbetsprocess. Det förtydligar ytterligare studenterna, 
enligt resultatet eftersom de anser att lärandet inte bromsas när handledaren lägger sig i 
gruppens arbete. Det verkar som att handledarens roll i metoden, hur aktiv denne ska vara är 
så pass flexibel att det inte finns konkret beskrivning utan bara riktlinjer för hur en handledare 
skall agera, vilket kan tolkas olika.  
 
Det framkommer också i studien att den enskilda studentens motivation påverkar hur 
basgruppsarbetet fungerar.  Resultatet tyder på att basgruppens medlemmar skall vara lika 
motiverade för att fungera väl ihop. Då kan man tänka sig att när studenter med olika 
motivationsnivåer hamnar i samma grupp försvåras arbetsprocessen och det ställs högre krav 
på de mera motiverade studenterna. Dessutom har det också framkommit angående 
basgruppsarbetet, att ungefär hälften av studenterna är missnöjda angående hur många 
personer som ingår i deras basgrupper. 
 
Det självstyrda lärandet är en grundläggande förutsättning i PBL. Det handlar om att 
individen skall konstruera sin kunskap på egen hand genom reflektion över den egna 
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lärandeprocessen (Pettersen, 2008). För att underlätta denna process har 
basgruppshandledaren en central roll. Enligt Hård af Segerstad et al. (1997) skall handledaren 
inte undervisa utan stimulera studenterna till en kreativ samverkan och på så sätt underlätta 
arbetet i basgruppen. Resultatet visar att studenterna upplever att handledarna är mindre 
engagerade i att stimulera studenterna och underlätta basgruppsarbetet. Studenterna upplever 
även att handledarna är neutralt inställda till att ge återkoppling i syfte att bidra till och 
stimulera studenternas inlärning. Här finns det en motsägelse eftersom studenterna betonar att 
de gärna vill ha aktivare handledare men tanken med PBL är att handledaren skall ge 
utrymme för studenterna, och minimera sin egen roll. 
 
Knowles (1975) menar att självstyrt lärande är en motpol mot lärarstyrt lärande vilket 
studenterna bekräftar. Studenterna framhäver att det är viktigt att vara påläst vid 
basgruppsarbetet, vilket baseras på var och ens kunskapsbehov och vad alla skaffar sig på 
egen hand (Hård af Segerstad et al, 1997) innan basgruppsträff.  Det är också ett steg i 
problemlösningsprocessen. Hela PBL -metoden kräver stor självdisciplin i lärandet tycker 
studenterna vilket överensstämmer helt med förutsättningar för det självstyrda lärandet, att 
man lär sig på egen hand utifrån egen motivation och kunskapsbehov (Knowles, 1975). 
 
Studenterna i studien betonar även nackdelar och kritiska element vid PBL. Studenterna 
upplever att det är problematiskt att värdera sin egen kunskap och värdera relevansen av den 
egen valda litteraturen samt att metoden kräver stor disciplin. Detta har likheter med Siléns 
(2000) resultat. Men även Knowles (1970, 1975) beskriver att det självstyrda lärandet innebär 
skickligheten till att styra sitt eget liv. Det kan också tänkas innebära organiseringen av balans 
mellan lärandet och privatlivet eftersom Knowles knyter samman det självstyrda lärandet med 
att vara vuxen. 
 
Studenterna känner att de inte har skaffat sig all kunskap för att nå inlärningsmålet, vilket 
också överensstämmer med Woods (1995) studie. Detta kan tolkas som att lärandet i 
basgrupperna sker som vid naturliga diskussioner i vardagslivet. En annan tänkbar tolkning är 
att resultatet tyder på att diskussionerna i basgruppen känns osäkra och några upplever dessa 
träffar som stressande. Enligt resultatet menar studenterna att PBL väcker känslor av 
otillräcklighet, vilket är förståeligt om de upplever att inlärningsmålen är otydlig. Samtidigt 
bygger PBL på det självstyrda lärandet som utgår ifrån att en vuxen människa känner till sitt 
eget behov av vad denne skall lära sig och tar eget initiativ samt utvärderar sin lärandeprocess 
(Knowles, 1970). Detta i sin tur utgör även drivkraften i vuxnas lärande enligt Knowles 
(1970) eftersom vuxna individer lär sig av egen vilja och för att de vill finna mening i sin 
lärande. 
 
Metoden problembaserat lärande är flexibelt och går att förändra efter behov beskriver 
Abrandt Dahlgren et al. (2001).  Vidare ser Abrandt Dahlgren at al. (2005) att PBL är mer än 
en metod eftersom den utbildar studenterna till professionella och bidrar även till att på ett 
effektivare sätt forma studenternas yrkesidentitet. Axelson (2008) beskriver att 
läkarstudenternas identifikation med läkarrollen sätts på prov när deras självständighet sätts 
på prov. Detta sker egentligen redan i basgruppens arbete när studenterna vid en 
verklighetsanknuten problemlösning skall skaffa sig kunskaper på egen hand och sedan 
gemensamt träna på att ta beslut och lösa problem. 
 
