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Sammanfattning 
 
I denna uppsats har det interprofessionella lärandet hos studenter vid Hälsouniversitetet i Linköping undersökts. 
Syftet har varit att ta reda på hur studenterna själva upplever att deras kompetens utvecklats och tillvaratagits i ett 
interprofessionellt lärande i PBL-miljö. Som metod har jag använt mig av triangulering där redan befintliga 
kursdokument har kombinerats med en kompletterande enkät och observation. 
 
Interprofessionellt lärande har visat sig vara ett uppskattat inslag i utbildningen, då den egna professionens särart 
förtydligas genom interaktion med andra professioner. Studenterna bedömer att denna typ av samarbete/samverkan 
mellan olika professioner kommer att ha en positiv inverkan på det framtida yrkesutövandet. 
 
Undersökningens resultat indikerar samtidigt att medvetenheten om den egna utvecklingen kan behöva tränas 
ytterligare. Detta gäller både det metakognitiva lärandet och förmågan att reflektera över egen såväl som övriga 
gruppmedlemmars roll och funktion i basgruppsarbetet. 
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Förord 
Denna studie har gett mig möjligheten att kombinera två, för mig, mycket intressanta 
forskningsområden; lärande och grupprocesser. Min förhoppning är att detta ska ge 
inspiration till fortsatt utveckling, då jag ser att denna kunskap är tillämpbar även i fler 
sammanhang.  
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dokumentation jag behövt. 
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förmåga att se möjligheter, vilket hela tiden inspirerat till fortsatt arbete. 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj för allt det stöd och uppmuntran som jag fått av 
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Sammanfattning 
Det interprofessionella lärandet hos studenter vid Hälsouniversitetet i Linköping har under-
sökts. Syftet har varit att ta reda på hur studenterna själva upplever att deras kompetens 
utvecklas och tillvaratas i ett interprofessionellt lärande i PBL-miljö. Som metod har jag 
använt mig av triangulering där redan befintliga kursdokument har kombinerats med en 
kompletterande enkät och observation. 

Interprofessionellt lärande har visat sig vara ett uppskattat inslag i utbildningen, då den egna 
professionens särart förtydligas genom interaktionen med andra professioner. Studenterna 
bedömer att denna typ av samarbete/samverkan mellan olika professioner kommer att ha en 
positiv inverkan på det framtida yrkesutövandet.  

Undersökningens resultat indikerar samtidigt att medvetenheten för den egna utvecklingen 
kan behöva tränas ytterligare. Detta gäller både det metakognitiva lärandet och förmågan att 
reflektera över egen såväl som övriga gruppmedlemmars roll och funktion i basgruppsarbetet. 
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1 INLEDNING 
Det blir allt vanligare att man på arbetsplatser bildar projektgrupper eller samarbetar i team. 
Tanken är att tillvarata gruppmedlemmarnas samlade kompetens (Granström, 2000). En fråga 
man kan ställa sig är om inte också den egna kompetensen utvecklas.  

Att olika yrkesgrupper samarbetar har många olika beteckningar. Man talar om att arbeta tvär-
funktionellt, multiprofessionellt eller som i denna studie; interprofessionellt. Typiskt för dessa 
grupper är att gruppmedlemmarna representerar olika kompetensområden. På detta sätt vill 
man belysa komplexa problem utifrån flera professioners infallsvinklar (Kvarnström, 2001; 
Silén, 2004). Förhoppningen är att problemlösningen därmed ska öka i kvalitet. Intressanta 
bieffekter av detta arbetssätt är att gruppmedlemmarna därmed också breddar sin kunskap 
genom att lära av varandra, samtidigt som den egna yrkesprofessionen stärks. Genom att ta 
del av hur andra yrkesgrupper bedömer och resonerar kring ett problem, fås en helhetsbild av 
problemet. Samtidigt tränas den enskilde gruppmedlemmen att argumentera med utgångs-
punkt från sin professions perspektiv, vilket leder till en fördjupad medvetenhet om den egna 
professionens särart (Kvarnström, 2001; Barr, Koppel, Reeves, Hammick & Freeth, 2005). 

I modifierad form tillämpas detta arbetssätt även i utbildningssammanhang. Då fokuserar man 
snarare på själva lärprocessen. I detta sammanhang är det värdefullt att kunna reflektera över 
den egna kompetensen, bl a för att identifiera vilka kunskaper som redan finns, och vilka som 
behöver kompletteras. För att samarbetet ska bli givande behövs också förmåga att kunna 
analysera och bedöma de grupprocesser som sker i gruppen. Att bli medveten om hur gruppen 
påverkas av den kontext och de normer och roller som utvecklas i samspelet mellan grupp-
medlemmarna är önskvärd (Silén, 2004).  

Problembaserat lärande (PBL) utgör ett exempel på pedagogisk metod som kombinerar själv-
styrt lärande med gruppdynamik. PBL utvecklades från början för att tillämpas inom läkar-
utbildningen och har därefter spritt sig till många andra utbildningar (Egidius, 1999).  

Hälsouniversitetet i Linköping (HU) var tidigt ute med tillämpning av PBL, då metoden 
introducerades 1986. I regel arbetar man i s k basgrupper som består av studenter från samma 
program. Undantag utgörs av två kurser, där studenter från samtliga program integreras och 
bildar basgrupper. Genom att medvetet nyttja den gruppdynamik som uppstår i heterogena 
basgrupper, där gruppmedlemmarna representerar olika (blivande) yrkeskompetenser, vill 
man nå ett interprofessionellt lärande (broschyr Programme integration; von Schilling, 2001; 
Faresjö, Pelling, Wilhelmsson & Wijma, 2003). Målet med detta upplägg är att stärka 
studentens blivande yrkeskompetens och samtidigt ge ökad kännedom om andra yrkes-
professioners specialitéer. Dessutom ska studenterna träna sig i att värdera både egen och 
gruppens arbetsinsats och kunskapsutveckling. Sammantaget är förhoppningen att detta ska 
leda till bättre samverkan/samarbete i ett framtida teamarbete (se bilaga 1 och Faresjö et al 
(2003)). 

Föreliggande studie fokuserar på interprofessionellt lärande i PBL-miljö på Hälsouniversitetet 
i Linköping.  

1.1 Hälsouniversitets allmänna mål med PBL 
PBL används genomgående i Hälsouniversitetets kurser. Ett av målen med PBL är att 
studenten ska bli ”flygfärdig” för sitt kommande yrke eller verksamhetsområde. Ett annat 
viktigt mål med PBL är att studenten ska bli medveten om och kunna hantera och värdera sitt 
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lärande, vilket är en förutsättning för ett livslångt lärande. Ytterligare ett mål med PBL är att 
öka studentens förmåga att arbeta i team. Förutom att arbetet i basgrupper ska utgöra ett stöd i 
lärandet, är syftet även att öka förmågan till samverkan/samarbete och att medvetandegöra 
studenterna om det egna, såväl som övriga gruppmedlemmars inflytande på basgruppens 
arbete (Silén, 2004; von Schilling 2001).  

1.2 Integrerat lärande vid Hälsouniversitetet 
Ända sedan Hälsouniversitetets start har man systematiskt skapat möjlighet för gemensamt 
lärande mellan de olika studentkategorierna (Hult, 2003). Att ta del av olika professioners 
erfarenheter, kunskaper och synsätt, vid sidan av den egna, ses som en mycket viktig del i 
lärandet. Man liknar det vid en byggnad, där basen utgörs av en gemensam värdegrund med 
ett gemensamt språk för de begrepp och fenomen som studeras (se figur 1). Denna bas byggs 
upp redan vid inledningen av studierna, då studenter från samtliga program integreras i en åtta 
veckor lång kurs; HEL I (Hälsa, etik, lärande del I). Därefter delas studenterna upp på respek-
tive program, för att bygga upp erforderlig kompetens inom den egna (blivande) yrkes-
professionen. Detta symboliseras av de bärande pelarna i figur 1. 

 

  
Figur 1. Building inter-professional competence. Ur: Broschyr Programme integration. 

 

Efter ca två och ett halvt år är det åter dags att studera integrerat i kursen HEL II (Hälsa , etik, 
lärande del II). Syftet med detta är att studenterna nu ska fördjupa det interprofessionella 
lärandet, dvs att lära tillsammans för att arbeta tillsammans med andra yrkesprofessioner, 
vilket symboliseras av byggnadens tak.  

Utöver dessa två kurser integreras studenterna också genom praktiskt arbete på en s k 
övningsavdelning, där olika yrkesprofessioner får träna sig i sina (blivande) professioner på 
riktiga patienter i en reell miljö. På detta sätt vill man främja en framtida samverkan mellan 
olika yrkesprofessioner och därigenom leva upp till en holistisk syn på den vårdsökande. 
(broschyr Programme integration; bilaga 1). 
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1.3 Interprofessionellt lärande 
Vid kursintroduktionen av kursen HEL II går man igenom definitionen av interprofessionellt 
lärande. HU beskriver då detta som det lärande som växer fram genom att olika professioner 
lär sig av och om och tillsammans dvs kunskapen skapas gemensamt. Då betonas särskilt att 
interprofessionellt lärande ej ska förväxlas med s k ”shared learning”, där man arbetar sida vid 
sida, eller med ”multiprofessional learning” där en viss interaktion kan förekomma men där 
basgrupperna inte är integrerade. Interprofessionellt lärande representerar i stället en djupare 
variant vars syfte är att kunna anta flera olika synvinklar och perspektiv på komplexa problem 
(minnesanteckningar från introduktionen av kursen HEL II, höstterminen 2005).  

Detta kompletteras med följande citat av Hugh Barr, Centre of Advancement of Inter-
professional Education (CAIPE), vilket inleder den Loggbok och Rapportunderlag som ingår i 
kursen Hälsa Etik Lärande del II vid Hälsouniversitetet (se bilaga 2, sid. 2). 

Interprofessional education occurs when two or more professions learn with, from and 
about each other to faciliate collaboration in practice. It is a subset of multiprofessional 
education during which professions learn side by side for what ever reason. 

Det här avspeglar sig också i den distinktion HU gjort mellan samarbete och samverkan1. 
Samarbete beskriver det arbete/lärande som sker då varje deltagare bidrar utifrån sin redan 
etablerade professions expertroll. Samverkan står för ett lärande som utvecklas tillsammans 
och som samtidigt ger ökad kunskap och kännedom om varandras professioner dvs ett inter-
professionellt lärande (från ett möte med representanter för kursledningen). 

Därutöver är det inte bara studenter från olika program som integreras. Även handledarna 
symboliserar ett interprofessionellt lärande då de representerar olika yrkesprofessioner. 

1.4 Beskrivning av kursen HEL II, Hälsa, Etik, Lärande del II 
Kursen HEL II, höstterminen 2005 är förlagd i slutet av respektive utbildningsprogram. Detta 
gäller även läkarprogrammet, trots att det är en betydligt längre utbildning än de övriga.  

Kursens övergripande mål är att studenten dels ska stärka sin yrkesroll och dels fördjupa sin 
interprofessionella kompetens dvs lära sig förstå yrke och kompetens hos studenter från andra 
utbildningsprogram genom att lära om, från och tillsammans. Detta uppnås genom att sam-
verka med studenter från andra utbildningsprogram. 

Genom integrering av de olika programmen vill man tydliggöra studentens egen yrkesroll och 
kompetens i förhållande till andra yrkesroller och betydelsen av detta i ett kommande yrkes-
liv. Dessutom vill man förmedla en förmåga till självständigt och livslångt lärande samt upp-
muntra till ett samarbete mellan yrkesgrupper. I detta ingår att studenten ska förstå och kunna 
analysera betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan olika yrkesgrupper. Slutligen 
ska studenten också tillägna sig såväl yrkesspecifik som allmän kunskap inom ämnet. Det här 
finns beskrivet i den studiehandledning som studenterna får vid kursintroduktionen (se bilaga 
1) Där beskrivs också kursens upplägg, innehåll samt vilka moment som är obligatoriska. Till 
sin hjälp får också studenterna vägledande nyckelord som ska styra in tankarna på rätt spår 
samt en beskrivning av de kriterier som kommer att ligga till grund för bedömning av 
problembearbetningen (se bilaga 1). 
                                                           
1 I den här studien görs ingen distinktion mellan samarbete och samverkan, då det är tveksamt om studenterna 
skiljer på dessa begrepp. 
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1.4.1 Arbets- och studieformer 

Kursen är två veckor lång och motsvarar heltidsstudier, dvs 40 timmar per vecka. Totalt inne-
håller kursen tre heldagar med föreläsningar, följt av en halv dag med basgruppsarbete (se 
bilaga 3). Respektive föreläsning introducerar ett tema inom ämnet, genom att återge klinisk 
erfarenhet eller belysa den forskning som råder inom ämnesområdet. 

Huvuddelen av studierna sker dock i basgrupp. Basgruppen består av sex till åtta studenter, 
slumpvis sammansatt från de olika programmen, samt en handledare. Den schemalagda tiden 
för basgruppsarbetet är begränsat till i genomsnitt ca 15 timmar per vecka. Detta för att ge tid 
för individuella studier och basgruppsträffar utan handledare. Därtill finns en hel dag 
schemalagd för individuella studier under den första veckan (se bilaga 3).  

Varje basgruppstillfälle avslutas med en stund till utvärdering av basgruppens arbete enligt 
problemlösningsmodellen (se figur 3, sid. 11). Detta görs av både student och handledare. 
Bedömningen grundar sig på följande frågeställningar, som finns att läsa i studie-
handledningen (se bilaga 1). Har gruppen arbetat enligt en problemlösningsmodell? Har den 
enskilde studenten tagit ansvar för både det egna och gruppens arbete och inlärning? Hur 
aktiv och förberedd har studenten varit? Hur har förmågan att både ge och ta emot åter-
koppling sett ut, och har eventuella brister åtgärdats?  

I kursen ingår också en färdighetsträning som sker i form av rollspel inom den egna bas-
gruppen. Det huvudsakliga syftet med detta är att studenterna ska öva sig i att, utifrån sin 
(blivande) yrkesprofession, samtala om något som har anknytning till kursens ämne sexologi. 
Efter respektive rollspel reflekterar och diskuterar basgruppen om vad som kommit fram i 
rollspelet (se bilaga 1). Den schemalagda tiden för färdighetsträning utgörs av en halv dag 
under andra veckan (se bilaga 1 och 3). 

Slutligen utgör en individuell skriftlig rapport ett obligatoriskt moment i examinationen av 
kursen HEL II. Den redovisas dessutom muntligt vid ett rapportseminarie i slutet av kursen. 
Rapporten består av två delar. Den första delen utgörs av en skriftlig individuell problem-
bearbetning av ett scenario, vilket genomförs vid två tillfällen (vid första basgruppstillfället 
samt inför rapportseminariet i slutet av andra veckan). Den andra delen innebär att studenten 
skriftligt ska reflektera över och redovisa vad man lärt sig, dels inom ämnet men också vad 
gäller det egna interprofessionella lärandet (se bilaga 1). 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur de enskilda individerna upplever att den egna 
(blivande) yrkesprofessionen utvecklas och tillvaratas i en av Hälsouniversitetets kurser som 
tillämpar interprofessionellt lärande.  

Mot bakgrund av detta syfte formuleras följande frågeställningar: 
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Egen yrkesprofession 

* Hur upplever studenterna att den egna (blivande) yrkesprofessionen utvecklats i bas-
gruppen? 

Under denna frågeställning vill jag belysa om studenterna själva upplever att de utvecklats 
inom sina (blivande) yrkesprofessioner under kursen. Om så är fallet, vill jag då också ta del 
av på vilket sätt de tycker att de utvecklats.  

Interprofessionellt lärande 

* Vilka erfarenheter har studenterna gjort av ett interprofessionellt lärande? 

Med den här frågeställningen vill jag ta del av vilka erfarenheter respektive student gjort av 
ett interprofessionellt lärande. Finns det några fördelar med interprofessionellt lärande? Dess-
utom vill jag veta om studenterna upplever att deras kompetens inom den (blivande) yrkes-
professionen har tillvaratagits i basgruppen. 

Metakognitivt lärande 

* Vilken förmåga har den enskilde studenten att reflektera över den egna utvecklingen under 
kursen? 

För att ringa in denna frågeställning vill jag veta vilken förförståelse och vilka erfarenheter 
studenterna har med sig in i kursen vad gäller reflektion och medvetenhet över den egna 
kunskapsutvecklingen. Vilka tidigare erfarenheter har man gjort av PBL och basgrupps-
arbeten? Vilka strategier har studenterna för sitt lärande? Hur beskriver de sin utveckling 
under kursen? 

Rollfördelning i basgruppen 

* Vilken förmåga har den enskilde studenten att reflektera över den egna såväl som övriga 
gruppmedlemmars roller/funktioner i basgruppen?  

Här avser jag att undersöka hur den enskilde studenten bedömer sin egen roll och funktion i 
basgruppen. På motsvarande sätt vill jag ta reda på hur uppmärksam respektive student är på 
att bedöma övriga gruppmedlemmars roll/funktion i basgruppen. Överensstämmer den 
enskilde studentens bedömning med basgruppens samlade bedömning? 
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2 TEORETISK INRAMNING 
Det här kapitlet innehåller ett urval teorier från två stora forskningsområden, lärande och 
grupprocesser. Dessa forskningsområden kan tyckas utgöra två vitt skilda områden - men till-
sammans bildar de en teoretisk referensram för studien. Vägledande för mitt urval har varit 
studiens syfte, vilket är att undersöka hur studenterna själva bedömer att den egna kompe-
tensen utvecklas och tillvaratas i grupper där deltagarna representerar olika professioner.  