Sammantaget kan PBL betraktas som en katalysator för nytänkande och kreativitet vilket är 
en fördel i dagens samhälle, men på läkarprogrammet upplever studenterna som stressande. 
Hälsouniversitetet är en av de främsta utbildningsmiljöerna i Sverige men studenternas 
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upplevelser av att arbeta enligt PBL tyder på att det finns utrymme för förbättringsarbete. 
Vilket stämmer med Senevirantes et al. (2001) studie där 76 procent ansåg att PBL metoden 
kan genomföras bättre. 
 
5.2 Främjande och hindrande aspekter för lärande i basgrupperna 
 
Enligt resultatet upplever studenterna att det är ett krav att vara påläst inför arbetet i 
basgrupperna för att främja deras lärande. Detta går att beskriva med Deweys slagord 
”learning by doing” vilket i PBL utmärks av att studenter först läser på egen hand och sedan 
diskuterar i gruppen (Silén, 1989). Enligt studenterna främjas deras lärande i arbetet i 
basgrupperna genom att de får diskutera och dela kunskap med varandra vilket underlättar den 
gemensamma arbetsprocessen. Illeris (2007) menar att reflektion har en elementär betydelse i 
PBL vilket överensstämmer med studenternas syn på hur deras lärande utvecklas. Enligt 
resultatet upplever studenterna att den gemensamma diskussionen ökar deras kunskapsmängd. 
 
Illeris (2007) menar att människor vid en gemensam diskussion speglar varandras förståelse 
vilket främjar lärande på den individuella nivån. Detta är naturligt menar Glynn et al.(2005) 
att reflektion i grupp inte bara innefattar en diskussion utan även ifrågasättande och den 
individuella utvärderingen, vilket samtidigt knyter teorin till praktiken. 
 
Studenterna upplever att deltagarnas motivation påverkar arbetsprocessen i basgruppen. 
Schwartz et al. (2001) menar att det inte är fördelaktigt när det hamnar omotiverade studenter 
i arbetsgruppen eftersom detta kan göra gruppen dysfunktionell och därigenom hindra 
deltagarnas lärande. Enligt Silén (2004) består en basgrupp av 6-9 studenter. Studenterna i 
denna studie antyder att 8 är för många, då detta också kan hindra lärandet när det ges mindre 
möjligheter för en dynamisk diskussion och till att alla skall komma till tals. Dessutom 
uppfattar studenterna att basgruppshandledaren hindrar deras lärande genom att denne 
upplevs vara passiv, sparsam med återkoppling till arbetsprocessen och utebliven diskussion 
om vikten av att var och en skall reflektera över sin egen lärprocess. Jag upplever att det 
studenterna egentligen önskar står i motsättning till Barrows (1988) teorier om hur en 
basgruppshandledare bör agera i basgruppsarbetet. Barrows (1988) menar att en handledares 
viktigaste funktion vid PBL är att utveckla studenternas metakognitiva förmåga, det vill säga 
att få den studerande att tänka på hur man tänker och varför, eftersom detta leder till 
förståelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37	  

5.3 Läkarstudenternas idéer och förslag till förbättring av PBL -
undervisning och basgruppsverksamhet 
 
Över hälften av respondenterna (55,7%) som har besvarat ovanstående frågeställningen anser 
att PBL är bra när det används i relevanta situationer men den fungerar dock inte i alla lägen. 
Resultatet visar att studenterna anser att användandet av PBL är för omfattande på 
läkarprogrammet. Dessutom uppger de att undervisning enligt PBL -metoden kräver tydliga 
riktlinjer och mål som stöd i lärandet vilket de inte anser är fallet på läkarutbildningen. 
Studenterna önskar att arbeta i mindre basgrupper och de efterfrågar även aktiva och utbildade 
handledare.  
  
Enligt den ovanstående deskriptiva utsagan, uttrycker studenterna tydligt att de har ett behov 
av förändringar gällande systemförbättring från ledningen. Mer än hälften av de undersökta 
respondenterna anger enhetligt dessa behov.  Enligt studenterna är PBL generellt sett en bra 
metod att lära sig med, dock inte anpassbar på alla områden som ska läras vilket motsäger 
Barrows och Tamblyns (1980) teori om att PBL är skräddarsydd för medicinsk utbildning. 
Exempelvis anger studenterna att epidemiologi, statistik och liknande ämnen är svåra att läsa 
in på egen hand. Målet är i medicinskt utbildning, enligt Barrows och Tamblyns (1980) 
beskrivning, att genom utbildningen skall den studerande skaffa sig en integrerad 
kunskapsbas och utveckla sin problemlösningsförmåga. Gentemot den allmänna 
beskrivningen vill studenterna ha mer detaljerade och tydliga mål och riktlinjer som hjälper 
dem att nå inlärningsmålen. Vid avsaknad av en mer detaljerad målbeskrivning känner 
studenterna sig frustrerade och stressade med detta arbetssätt.  
 
Arbetet i basgrupper är en grundläggande arbetsform vilket också betraktas som ett värdefullt 
redskap i inlärningen (Silén et al., 1989). Majoriteten (86 procent) av studenterna på termin 9 
antyder motsatsen. Dessutom finns det flera studerande som menar att arbetet i basgrupperna 
borde ligga på frivillig bas, och många menar att antalet studenter i basgrupperna borde 
minskas. Ytterligare förväntar sig studenterna aktiva handledare som har kunskap om 
problemområdet som skall lösas och därigenom främja deras utveckling och lärande. Denna 
förväntning står helt i motsats till den teoretiska beskrivningen om hur en handledare skall 
agera i basgrupperna. Enligt teorin skall basgruppshandledaren minimera sin roll och bevara 
sin roll som kompetent auktoritet (Hård af Segerstad et al., 1997) och även Egidius (1999) 
menar att handledaren i PBL inte skall förse studenter med kunskap. 

PBL kan betraktas som en öppen och flexibel metod då förändringar ur studenternas 
synpunkter är önskvärda vilket skulle kunna bidra till en förbättring av metoden. Studenternas 
behov av förbättring angående tydligare mål och riktlinjer är inte omöjliga att genomföra och 
för detta krävs inte några extra resurser. Däremot skulle behovet av att minska antalet 
studenter i basgrupperna kräva både ekonomiska källor och fler personal, vilket kan utgöra en 
svår beslutsfråga på ledningsnivå. Att förbättra handledningen i basgrupperna kräver återigen 
en ekonomisk insats men kan vara lönsam på långt sikt för att förbättra kvalitén på 
läkarutbildningen. 
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5.4 Skillnader mellan läkarstudenternas upplevelser av PBL på olika 
terminer i utbildningen 
 
Enligt resultatet finns det skillnader i studenternas upplevelser och åsikter kring PBL 
beroende på vilken termin de läser. Studenterna på termin 9 har en mer negativ bild jämfört 
med termin 4.  Det är intressant eftersom studenterna enligt resultatet är mer kritiska till PBL 
ju längre de arbetar med metoden. Samtidigt visar detta att de har ett kritiskt förhållningssätt 
som är mycket önskvärt inom läkaryrket. Termin 9 har också angivit ett mera negativt svar på 
alla påståenden som handlade om basgruppens handledare. Man kan endast spekulera om 
varför de har svarat så. Är det för att de inte har handledare från termin 7 eller för att de 
verkligen har dåliga erfarenheter av detta? Termin 9 har i högre grad en uppfattning om att 
PBL bidrar till viljan av det livslånga lärandet eftersom den ständigt ökade och förändrade 
kunskapsmängden inte kan inkluderas i ett utbildningsprogram. Termin 9: s uppfattning 
stämmer överens med vad Boud och Feletti (1997) menar nämligen att PBL utgör grunden för 
att människan ständigt ska uppdatera sin kompetens.  
 
Enligt Woods (1995) studie upplever studenter som studerar med PBL att de inte har skaffar 
sig tillräckliga kunskaper. Denna tes speglar tydligt tillbaka på termin 9:s  svarsfrekvens där 
de anger att de inte tror sig ha skaffat relevanta kunskaper inför yrkeslivet.  Det är kanske 
naturligt att man börjar ifrågasätta sin kompetens och duglighet när man snart skall ut i 
arbetslivet. Silén (2000) har i sin studie påvisat att studenterna upplever att det svåraste att 
bedöma det egna lärande och själv söka relevant litteratur och detta är fortfarande ett problem 
för studenterna i PBL -metoden. Fast detta ingår i modellen eftersom den förutsätter att 
människan har en vilja att utbilda sig av eget intresse (Marton & Säljö, 2000) samt att 
människan känner sitt eget kunskapsbehov (Knowles, 1975). 
 
En annan skillnad som har framkommit är hur studenterna på de undersökta terminerna 
rangordnar sina kunskapskällor. Termin 4 menar att praktiken inte är en viktig källa för dem 
att skaffa sig kunskaper genom vilket kan bero på att de inte haft än så länge så mycket 
praktik som termin 9.  Det är förvånande att studenterna på termin 9 menar att lärandet i 
basgruppen är minst viktigt gällande den individuella inlärningen, vilket är sannolikt eftersom 
termin 9 använder basgrupparbetet på ett annat sätt än termin 4. Allt detta trots att 
basgruppsarbetet är till för att tillgodose den sociala dimensionen i lärandet, (Uhlin, 2002) där 
samspelets situation ses vara direkt riktat mot ens tillägneslseprocess (Illeris, 2007) och även 
Vygotskij menar att lärande i grupp är en mycket effektiv undervisningsstrategi (Bråten, 
1988). På termin 4 upplever studenterna i högre grad att arbetet i basgrupperna underlättar och 
bidrar till deras individuella lärande precis som Abrant Dahlgren och Carlson (2009) 
beskriver att människor genom erfarenhetsbyte i en grupp skaffar sig nya kunskaper med 
hjälp av varandra. 
 