2.1 Lärande 
Inom teoribildningen finns det olika utgångspunkter för att beskriva lärande. Det här avsnittet 
kommer först att beskriva behovet av livslångt lärande. Sedan behandlas skillnaden mellan 
formellt och informellt lärande, följt av en definition av lärande. I nästa stycke presenteras en 
introduktion till kognitiva och kontextuella aspekter på lärande. Därefter beskrivs olika indi-
viduella strategier för inlärning. Avsnittet behandlar också erfarenhetsbaserat lärande - ett 
lärande som bygger på reflektion och hur det kan vidareutvecklas i form av problembaserat 
lärande (PBL) och interprofessionellt lärande. 

Avsnittet avslutas med en analys av de kognitiva och kontextuella egenskaperna hos de olika 
teorierna och pedagogiska metoderna.  

2.1.1 Livslångt lärande 

I ett alltmer globaliserat samhälle har förändringstakten och även krav på ny kompetens ökat. 
Det innebär att gammal kunskap riskerar att bli föråldrad, samtidigt som behov av ny kompe-
tens uppstår. Istället för att som tidigare arbeta utifrån väl avgränsade arbetsuppgifter med 
givna instruktioner, finns idag en ökad förväntan om att kunna lösa alltmer komplexa 
problem. Detta ställer i sin tur krav på ökad allsidighet i kunskap och erfarenhet samt större 
flexibilitet och förmåga att lösa problem i grupp. För den enskilde betyder det att, genom-
gående under hela sitt yrkesverksamma liv, vara beredd att uppdatera sin kompetens och 
ibland även lära om (Ellström, 1996; Forslin & Thulstedt, 1993).  

Det här är en utveckling som med tydlighet kan ses inom sjukvården. Medicintekniska fram-
steg leder till utveckling av nya behandlingsmetoder, vilket medför att alltmer svårt sjuka kan 
behandlas. Parallellt med detta råder också krav på kortare vårdtider, vilket många gånger 
resulterar i organisationsförändringar och neddragning av personal (Öhrling 2004). 

Det tycks också ske en förskjutning av synen på vuxnas lärande. Man talar idag om ett livs-
långt lärande. Detta kan bl a ge sig i uttryck av en förskjutning från att tidigare handlat om 
formell utbildning, mot ett idag, allt mer informellt lärande i arbetslivet eller på fritiden dvs 
ett lärande utanför utbildningsinstitutionerna (för utförligare beskrivning se avsnitt 2.1.2). 
Detta lärande sker i vardagen och ger upphov till s k tyst kunskap (tacit knowledge). Tyst 
kunskap byggs upp genom erfarenhet och kan därför vara svår att till fullo lära ut och över-
föra till andra individer (Ellström, 1992; 1996). 

Sammantaget betyder detta att varje enskild individ måste vara beredd på att bygga upp sin 
egen kunskapsbas och bli medveten om hur detta sker genom ett s k metakognitivt lärande. 
Ett metakognitivt lärande kan kort beskrivas som att ”lära om lärandet”. Det innebär att bli 
medveten om den egna lärprocessen, och därmed kunna reflektera över vad man lär sig och 
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hur man lär sig och inte minst identifiera vilka kognitiva och kontextuella faktorer som 
påverkar lärandet (Hultman, 1996; Carlsson et al, 2002). 

Detta kan också innebära att individen måste vara beredd på att avlära gammal kunskap eller 
föreställningar innan ett nytt lärande kan ta plats (Ellström, 1996). Det här är en ständigt 
pågående process som sker hela livet och brukar benämnas som livslångt lärande (Egidius, 
1999). 

2.1.2 Formellt och informellt lärande 

Begreppet lärande kan indelas i formellt och informellt lärande (Ellström, 1996). Det formella 
lärandet kännetecknas av att vara planerat och utformat av någon utbildningsinstitution eller 
annan formell aktör. Andra viktiga kännetecken på formellt lärande är att det finns en uttalad 
plan (läroplan) för vad som ska läras och hur detta ska uppnås. Dessutom leder det formella 
lärandet i regel till en bekräftelse på nådd kunskap i form av betyg, examensbevis, legiti-
mering eller liknande. Det kan jämföras med det informella lärandet som kännetecknas av att 
det främst sker i det dagliga arbetet eller vardagen, och i regel inte leder till någon formell 
behörighet.  

I samband med det formella lärandet sker ofta också ett icke-planerat lärande som brukar 
kallas ”den dolda läroplanen” (Jackson, 1990). Den dolda läroplanen är en benämning för det 
outtalade budskap som tränger igenom till de studerande om vad som förväntas av dem 
(Entwistle,1986). Ett oplanerat lärande som sker vid sidan om själva kursinnehållet och som 
ofta handlar om den pedagogiska kontexten. Exempel på detta kan vara hur studenten tolkar 
lärarens signaler om vad som är viktigast, vilken typ av frågor som brukar ställas, hur utför-
liga svar krävs för att ge full poäng o s v. Kort sagt hur studenten tolkar examinationskraven 
och anpassar sig därefter (Laurillard, 1986; Jackson, 1990). 

Det informella lärandet kan däremot ske på såväl ett medvetet som omedvetet plan. Avsiktligt 
planerad form av informellt lärande kan t ex bestå av ett självstyrt lärande eller genom andra 
former av erfarenhetsbaserat lärande såsom deltagande i utvecklingsprojekt, nätverk etc. Då 
det gäller omedveten informellt lärande är det ett lärande som ibland benämns som tyst 
lärande (Ellström, 1992; 1996). Vidare menar Ellström (1996) att vi således lär oss saker även 
när vi inte avser att lära eller när vi inte är medvetna om att vi lär. Detta lärande kan dock bli 
uppenbart för individen långt senare t ex genom reflektion. Exempel på ett omedvetet infor-
mellt lärande kan utgöras av att lära sig vilka arbetsuppgifter som premieras och inte, vem 
som fungerar som informell ledare etc.  

Så här långt har den positiva sidan av ett lärande presenteras. Det är också viktigt att vara 
medveten om att även negativa effekter av lärande kan uppstå. Seligman (Abramson, Garber 
& Seligman, 1980) myntade begreppet inlärd hjälplöshet. Han menade att om en individ en 
gång lär sig att denne inte kan påverka ett resultat blir det därefter mycket svårare att ”lära 
om” när möjlighet uppstått. Detta fenomen beskriver svårigheten att ställa om den kognitiva 
processen dvs ”lära om” då de kontextuella faktorerna förändras (Abramson et al, 1980). 

2.1.3 Definition av lärande 

Oavsett vilken teoretisk utgångspunkt man har på begreppet lärande, så finns det några viktiga 
gemensamma nämnare som Ellström (1996, sid. 147) sammanfattat i följande definition. 
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Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens som ett 
resultat av individens samspel med sin omgivning. 

Den här definitionen indikerar att lärande är en ständig pågående (kognitiv) process och att 
samspelet med omgivningen dvs kontexten har en stor betydelse. Därmed kombineras både 
kognitiva och kontextuella aspekter på lärande i denna definition. 

2.1.4 Kognitiva och kontextuella aspekter på ett lärande 

Inom teoribildningen finns det många olika utgångspunkter på begreppet lärande. Ställer man 
frågan vad det innebär att lära sig och få ny kunskap får vi olika svar beroende på vilket 
perspektiv man utgår ifrån (Ellström, 1996). Kognitiva och kontextuella teorier utgör tydliga 
exempel på helt olika utgångspunkter för att beskriva och förklara hur ett lärande sker. 

Kognitiva teorier fokuserar på den kognitiva process och de mentala modeller som individen 
bygger upp i sitt medvetande vid ett lärande. Detta kan innebära att individens syn på både sig 
själv och omvärlden kan förändras då nya insikter nås (Egidius, 1999). Det kan jämföras med 
kontextuella teorier, vilka istället betonar yttre betingelser, dvs i vilket sammanhang som 
lärandet sker och hur det påverkar förutsättningarna för ett lärande. Vill man gå ett steg längre 
talar Lave & Wenger (1991) om ”situated learning”, vilket innebär att kunskapen finns 
”inbäddad” i ett komplext, socialt och kulturellt nätverk. Denna kunskap lärs enligt Ellström 
(1996) enklast genom att aktivt vara delaktig i en arbetsgemenskap eller praktik. På så sätt 
tillägnar sig individen de tankesätt och den kultur och handlingsmönster som är utmärkande 
för en viss grupp (t ex yrkesgrupp, arbetsplats, arbetslag etc). Lärandet utvecklas således i en 
kontext som bygger på en social interaktion, vilket bidrar till skapandet av en egen yrkes-
identitet (Ellström, 1996). 

2.1.5 Strategier för lärande 

En utgångspunkt för lärande är att försöka förstå de kognitiva processer som sker vid 
inlärning. Detta är något som Marton & Säljö (1986) har anammat i sin forskning där de söker 
förklaring till varför studenter presterar så olika vid inlärning av textmaterial. Forsknings-
resultaten visar att studenternas kognitiva strategier för inlärning är mycket olika till sin 
karaktär. Marton & Säljö (1986) kallar detta för ytinriktad respektive djupinriktad inlärning.  

Det som främst skiljer de två inriktningarna är synen på kunskap. Vid ytinriktad inlärning ser 
man kunskap i huvudsak som information och fakta som ska läras utantill. Vid djupinriktad 
inlärning ses kunskap snarare som en möjlighet till att förbättra sin förståelse av verkligheten. 

Vid ytinriktad inlärning ser studenten texten i sig som det viktiga. Följden blir att studenten 
inriktar sig på texten eller uppgifterna i sig, och inte så mycket på vad den handlar om. Detta 
förhållningssätt kan ge sig i uttryck i en ambition att samla så mycket fakta som möjligt som 
därefter ska återges. Detta kan jämföras med djupinriktad inlärning, där de studerande söker 
efter mening i det de gör. Vid djupinriktning identifierar studenten de generella principer som 
kan ge förklaring till problemlösningen. Dessa generella principer kan därefter tillämpas i 
liknande situationer (Säljö, 1986).  

Det är viktigt att känna till att denna dikotomi mellan yt- och djupinriktad inlärning inte är 
någon personlig egenskap, utan beskriver snarare relationen mellan den studerandes upp-
fattning om uppgiften och hans eller hennes förhållningssätt till den. Upplevs uppgiften som 
intressant, skapar det en inre motivation, vilket i regel leder till ett djupinriktat lärande. Om 
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uppgiften istället upplevs som främst ett yttre krav (från omgivningen eller studenten själv), 
leder det sannolikt till ett ytinriktat lärande (Marton & Säljö, 1986). 

Förutom tidigare kunskaper och intresse för ämnets innehåll, finns det en rad olika kontex-
tuella faktorer som kan påverka studentens val av inlärningsstil (Ramsden, 1986). Det kan t ex 
gälla vilken grad av valfrihet som studenten upplever sig ha, vad gäller val av ämnesinnehåll 
eller inlärningsmetod. Ytterligare faktorer som påverkar studentens inlärningsstil är dennes 
uppfattning av examinationskraven eller hur studenten tror att läraren kommer att bedöma 
arbetet (dvs identifierar den dolda läroplanen). Vidare menar Ramsden (1986) att det dess-
utom finns kontextuella faktorer som mer eller mindre kan driva studenten till ett ytinriktat 
förhållningssätt. Exempel på sådana kontextuella faktorer kan vara överhopade kursplaner, 
tidsbrist, examinationsformer som innebär en återgivning av fakta osv.  

2.1.6 Erfarenhetsbaserat lärande 

Att lära genom erfarenheter är en metod som ofta tillämpas vid ett lärande för vuxna. Erfaren-
hetsbaserat lärande sker i stor utsträckning i vardagen som ett informellt lärande, vilket 
stämmer väl överens med tanken om ett livslångt lärande. Självfallet kan denna typ av lärande 
också genomföras i planerad form. Därmed kan konstateras att det erfarenhetsbaserade 
lärandet kan vara såväl formellt som informellt (Ellström, 1996). Kolb (1984) har utvecklat en 
modell över erfarenhetsbaserat lärande (experiental learning), som beskriver den kognitiva 
process som sker vid lärande genom erfarenhet (se figur 2). 

Konkret
Erfarenhet
(KE)

Aktivt
Experimenterande
(AE)

Reflektion och
Observation (RO)

Abstrakt
Begreppsbildning
(AB)

 

Figur 2. Schematisk bild över den kognitiva processen vid erfarenhetsbaserat lärande. 

Kolb (1984) är tydlig med att hans modell är starkt influerad av Dewey, Lewin och Piaget. 
Kolb betonar dock att det inte handlar om att skapa en tredje alternativ teori vid sidan om 
behaviorismen eller de kognitiva teorierna om lärande. Ambitionen är snarare att skapa en 
holistisk modell som förmår kombinera erfarenhet med hela individens väsen såsom tankar, 
känslor, perception och beteende. 

Själva grunden för erfarenhetsbaserat lärande är att i ett första steg utgå från de erfarenheter 
eller upplevelser individen har (konkret erfarenhet, KE). Nästa steg innebär att individen 
observerar och reflekterar över dessa erfarenheter (reflektion och observation, RO). Därefter 
inordnas dessa reflektioner och observationer i tankescheman, där grundläggande principer 
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identifieras och nya begrepp skapas genom abstraktion (abstrakt begreppsbildning, AB). 
Slutligen tillämpas och prövas dessa nya begrepps bärighet i nya motsvarande situationer 
(aktivt experimenterande, AE). Den som lärt sig något kommer, i en motsvarande situation, 
att kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande genom de erfarenheter som han/hon 
tidigare gjort (Moxnes, 1984). Därefter upprepar sig cykeln som en ständigt pågående 
process. Kolb menar att det är inom dynamiken mellan de förväntningar man har och de 
erfarenheter man gör, som själva lärandet sker (Kolb, 1984).  

Det här är en process som inte ska förväxlas med ett trial-and-error förfarande, då individen 
endast rör sig mellan konkret erfarenhet (KE) och aktivt experimenterande (AE). Individen 
kan då handla på samma sätt om och om igen, utan att reflektera över varför det ibland 
fungerar och ibland inte (modellens RO). Detta beror på att individen i så fall inte förmår 
identifiera några generella principer enligt modellens tredje steg (AB) eller dra slutsatser av 
dem (AE).  

Varje varv i denna cykel leder till ständigt nya insikter. Nya erfarenheter utmanar gammal 
kunskap och individen får vara beredd på att revidera det som den tidigare lärt sig. På det här 
sättet kan lärandet ses som en livslång process som innebär att vi ibland måste förnya vår bild 
av både oss själva och vår omvärld (Kolb, 1984; Moxnes, 1984; Egidius, 1999).  

2.1.7 Olika synsätt på problembaserat lärande (PBL) 

Problembaserat lärande (PBL) är en pedagogisk idé och metod som bygger på självstyrt 
lärande och kräver därmed ett stort engagemang hos den enskilde (Egidius, 1999; Silén, 2001; 
2004). Därtill finns det många olika sätt att tolka PBL. Egidius (1999) menar att om man talar 
om PBL bör man göra klart för sig om man ser PBL som en filosofi eller enbart som en 
arbetsform bland många andra arbetsformer (såsom laborationer, grupparbeten, seminarier 
mm). Ser man på PBL som filosofi fullt ut, ska inga traditionella föreläsningar behövas alls. 
Grundtanken är då att det är studenten själv som avgör vad som ska studeras. Detta påverkar i 
sin tur lärarrollen som då förändras från att vara undervisare till att bli handledare (Egidius, 
1999). 

Barrows (1986) har en annan syn på PBL då han inte ser PBL som en enda metod utan 
snarare som ett smörgåsbord av olika metoder. Han menar att man kan välja olika metoder i 
en mängd olika kombinationer, då de kompletterar varandra på olika sätt. Man måste därmed 
vara medveten om att alla dessa valmöjligheter kan påverka kvalitén på en utbildning. 

Trots att PBL kan tolkas på olika sätt så finns det några kännetecken som är utmärkande för 
PBL. Ett av dem är att studenten själv förväntas ta ett eget ansvar för sitt lärande genom s k 
självstyrt lärande. Det är studentens lärande som är i fokus, vilket kan jämföras med traditio-
nell undervisning där istället undervisningen styr (Egidius, 1999). Ett annat viktigt känne-
tecken är att man på ett medvetet sätt använder sig av den gruppdynamik som uppstår i de s k 
basgrupperna.  

Basgrupperna består av ett mindre antal studenter, där idealet enligt von Schilling (2001) är 
6-8 studenter samt en handledare. Undervisningen utgår från scenarier eller utgångspunkter, 
vilka ger exempel på verklighetsanknutna situationer som studenten kan tänkas möta i sin 
(blivande) profession (Silén, 2004). Scenariot/utgångspunkten ska fungera som en ”trigger” 
och stimulera till diskussion och analys i basgruppen. Basgruppen inventerar den samlade 
kunskapen inom det aktuella området och gör en gemensam problemformulering. Till sin 
hjälp har studenterna en modell som beskriver de steg man ska följa i en problem-
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bearbetningsprocess (se figur 3 nedan). På motsvarande sätt reflekterar varje enskild student 
över sitt lärande genom att inventera vilka kunskaper och erfarenheter som han/hon redan 
besitter och vilka kunskaper som behöver kompletteras eller utvecklas. Det innebär att 
studenten själv tolkar vilka kunskapsmål som han/hon ska uppfylla. Utifrån dessa mål 
inhämtar sedan studenten själv kunskapen på det sätt som han/hon finner lämpligt. Därefter är 
det dags att presentera den nyförvärvda kunskapen i basgruppen. Att på det här sättet dela 
med sig av sina kunskaper och erfarenheter i basgruppen stimulerar till lärandeprocessen och 
utgör en av hörnstenarna i PBL. Slutligen brukar man avsluta varje basgruppsträff med en 
utvärdering, som dels behandlar hur den enskilde studenten själv bidragit till arbetet och dels 
hur gruppen som helhet fungerat (Silén, 2004). 
 