Den enda punkten där det inte har hittats några skillnader mellan termin 4 och termin 9 
handlar om studenternas idéer och förslag till förbättring av verksamheten. Alla respondenter 
svarade oavsett termin detsamma, nämligen att de vill ha tydligare mål, aktivare handledare 
och mindre basgrupper vilket tyder på att det inte kan vara en slump, utan det finns brister om 
alla upplever likartade problem. 
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5.5 Slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera, samt att kritiskt granska hur PBL upplevs 
på olika terminer på läkarprogrammet vid Hälsouniversitet, vilket har uppnåtts. Det viktigaste 
fyndet är i denna studie att problembaserat lärande på läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet 
upplevs fungera bristfälligt. Majoriteten av studenterna upplever samma problemområde och 
har en enhetlig syn gällande förbättringsarbetet. Dessa förslag innebär tydligare beskrivningar 
av inlärningsmål, bildandet av mindre basgrupper och bättre PBL -utbildade, aktiva 
basgruppshandledare. Studiens resultat påvisar också att över hälften av studenterna är 
överens om att PBL är givande om det används i relevanta sammanhang, men enlig 
respondenterna passar metoden inte i alla situationer. Studenterna anger också att 
basgruppsarbetet främjar den individuella inlärningen samt att deltagarnas motivationsnivå i 
basgruppen kan både främja och hindra lärandet beroende på om motivationen är hög eller 
låg. Likaväl kan basgruppshandledarens förhållningssätt främja eller hindra lärandet om den 
är passiv eller aktiv. 
 
Det andra resultatet i studien är att det finns skillnader mellan studenternas upplevelser av 
PBL under utbildningens olika faser. Dessa skillnader uttrycks i samband med 
basgruppsarbetet och i samband med basgruppshandledarens roll samt hur studenterna 
prioriterar sina kunskapskällor. Studiens resultat tyder på att det har framkommit nya fynd 
jämfört med tidigare forskning på Hälsouniversitetet eftersom det är ny kunskap att 
studenterna upplever brister i de teoretiska grunderna som PBL bygger på. 
 
Resultatet pekar på att det behövs förändringar på läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet 
eftersom PBL är en verklighetsanpassad metod där studenter står i centrum.  Enligt denna 
studie finns ett tydligt utbildningsbehov av handledarna, behov av mindre basgrupper och 
formulering av tydliga inlärningsmål. Samtidigt visar sig detta resultat överensstämma med 
Senevirantes et al. (2001) resultat som också har hittat att studenterna trivdes med PBL men 
samtidigt 76 procent utav hennes respondenter tyckte att det kan genomföras bättre. 	  
	  
5.6  Kritisk reflektion 

Den största begränsningen i denna studie är dess urval. Urvalet omfattar inte studenter från 
alla terminer på läkarprogrammen och studien innefattar bara en utbildning, därför kan dess 
generalisering betraktas begränsad och studien ses som en översikt eller pilotstudie. 

Man kan fråga sig om man skulle ha fått ett annorlunda resultat i en annan utbildning eller vid 
ett annat universitet. Man kan också fundera över om resultatet skulle sett annorlunda ut vid 
användandet av andra teorier för att härleda resultatet.	  Den teoretiska referensramen 
innehåller en liten del av kritiska element kring PBL men skulle man ha hittat mera om man 
har läst annan litteratur? Ytterligare en fundering är, om valet av en annan metod än 
faktoranalys skulle ha lett till ett annat resultat till exempel djupintervju med studenterna. 
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5.7  Förslag till fortsatt forskning 

Metoden problembaserat lärande betraktas vara flexibelt vilket innebär att den kan anpassas 
till nutidens krav vilket också uttrycks i studenternas förbättringsförslag. Utifrån det jag har 
funnit skulle det vara önskvärt att undersöka alla terminer på läkarprogrammet med en 
kvantitativ ansats, och även genomföra en omfattande kvalitativ studie för att undersöka 
bakomliggande orsaker till varför studenterna upplever PBL på det sätt som de gör.  
Ytterligare kan det vara önskvärt att utföra en kombinerad kvalitativ intervjustudie med en 
kvantitativ enkätstudie för att undersöka handledarrollen ur både studenternas och 
handledarnas perspektiv. Ett ytterligare alternativ skulle kunna vara att undersöka 
studenternas upplevelser av PBL utifrån skillnader mellan kön och ålder. 
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BILAGA 1 
 
 

Enkätundersökning om studentperspektiv på PBL 

 

Hej! 