Figur 3. Problembearbetningsprocessen i PBL (Silén, 2004) 

Vid problembaserat lärande vill man stimulera en kognitiv process hos den enskilde individen 
genom att skapa en gynnsam kontext. Denna kontext består av stor grad av frihet att själv 
bestämma vilken kunskap man vill fördjupa sig i och hur man ska nå den. Detta är på intet sätt 
några nya tankar, utan utvecklades redan under första halvan av 1900-talet av bl a Dewey och 
Whitehead (Ramsden, 1986). Undervisningen utgår dessutom från verklighetsanknutna 
utgångspunkter, vilket ska stimulera både ett erfarenhetsbaserat lärande såväl som motiva-
tionen att vilja lära.  

2.1.8 Interprofessionellt lärande 

Det finns flera begrepp som beskriver det lärande som sker i de grupper där olika professioner 
blandats. Denna mångfald förklaras av att de har utvecklats i olika sammanhang. Den brittiska 
organisationen CAIPE (Centre for Advancement of Interprofessional Education) definierar 
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begreppet interprofessionell utbildning (interprofessional education) som följande (Barr et al, 
2005, sid. xvii): 

”Occations when two or more professions learn with, from and about each other to 
improve collaboration and the quality of care.” 

Detta skall dock inte förväxlas med hur (Barr et al, 2005, sid. xvii) definierar det när-
besläktade begreppet multiprofessionell utbildning (multiprofessional education). 

”Occations when two or more professions learn side by side.”  

I dessa definitioner görs en skillnad mellan multiprofessionell och interprofessionell 
utbildning. Vid multiprofessionell utbildning sker lärandet sida vid sida, vilket nödvändigtvis 
inte behöver innebära interaktion mellan de olika professionerna. Detta skiljer sig från inter-
professionell utbildning där de olika professionerna delger varandra information om sina 
respektive kompetensområden och därmed både lär av, med och tillsammans. Detta medför en 
inblick i andra professioners kompetensområden och därmed också ett vidare perspektiv (Barr 
et al, 2005). 

Ett annat vanligt förekommande begrepp i detta sammanhang är interprofessionellt lärande, 
vilket Barr et al (2005, sid. xxiii) definierar som: 

“Interprofessional learning is learning arising from interaction between members (or 
students) of two or more professions either as a product of interprofessional education 
or happening spontaneously.” 

Den uppmärksamme ser dessutom att det finns en distinktion mellan begreppen utbildning 
(education) och lärande (learning), där utbildning representerar det formella lärandet medan 
begreppet lärande inbegriper både det formella och informella lärandet. Det betyder också att 
tyngdpunkten för utbildning består av att skapa bra förutsättningar, dvs en bra kontext för 
utbildning, medan lärande i högre grad fokuserar på den kognitiva processen hos den enskilde 
individen. 

Denna studie bygger trots allt på Hälsouniversitetets definition av interprofessionellt lärande, 
vilket också inleder den Loggbok och Rapportunderlag (se bilaga 2) som ingår i kursen Hälsa 
Etik Lärande del II (HEL II) på Hälsouniversitetet (Loggbok och Rapportunderlag, Höst-
terminen 2005, sid. 2). 

”Definition interprofessionellt lärande; 
Interprofessional education occurs when two or more professions learn with, from and 
about each other to facilitate collaboration in practice. It is a subset of multi-
professional education during which professions learn side by side for what ever 
reason." 

Interprofessionellt lärande är en pedagogisk metod som medvetet använder sig av den 
dynamik som förväntas uppstå i grupper med blandade professioner. I kombination med den 
kunskap som finns om vuxnas lärande bör detta skapa bra förutsättningar (såväl kognitiva 
som kontextuella) för en väl utvecklad samverkan mellan olika professioner.  

Barr et al (2005) menar därmed att samverkan utgör en av hörnstenarna i interprofessionellt 
lärande. Genom samverkan reduceras den rivalitet som kan finnas mellan de olika 
professionerna. Dessutom bör eventuella statusskillnader mellan de olika professionerna 
undanröjas för att uppnå ett jämlikt lärande.  
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Gruppstyrt lärande är ett annat viktigt inslag. Eftersom gruppen har ett kollektivt ansvar för 
dess uppgifter medför detta att de attityder och värderingar som kan komma att hämma 
gruppens samarbete kommer upp till ytan. Det blir då något som gruppen måste åtgärda, 
vilket utvecklar gruppmedlemmarnas förmåga till samverkan.  

Ett annat karaktäristika för interprofessionellt lärande utgörs av erfarenhetsbaserat lärande. 
Gruppen arbetar då utifrån samma principer som Kolb (1984) beskriver. Skillnaden är att vid 
interprofessionellt lärande är det i huvudsak gruppen som reflekterar och bearbetar. Däremot 
sker ett utbyte mellan individen och gruppen. Varje gruppmedlem delar med sig av sina 
erfarenheter och reflektioner till gruppen. I gengäld får individerna tillgång till gruppens 
samlade erfarenheter och reflektioner som gruppen gemensamt arbetat fram.  

Reflektivt lärande är ännu ett viktigt kännetecken som genomsyrar det interprofessionella 
lärande. Att kunna reflektera både över den egna och övriga gruppmedlemmars professioner 
ger individen träning i att klargöra och förklara, men också att bli ifrågasatt, utifrån sin 
profession. På det här sättet utmanas de olika professionernas förkunskaper och förhållnings-
sätt, vilket kan komma att förändra synen på de respektive gruppmedlemmarnas kompetens-
områden (Barr et al, 2005). Att på det här sättet utveckla det metakognitiva lärandet rustar 
därmed individen för ett livslångt lärande (Ellström, 1996; Forslin & Thulstedt, 1993).  

Genom tillämpat lärande ska slutligen det interprofessionella lärandet kopplas till situationer 
som kräver samverkan i praktiken. I detta ingår även att kunna identifiera brister i samverkan 
mellan olika professioner - likaväl som att se möjligheter till förbättringar inom området (Barr 
et al, 2005).  

2.1.9 Sammanfattande kommentarer om lärande 

Flera av teorierna ovan har en tydlig tillhörighet bland kognitiva respektive kontextuella 
teorier. Några av dem är däremot svårare att kategorisera då de vid en närmare granskning 
snarare visat sig utgöra en kombination av dem båda. Detta beskriver jag i tabell 1 på sidan 
14, där en markering motsvarar liten grad av tillhörighet och tre markeringar motsvarar en 
tydlig tillhörighet.  

Vid ett första intryck är teorierna om ett livslångt lärande kontextuella, då det i huvudsak 
handlar om tyst kunskap d v s det som individen lär i sin vardag (kontext). Utifrån detta utgör 
varje situation ett lärtillfälle. Vid en närmare granskning upptäcks snart att någon form av 
kognitiv process, som ger individen insikt om olika fenomen, ändå måste ske. Det är lätt att 
förbise dessa vardagliga lärsituationer då de lätt kan tas för givna. Inte desto mindre skapar de 
utrymme för en djupare variant av lärande. Genom ett s k situerat lärande i rätt kontext finns 
möjlighet för individen att inte bara lära sig ett yrke, utan bli ett yrke dvs att på djupet identi-
fiera sig med yrket (Lave & Wenger, 1991). För att nå dit krävs en kognitiv process hos 
individen.  

Några av teorierna har ungefär lika stor grad av kontextuella och kognitiva inslag. Exempel på 
detta är formellt och informellt lärande, där det planerade formella lärandet oftast står för ett 
kognitivt lärande, medan det oplanerade formella lärandet representerar ett kontextuellt 
lärande. Det informella lärandet är dock i huvudsak kontextuellt betingat.  
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Teorin om yt- och djupinriktad inlärning (Marton & Säljö, 1986) verkar vid ett första 
påseende att uteslutande handla om kognitiva processer. Vid närmare skärskådning upptäcker 
man dock att kontexten påverkar motivationen, som i sin tur har en avgörande betydelse för 
val av inlärningsstil. Samma student kan därmed anta olika inriktningar i sin inlärningsstil 
under olika kontextuella förhållanden.  

En i grunden kognitiv teori är Kolbs (1984) teori om erfarenhetsbaserat lärande. Här sker 
lärandet efter att kontexten i form av reella händelser, upplevelser eller liknande startat den 
kognitiva processen. Det är därmed kontextuella faktorer som utlöser en individs kognitiva 
reflektioner i ett erfarenhetsbaserat lärande. 

Vad gäller PBL är det ett lärande som bygger på den enskilde individens reflektioner, dvs 
kognitiva processer, men i en tillrättalagd kontext. Denna kontext utgörs av basgrupper med 
tilldelade, och i regel förutbestämda utgångspunkter för sina reflektioner. Motsvarande gäller 
även för interprofessionellt lärande, med den skillnaden att kontexten då utgörs av en multi-
professionell grupp. 

Sammantaget visar detta vid en närmare analys att de olika teorierna om lärande inte är 
renodlat kognitiva eller kontextuella. Istället har det visat sig att de innehåller olika grad av 
både kontextuella och kognitiva inslag. 

2.2 Grupprocesser 
Grupprocesser är ett stort forskningsområde med många olika infallsvinklar. Inledningsvis 
pekar detta avsnitt på hur olika definitionen av begreppet grupp ter sig beroende på vilken 
infallsvinkel som väljs. Därefter behandlas några av de fenomen som förväntas uppstå i 
grupper. Först en beskrivning av vad som gör att en grupp håller ihop, följt av en beskrivning 
av de olika utvecklingsfaser en grupp kan förväntas genomgå. I nästa stycke behandlas hur vi 
påverkar och påverkas av de grupper vi tillhör. I en förlängning har detta också inverkan på 
den grupproll som den enskilde individen åtar sig i en grupp, vilket beskrivs i stycket om roll-
differentiering. Därefter presenteras två teorier om rolldifferentiering. Slutligen avrundas 
avsnittet med några sammanfattande kommentarer om grupper. 

Tabell 1. Sammanfattande beskrivning av olika teoriers grad av kognitiva och kontextuella inslag. 

 Kognitiv teori Kontextuell teori 

Livslångt lärande x xxx 

Formellt och informellt lärande xx xx 

Yt-djupinriktat lärande xxx x 

Erfarenhetsbaserat lärande xxx xx 

PBL xxx xxx 

Interprofessionellt lärande xxx xxx 
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2.2.1 Definition av begreppet grupp 

Det finns många sätt att definiera begreppet grupp. Det kan därför vara svårt att hitta en enda 
generell definition som är giltigt för alla varianter. Jern (1998) beskriver detta genom att 
ifrågasätta om det överhuvudtaget är möjligt att formulera generella principer för så vitt skilda 
”grupper” som t ex infanteriplutoner, psykoterapigrupper, skolklasser, företagsstyrelser, 
vårdlag i hemtjänsten och flygplansbesättningar. 

Att begreppet är mångtydigt kan man också förstå då man finner ett flertal olika utgångs-
punkter för att definiera begreppet grupp. I följande definitioner kommer dessa aspekter att 
behandlas; gruppens storlek, dess funktion, medlemmarnas interaktion samt hur gruppen styrs 
etc.  

Något som är gemensamt för alla grupper är att de består av fler än en individ. Den minsta 
gruppen (dyad) utgörs av två personer och är per definition den enda typ av grupp som kan 
upplösas då en medlem lämnar den. Nämnda grupp är också den enda grupp som inte kan 
bilda subgrupper eller koalitioner (Forsyth, 1999). Detta kan jämföras med en grupp 
bestående av tre personer (triad), som snarare kännetecknas av risk för en obalans av makt, då 
det kan uppstå två-mot-en-situationer.  

Små grupper (som i regel brukar bestå av endast 2-10 deltagare) definierar Granström (1992, 
sid. 2) som följande. 

”...en smågrupp kännetecknas av att deltagarna har en personlig relation till varandra i 
den meningen att de urskiljer de enskilda individerna i gruppen och att de har möjlighet 
att kommunicera med var och en”. 

Granström (1992) menar att när en grupp närmar sig ett tjugotal deltagare, minskar denna 
möjlighet till personlig kontakt och risken att förbli anonym och osynlig i gruppen blir stor. 
Det innebär också att gruppen ändrar karaktär och egenskaper. 

En annat utgångspunkt för att definiera grupp är att som Bion (1996) i första hand se gruppen 
som en funktion eller samling funktioner hos ett antal människor. Detta synsätt kan förklaras 
genom följande exempel. Om t ex ett dussin människor som inte känner varandra ligger och 
solar på samma strand, utgör de ingen grupp. Men om någon i vattnet ropar på hjälp och alla 
tolv hjälps åt i någon form av livräddningsaktion, har de enligt Bions definition förvandlats 
till en grupp eftersom de nu har en funktion (Rioch, 1995). Detta kan jämföras med följande 
definition som i stället fokuserar på den dynamiska interaktion som ständigt sker mellan 
gruppmedlemmar (McGrath, 1984, sid. 8) 

”...a group is an aggregation of two or more people who are to some degree in dynamic 
interrelation with one another” 

Denna interaktion blir extra tydlig i små grupper där gruppmedlemmarna har en större 
möjlighet att tolka varandra både vad gäller ordval, tonläge och kroppsspråk jämfört med 
stora grupper. Följande definition kan ses som en utveckling av detta, men med betoning på 
den sociala struktur som bildas inom grupper och hur det kan påverka dess medlemmar lika-
väl som gruppen som helhet (Sherif & Sherif, 1956, sid. 144) 

”A group is a social unit which consists of a number of individuals who stand in (more 
or less) definite status and role relationships to one another and which possesses a set 
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of values or norms of its own regulating the behavior of individual members, at least in 
matters of consequence to the group”  

Här beskrivs en grupp med mer eller mindre uttalad rollfördelning, vilket också påverkar 
gruppmedlemmarnas inflytande och status2. Gruppen utvecklar egna normer och värderingar 
som reglerar vad gruppen accepterar eller inte (Brown, 2000). 

Detta urval av definitioner visar att grupper är ett mycket mångsidigt begrepp med många 
olika infallsvinklar. Den definition som Sherif & Sherif (1956) ger, stämmer bäst med den 
dynamik och rollfördelning som förväntas ske i de integrerade basgrupperna. Detta beroende 
på att basgruppsmedlemmarna representerar olika kunskapsområden.  

2.2.2 Vad är kohesion? 

Kohesion går inte att ta på men rent intuitivt kan vi väl alla uppleva skillnaden mellan de 
grupper som har en stark sammanhållning och de som inte har det. Kohesion beskrivs ibland 
som det kitt som håller samman gruppen vilket ofta uppfattas av gruppmedlemmarna som att 
de delar någon form av egenskap, värdering eller upplevelse (Granström, 1992). Grupper med 
en stark kohesion kännetecknas av en stark sammanhållning både mellan individerna och till 
gruppen som helhet. Medlemmarna trivs med varandra och stannar gärna kvar i gruppen 
under lång tid (Granström, 1992; Wheelan, 2005). En del forskare ser till och med kohesionen 
som direkt avgörande för gruppens existens. Om det inte finns någon form av kohesion i 
gruppen består den egentligen bara av en samling individer som på sikt kommer att upplösas 
(Forsyth, 1999). Festinger, Schachter & Back, (1950, sid. 164) definierar kohesion som  

”...the total field of forces which act on members to remain in the group...”. 

En alltför stark kohesion kan också leda till negativa effekter. Om kraften inom en grupp blir 
alltför stark och okontrollerbar kan det upplevas som att gruppen lever sitt eget liv. Detta 
hänger samman med att i grupper med stark kohesion är det svårare för den enskilde individen 
att ”gå emot” gruppen, dvs individens motståndskraft mot ett grupptryck försvagas. Detta kan 
i sin tur leda till en ökad risk för s k groupthink - det begrepp som skapades på 70-talet av 
Janis (1972 i Granström, 2000). Groupthink är en benämning för det fenomen som kan uppstå 
när en grupp blir alltför omnipotent. Gruppen blir då ”fartblind” och tar felaktiga beslut, trots 
att det finns tillgång till både fakta och analyser som sammantaget talar för ett annat beslut 
(Forsyth, 1999; Granström, 2000). 

2.2.3 Olika faser i en grupps utveckling 

När en ny grupp bildas genomgår den olika stadier i sin utveckling. Namnen och antalet steg 
kan variera mellan olika teorier. De flesta forskare är ändå överens om att alla grupper är 
dynamiska genom att de förändras över tid (Forsyth, 1999). Den första osäkra tiden förväntas 
att så småningom övergå till en stabilare period (Tuckman & Jensen, 1977).  

En teori som ofta refereras till är den av Tuckman (1965 i Maltén, 1992; Forsyth, 1999) och 
Tuckman & Jensen (1977), som inriktar sig på de socioemotionella relationerna mellan 
gruppmedlemmarna. Enligt en tidig version menar Tuckman att en grupp genomgår följande 
stadier i sin utveckling; forming, storming, norming, performing. I en senare version till-

                                                           
2 Denna studie omfattar inte status. 
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kommer ytterligare en fas (adjourning) som beskriver vad som sker vid upplösningen av en 
grupp (Tuckman & Jensen, 1977; Forsyth, 1999). 

Forming (orientering): I detta stadie bekantar sig gruppmedlemmarna med varandra och med 
gruppen som helhet. Det råder en osäkerhet om gruppens mål och hur det sociala samspelet 
ska ske, då det fortfarande saknas normer och värderingar. Det gör att många kan känna sig 
spända och osäkra då de ännu inte hittat sin roll inom gruppen. Man är helt enkelt försiktig 
och vill inte öppet framföra och diskutera sina högst personliga ställningstaganden och värde-
ringar i gruppen. 

Storming (konflikt): Under denna fas kommer gruppmotsättningar upp i dagen. Ofta uppstår 
konflikt mellan den formella ledaren och resten av gruppen. Tidigare har man accepterat 
ledarens ibland auktoritära stil utan att ifrågasätta, men allteftersom gruppen mognar upplevs 
denne som störande. I de grupper som inte har någon formell ledare kan det istället handla om 
en kamp om status eller erkännande mellan några gruppmedlemmar. 