Jag läser pedagogik 3 vid Linköpings Universitet och arbetar nu med min kandidatuppsats.  

Jag vill utföra en undersökning rörande PBL och vill gärna ha din hjälp. Enkäten är frivillig 
att besvara och utformad för att ta reda på din uppfattning om PBL undervisningen som du är 
delaktig i.  

Påståendena är uppställda enligt en femgradig skala där du sätter ett kryss för det påstående 
du anser stämma bäst överens med din åsikt. Alla enkäter är anonyma och kommer att 
förstöras efter att de kodats och behandlats i statistiskprogrammet SPSS.  

När uppsatsen är färdigställd kommer den att finnas tillgänglig för dig att ta del av vid 
Linköpings universitets bibliotek. 

Ditt svar är viktigt för denna studie, så jag hoppas på din medverkan!  

Tack på förhand!  

Márta Harangi 

marha679@student.liu.se 
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Jag upplever att….  

1  
Tar helt 
avstånd 
från     

 2 
Tar delvis 
avstånd från     

3 
 Varken 
 eller    

4 
Instämmer  
delvis                

5 
Instämmer  
helt 
 

1. PBL bidrar till att utveckla min samarbetsförmåga med människor  

                                                                                                                              

2. PBL stimulerar mig i mitt eget lärande  

                                                                                                                                                                                                                             

3. PBL bidrar till min vilja att kontinuerligt uppdatera min kompetens  

                                                                                                              

4. PBL – undervisning utgår från verklighetsbaserade fall vilket skapar engagemang  

                                                                                                                 

5. Genom PBL får man all den kunskap som behövs för att nå studiemålen  

                                                                                                                     

6.  PBL bidrar till att man skaffar sig relevanta kunskaper inför yrkesutövningen  

                                                                                                                        

7.  PBL bidrar till min självständighet ute på praktiken  

                                                                                                                    

8. PBL skapar balans mellan teori och praktik i utbildningen 

                                                                                                             

9. Basgruppsträffar hjälper mig att värdera min egen kunskap  

                                                                                                                     

10. Basgruppsträffar berikar mitt lärande genom kommunikation och reflektion om ämnet  

                                                                                                              

11. Basgruppsträffar bidrar till att dela erfarenheter med varandra   
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Jag upplever att…. 

1 
Tar helt  
avstånd  
från  

2 
Tar delvis 
avstånd från 

3 
 Varken 
 eller    

4 
Instämmer  
delvis                

5 
Instämmer 
 helt 
 

12. I basgruppsträffarna finns tillräckligt utrymme för att reda ut sådant som är svårt att förstå  

                                                                                                                      

13. Jag får stöd i mitt eget lärande i basgruppen  

                                                                                                                     

14.  Diskussioner i basgruppen underlättar problembearbetningen av den aktuella uppgiften  

                                                                                                                        

15. Jag får tillräckligt med utrymme för mina reflektioner i basgruppen  

                                                                                              

16. Basgruppsarbete stimulerar min motivation till lärande  

                                                                                                                      

17.  Arbetet i basgruppen bidrar till ökad egen kunskap  

                                                                                                

 18. Basgruppshandledaren stödjer mitt eget lärande  

                                                                                                               

19. Basgruppshandledaren hjälper mig till att uppnå kursens mål 

                                                                                                            

20. Basgruppshandledaren fungerar som en resursperson i gruppens arbete 

                                                                                                                

21.  Basgruppshandledaren medverkar till att skapa en positiv arbetsklimat i gruppen 

                                                                                                          

22. Basgruppshandledaren utmanar mitt lärande med frågor 

                                                                                                           

 



48	  

Jag upplever att…. 

1 
Tar helt  
avstånd  
från  

2 
Tar delvis 
avstånd från 

3 
 Varken 
 eller    

4 
Instämmer  
delvis                

5 
Instämmer 
 helt 
 

23. Basgruppshandledaren betonar vikten av att ständigt reflektera över den egna 
lärandeprocessen och kunskapen 

                                                                                                         

24. Basgruppshandledaren medverkar till att alla får komma till tals 

                                                                                                          

25. Basgruppshandledaren korrigerar om diskussionen i gruppen går i fel riktning 

                                                                                                         

26. Basgruppshandledaren driver arbetsprocessen genom att ser till att gruppen arbetar med 
relevanta frågor 

                                                                                                           

27. Basgruppshandledaren är lyhörd för våra önskemål gällande våra behov av stöd och hjälp 
i gruppens arbete 

                                                                                                                            

28. Basgruppshandledarens återkoppling stödjer min personliga inlärning 

                                                                                                                

29.  Jag upplever att mitt personliga lärande bromsas när en basgruppshandledare lägger sig 
för mycket i basgruppens arbete 

                                                                                                                

30. Jag upplever att diskussionen i gruppen inte blir tillräckligt djup när 
basgruppshandledaren är passiv och tyst 

                                                                                                               

31.  Det är problematiskt att själv bedöma om man har lärt sig tillräckligt  

                                                                                                                      

32. Diskussioner i basgruppen är tröga och osäkra  
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Jag upplever att…. 