Konflikter kan upplevas som ett nederlag, men alla konflikter är inte enbart negativa. En låg 
nivå av konflikter i en grupp kan å ena sidan indikera att gruppen fungerar uppseende-
väckande bra, men det kan också vara ett tecken på att gruppmedlemmarna är oengagerade, 
omotiverade eller helt enkelt uttråkade (Fisher, 1980 i Forsyth, 1999).  

Norming (struktur): I detta skede blir gruppmedlemmarna både enade och organiserade. 
Gruppen har stärkts av att ha genomgått konfliktstadiet. Nu råder ett ömsesidigt förtroende 
mellan gruppmedlemmarna och alla har blivit mer öppna och samarbetsvilliga. Fortfarande 
kan det finnas motsättningar i gruppen men nu vågar man ta itu med problemen och är mer 
villiga till kompromisslösning. 

Performing (arbete): Gruppens inneboende resurser kan i detta skede utnyttjas optimalt då 
det nu finns en klar arbetsfördelning mellan gruppmedlemmarna och ledaren. Det är dock 
viktigt att känna till att alla grupper inte når denna fas. För att en grupp ska fungera optimalt 
menar Wheelan (2005) att den först måste uppnått en viss grad av mognad.  

I detta skede är det viktigt att ledaren är beredd på att backa och inte ”ta över”. I annat fall 
finns en risk att gruppmedlemmarnas nyvunna förmåga att själva ta ansvar och lösa problem 
går förlorad. Även om gruppen nu befinner sig i sin mest produktiva fas orkar sällan en grupp 
arbeta effektivt hela tiden. Emellanåt ägnar sig gruppmedlemmarna gärna åt diverse paus-
beteenden för att få andrum och samla nya krafter, vilket Bion (1996) kallar för grund-
antaganden (basic assumptions) (Granström, 2000). 

Adjourning (separation): Upplösningen av en grupp kan ske antingen planerat eller spontant. 
Den planerade separationen sker oftast då en uppgift eller uppdrag är slutförd. Den spontana 
upplösningen är svårare att förutse. Anledningen kan t ex vara att gruppen inte lyckas till-
godose de sociala behoven eller att gruppmedlemmen upplever att den egna arbetsinsatsen är 
större än vad individen själv får ut av gruppen t ex i form av erkännande, utveckling, känslan 
av att vara behövd etc. (Tuckman & Jensen, 1977; Maltén, 1992; Forsyth, 1999). 

Dessa faser är giltiga för alla grupper oavsett om de har någon formell ledare eller ej.  

Eftersom det i den första fasen (forming) ännu inte finns några uttalade normer eller roller i 
gruppen så innebär det att den formella ledaren får en särskilt viktig funktion när det gäller att 
dra upp riktlinjer för gruppens mål och syften (Maltén, 1992; Forsyth, 1999). I PBL-samman-
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hang motsvaras detta av att handledaren i ett första skede kan behöva spela en mer aktiv roll 
vad gäller att strukturera basgruppens arbete. 

I motsats till detta får PBL-handledaren en mer passiv roll under den fjärde fasen 
(performing). Handledaren ska i denna fas ha en nedtonad roll och fungera mer som stöd-
person och inspiratör för gruppen (Maltén, 1992). Denna fas överensstämmer väl med PBL-
metodikens intentioner och dess handledarroll. 

I den slutliga separationsfasen (adjourning) kan ledaren ta tillfället i akt och sammanfatta 
gruppens prestationer genom att ge plats för lärorika tillbakablickar. På detta sätt tydliggörs 
gruppens utveckling både vad gäller kunskaper och gruppens utveckling över tid (Maltén, 
1992). En motsvarighet till detta tillämpas även inom PBL, då varje basgruppstillfälle avslutas 
med en reflektion över gruppmedlemmarnas insats till gruppens samlade kunskapsutveckling. 

2.2.4 Hur vi påverkar och påverkas av grupper 

Det sker en ständig interaktion mellan gruppen och den enskilde individen. Varje grupp-
medlem har sin egen uppsättning av attityder och förväntningar, som i interaktion med övriga 
gruppmedlemmar skapar en kultur i gruppen. På detta sätt påverkas både gruppens och den 
enskilde individens identiteter och denna utveckling sker på både ett medvetet och ett 
omedvetet plan (Rice, 1965).  

För gruppen betyder det att gruppens normer och värderingar inte enbart bestäms av rationella 
diskussioner och beslut inom gruppen, utan påverkas även av gruppens ibland omedvetna 
värderingar. Den identitet och kultur som utvecklats inom gruppen kan därefter ha en stark 
påverkan på dess medlemmar. Ett tydligt exempel på detta utgörs av Sherif (1936) 
laboratorieexperiment. Experimentet visar att gruppens medlemmar successivt lät sig 
påverkas av en ”falsk” gruppmedlems extrema och avvikande åsikt. När gruppen som helhet 
hade accepterat denna förvrängda uppfattning, togs den ”falska” medlemmen ut ur gruppen 
och ersattes av en ny (ovetande) individ. Trots upprepade byten av medlemmar i gruppen fort-
satte den förvrängda uppfattningen att gälla, då nya medlemmar i regel anpassar sig till 
rådande normer (Sherif, 1936; Forsyth, 1999). Experimentet visade hur sociala normer byggs 
upp på gruppnivå och hur enskilda individer kan gå emot sina egna uppfattningar i en 
ambition att närma sig gruppen. Samtidigt visar också experimentet att en enskild individ kan 
påverka kulturen i en hel grupp. 

2.2.5 Rolldifferentiering 

Genom gruppmedlemmars interaktion uppstår ofta en tydlig struktur och arbetsfördelning 
inom gruppen. Gruppmedlemmarna tar på sig olika roller och detta kallas för roll-
differentiering (role differentiation). Denna rollfördelning kan ske mycket snabbt, vilket 
uppmärksammades på 60-talet av Sherif, Harvey, White, Hood & Sherif (1961). I praktiken 
innebär det att förväntningarna tycks vara olika för olika gruppmedlemmar inom en grupp. 
Detta beskrivs av Hare (1976) som gruppmedlemmarnas gemensamma förväntningar på hur 
personer som innehar vissa positioner inom gruppen skall agera3. Denna fördelning av roller 
kan ske antingen genom tilldelning (formellt) eller som en outtalad överenskommelse 
                                                           
3Grupproll ska inte förväxlas med begreppet yrkesroll. Med yrkesroll avser jag den individuella prägel en individ 
skapar utifrån sin profession i reell kontext och i interaktion med övriga individer som tillhör denna kontext. Det 
innebär att en yrkesroll inte kan läras ut, utan är en högst personlig tolkning av de egna såväl som övriga 
individers förväntningar på agerande utifrån professionen.  
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(informellt) (Jern, 1998). Dessa roller är på intet sätt statiska, utan kan förändras över tid 
beroende på gruppens behov och förutsättningar (Benne & Sheats, 1978). Hare (1982, s.122) 
definierar termen roll som följande.  

”... the set of expectations that group members share concerning the behaviour of a 
person who occupies a given position in a group where the positions usually represent 
specialities related to the task of the group.” 

Det är viktigt att rollen stämmer överens med såväl gruppmedlemmens personlighet som 
gruppens förväntningar. Om individen känner sig obekväm i sin roll kan det leda till en s k 
rollkonflikt (Forsyth 1999; Helikama, Myllyniemi & Liebkind, 2000). Detta kan ge förklaring 
till varför en individ ofta åtar sig samma eller liknande roll som han eller hon haft i tidigare 
grupper. Denna benägenhet att återkommande åta sig vissa roller i en grupp kallar Bion 
(1996) för valens. 

Sammanfattningsvis utgörs rolldifferentiering dels av summan av de mer eller mindre med-
vetna attityder och förväntningar som individen tillför gruppen och dels av den kultur som 
utvecklas i gruppen genom gruppmedlemmarnas interaktion (Rice, 1965; Hammar-Chiriac, 
2003). Benne & Sheats (1978) menar att dessa erfarenheter bär vi sedan med oss in i nästa 
grupp i form av attityder gentemot grupparbeten. 

2.2.5.1 En klassificering av roller 

Benne & Sheats (1978) har identifierat och klassificerat vilka roller som vanligtvis uppstår i 
grupper. De upptäckte att gruppmedlemmar fokuserar på helt olika aspekter av grupparbetet. 
Detta avspeglar sig i de roller som bildas, vilka de klassificerat i följande tre huvudgrupper; 
uppgiftsorienterade roller, gruppbevarande roller och individuella roller. Varje huvudgrupp 
innehåller ett antal olika roller som den enskilde individen kan anta. Detta val styrs bland 
annat av individens personlighet och tidigare erfarenheter av grupper. De menar vidare att 
varje enskild gruppmedlem kan inneha fler än en av dessa roller och från en gång till en annan 
även skifta mellan olika roller. Det mest optimala för en grupp är att ha en bra blandning av 
olika roller som kompletterar varandra. Svårigheten är dock att fastställa vad som utgör en bra 
blandning då olika grupper kan ha olika behov. 

1. Uppgiftsorienterade roller. Gruppmedlemmarnas roller är helt inriktade på den uppgift som 
gruppen ska lösa. Deras syfte är att tillgodose och koordinera gruppens samlade kunskaper för 
att identifiera och lösa problemet på bästa sätt. 

2. Gruppbevarande roller. Dessa roller är i huvudsak inriktade på trivseln i gruppen. Genom 
att på olika sätt stärka gruppens medlemmar och få dem att må bra, säkerställs i en för-
längning också gruppens bevarande. Det kan t ex handla om att uppmuntra andra grupp-
medlemmar eller att minska spänningar mellan gruppmedlemmar.  

3. Individuella roller. Dessa roller handlar mest om att uppfylla individens egna behov. Denna 
kategori bryr sig varken om gruppen som grupp eller den uppgift gruppen ska lösa. Till 
exempel kan det handla om att nedvärdera eller försöka ta åt sig äran av andras bidrag. 

2.2.5.2 En taxonomi över basgruppers rollfördelning 

Duek (2000) har utformat en modernare typologisering av de roller och gruppfunktioner som 
uppstår i PBL-basgrupper. Materialet är framtaget genom observationer av basgrupper 
bestående av medicinstuderande vid UCLA. Duek ville i sin studie identifiera de mönster av 
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interaktion och delaktighet som uppstod mellan gruppmedlemmarna i basgruppen. Detta för 
att se om vissa gruppmedlemmar återkommande åtog sig vissa roller och beteenden, trots att 
det inte fanns någon formell tilldelning vare sig permanent eller vid respektive möte dvs det 
fenomen som Bion (1996) kallar valens. Vidare ville Duek belysa om kön eller etnicitet 
påverkade denna rolldifferentiering samt viken inverkan handledaren hade i detta avseende. 

Utifrån dessa observationer har Duek definierat en taxonomi (se tabell 2) som till stor del är 
influerad av Benne & Sheats (1978). Till skillnad från dem så har Duek (2000) delat in 
rollerna i gruppfunktionsroller och grupprocessbeteenden. Gruppfunktionsrollerna fyller en 
funktion för gruppen och kan innehas av olika gruppmedlemmar, jämfört med grupprocess-
beteenden som beskriver ett beteende och därmed är personbundet (Hammar-Chiriac, 2003).  

Gruppfunktionsrollerna är mer eller mindre obligatoriska, då de är viktiga för gruppens 
funktion. De kan liknas vid de ofta formella roller som används vid sammanträden, t ex 
sekreterarrollen. Gruppfunktionsrollerna har också en stor likhet med Benne & Sheats (1978) 
uppgiftsorienterade roller. 

Grupprocessbeteenden kan vara positiva för gruppen, men Duek (2000) har i likhet med Bion 
(1996) funnit att det även finns beteenden som skapar hinder för gruppens arbete genom att på 
olika sätt distrahera gruppens medlemmar från uppgiften. Denna benägenhet att en grupp 
ägnar sig åt annat än uppgiften kallar Bion (1996) för grundantagande. Motsatsen till dessa 
utgörs av s k arbetsgrupper, vilka i stället är både välfungerande och produktiva (Bion, 1996; 
Granström, 2000).  

Tabell 2. Grupproller och beteenden (Duek, 2000; Hammar-Chiriac, 2003). 

Gruppfunktionsroller. Karaktäristika 

Gruppledare, Härskare över 
diskussionen 

Personen som styr diskussionen. 

Referensperson En individ som tar ansvar för att slå upp saker och läsa 
om dem. 

Sekreterare En person som står vid whiteboarden/blädderblocket och 
skriver åt gruppen 

Uppgiftsorganiserare En individ som skaffar eller organiserar stenciler och 
material. 
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Tabell 2, fortsättning. Grupproller och beteenden (Duek, 2000; Hammar-Chiriac, 2003). 

Grupprocessbeteenden hos 
gruppmedlemmarna. 

Karaktäristika 

Uppträder aggressivt Ett försök att styra grupparbetet utan att andra gått med 
på det. Detta kan inkludera mycket inlägg i diskussionen, 
föreläsning och pratar mycket. 

Spårar ur/ blockerar Ger kommentarer eller ställer frågor som kan förflytta 
gruppen från ett uppgiftsorienterat beteende. Detta kan 
inkludera skämt eller, för samtalsämnet, oväsentliga 
kommentarer. 

Uppmuntrande bidrag En form av återkoppling under konversationen som 
uppmuntrar talaren. En indirekt form av framryckning 
(motsats till ”uppta en plats”) 

Underlättande bidrag Ställer undersökande eller klargörande frågor. 

Framryckande bidrag Tar en ledarroll i arbetet mot en avslutning av uppgiften. 

Agerar grindvakt Uppmuntrar tysta medlemmar att delta. 

Dominerande/mycket inlägg i 
diskussionen 

Talar ofta eller länge om sitt eget eller någon annans 
bidrag. 

Lågt deltagande, ”bakåtsträvare” 
genom sin passivitet. anhängare 

Detta kan vara en aktiv eller passiv lyssnare eller en 
totalt oengagerad gruppmedlem (jfr. observatör) 

Observatör, perifert deltagande Är uppmärksam på procedurer utan att själv bidra.  

Pratar mycket Avbryter eller överröstar föregående talare. 

Upptar en plats Gör oengagerade eller återkommande ljud eller 
kommentarer (motsatsen till uppmuntrande bidrag) 

Söker erkännande Försöker få erkännande eller godkännande från 
basgruppshandledaren eller gruppen 

Pratar lite Har dämpade samtal med grannen, oftast om andra saker 
än uppgiften. 

2.2.6  Sammanfattande kommentarer om grupper 

I detta stycke har vi nu tagit del av några av de fenomen som är utmärkande för grupper. Det 
har visat sig att det finns är en mängd olika parametrar, på ett både medvetet och omedvetet 
plan, som samverkar och avgör vilka grupprocesser som aktiveras. Den ständigt pågående 
interaktionen som sker mellan gruppmedlemmarna gör att gruppen förändras, och den kan 
därmed tyckas ”leva sitt eget liv” vilket kan upplevas som svårt att förstå eller styra. Genom 
ökad medvetenhet och kunskap om dessa bakomliggande mekanismer blir det enklare att 
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förstå hur vi både formar och formas av de grupper - men också den kontext vi tillhör. I en 
förlängning kan en ökad medvetenhet och insikt om grupprocesser också leda till ökad 
förmåga att styra in grupprocesserna i önskad riktning.  

2.3 Avslutande kommentarer 
Att skapa goda förutsättningar för lärande kräver att både kognitiva och kontextuella faktorer 
vägs in då all inlärning bygger på dem - om än i varierad grad. Därtill får man ta hänsyn till 
att det finns individuella skillnader både vad gäller motivation och val av strategi för lärande. 
Detta blir extra tydligt vid erfarenhetsbaserat lärande som kräver ett större engagemang av 
den enskilde, då det bygger på individens reflektioner över tidigare erfarenheter. Dessutom är 
det viktigt att väga in grupprocessernas inverkan, när lärande sker i grupp.  

Problembaserat lärande (PBL) är en metod som kombinerar lärande och grupprocesser, vilket 
beskrivs av figur 4. PBL-metodiken bygger på ett självstyrt lärande i s k basgrupper, där 
gruppdeltagarna delger varandra sina kunskaper och erfarenheter vilket ska stimulera till ett 
lärande. På detta sätt tillvaratas den interaktion som uppstår mellan den enskilde individen 
och gruppen som helhet. Utifrån denna interaktion utvecklas också normer och förväntningar 
på hur gruppmedlemmarna skall bete sig, d v s en rolldifferentiering. 
 
 

Lärande Grupprocesser

PBL

Interprofessionellt. lärande
 

Figur 4. En illustration av hur lärande och grupprocesser kombineras i PBL och interprofessionellt 
lärande. 

 

Denna pedagogik går att förädla ytterligare genom att medvetet blanda olika yrkes-
professioner4 i en basgrupp och på så sätt nå ett interprofessionellt lärande. Genom att 
samverka med andra professioner får studenten inte bara en större kunskap och kännedom om 
andra professioners kunskapsområden. Att lära över yrkesprofessioner ger också en möjlighet 
till spegling av den egna professionen i ljuset av de övrigas, vilket bör leda till en ökad 
medvetenhet om den egna professionens särart.  

                                                           
4 Yrke och profession ska inte förväxlas. En profession utmärker sig genom att representera det kunnande som 
råder inom ett väl definierat kunskapsområde. Andra viktiga kännetecken för en profession är att den har en egen 
teoribildning, samhällets sanktion, (t ex legitimationssystemet) samt etiska regler och normer (Greenwood, 1957, 
i Berglind & Pettersson 1980). Abrahamsson (1986) menar vidare att det inom professioner råder en medveten 
yrkessocialisering och kåranda. Därtill framhåller Lave & Wenger (1991) språkets betydelse för att markera 
vilken profession en individ tillhör.  
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3 Metod 
I det här kapitlet kommer jag redovisa de ställningstaganden jag gjort vad gäller val av metod 
och genomförande. 

3.1 Forskningsansats 
Vid val av metod har jag utgått från syftet med undersökningen, dvs att beskriva hur de 
enskilda individerna upplever samspelet med de övriga i basgruppen, vad gäller utveckling 
och tillvaratagande av den egna kompetensen.  

Jag har därför valt en i huvudsak kvalitativ undersökningsmetod, då det ger studenterna 
möjlighet att själva fritt beskriva sina upplevelser. Därtill finns kvantitativa inslag, som 
används för att bekräfta de kvalitativa resultaten och därmed säkerställa reliabiliteten. Att på 
det här sättet kombinera olika metoder kallas för triangulering Hammersley (1996 i Bryman, 
2002).  

3.2 Undersökningens design 
Det empiriska underlaget utgörs av en fallstudie av deskriptiv karaktär. Denna är autentisk då 
studien genomförts i undersökningsgruppernas naturliga miljö.  

Parallellt med min studie pågick en annan studie av denna kurs som gavs höstterminen 2005. 
Det har medfört att jag valt att till viss del utgå från de redan befintliga dokumenten (vilka 
också ingick i kursen), då några av dess frågeställningar tangerar mitt syfte. Det har dock 
inneburit en viss anpassning till det materialet, vilket också i viss mån påverkat både upplägg 
och analys av min studie. 

Upplägget av datainsamlingen är konstruerat så att det ger möjlighet till flexibilitet vad gäller 
val av analysnivå. Materialet ger utrymme för analys av kursen som helhet, på basgruppsnivå 
och kan dessutom brytas ned till individnivå vilket därmed ger möjlighet att kunna följa varje 
enskild students utveckling.  

3.3 Val av undersökningsgrupp 
Kriterierna för de grupper jag ville undersöka var följande. Det skulle vara mindre grupper, 
som var vana att arbeta med någon form av problemlösning i team eller projekt, där flera olika 
yrkesprofessioner fanns representerade. 

Dessa kriterier uppfylldes av Hälsouniversitetets kurs; ”Hälsa, etik, lärande, del II” (HEL II), 
höstterminen 2005. Kursen, är två veckor lång och förlagd i ett senare skede inom respektive 
utbildningsprogram. Det gör den intressant utifrån mitt syfte. Studenterna har då kommit en 
bra bit i utvecklingen inom sina respektive (blivande) yrkesprofessioner och basgrupperna blir 
därmed heterogena. Dessutom har de hunnit bli väl förtrogna med PBL-metodiken så var och 
en vet vad som förväntas av dem i en basgrupp.  

Studien omfattas av att jag följt två basgrupper. Detta för att begränsa undersökningens 
storlek men också för att ha möjlighet att som observatör kunna bevista båda gruppernas bas-
gruppsträffar under hela kursen. Kriterierna för val av basgrupper var att basgruppsträffarna 
inte skulle krocka schemamässigt. Dessutom skulle de båda handledarna vara både erfarna 
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och positiv inställda till studiens genomförande.5 Två basgrupper som uppfyllde dessa 
kriterier plockades ut av kursansvariga representanter från HU (Faresjö & Wilhelmsson, 
2005). 

3.3.1 Beskrivning av undersökningsgrupperna 

Båda basgrupperna består av 8 studenter. Alla är i ungefär samma ålder (ca 25 år, plus eller 
minus 5 år), dvs ingen avviker vad gäller ålder.  

Mixgruppen 

Jag kallar denna basgrupp för ”mixgruppen” därför att den består av lika många män som 
kvinnor dvs fyra studenter av vardera kön. De (blivande) yrkesprofessioner som finns 
representerade är två läkare, fyra sjuksköterskor, en medicinsk biolog samt en arbetsterapeut. 
Majoriteten (dock inte alla) har tidigare erfarenhet av vård genom arbete i hemtjänsten, 
gruppboende, som undersköterska etc. 

Tjejgruppen 

Den här basgruppen består av enbart kvinnor. De (blivande) yrkesprofessioner som finns 
representerade i denna grupp är två läkare, tre sjuksköterskor, två sjukgymnaster och en 
medicinsk biolog. Det framgår att flera av dem har tidigare erfarenhet av arbete ute i vården. 

3.4 Förberedelser inför studien 
För att få en närmare beskrivning av kursen och dess planering hade jag ett möte med 
representanter från HU (Faresjö & Wilhelmsson, 2005). Vid detta tillfälle fick jag muntlig 
information om kursens historik och upplägg och en broschyr (Programme integration) samt 
en studiehandledning för kursen (se bilaga 1). Dessutom planerades hur min undersökning 
skulle kunna genomföras under kursens gång. Exempel på detta är att de hjälpte mig med att 
plocka ut två lämpliga undersökningsgrupper som uppfyllde mina kriterier. 

3.4.1 Etiska ställningstaganden 

I studier där människor är delaktiga bör följande etiska ställningstaganden göras innan studien 
kan genomföras. Detta för att undvika att någon av studieobjekten ska komma till skada 
(Bryman, 2002). Först och främst måste man informera berörda om vad man vill göra. Det 
innebär att informera om syftet med forskningen samt vilka moment som kommer att ingå i 
studien. Samtidigt måste man väga in att en fullständig information till studieobjekten också 
kan påverka resultaten. Att alltför tydligt uppmärksamma deltagarna på vilka processer som 
ska studeras kan också resultera i att de fenomen som ska studeras helt uteblir (Granström, 
1992). Dessutom måste studieobjekten vara införstådda med att deras deltagande är frivilligt 
och att de har rätt att avbryta när de så önskar. Det finns med andra ord krav på samtycke. 

Därtill bör alla uppgifter om de personer som ingår i undersökningen behandlas konfidentiellt. 
I detta ingår bl a att personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
komma åt dem. Slutligen finns ett nyttjandekrav, vilket innebär att de uppgifter som samlats 
in om enskilda personer endast får användas för det forskningsändamål de är avsedda för 
(Bryman, 2002). 

                                                           
5 Studien omfattar inte handledarna. 
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3.4.2 Introduktion av studien 

Vid introduktionen av kursen informerades samtliga studenter om att denna studie skulle 
genomföras, men man avslöjade inte då vilka två basgrupper som det gällde. Syftet med det 
var att varje student skulle ha möjlighet att enskilt ta ställning till om han eller hon ville delta 
eller ej. 

Vid första basgruppstillfället i respektive basgrupp presenterade jag mig och informerade om 
syftet med min undersökning och på vilka sätt de förväntades medverka. Jag förklarade att 
studenternas anonymitet skulle säkerställas genom kodade namn dvs att namnet skulle bytas 
ut mot en bokstav. Det innebär att endast studenterna i basgruppen, handledaren och jag vet 
vem som är vem i studien. Jag delade också ut ett ”kontrakt” (se bilaga 4) där syftet finns 
beskrivet och med vilket jag också förband mig att uppfylla etiska krav, i enlighet med 
Bryman (2002).  

För att ge dem en möjlighet att diskutera ostört och kunna dra sig ur i ett tidigt skede, lämnade 
jag rummet en kort stund. Då jag återvänt svarade båda basgrupperna tveklöst ”ja” och gav 
intrycket av att se detta som ytterligare ett lärtillfälle. Som en student uttryckte det ”varför 
skulle vi inte vilja vara med?” 

3.5 Datainsamling 
Jag har i min datainsamling använt mig av triangulering av datakällor Denzin (1978 i Patton, 
1980) genom att kombinera ordinarie kursdokument med en kompletterande enkät och obser-
vation. 

3.5.1 Dokument i kursen 

Dokumenten består bl a av en Loggbok och en Rapport. Loggboken utgörs av ett antal frågor 
som studenterna ska besvara vid tre tillfällen (se bilaga 2). Första gången vid kursstart, andra 
gången efter en vecka och tredje gången vid kursslut. Det är samma frågor som ställs vid 
kursstart och kursslut. Detta ger möjlighet att jämföra studenternas svar över tid och därmed 
kunna dra slutsatser om eventuell utveckling. Loggboken ingår som ett (frivilligt) moment i 
kursen och ska fungera som ett verktyg vars syfte är att underlätta för studenterna att regel-
bundet reflektera över sitt lärande. Studenterna uppmanas att använda Loggboken som 
underlag till sin skriftliga Rapport. 

Rapporten utgör ett obligatoriskt moment i kursen. Den består av två delar (se bilaga 1). Den 
första delen gäller kontroll av ämneskunskaper och ingår inte i den här studien. Den andra 
delen utgörs av en skriftlig dokumentation där studenterna skriver ner sina reflektioner över 
vad de lärt sig under kursen HEL II (både vad gäller ämneskunskaper och interprofessionella 
lärande). Till sin hjälp får de två vägledande frågeställningar (se bilaga 1). Jag behandlar i min 
undersökning endast den fråga som är relevant för denna studie och utesluter den som handlar 
om ämnet. 

3.5.2 Enkät 

För att bättre kunna besvara problemformuleringen har jag utformat en kompletterande enkät 
(se bilaga 5). Enkäten är indelade i fyra avsnitt. Först inleds enkäten med en bakgrundsfråga 
om vilken utbildning studenten representerar. Därefter följer ett avsnitt där jag vill ta reda på 
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vilka tidigare erfarenheter av PBL och basgruppsarbeten som studenterna har med sig in i 
kursen. Nästa avsnitt rör studenternas erfarenheter av den aktuella kursen HEL II. I det sista 
avsnittet ska studenterna bedöma både det egna och övriga basgruppsmedlemmars 
funktion/beteende i basgruppen. Detta gör de genom att fylla i den eller de gruppfunktions-
roller och grupprocessbeteenden som överensstämmer med dem. Jag har gjort en viss föränd-
ring av taxonomin jämfört med orginalversionen av Duek (2000). Denna justering består av 
att jag har flyttat på beskrivningen av att vara aktiv lyssnare från beteendet Lågt deltagande, 
”bakåtsträvare” genom sin passivitet/ anhängare, till beteendet Observatör, perifert 
deltagande (se bilaga 5). Anledningen till denna förändring är att jag anser att den individ 
som aktivt lyssnar, inte kan anses vara helt oengagerad utan passar bättre in på beskrivningen 
som en Observatör med ett perifert deltagande. 

Enkäten ska besvaras vid två tillfällen (i början och i slutet av kursen) och i likhet med Logg-
boken är det samma frågor som ställs vid båda tillfällena. Enkäten delas ut och ska besvaras i 
början av första veckan. Studenterna är därefter mer införstådda med vad de ska uppmärk-
samma och reflektera över inför den andra svarsomgången, vilken är planerad att ske i nära 
anslutning till den sista basgruppsträffen dvs i slutet av kursen.  

3.5.3 Observation 

Jag har valt att tona ned observationens betydelse, då den endast ska fungera som bakgrund 
och beskriva den kontext i vilken interaktionen sker. Det jag vill fånga i min undersökning är 
hur studenterna själva upplever samarbetet i basgruppen. Vid observationer kan jag bara för-
medla det jag ser, som utomstående, men det säger inget om hur studenterna själva upplever 
samarbetet i basgruppen. Däremot kan en ostrukturerad observation ge mig, som utom-
stående, en känsla för helheten och den kontext i vilket det hela utspelas, vilket senare bör 
underlätta min analys.  

3.5.4 Triangulering av datakällor 

Denna studie bygger på triangulering dvs en kombination av olika datakällor för att bättre 
svara mot problemformuleringen (Denzin, 1978 i Patton, 1980). Jag kommer i detta avsnitt att 
beskriva hur de olika datakällorna kombinerats samt i vilken grad de används för att besvara 
problemformuleringens respektive områden. Denna gradering sker från ingen markering alls 
till maximalt tre markeringar. 



 27 

Tabell 3. Omfattningen av de respektive datakällorna för att besvara problemformuleringens olika 
områden. 

 Loggboken Rapporten Kompletterande 
 enkät 

Observation 

Egen yrkesprofession *** *** *  

Interprofessionellt 
lärande 

*** *** *  

Rollfördelning i 
basgruppen 

(*)  *** *** 

Metakognitivt lärande *** ** ***  

 

Loggbokens uppbyggnad stimulerar till metakognitivt lärande på flera plan. Genom att åter-
kommande besvara Loggbokens frågor ”tvingas” den enskilde studenten att regelbundet 
reflektera över sin utveckling, vilket blir en övning i metakognitivt lärande. Att ställa samma 
frågor både i början och i slutet av kursen innebär också en möjlighet att jämföra svaren över 
tid dvs att kunna ”läsa mellan raderna” och därigenom utläsa om någon utveckling skett hos 
den enskilde studenten. Därav tre markeringar på metakognitiv utveckling. Därtill utgör 
Loggboken en av huvudkällorna till att få inblick i hur studenterna reflekterar över den egna 
(blivande) professionens utveckling och tillvaratagande i kursen samt hur de ställer sig till 
interprofessionellt lärande. Det ger tre markeringar även inom dessa områden. Däremot har 
inte Loggboken samma betydelse när det gäller att undersöka rollfördelningen i basgruppen. 
Detta trots att Loggboken tangerar området när studenterna ska reflektera över sitt 
förhållningssätt till andra utbildningar vad gäller attityder, föreställningar och vilja till sam-
arbete med andra professioner etc. 

Rapporten utgör huvudkällan till datainsamlingen vad gäller utvecklingen av den egna 
(blivande) professionen och interprofessionella lärandet. Detta hänger samman med att den 
ingår i examinationen och därmed besvaras av samtliga studenter. Dessutom utgör Rapporten 
en naturlig fortsättning på Loggboken, då den i kombination med Loggboken även kan ge 
svar på studenternas metakognitiva utveckling. Därav två markeringar på metakognitiv 
utveckling. Rapporten förväntas däremot inte ge svar på rollfördelningen i basgruppen.  

Enkäten är den huvudsakliga datakällan både vad gäller att undersöka rollfördelningen i bas-
gruppen och studenternas metakognitiva utveckling. Detta sker genom den övning studenterna 
får i att reflektera både över den egna och övriga gruppmedlemmars roll och funktion i 
basgruppen. Dessutom har enkäten (i likhet med Loggboken) besvarats vid två tillfällen, 
vilket gör det möjligt att kunna följa studenternas utveckling. Däremot ger enkäten 
knapphändig information om studenternas interprofessionella lärande och den egna (blivande) 
professionens utveckling. Därav endast en markering vardera på dessa områden. 

Observationerna har som syfte att så långt det är möjligt ge en känsla för den kontext i vilket 
studien genomförs. Detta för att ge en bra bild av klimatet och interaktionen i basgrupperna, 
för en utomstående, och därmed fungera som ett värdefullt komplement i analysarbetet. 
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3.6 Databearbetning 
Respektive datakälla har i ett första skede sammanställts var för sig. Genomgående har 
analysen skett basgruppsvis. Alla svar är kodade genom att studenternas riktiga namn ersatts 
med en bokstav (A-H respektive I-P). Varje återgivet citat inleds med denna kod, vilket 
möjliggör att läsaren i viss mån kan följa respektive individs utveckling. 

De svar som studenterna ger i Rapporten och Loggboken är mycket komplexa eftersom varje 
enskilt svar kan kopplas till flera av studiens frågeställningar. Efter att först ha förhands-
granskat svaren identifierades följande kategorier; egen yrkesprofession, interprofessionellt 
lärande, samarbete/samverkan samt metakognitivt lärande. Samarbete/samverkan utgör en 
aspekt som ingår i både egen yrkesprofession och interprofessionellt lärande och jag har där-
för låtit den kvarstå som en egen kategori i analysarbetet. Svaren i sig har alltså legat till 
grund för de kategorier som bildats, mycket på grund av den anpassning som gjorts till 
kursens dokument. Dessa kategorier har sedan fått bilda rubriker i resultatredovisningen. 

Därefter har jag brutit ned långa och komplexa svar i mindre beståndsdelar, som sorterats in 
under de olika kategorierna. Därefter har jag analyserat respektive kategori av svar, först på 
individnivå och sedan på basgruppsnivå. Nya mönster har kunnat urskiljas inom respektive 
kategori, varför jag gjort ytterligare en uppdelning. Med undantag av temat metakognitivt 
lärande (som redovisas först i avsnitt 5.1.3) har dessa inriktningar fått bilda underrubriker i 
resultatredovisningen.  

Ett enskilt svar kan ibland sorteras in under flera teman. Att då strikt dela upp svaren i mindre 
beståndsdelar kan innebära att mycket förklarande sammanhang går förlorat. Å andra sidan 
kan några få svar upplevas få alltför stora proportioner om de redovisas i sin helhet i flera 
olika sammanhang. Detta har jag balanserat genom att i en första analys notera i vilka andra 
sammanhang svaret passar in. När sedan det slutliga urvalet av citat har gjorts, redovisas de i 
endast ett sammanhang.  

Enkätens svar har analyserats fråga för fråga. Då samma fråga ställts vid två olika tillfällen 
har svaren också kunnat jämföras över tid. Det innebär att enkäten utgör den huvudsakliga 
datakällan till att följa den enskilde studentens metakognitiva lärande. Inga direkta frågor har 
ställts angående det metakognitiva lärandet, utan analysen bygger snarare på en jämförelse av 
svaren, i början respektive slutet av kursen, för att utröna om någon utveckling skett hos den 
enskilde studentens i form av nya insikter.  