1 
Tar helt 
avstånd 
från 
 

 2 
Tar delvis 
avstånd från 

3 
 Varken 
 eller    

4 
Instämmer 
 delvis                

5 
Instämmer  
helt 
 

33. Basgruppsarbetet upplevs som kontrollerande och stressande  

                                                                                                                     

34. Tiden för basgruppsdiskussionen är för kort  

                                                                                                                         

35. Basgruppens storlek är lagom  

                                                                                                               

36. Deltagarnas motivationsnivå påverkar arbetet i basgruppen  

                                                                                                                      

37. Att vara påläst är ett krav vid basgruppsarbetet   

                                                                                                                                                                                                                                    

38.	  	  Diskussioner i basgruppen skapar osäkerhet hos mig om jag kan tillräckligt mycket 	  

                                                                                                                

39. Undervisning med PBL väcker känslor av otillräcklighet 	  

                                                                                                 

40. PBL kräver stor självdisciplin i lärandet  

                                                                                                

41. Det är svårt att bedöma relevansen i den självständigt sökta studielitteraturen 

                                                                          

42.  Jag upplever att PBL är ett bra verktyg för inlärning 

                                                                                                

 43. Jag har lättare att komma ihåg det jag har lärt mig med PBL än på traditionellt sätt 
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44. Rangordna vilka är dina viktigaste kunskapskällor från ett till fyra. Sätt 1 för det viktigaste 
och 4 till det minst viktiga! 

Arbetet i basgruppen     

Att läsa själv                  

Föreläsningar                    

Praktiken                        

 

45. Har du idéer och förslag till förbättring av PBL och basgruppsverksamheten i PBL? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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BILAGA 2 

Tabell 17: Resultat av faktoranalys: faktorer och variablernas förklaringsgrad till 
faktorerna. 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PBL bidrar till samarbetsförmåga ,184 ,630 ,093 -
,100 

-
,037 

,125 ,088 -
,145 

,248 -
,123 

,075 -
,090 

PBL stimulerar eget lärande ,427 ,734 -
,037 

,142 ,012 -
,033 

,031 ,013 ,078 -
,017 

-
,055 

,005 

PBL stimulerar att uppdatera 
kompetens 

,078 ,584 ,032 ,038 ,193 -
,049 

,360 -
,103 

,362 -
,120 

-
,094 

,193 

PBL fall skapar engagemang ,123 ,377 ,041 ,134 ,234 ,012 ,130 ,010 ,592 ,037 ,165 -
,089 