Bedömningen av egen såväl som andra gruppmedlemmars roll/funktion i basgruppen har skett 
vid två mättillfällen. Alla svar från respektive svarstillfälle har sammanställts och redovisas 
gruppvis (se bilaga 6). Även individens bedömning om den egna insatsen kan utläsas då det 
noteras som +1 i bilaga 6. Därefter har svaren från de två svarstillfällena jämförts för varje 
enskild student. Slutligen har övriga basgruppsmedlemmars bedömning av studenten jämförts 
med dennes egen bedömning av sig själv. På detta sätt fås en uppfattning om varje enskild 
students förmåga att bedöma såväl den egna som övriga gruppmedlemmars roll eller funktion 
i basgruppen. Detta har därefter analyserats och redovisas gruppvis. 

Slutligen har jag sammanställt resultaten från samtliga datakällor, vilket presenteras i kapitel 
5.  
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4 RESULTAT 

4.1 Loggboken 
Loggboken inleds med en definition av begreppet interprofessionellt lärande. Studenterna 
uppmanas att reflektera över vad interprofessionellt lärande innebär för dem och hur det 
kommer att påverka dem i deras (blivande) profession (se bilaga 2). På motsvarande sätt hän-
visas också studenterna till att ta del av de övergripande mål som presenteras i studie-
handledningen (se bilaga 1). Utifrån detta ska de därefter reflektera över sina egna före-
ställningar om andra professioner, redogöra för sina attityder (och eventuella fördomar) och 
hur det påverkar deras vilja till samarbete.  

Svaren på frågorna i Loggboken är mycket komplexa genom att de många gånger täcker flera 
teman. Av den anledningen har alla svar delats upp och kategoriserats under följande rubriker; 
interprofessionellt lärande, egen yrkesprofession och samarbete/samverkan. 

Inom respektive rubrik har därefter nya mönster kunnat urskiljas och ytterligare kategori-
sering gjorts. Med undantag av temat metakognitivt lärande (som redovisas först i avsnitt 
5.1.3) har dessa inriktningar därefter fått bilda underrubriker i resultatredovisningen. 

Varje sådan underrubrik innehåller ett urval citat från respektive basgrupp. Dessa citat följs 
sedan av en sammantagen tolkning, där jag analyserar och jämför de båda basgruppernas svar.  

Ibland återges flera citat från samma student. Detta för att återspegla de ibland motsägelse-
fulla svar som en och samma student gett. Dessutom ger det en möjlighet att kunna följa en 
eventuell förändring/utveckling hos den enskilde studenten.  

4.1.1 Egen yrkesprofession 

4.1.1.1 Eget bidrag till basgruppen/ spegling av den egna kompetensen i ljuset från 
övriga kompetenser 

Mixgruppen 

A: ”Jag vet inte vad mitt bidrag är, inte ens säker på om jag kommer att veta det förrän 
jag har jobbat några år. Det jag vill bidra med är att kunna ta med mig bättre 
”faktasaker” till kommande basgrupper och visa lite mer vad jag kan, som SSK.” (Efter 
första veckan)  

A: "Jag har nog inte deltagit fullt så mycket som jag skulle ha velat i basgrupperna. 
Tror nog att jag hade mer att ge. Svårt då jag till en början backade lite för att ämnet 
var svårt att tala om. Tyckte väl att våra frågor var något diffusa och svåra att svara 
på” (Kursslut) 

B: ”Har nog inte bidraget mkt utifrån min profession” (Efter första veckan) 

B: ”Kan bidra lite med det jag lärt mig under kursen men jag behöver mer klinisk 
erfarenhet innan jag behärskar området” (Kursslut) 

F: ”Jag vet nu även lite mer om arbetsterapi och sexualitet, men jag borde veta mer 
känner jag” (Efter första veckan) 
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Tjejgruppen 

N: ”Att stärka sin yrkesroll och förstå sin egen kompetens i förhållande till andra 
yrkeskat. Det är först då man möter andra som man verkligen förstår vad man verkligen 
kan” (Kursstart) 

N: ”Ingen vet egentligen sin roll inom sexologin” (Efter första veckan) 

J: ”Genom andra lär sig vem man själv är, vet vilka andra professioner är - då kan se 
vad som är min uppgift och hur jag kan samarbeta med de andra” (Kursstart) 

I: ”Förstå sin kompetens i förhållande m andra. Vad man själv har lärt sig lättare då 
man har andra professioner som har en annan inriktning än våran medicinska. 
Professionell kompetens ses bäst i förhållande m pers fr. samma profession där man 
också kan ha olika syn och inriktning. Viktigt ändå att veta om sin profession och stå 
fast vid den” (Kursstart) 

Sammantagen tolkning 

Vad gäller uppfattningen om hur den egna professionen har utvecklats skiljer det stort mellan 
basgrupperna. I mixgruppen har studenterna i huvudsak reflekterat över vad de själva bidragit 
med, utifrån sin blivande profession. Svaren avslöjar dock en viss osäkerhet om den blivande 
professionen och en önskan om mer kunskap. Tjejgruppen har däremot reflekterat över att det 
ibland kan vara lättare att urskilja den egna kompetensen i förhållande till andra professioners 
kompetensområden. Samtidigt visar ett fåtal studenter ett visst motstånd till att integreras med 
andra program. 

4.1.2 Interprofessionellt lärande 

4.1.2.1 Bättre insyn och förståelse för varandras professioner och arbetsuppgifter 

Mixgruppen 

A: ”Att få reda på lite mer av hur jag kommer att möta eller i vilka sammanhang jag 
kommer att möta de olika professionerna, när jag är klar och arbetar” (Kursstart) 
A: ”Mitt interprofessionella lärande, min kunskap om de andras yrke har inte blivit 
större, jag förstår ändå att det kan vara bra att integreras på ett sådant sätt som nu 
men, jag tror inte att 2 veckor räcker” (Efter första veckan) 

A: ”Just nu pratas det väldigt mkt om vad vi kan och vad vi inte kan och vad vi tycker 
och inte tycker i stor utsträckning, lite dåligt med det interprofessionella lärandet” 
(Efter första veckan)  

A: ”Att lära mig hur jag i framtiden kan nyttja de andra professionerna, jag vet lite mer 
vilka områden de handhar” (Kursslut)  

G: ”Hur de andra arbetar har jag ingen större koll på” (Kursstart) 

G: ”Att kunna vara till nytta för andra, samt dra nytta av andra och på så sätt utöka sitt 
kunnande” (Kursstart) 

G: ”Sett hur andra arbetsgr. arbetar” (Efter första veckan) 

Tjejgruppen 

M: ”...en bättre uppfattning om vad allas olika arbetsuppgifter är och bättre förstår 
allas syn och del i ämnet sexologi.” (Kursstart)  
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O: ”Öka förståelsen för hur andra yrkesgrupper arbetar” (Kursstart) 

N: ”Svårt att definiera andra professioner + sin egen” (Efter första veckan) 

Sammantagen tolkning 

Majoriteten bland studenterna totalt menar att de fått en större inblick och förståelse för andra 
professioners kompetensområden och hur de arbetar. Det finns dock undantag (från båda bas-
grupperna), som inte tycker att de fått större kunskap om övriga professioner, då de redan 
tillägnat sig detta eller helt enkelt tyckt det är svårt. Det som främst skiljer mellan bas-
grupperna är att halva mixgruppen fokuserar på egennyttan av denna kunskap dvs hur de i sin 
framtida yrkesprofession ska kunna ”utnyttja andra professioners kompetens” Tjejgruppen har 
i stället lyft fram att förståelsen för andra professioner ökat. Därutöver finns det studenter som 
tycks ha påbörjat en process (i rätt riktning), vid jämförelse av deras svar över tid. Från att 
från början vara osäkra på övriga professioners kompetensområden, ger de intrycket av att ha 
blivit lite mer säkra på dessa.  

4.1.2.2 Får fler infallsvinklar 

Mixgruppen 

E: ”Det är nog bra med tanke på at olika professioner har olik kunskap/infallsvinklar 
till et problem. + at man lär sig mer om andra professioners kompetens” (Efter första 
veckan) 

F: ”Det är väldigt viktigt för vi kan ha olika synsätt om ett och samma problem. Och 
problemet måste få den bästa lösningen, så då är det viktigt att vi samarbetar. Vi kan 
även lära oss av varandra” (Efter första veckan) 

G: ”Bra. Det ger nog bättre resultat då allas kunskaper utnyttjas” (Efter första veckan) 

Tjejgruppen 

N: ”Intressant att alla tycker ganska lika och arbetar åt samma håll direkt trots olika 
bakgrund” (Efter första veckan) 

N: ”Hade vi läst ett annat ämne som t ex smärta (som alla har olika vinklar på) hade 
det nog varit annorlunda” (Kursslut) 

I: ”Olika professioner har olika kompetens och att man lär av varandra. Kan betrakta 
problem ur olika synvinklar. Finns fler lösningar på problemen” (Kursslut) 

J: ”Jag tycker det är lite svårt att veta vilken min roll som SSK är. Men tror att jag 
tillför lite av omv.” (Efter första veckan) 

J: ”Att tillsammans med andra lära av & med varandra. Att kunna diskutera och få 
andras synvinkel” (Kursslut) 

L: ”Det är bra att diskutera med andra, men jag känner inte att jag kan bidra med 
mycket biomedicinskt” (Efter första veckan) 

Sammantagen tolkning  

Den allmänna uppfattningen är att man lär sig mycket genom att diskutera och ta del av 
andras erfarenheter och uppfattningar. Olika professioner har olika kompetens och det finns 
en övertygelse om att problemen får den bästa lösningen efter att behandlats utifrån flera 
professioners infallsvinklar. Det har dock visat sig att några känner en viss osäkerhet om hur 
de förväntas bidra till basgruppens arbete utifrån sin blivande profession. 
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4.1.3 Samarbete/samverkan 

4.1.3.1 Positiv inställning till samarbete/samverkan 

Mixgruppen 

E: ”...vi skulle nog vara tjänt med att mötas oftare på det här viset, for på så sätt öka 
förståelsen ytterligare för varandras kompetens och yrkesroller” (Kursslut) 

F: ”Jag har en stark vilja att samarbeta. Vi behöver varandra med våra olika 
”specialområden” (Kursstart) 

H: ”Är positivt inställd till att arbeta med de andra professionerna. Har inga 
förutfattade meningar” (Kursstart) 

H: ”Har bättrat min syn. Känns bra, vi har haft ett bra samarbete och det känns positivt 
inför framtiden” (Kursslut) 

Tjejgruppen 

O: ”Är öppen för största möjliga samarbete. Viktigt för att kunna komplettera 
kompetensbilden” (Kursstart) 

N: ”Alla har varit mer villiga att samarbeta än jag föreställt mig. Hoppas det håller i 
sig i framtiden” (Kursslut) 

I: ”Har inte haft mycket kontakt m andra utbildningar, vilket är synd. Förutom HEL I 
och undervisningsavd. Jag tycker det är mycket viktigt med ett gott samarbete och har 
en stor vilja till detta. Känner snarare att de andra yrkena inte har stor lust att 
samarbeta m läkarna, vilket är tråkigt. Föreställer mig att de känner sig hotade av oss” 
(Kursstart) 

I: ”Känns dock som om denna kurs kommer för sent för oss läkare och vi är på väldigt 
olika nivåer.” (Efter första veckan) 

Sammantagen tolkning 

Det skiljer inget mellan grupperna vad gäller viljan att samarbeta/samverka. Majoriteten är 
mycket positiva till samarbete/samverkan och de uttrycker en stor vilja att ta med sig denna 
erfarenhet i ett framtida teamarbete. 

4.1.3.2 Beskriver varför samarbete/samverkan är så viktig 

Mixgruppen 

E: ”Att man från olika professioner möts och lär av och med varann, för att öka 
förståelsen och kunskap om varandras profession, slik at et samarbete i framtiden kan 
bli bättre” (Kursstart) 

E: ”Att man kommer mycket längra m et gott samarbete mellan olika professioner” 
(Efter första veckan) 

F: ”Fördomar/attityder har man alltid, som: Läkarna vill nog inte samarbeta och är 
lite översittare. (vet bäst) Efter första basgruppen har man ju märkt att fördomarna inte 
stämmer och det är en orsak till att sådana här integrationer är så viktiga” (Kursstart) 

H: ”Det är bra att arbeta flera olika professioner, man får tips om olika sätt att arbeta 
på” (Efter första veckan) 
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H: ”Detta är bra inför kommande arbetsliv där vi tillsammans skall arbeta som ett team 
med våra olika professioner” (Efter första veckan) 

Tjejgruppen 

I: ”Mycket viktigt m samarbete interprofessionellt eftersom vi träffar samma pat och 
har samma mål” (Efter första veckan) 

N: ”Att lära tillsammans för att arb. tillsammans” (Kursstart) 

K: ”Har fått en klarare bild av på vilka sätt vi i framtiden kan samarbeta och vilken 
kompetens de andra professionerna besitter. Basgruppen har bara gett mig positiva 
attityder och vibbar från och mot de andra professionerna” (Kursslut)  

M: ”Att alla professioner ska kunna samverka i vårat kommande yrke. Det är viktigt att 
alla har samma värderingar och förstår att alla är lika viktiga bitar inom vården” 
(Kursslut) 

Sammantagen tolkning 

De ser samarbetet/samverkan som en viktig del i förberedelsen inför den framtida yrkes-
utövningen. I detta ingår bl a att skapa gemensamma värderingar. Studenterna menar att de 
lärt sig mer om hur respektive profession tänker och resonerar, vilket i en förlängning 
motverkar fördomar om andra yrkesgrupper. Det har också visat sig att fördomar ibland kan 
vara ömsesidiga. Har detta främst att göra med att studenterna befinner sig på väldigt olika 
nivåer i sina studier, eller har det att göra med den hierarki studenterna riskerar att 
internalisera under sina studier. 

4.2 Rapporten  
Rapporten är en individuell skriftlig rapport som dessutom redovisas muntligt på ett rapport-
seminarie. I rapporten ingår två delar och den del som redovisas här har följande fråge-
ställning (bilaga 1):  

-Hur har förståelsen för min egen yrkesroll och min kompetens i förhållande till andra yrkes-
roller förändrats under kursen? (interprofessionellt lärande/kompetens) 

Frågorna har endast en vägledande funktion. Dessutom består den aktuella frågan av ”fler 
frågor i en”, vilket betyder att det finns ett stort tolkningsutrymme för hur studenterna väljer 
att besvara frågan.  

Utifrån svaren har jag gjort en kategorisering och kunnat urskilja följande tre teman; egen 
yrkesprofession, interprofessionellt lärande samt kommentarer om basgruppen eller fram-
tidens samarbete. Dessa har fått bilda rubriker och redovisas basgruppsvis med ett urval citat. 

4.2.1 Egen yrkesprofession 

Mixgruppen 

Halva mixgruppen anser inte att synen på den (blivande) yrkesprofessionen påverkats särskilt 
mycket under kursen. Av dessa menar två att de redan före kursen hade en ganska klar bild av 
den egna yrkesprofessionen t ex genom tidigare arbetslivserfarenhet. De andra två saknade en 
tydlig koppling till den framtida yrkesprofessionen. De menar att det var en allt för kort kurs 
för att yrkesrollerna skulle kunna bli tydliga respektive att kursen var allmänbildande men 
knappats tillfört något av värde vad gäller den egna framtida yrkesprofessionen.  
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D: ”Min egen syn på min profession är inte nämnvärt förändrad då jag redan innan 
hade en ganska klar bild av vad en sjuksköterskas roll innebär då det gäller ansvar och 
arbetsuppgifter. Det kan tänkas att jag måste omvärdera detta senare i utbildningen, 
men dock inte nu.”  

Detta kan jämföras med att knappt halva mixgruppen anser att den egna yrkesidentiteten helt 
klart har utvecklats och stärkts under kursen. Det som främst skiljer mellan dessa studenter är 
hur man upplever träningen att tala om sex med ”okända” människor. En av dessa studenter 
menar dock att hon hade fått ut mer av kursen om den inte varit integrerad.  

A: ”Ämnet är ganska svårt att prata om med personer vi inte känner. Jag antar att det 
var det ni ville få fram men jag tror att själva kunskapsutbytet hade blivit större om vi i 
gruppen hade känt varandra sedan tidigare.” 

A: ”Jag har helt klart börjat tänka på ett annorlunda sätt. Hur ska jag bemöta 
patienten, vilka frågor kan jag ställa och vilka frågor bör jag inte ställa” 

Slutligen en student som inte gjort någon djupare reflektion över hur den egna professionen 
utvecklats under kursen. 

C: ”Jag tror att HEL II var mer givande ur denna aspekt än HEL I då ju ingen ännu var 
bekant med sin yrkesroll” 

Tjejgruppen 

Hälften av gruppmedlemmarna anser att de under kursen utvecklats både teoretiskt och 
praktiskt i sina respektive yrkesprofessioner. En av dessa studenter menar att kursen har satt 
igång en process, då hon reflekterat både över den egna yrkesrollen men också hur fördomar 
om andra professioner kan uppstå. En annan student ger exempel på hur en ökad kunskap om 
andra professioners kompetensområden också innebär en ökad säkerhet vad gäller den egna 
(blivande) yrkesprofessionen.  

K: ”Under kursens gång har jag funderat mycket över min roll som sjuksköterska och 
hur jag kan hjälpa människor att lösa problem kopplat till sexualiteten.” 

K: ”Jag upplever att fördomar mot andra yrkesgrupper ofta handlar om att man inte 
har någon klar bild över sin egen profession. Det blir då lätt att ha fördomar mot andra 
yrkesgrupper när man själv inte har en punkt utifrån vilken man kan relatera till 
andra.” 

J: ”Jag tycker att jag fått en något större förståelse för min egen yrkesroll genom de 
andra i min basgrupp, jag har också fått en något bättre förståelse för vad de andra har 
för arbetsuppgifter.” 

Den andra halvan av gruppen anser inte att synen på deras egen yrkesprofession har för-
ändrats under kursen. Två av dem menar att de redan före kursen hade en god uppfattning om 
den egna professionen, men ändå fått den bekräftad. En student har dock svårt att se 
kopplingen till den egna (blivande) professionen, då hon knappast kommer ha någon patient-
kontakt - men tycker samtidigt att kursen var givande som privatperson. Slutligen en student 
som lärt sig att ingen av yrkesgrupperna känner sig särskilt hemma inom området. 

I: ”Jag vet inte om förståelsen för min egen yrkesroll har förändrats särskilt mycket då 
jag känner mig någorlunda säker över denna men man har fått bekräftelse på sin 
kompetens i förhållande till andras kompetenser” 
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L: ” Kursen har inte belyst min yrkesroll särskilt mycket och det är svårt att komma 
ifrån patientkontaktaspekten i diskussionerna. Däremot är det intressant att komma i 
kontakt med som privatperson...” 

4.2.2 Interprofessionellt lärande 

Mixgruppen 

Halva gruppen, dvs fyra studenter, är mycket positiva till att arbeta integrerat då de menar att 
det ger en viss inblick i andra yrkesprofessioners områden och därmed fler infallsvinklar på 
ämnet. Flera av dem ser också en koppling mellan interprofessionellt lärande och bättre sam-
verkan mellan olika yrkesgrupper i framtiden. 

D: ”Jag är hysteriskt positiv till interprofessionellt lärande då jag tycker detta är 
mycket bra för våra framtida yrkesroller då jag tror att vi ökar vår förmåga att 
samarbeta och förstå våra olika yrken” 

Övriga mixgruppen fördelar sig som följande. Två studenter anser inte att förståelsen för 
andra yrkesgrupper påverkats särskilt mycket under kursen. De menar att det de lärt sig om 
andra yrkesgrupper har i huvudsak skett genom kliniskt arbete. Att detta är en komplex fråge-
ställning framgår av att samma studenter också är positiva till att under kursen ha fått en 
inblick i arbetsterapeuter och medicinska biologers arbete. En av dem visar även tecken på en 
viss besvikelse över att det interprofessionella lärandet inte utvecklades mer. 

E: ”Tror inte min interprofessionella kompetens/förståelse för andra yrkesroller 
förändrats så mycke under dessa två veckor, från vad jag lärt mig under mina kliniska 
platseringar. Dock fått lite mer inblick i va med-bi och arbetsterapeuter gör, som jag 
inte haft så mycke kontakt med på mina kliniska platseringar”  

B: ”Inte speciellt mycket. Har en del erfarenhet sen innan bla från rehabavdelning. Där 
blir teamarbetet (sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor samt läkare) extra 
tydlig.” 

B: ...Däremot är det inte ofta som jag kommit i kontakt med medicinska biologer 
förutom på labbet där jag bedriver min forskning" 

B: ” Tycker dock inte att diskussionerna i basgruppen utgått från våra 
yrkesprofessioner i den mån jag förväntat mig. Dessutom verkar det vara svårt att föra 
en diskussion inom ämnet utifrån en medicinsk biologs perspektiv.” 

Även den medicinska biologen ifrågasätter relevansen av att integrera dem i kursen då deras 
(framtida) professioner avsevärt skiljer sig från de övrigas. Samtidigt ger hon ett intryck av att 
vara ganska tillfreds med att få en inblick i andra professioners kompetensområden. 

G: ”Återigen känns det som om medicinsk biologi ligger lite på sidan av då vi inte 
kommer i kontakt med patienter.” 

G: ”Kursen har gett en djupare syn på samspelet mellan olika yrkesgrupper inom 
vården...” 

I mixgruppen finns också en student som inte uppskattar att arbeta i integrerad basgrupp. 

Tjejgruppen 

I tjejgruppen är alla, med undantag av en student, mycket positiva till att arbeta integrerat i 
basgruppen. De tycker att det är intressant och givande att diskutera och ta del av andra 
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professioners erfarenheter och kompetensområden, vilket ger dem ett bredare perspektiv. De 
anser också att färdighetsträningen utgjort ett viktigt inslag då det gäller att förtydliga de olika 
yrkesprofessionerna. Vidare menar de att interprofessionellt lärande ökar förståelsen för de 
olika professionernas arbetsuppgifter och skapar en större öppenhet att kommunicera över 
yrkesgränser, vilket sannolikt kommer få en positiv inverkan på ett framtida teamarbete.  

I: ”Jag har också fått större insikt i de andra yrkesgruppernas kompetens.” 

I: ”Vi kan lära oss mycket av varandra och genom denna kurs tycker jag att man fått en 
bra förståelse för andra professioners problem inom ämnesområdet. Vi har utbytt 
erfarenheter och alla har bidragit med sina kunskaper och synvinklar.” 

O: ”Även när det gäller det interprofessionella lärandet känner jag att jag har 
utvecklats. Min förståelse har ökat inför hur andra professioners uppgifter gällande 
sexologiområdet ser ut.” 

J: ”Jag tycker att man framförallt såg de olika yrkesrollerna när vi hade 
färdighetsträningen, även om jag tyckte att det var en jobbig uppgift så lärde jag mig 
mycket på det.” 

Slutligen citat från den student som inte tycker att hennes kunskaper om andra yrkes-
professioner påverkats nämnvärt under kursen, då hon redan hade en god kännedom om både 
egen och andra yrkesprofessioner.  

P: ”Eftersom jag redan läst 9 terminer av utbildningen, gått på undervisnings-
avdelningen, arbetat som undersköterska, läkarassistent och vikarierande underläkare 
tycker jag mig ha en god uppfattning om min och de andra yrkesrollerna.” 

4.2.3 Kommentarer om basgruppen och framtidens samarbete.  

Mixgruppen 

Halva mixgruppen ger kommentarer om själva basgruppens förutsättningar och arbete.  

C: ”Dock saknade jag någon representant från sjukgymnast utbildningen.” 

A: ”Våra frågor till basgruppen har jag tyckt varit en aningens breda och lite svåra att 
svara på. Kanske det är en av anledningarna till att jag har backat under lektionerna. 
Jag måste också säga att under färdighetsträningarna var det första gången jag kände 
att vi var en basgrupp” 

Andra halvan av mixgruppen ger kommenterar om hur detta skapat en större förståelse mellan 
olika yrkesgrupper och hur det i framtiden kommer att öka deras förmåga till samarbete över 
yrkesgränser.  

H: ”Det känns som att man nu har fått en inblick i hur vårt framtida interprofessionella 
arbete kommer att te sig, hur vi tillsammans kommer att arbeta mot det gemensamma 
målet att få patienten att känna sig trygg i vården.” 

Tjejgruppen 

I den här gruppen har majoriteten kommenterat hur detta sätt att jobba integrerat i basgruppen 
kommer att gagna dem i deras framtida yrkesutövande. Några studenter har i stället 
kommenterat basgruppens arbete. 
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O: ”Det känns som om man lättare kommer att samarbeta professionerna emellan om 
man har integrationsmoment såsom detta. Det har för mig skapat en ännu större 
öppenhet att kommunicera över yrkesgränserna.”  

O: ”Vår basgrupp upplevde jag som mycket öppen och lätt att samverka i.” 

N: ”Jag har upptäckt att alla tycker ganska lika och strävar mot samma mål. Vi kan 
lära oss tillsammans och bilda ett mycket bättre team än vad vi kan göra om vi inte vet 
vad de andra tänker och kan. Det känns som en viktig upplevelse att ta med sig till det 
kommande yrkeslivet”. 

M: ”Det har varit väldigt intressant att få arbeta med en grupp där vi tillhör olika 
professioner och jag tror och hoppas verkligen att detta gör så man i sitt kommande 
yrke har bättre förståelse för varandra och lättare kan samarbeta/samverka för en 
bättre vård.” 

4.3 Enkät 
Enkäten består av fyra avsnitt (se bilaga 5). Det första och andra avsnitten utgör bakgrunds-
frågor och ska besvaras vid ett tillfälle. Det tredje och fjärde avsnittet handlar om den aktuella 
kursen HEL II, och ska besvaras både i början och i slutet av kursen.  

Enkäten redovisas gruppvis, fråga för fråga. Varje frågeställning inleds med en försiktig tolk-
ning av respektive basgrupps samlade svar, följt av ett urval citat från de enskilda studenterna. 
Därefter presenteras en sammantagen tolkning där de båda basgruppernas svar jämförs. 

Samtliga studenter besvarade enkäten vid första svarstillfället. Bortfallet vid andra svars-
tillfället utgjordes av två personer i respektive basgrupp, dvs 25%. 

4.3.1 Frågor om dina tidigare erfarenheter av PBL 

I den här delen av enkäten är avsikten att ta reda på vilka tidigare erfarenheter av PBL som 
studenterna har med sig in i basgruppsarbetet vid kursstart. Det betyder att den endast behöver 
besvaras vid fösta svarstillfället. Eftersom samma enkät delades ut även inför andra svars-
tillfället, har några studenter tolkat det som att frågan skulle besvaras vid båda svarstillfällena. 
Därmed har jag valt att redovisa båda svaren.  

4.3.1.1 Är målen med PBL pedagogiken tydliga? (Beskriv) 

Tolkning av mixgruppens svar 

Är verkligen målen med PBL tydliga? Halva mixgruppen tycker att målen är tydliga medan 
andra hälften är mer tveksam. Det som är förbryllande är att även bland de som bäst beskriver 
målen finns en osäkerhet om man uppfattat målen rätt. 

B: ”Ja (tror jag vet i all fall). Målet är att bli bättre på att lösa problem, tänka 
strukturerat, veta var man kan hitta nödvändig information. Lösa problem i grupp.” 
(Ej besvarat frågan vid andra svarstillfället). 

Tolkning av tjejgruppens svar 

Två av studenterna svarar tvärsäkert ”ja” utan någon vidare förklaring. Resten av gruppen är 
mer tveksam till om de uppfattat målen rätt och några tycker till och med att målen är luddiga 
och efterfrågar tydligare studieanvisningar. 
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O: ”Målen för pedagogiken är tydliga men inte studiehandledningen och vad man klart 
måste lära sig”, ”Ej förändrat” 

Sammantagen tolkning 

Är verkligen målen med PBL tydliga? I den här frågan skiljer sig inte gruppernas svar. 
Studenterna har nu kommit en bra bit i sina studier och är väl förtrogna med PBL-cirkeln (se 
figur 3, sid. 11). Ändå visar de en osäkerhet om de förstått syftet med det hela. Detta kan 
utläsas av att många svar har formulerats på följande sätt ”som oftast tydliga, ibland oklart...”, 
”tydliga och tydliga...”, ”ja, nu börjar det falla på plats...”, ”Ja (tror jag vet i alla fall)...” o s v. 
Flera av dem menar att detta har tagit tid att förstå men att det nu börjat falla på plats och 
några av dem efterlyser tydligare studiehandledning. 

4.3.1.2 Har ditt sätt att bearbeta och lösa problem förändrats sedan du börjat studera 
på Hälsouniversitetet i Linköping? (På vilket sätt?) 

Tolkning av mixgruppens svar 

De flesta anser att deras sätt att bearbeta och lösa problem har förändrats sedan de börjat 
studera på HU. De säger sig ha blivit både bättre och mer villiga att söka ny information samt 
utnyttjar studiehandledningen mer i dag. Två av dem är dock inte helt säkra. Den student som 
inte anser sig ha förändrats förklarar att han gjorde på liknande sätt redan innan. 

B: ”Ja. Har ett mer strukturerat tänkande, vet var jag kan hitta informationen.” 
(Ej besvarat frågan vid andra svarstillfället). 

F: ” Ingen aning. Men det har det säkert, jag har svårt att se mina egna förändringar 
över en tid”, ”Jag har svårt att göra den bedömningen av mig själv. Men det har säkert 
påverkat mitt sätt att lösa problem på” 

Tolkning av tjejgruppens svar 

Majoriteten anser att deras sätt att bearbeta och lösa problem förändrats sedan de börjat 
studera på HU. Denna förändring består av att man har blivit mer metodisk och bättre på att 
såväl söka som gallra bland informationen. En student var redan ”inne i sättet att tänka och 
arbeta” genom tidigare studier med PBL. En annan student sade sig ha utarbetat ett eget sätt 
att arbeta och slutligen finns en student som inte anser sig förändrats särskilt mycket. 

N: ”Ja . Jag vet bättre var jag ska leta info, har blivit mer kritisk.” (Ej besvarat frågan 
vid andra svarstillfället). 

Sammantagen tolkning 

I den här frågan skiljer sig inte grupperna åt särskilt mycket. Majoriteten i båda grupperna 
anser att deras sätt att bearbeta och lösa problem har förändrats sedan de börjat studera på HU. 
I huvudsak handlar förändringen om att ha blivit mer strukturerad, bättre på att söka och 
värdera information, nyttja studiehandledningen samt utnyttja tiden. I respektive grupp finns 
även en student som redan tillämpat detta sätt att tänka och arbeta. Det svar som ”sticker ut” 
är den student som utarbetat sitt eget sätt att arbeta och det framgår egentligen inte huruvida 
det befinner sig i närheten av PBL eller ej. 
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4.3.1.3 Har din syn på grupparbeten förändrats sedan du arbetat i basgrupper vid 
Hälsouniversitetet? 

Tolkning av mixgruppens svar  

Halva mixgruppen anser att deras syn på grupparbeten har förändrats. De förklarar att de 
blivit mer positiva och ser gruppen mer som en resurs. Övriga gruppmedlemmar kan delas in i 
de som inte vet vilket, och de som inte tycker att synen på grupparbeten har förändrats särskilt 
mycket. 

C: ” Ja. Jag har börjat att se gruppen mer som en resurs än vad jag gjorde tidigare.” 
(Ej besvarat enkäten vid andra svarstillfället). 

H: ” Både och, var negativt inställd till en början, oroade mig för att folk skulle åka 
”bananskal” på mig. Bättre än jag trodde, men fortfarande lite frustration.” 
”Se tidigare enkät.” 

Tolkning av tjejgruppens svar 

Två studenter anser att de inte förändrat sin syn på grupparbeten. De flesta menar däremot att 
de fått en mer positiv bild av grupparbeten, vågar ta plats, tar mer ansvar för kunskapsutbytet 
och lärt sig arbeta även med personer man inte gillar.  

M: ” Ja, man känner mer ansvar att man vill och ska dela med sig av sin kunskap. Man 
vill skapa en intressant diskussion så jag själv ska få utbyte av infon.” 
(Ej besvarat enkäten vid andra svarstillfället). 

Sammantagen tolkning 

Inte heller i den här frågan skiljer sig grupperna åt särskilt mycket. Majoriteten anser att deras 
syn på grupparbeten har förändrats. De flesta har blivit mer välvilligt inställda till grupparbete 
även om inte riktigt alla är fullt lika positiva.  

4.3.2 Frågor om kursen HEL II 

Dessa frågor handlar uteslutande om hur studenterna upplevt kursen Hälsa, etik och lärande 
del II. Ambitionen är att följa studenternas utvecklingen under pågående kurs, vilket innebär 
att studenterna har besvarat samma frågor vid två olika tillfällen - i början och i slutet av 
kursen.  

I de fall som studenten uttryckt samma andemening vid båda svarstillfällena - men med olika 
ordval, har jag av utrymmesskäl valt att endast redovisat ett av svaren. (Svarstillfället anges 
inom parentes). När det däremot finns en nyans av skillnad i svaren, har båda svaren återgivits 
i obearbetad form. Även det interna bortfallet redovisas (inom parentes). 

4.3.2.1 Hur planerar du ditt självstyrande lärande i den här kursen? 

Tolkning av mixgruppens svar 

Här ser verkligen strategierna olika ut. Halva gruppen har som strategi att noga studera 
studiehandledningen, ta tillvara på tiden, ha en flexibilitet och anpassa sina studier utifrån den 
aktuella utgångspunkten såsom föreläsningar, basgruppsfall etc. Den andra hälften anpassar 
studierna efter miniminivån dvs att göra vad som krävs men inte mer. I mixgruppen finns det 
en student som inte förstod frågan första gången och valt att inte besvara frågan den andra 
omgången. 
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A: ”Samma sätt som de andra terminerna, kritiskt tänkande, och biblioteksletande”, 
”Ta tillvara på tiden och försöka hitta så mkt fakta som möjligt” 

E: ”Att inte bruka väldigt mycke tid på inhämtning av kunnskap, men endå vara 
förberedd nog till att delta aktivt i basgruppsdiskussionerna.” (Svar från första svars-
tillfället). 

G: ”Jag lär mig vartefter kursen förändras och gör mina uppgifter. Då kommer 
kunskapen automatiskt”, ”Lägger inte ner så mycket energi.” 

Tolkning av tjejgruppens svar 

Drygt halva gruppen fokuserar på att hitta relevant fakta och litteratur. Detta kan ske i kombi-
nation med egna reflektioner eller genom att diskutera och utbyta erfarenheter i basgruppen. 
Några framhåller vikten av att ha egna frågeställningar och funderingar som utgångspunkt i 
sitt sökande av fakta. Även val av inriktning ses som en viktig aspekt i det självstyrande 
lärande av en student. Övriga tre studenter planerar sin tid för studier med omsorg, ”följer 
ovalen” eller ger ett undvikande svar.  

O: ”Försöka hitta relevant litteratur och diskutera så mkt som möjligt i basgruppen”, 
”...Utbyta så mkt erfarenheter som möjligt. Passa på att få en bra insyn i övriga 
professioner” 

K: ”Som alltid tidigare så söker jag mycket info och väger fakta mot varandra”, 
”... tar eget ansvar och reflekterar över vad jag kan och behöver lära...” 

P: ”Följer ovalen som vi blivit tillsagda.” (Svar från andra svarstilllfället). 

Sammantagen tolkning 

Här skiljer sig grupperna åt en del. Majoriteten i tjejgruppen fokuserar på att hitta så mycket 
information och fakta som möjligt, medan man i mixgruppen planerar hur mycket (eller 
snarare lite) tid som ska ägnas till förberedelser av kursen utan att riskera att bli underkänd.  