PBL får man kunskap att nå 
studiemålet 

,398 ,203 ,122 -
,016 

-
,424 

,039 ,230 -
,157 

,108 -
,015 

-
,090 

,372 

Basgruppsträffar hjälper värdera 
egen kunskap 

,593 ,117 ,183 ,258 ,073 ,211 ,194 ,175 ,025 -
,084 

,096 -
,063 

Basgruppsträffar berikar lärande 
med kommunikation, reflektion 

,653 ,374 ,184 ,241 ,004 ,140 ,139 ,047 ,056 ,026 ,150 -
,108 

PBL skaffas relevanta kunskaper ,342 ,460 ,381 ,005 -
,109 

,265 ,258 ,133 -
,229 

,169 -
,109 

,027 

PBL skapar balans mellan teori 
och praktik 

,374 ,065 ,167 ,192 -
,041 

,143 ,493 -
,032 

,044 ,519 -
,084 

-
,135 

Arbetet i BG bidrar till ökad 
egenkunskap 

,630 ,466 ,193 ,209 -
,137 

,177 ,095 -
,013 

-
,011 

-
,030 

-
,005 

-
,122 

Basgruppsarbetet stödjer mitt eget 
lärande 

,150 ,231 ,789 ,210 -
,122 

,071 ,000 -
,005 

-
,065 

,046 ,076 ,073 

Bg -arbete stimulerar min 
motivation till lärande 

,431 ,553 ,049 ,359 -
,194 

-
,118 

-
,110 

-
,109 

,075 ,030 ,034 ,062 

I BG tillräcklig med utrymme för 
egen reflektion 

,601 ,165 ,229 ,154 ,110 -
,259 

-
,197 

-
,016 

,204 ,103 -
,247 

,088 

Diskussioner i bg underlättar 
problembearbetningen 

,715 ,278 ,131 ,131 ,029 ,117 -
,081 

,008 ,110 -
,089 

,083 ,109 

Jag får stöd i mitt egen lärande i 
basgruppen 

,560 ,301 ,369 ,272 ,067 -
,037 

-
,162 

-
,072 

-
,015 

,175 ,064 ,145 

Basgruppsträffar reder ut 
svårförståeliga delar 

,534 ,093 ,288 ,127 -
,059 

-
,225 

,054 ,218 ,005 ,123 -
,206 

,008 

Basgruppsträffar bidrar till att dela 
erfarenhet 

,710 ,283 ,159 ,210 ,137 ,092 ,113 ,019 -
,140 

,057 ,299 -
,002 

PBL bidrar till självständighet i 
praktiken 

,105 ,246 ,056 ,046 ,040 -
,047 

,776 ,044 -
,005 

-
,092 

,030 ,000 

Bg - handledaren hjälper att uppnå 
kursens mål 

,119 ,171 ,749 ,388 -
,123 

-
,041 

-
,025 

,009 ,055 ,010 ,075 ,057 

Bg - handledaren fungerar som 
resursperson 

,120 ,053 ,648 ,462 -
,142 

,099 -
,010 

-
,059 

,113 -
,271 

,091 ,064 

Bg - handledaren medverkaratt 
skapa positiv arbetsklimat 

,107 -
,122 

,801 ,143 ,005 -
,075 

,032 -
,027 

,100 ,077 ,007 -
,133 

Bg - handledaren utmanar mitt 
lärande med frågor 

,375 ,031 ,595 ,312 -
,056 

,061 ,229 -
,065 

,012 -
,040 

,153 -
,037 

Bg - handledaren betonar 
reflektion över egen lärande 

,134 ,197 ,270 ,608 ,066 -
,042 

,132 -
,242 

-
,123 

,067 ,098 ,118 

Bg - handledaren ser till att alla 
kommer till tal 

,205 -
,024 

,328 ,601 ,099 -
,099 

-
,011 

-
,027 

,136 -
,058 

,004 ,040 

Bg - handledaren korrigerar om 
diskussionen går i fel riktning 

,054 ,030 ,202 ,880 -
,088 

,062 ,073 -
,007 

,041 ,096 ,053 ,030 

Bg - handledaren driver, ser till att 
gr arbetar med relevanta frågor 

,176 ,021 ,200 ,856 ,033 ,115 ,019 ,057 ,075 ,069 ,033 ,054 

Bg - handledaren lyhörd för 
önskemål om stöd och hjälp 

,327 ,036 ,234 ,570 -
,322 

-
,039 

-
,148 

,121 -
,231 

,051 -
,010 

-
,027 

Bg - handledarens återkoppling 
stöd för personlig inlärning 

,127 ,174 ,399 ,343 ,078 -
,008 

,194 -
,048 

-
,263 

-
,151 

-
,105 

,183 

Bg - handledaren bromsar lärandet 
med mkt inlägg 

,013 ,029 -
,004 

,156 -
,020 

,010 -
,032 

,036 -
,054 

,107 ,020 ,860 
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Bg - handledaren passiv, djupet i 
diskussionen minskar 

-
,110 

-
,022 

-
,042 

,063 ,143 ,065 -
,122 

,045 ,025 ,805 ,058 ,139 

Problem att själv bedöma om man 
har lärt sig tillräckligt 

,092 ,079 -
,066 

,023 ,816 ,059 ,146 ,038 ,085 ,104 -
,032 

-
,070 

Diskussioner i basgruppen är tröga 
osäkra 

-
,716 

,078 ,096 ,095 ,047 ,127 -
,197 

,176 -
,090 

,137 -
,115 

-
,052 

Basgruppsarbetet upplevs som 
kontrollerande, stressande 

-
,014 

-
,121 

-
,080 

,063 ,414 ,640 -
,152 

-
,110 

-
,178 

-
,182 

-
,111 

,024 

Basgruppsdiskussionen för kort ,099 ,056 ,055 ,079 -
,024 

,176 -
,024 

-
,737 

,148 -
,030 

,104 ,137 

Basgruppsstorleken är lagom ,144 ,060 -
,030 

,015 ,004 ,070 ,011 ,705 ,293 ,009 ,163 ,247 

Deltagarnas motivationsnivå 
påverkar arbetet i basgruppen 

,224 ,264 ,290 -
,020 

,147 ,053 -
,244 

,253 ,462 ,071 -
,049 

-
,042 

Att vara påläst är ett krav vid 
basgruppsarbete 

,208 ,097 ,148 ,200 -
,056 

-
,048 

-
,019 

-
,037 

,160 ,096 ,703 -
,077 

Diskussion i basgruppen skapar 
osäkerhet om jag kan tillräckligt  

,144 ,008 ,076 ,003 -
,014 

,836 ,101 -
,100 

,073 ,229 -
,058 

-
,041 

Undervisning med PBL väcker 
känslor av otillräcklighet 

-
,165 

,074 -
,013 

,072 ,434 ,571 -
,089 

,086 ,114 -
,025 

,278 ,121 

PBL kräver stor självdisciplin i 
lärandet 

,067 ,207 ,097 -
,110 

,435 ,041 ,049 ,093 -
,143 

-
,113 

,548 ,293 

Svårt att bedöma relevansen i 
självständig sökta studielitteratur 

,026 -
,142 

-
,203 

-
,152 

,636 ,299 -
,123 

-
,077 

,242 ,138 ,052 ,036 

Jag upplever att PBL är ett bra 
verktyg för inlärning 

,241 ,780 ,010 ,059 -
,119 

,003 ,163 ,145 ,114 ,099 ,060 ,094 

Jag har lättare att komma ihåg det 
jag lär med PBL än traditionellt 

-
,004 

,823 ,155 -
,002 

,119 -
,117 

,010 ,030 -
,136 

,026 ,173 ,040 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 15 iterations. 
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BILAGA 3 

Tabell 18: Deskriptiv statistik  
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 
PBL bidrar till samarbetsförmåga 4,1593 1,09027 113 
PBL stimulerar eget lärande 3,8850 ,88391 113 
PBL stimulerar att uppdatera kompetens 3,5487 ,87618 113 
PBL fall skapar engagemang 4,0442 ,88023 113 
PBL får man kunskap att nå studiemålet 2,3363 ,95066 113 
Basgruppsträffar hjälper värdera egen kunskap 3,7522 1,08998 113 
Basgruppsträffar berikar lärande med kommunikation, reflektion 3,8761 1,06178 113 
PBL- skaffas relevanta kunskaper 3,5664 1,17166 113 
PBL skapar balans mellan teori och praktik 3,4956 1,61535 113 
Arbetet i BG bidrar till ökad egenkunskap 3,7434 1,05033 113 
Basgruppsarbetet stödjer mitt eget lärande 3,1770 1,15905 113 
Basgruppsarbete stimulerar min motivation till lärande 3,5133 1,30326 113 
I BG tillräcklig med utrymme för egen reflektion 3,8407 ,91189 113 
Diskussioner i basgruppen underlättar problembearbetningen 3,8496 ,95638 113 
Jag får stöd i mitt egen lärande i BG 3,4248 1,10037 113 
Basgruppsträffar reder ut svårförståeliga delar 3,8673 ,93067 113 
Basgruppsträffar bidrar till att dela erfarenhet 4,1416 ,86466 113 
PBL bidrar till självständighet i praktiken 3,9646 1,71615 113 
Basgruppshandledaren hjälper att uppnå kursens mål 3,2389 1,12022 113 
Basgruppshandledaren fungerar som resursperson 3,3805 1,12058 113 
Basgruppshandledaren medverkaratt skapa positiv arbetsklimat 3,4336 1,19430 113 
Basgruppshandledaren utmanar mitt lärande med frågor 3,1770 1,14354 113 
Basgruppshandledaren betonar reflektion över egen lärande 2,7345 1,18033 113 
Basgruppshandledaren ser till att alla kommer till tal 3,0442 1,11315 113 
Basgruppshandledaren korrigerar om diskussionen går i fel riktning 3,4690 1,18073 113 
Bg-handledaren driver, ser till att gruppen arbetar med relevanta frågor 3,4779 1,18093 113 
Basgruppshandledaren lyhörd för önskemål om stöd och hjälp 3,4602 1,35644 113 
Basgruppshandledarens återkoppling - stöd för personlig inlärning 2,8938 1,16007 113 
Basgruppshandledaren bromsar lärandet med mkt inlägg 2,5044 1,26155 113 
Basgruppshandledaren passiv - djupet i diskussionen minskar 3,1150 1,41265 113 
Problem att själv bedöma om man har lärt sig tillräckligt 3,9381 1,17476 113 
Diskussioner i basgruppen är tröga osäkra 3,0265 1,36578 113 
Basgruppsarbetet upplevs som kontrollerande, stressande 2,7345 1,17274 113 
Basgruppsdiskussionen är för kort 2,3717 1,31743 113 
Basgruppsstorleken är lagom 3,1416 1,38788 113 
Deltagarnas motivationsnivå påverkar arbetet i basgruppen 4,7168 ,52558 113 
Att vara påläst är ett krav vid basgruppsarbete 4,0177 1,14940 113 
Diskussion i basgruppen skapar osäkerhet om jag kan tillräckligt mycket 3,1504 1,33778 113 
Undervisning med PBL väcker känslor av otillräcklighet 3,3894 1,44193 113 
PBL kräver stor självdisciplin i lärandet 4,3982 ,95935 113 
Svårt att bedöma relevansen i självständig sökta studielitteratur 3,5664 1,23112 113 
Jag upplever att PBL är ett bra verktyg för inlärning 3,8230 1,06260 113 
Jag har lättare att komma ihåg det jag lär med PBL än traditionellt 3,4071 1,39282 113 

 