4.3.2.2 Hur upplever du samarbetet/samverkan i basgruppen? 

Tolkning av mixgruppens svar  

Upplevelsen av samarbetet/samverkan i den här basgruppen (med ett undantag. se citat nedan) 
kan sammanfattas med ordet trögt. Samtidigt är det ingen som dömer ut sam-
arbetet/samverkan utan alla är positivt inställda. Några antyder att den korta tiden kan vara en 
anledning till trögheten, då det blivit bättre med tiden. 

G: ”Alla är ganska positiva. En trög grupp. Det finns en viss samverkan, men allt är 
mycket osäkert”, ”Bra! Utvecklats väl andra veckan” 

E: ”Trevligt”, ”Mycket bra. Alla är engagerade” 

Tolkning av tjejgruppens svar 

I den här basgruppen tycks samtliga vara överens om att samarbetet/samverkan varit mycket 
bra och att det funnits ett öppet klimat, där alla kunnat säga sin mening och känt sig 
respekterade. 

K: ”Har fungerat förvånansvärt bra med tanke på den korta tiden”, ”... Alla hade 
respekt och intresse för varandras kompetenser och stämningen var klart lärande och 
diskuterande” 
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O: ”Positivt. Alla bjuder på sig själva och är öppna”, ”Mycket bra” 

Sammantagen tolkning 

Kulturen i de två basgrupperna har sett olika ut. Mixgruppen har präglats av en tröghet där 
ingen vill börja diskussionerna. Samtidigt har det också funnits en positiv välvilja och alla har 
deltagit i diskussionerna. Några av studenterna menar att tiden varit för kort då ”...det tar sin 
tid att få ihop en basgrupp”. I tjejgruppen har det inte gjort någon skillnad att kursen var kort. 
Där har det redan från början varit ett mycket öppet och diskussionsvänligt klimat.  

4.3.2.3 Hur fördelas arbetet i basgruppen?  

Tolkning av mixgruppens svar 

Här varierar svaren. Jag har kunnat urskilja tre svarskategorier som kan benämnas som jämn 
arbetsfördelning, ojämn arbetsfördelning samt inget arbete att fördela. Svaren fördelar sig 
jämnt mellan kategorierna. Två studenterna har dock ändrat uppfattning under kursens gång. 
De anser att arbetsfördelningen förändrats från en jämn till en relativt ojämn fördelning. Den 
gemensamma åsikten är dock att alla har bidragit, även om några tillfört mer.  

A: ”Ganska jämnt, och om nån tar mer plats så är det för att dra igång oss andra” 
”Ganska ojämnt” 

E: ”Några har tagit mer ansvar enn andra, men alla har bidragit.” (Svar från första 
svarstillfället). 

C: ”Eftersom vi mest redovisat det vi kommit fram till finns det ingen direkt arbets-
fördelning att analysera.” (Ej besvarat enkäten vid andra svarstillfället). 

Tolkning av tjejgruppens svar 

Vad gäller arbetsfördelningen är samtliga i ”tjejgruppen” rörande överens om att alla bidrar 
lika mycket 

L: ”Jämnt, har inte varit i en så här jämnt pratande grupp förut!” (Ej besvarat enkäten 
vid andra svarstillfället). 

Sammantagen tolkning 

Här har kulturen utvecklats helt olika i de båda basgrupperna. I mixgruppen finns olika upp-
fattning om huruvida det finns något arbete att fördela. Två studenter ser i huvudsak bas-
gruppen som ett forum att redovisa det man själv kommit fram till. Dessutom har det skett en 
förändring över tid, från en jämn till ganska ojämn arbetsfördelning. Detta tolkar jag som att 
dessa studenter inte orkar ”vänta ut” övriga gruppmedlemmarna, i kombination med att de 
blivit mer trygga i basgruppen. Detta kan jämföras med ”tjejgruppen”, där samtliga grupp-
medlemmar är helt överens om att alla ger och tar lika mycket. Viktigt att notera är dock att i 
båda basgrupperna råder åsikten att alla har bidragit och på så sätt ”dragit sitt strå till 
stacken”. Det betyder att upplevelsen av att någon annan åkt snålskjuts genom kursen är näst 
intill obefintlig.  

4.3.2.4 Hur mycket stöd får du av de andra?  

Tolkning av mixgruppens svar 

Utifrån svaren inser jag att det finns ett stort tolkningsutrymme i frågan, då stöd kan ha olika 
innebörd för olika individer. Tre studenter tycks vara helt nöjda med det stöd de upplevt. Två 
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studenter har helt enkelt inte upplevt något behov av stöd från övriga - men förmedlar ändå en 
känsla av att stöd skulle ha getts om behov funnits. Två studenter vill inte ta ställning och en 
student uttrycker ett stort behov av trygghet i gruppen innan stöd kan ges eller tas emot. 

E: ”Alla har respekt för varann, det är väl d viktigaste under en slik kort kurs”, 
”Tycker att det är et uppmuntrande/stödjande miljö i gruppen” 

F: ”Jag har inte upplevt någon stödsituation. Men behöver jag stöd så tror jag att jag 
skulle få det stöd jag behöver.” (Svar från första svarstillfället).  

H: ”känner inte att det blir så mkt stöd från andra då man ej känner varandra.” 
(Ej besvarat frågan vid andra svarstillfället). 

Tolkning av ”tjejgruppens” svar 

Här delar sig gruppens åsikter. Halva gruppen anser att de får det stöd de behöver. Övriga 
gruppmedlemmar ger mer tveksamma svar. Följande citat utgör exempel på hur olika 
studenterna har upplevt vad som utgör stöd. 

M: ”Jag tycker att alla lyssnar på alla. Man får positiv feedback på det man säger.” 
(Ej besvarat enkäten vid andra svarstillfället). 

O: ”Svårt att säga. Det känns som om det inte utvecklats tillräckligt under denna korta 
tid.”, ”Ganska bra. Kanske önskat mer feedback på en del synpunkter jag givit” 

J: ”Inte så mkt - blir ju lite speciellt med denna basgruppen, eftersom man träffas så få 
gånger. Det gör ju att man inte lär känna varandra så bra”, ”Vi träffades i två veckor. 
Stöd - gavs inte så mycket till varandra, mer än att alla lyssnade och respekterade de 
andra” 

Sammantagen tolkning 

I den här frågan skiljer sig inte svaren så mycket mellan grupperna. Här kan man se att behov 
såväl som upplevelsen av stöd är väldigt individuell. I de fall där studenterna önskat mer stöd 
är de ändå försiktiga i sina uttalanden. De anger att brist på tid är den största anledningen till 
att mer stöd inte hunnit utvecklats i basgrupperna. 

4.3.2.5 Hur har ni hanterat eventuella konflikter?  

Sammantagen tolkning 

Samtliga studenter i båda basgrupperna är helt överens om att några konflikter ej förekommit. 
En förklaring kan vara att det är en kort kurs och samtliga gruppmedlemmar fokuserar på att 
smälta in i gruppen och få den att fungera. Med andra ord håller gruppens normer på att 
utformas och ingen vill avvika från dessa. 

4.3.2.6 Har du någon gång antagit andra professioners perspektiv? (Ge exempel) 

Tolkning av mixgruppens svar 

De flesta har utnyttjat tillfället att se på problemen utifrån fler professioner än den egna. 
Undantag utgörs av tre studenter där två säger ”nej” och en ”vet ej”.  

B: ”Ja. Man tänker sig in i deras situation när dom berättar om en erfarenhet”, 
”Ja utifrån dom problem man stött på en profession har jag försökt tänka mig in i 
situationen” 
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D: ”Ja, som ssk intar man ofta läk lr AT:s perspektiv” (Ej besvarat enkäten vid andra 
svarstillfället). 

F: ”Man försöker ju ta det bästa från olika professioner, men jag kan inte ge något 
exempel”, ”Vet inte, men det har jag säkert gjort.” 

Tolkning av tjejgruppens svar 

Tre av studenterna vet inte om de antagit andra professioners perspektiv. Två studenter menar 
att de snarare antaget ”ett mänskligt, allmänt perspektiv”. Övriga tre tycker att de antagit 
andra professioners perspektiv hela tiden. En av dem ser det som en strategi för att klara 
kursen, då hon upplever att hennes profession (medicinsk biologi) egentligen inte passar in i 
kursen.  

J: ”Nej, inte vad jag vet.” (Svar från första svarstillfället). 

K: ”Har vänner inom flera olika utbildningar samt har jobbat med andra professioner 
varför jag ofta försöker se behov från olika vinklar”, ”Ja, det upplever jag. Har försökt 
att tänka lite utifrån hur de andra arbetar. Fört in detta i diskussioner vi haft. Ställt 
frågor men också gjort påståenden kring att jaha och då kan sjukgymnasterna hjälpa 
till med det osv...”  

O: ”Ja, eftersom man hela tiden diskuterar utifrån de olika yrkena tycker jag att jag fått 
mer tydlig bild och perspektiv (Vet ej om jag förstått frågan rätt).” 
(Ej besvarat frågan vid första svarstillfället). 

Sammantagen tolkning 

Att samverka/samarbeta över olika yrkesprofessioner öppnar upp för ytterligare en möjlighet 
att bredda perspektivet för den enskilde studenten. Om studenten utnyttjar tillfället eller inte 
har däremot visat sig vara högst individuellt. I mixgruppen är det två studenter som säger 
”nej” och en ”vet ej”. I tjejgruppen är det tre studenter som ”inte vet” samt två studenter som i 
stället säger sig anta ”ett mänskligt perspektiv”. Sammantaget betyder det att varannan 
student inte tillvaratagit möjligheten att reflektera över andra professioner (eller vet inte 
vilket). Detta är anmärkningsvärt då det utgör ett av kursens mål. Däremot har det visat sig att 
flera av studenterna anser att de redan har en god kännedom och förmåga att tänka sig in i 
andra professioners ställningstaganden - men att detta uppnåtts genom tidigare arbetslivs-
erfarenhet eller via vänner och bekanta.  

4.3.2.7 Hur ser du på basgruppshandledarens betydelse?  

Tolkning av mixgruppens svar  

Samtliga studenter i mixgruppen är överens om att basgruppshandledaren haft en mycket stor 
betydelse. Svaren antydan dock en skillnad i vad studenterna ser som basgruppshandledarens 
främsta funktion. Hälften av studenterna menar att handledaren är den som ska styra upp 
innehållet i basgruppens arbete och diskussioner. Den andra hälften ser handledaren främst 
som ”motorn” som ska driva på basgruppens arbete. Några svar tillhör båda alternativen. 

A: ”Viktig, speciellt i denna kurs då den är så kort. Hon måste leda in oss på det 
väsentliga.” (Svar från första svarstillfället). 

F: ”Hon är viktig för att få igång arbetet och för att hjälpa oss när vi kör fast”, 
”Väldigt viktig. Hon har varit motorn i vårt arbete" 
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E: ”Stor betydelse för framdriffen i basgruppsarbetet”, 
”Viktig, varit bra i denna gruppen. Viktig för att rikta diskussionen i vettig riktning” 

Tolkning av tjejgruppens svar 

Motsvarande mönster finns även i tjejgruppen, dvs en del studenter tycker att handledaren 
skall styra innehåll och diskussioner, medan andra anser att handledaren främst skall ägna sig 
åt gruppdynamiken. Hälften av studenternas svar tillhör båda kategorierna. 

P: ”Inspiration, information”, ”Information”  

O: ”Har stor betydelse för dynamiken i gruppen, kan bistå med mycket erfarenhet som 
är viktig att passa på att utnyttja”, ”Stor betydelse. Skapar en grund i hur basgruppen 
fungerar” 

Sammantagen tolkning 

Basgruppshandledarna har spelat en mycket viktig roll för båda basgrupperna. Trots att hand-
ledarna ska ha en passiv roll och låta studenterna själva komma fram till sina frågeställningar 
och svar ser många handledaren som en garant för att faktainnehållet är relevant och riktigt. 
Dessutom ser man handledaren som den som ska hålla ihop gruppen, se till att alla studenter 
är delaktiga och tar sitt ansvar samt ge återkoppling osv. Det synsätt på handledarens funktion 
som dominerar inom respektive basgrupp är gruppdynamik för mixgruppen och faktainnehåll 
för tjejgruppen. 

4.3.2.8 Examinationens betydelse/funktion? 

Tolkning av mixgruppens svar 

Här finns en stor spridning av svar. Två studenter upplever att de haft friheten att själva vinkla 
problemen utifrån sina (blivande) professioner. Detta är viktigt då det sannolikt bidrar till att 
de ytterligare identifierar sig med sina (framtida) professioner. Intressant är dock att en annan 
student upplevde motsatsen genom att känna sig styrd och begränsad i sitt handlingsutrymme. 
En annan kommentar är att examinationen var för enkel. En annan student framhåller vikten 
av att alla förbereder sig och deltar i diskussionerna. Det går i linje med den student som 
snarare ser examinationen som en kontroll av att studenterna ”jobbar på” för att bli godkända. 
Detta svar antyder att studenten ser själva lärandet mer som en positiv bieffekt. Två studenter 
har inte besvarat frågan. Denna variation av svar visar hur olika studenterna ser på examina-
tionen.  

B: ”Bra för att sammanfatta det man lärt sig på kursen”, ”En av dom mest givande 
delarna i kursen. Haft möjligheten att vinkla problemen utifrån min profession” 

A: ”Vet inte vad jag tycker hade nog sett att man fick skriva om det man tyckte var mest 
intressant”, ”Den är väl bra. Tråkigt att man inte fick välja ämne själv dock” 

F: ”Den är viktig så att man inte bara flyter med genom hela kursen. Men samtidigt är 
det svårt att examinera en sådan här kurs”, ”Funktionen är ju att se så att vi har gjort 
något och att vi förhoppningsvis lärt oss något. Betydelsen är svårt att säga. Men det är 
ju viktigt att se om vi kan något, så att vi blir godkända” 

Tolkning av tjejgruppens svar 

Svaren i tjejgruppen är många gånger motstridiga. Tre studenter ser i huvudsak examinationen 
som ett viktigt verktyg för kontroll. Detta kan jämföras med två andra studenter som snarare 
fokuserar på det egna engagemanget dvs hur mycket man engagerar och anstränger sig. Två 
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studenter tycks i huvudsak vara nöjda med examinationen - men låter inte riktigt övertygande. 
Slutligen en student som ser examinationen som främst en inspirationskälla till fördjupning. 

I: ”Bra check up”, ”Bra examination” 
N: ” Man anstränger sig kanske lite extra. Annars ej så viktig”, 
”Viktig eftersom man anstränger sig extra då.” 

O: ”Säkert utvecklande. Lite kort tid att examinera på”, ”Ger ytterligare kunskap” 

Sammantagen tolkning 

Vad gäller synen på examinationens betydelse och funktion är det en stor skillnad mellan bas-
grupperna. I mixgruppen har två studenter upplevt sig ha friheten att själva vinkla problemen 
utifrån den egna professionen. Detta kan jämföras med en annan student som känt sig styrd 
och inte kunnat välja ämne utifrån intresse. Detta är intressant då man undrar, vad utgjorde 
hindren? I tjejgruppen är det överhuvudtaget ingen som reflekterat över om de upplevt sig 
styrda eller ej. Där har majoriteten i huvudsak varit nöjda med examinationen - även om 
argumenten för detta skiljer sig åt. Det som förenar är att studenter från båda basgrupperna ser 
examinationen som ett viktigt verktyg för kontroll. Dessutom framhålls vikten av engage-
mang och ansträngning som ett viktigt kriterium för att bli godkänd. 

4.3.2.9 Något du saknat i kursen? 

Tolkning av mixgruppens svar 

En student är fullständigt nöjd. Tre studenter har inte besvara frågan eller ”vet ej". Övriga 
studenter har däremot olika önskemål. En student har önskat mer interprofessionellt lärande i 
kursen, en annan student har genomgående saknat ett perspektiv som överensstämmer med 
den egna (blivande) professionen. Därtill har en student önskat att kursen var längre än två 
veckor och slutligen har en student önskat mer diskussioner om etiska dilemman. Vidare 
ansåg samma student att kursen borde förläggas tidigare i läkarutbildningen, då kursen HEL II 
i annat fall riskerar att upplevas som repetition av tidigare studier. 

F: ”De olika professionernas uppgifter inom ämnet skulle vara intressant att veta mer 
om”, ”Ännu mer om våra olika professioner! (vi fick ju en del!)” 

G: ”Anser att den varit fullständigt värdelös och inte gett mig något som gagnar mitt 
framtida yrke”, ” Ett perspektiv som passas medbi.”  

A: ”Att den var längre då jag tycker att det är ett väldigt viktigt ämne”, ”Mer tid”.  

Tolkning av tjejgruppens svar 

De flesta önskemålen handlade om kursens upplägg och innehåll, med tyngdpunkt på före-
läsningarna. Drygt halva gruppen önskar mer yrkesspecifika föreläsningar eller föreläsningar 
där de olika yrkesprofessionerna tydliggörs, vilket uttrycks på olika sätt. Två studenter 
saknade bra och relevanta föreläsningar, varav en av dem upplevde att vissa föreläsningar inte 
riktigt handlade om ämnet. (Tilläggas bör att den här studenten hann ändra åsikt under kursen, 
då hon vid andra svarstillfället inte tyckte sig sakna något). Dessutom önskades mer konkreta 
fakta som samtliga vårdyrken kan dra nytta av. Därutöver saknade tjejgruppen ett manligt 
perspektiv samt inslag om homosexualitet.  

N: ”Vet ej”, ”Skulle vilja haft mer interprofessionellt lärande. Fler vinklar från 
professionerna” 
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O: ”Mer yrkesinriktade föreläsningar - absolut!”, ”...Mer konkret fakta i 
föreläsningarna som alla vårdyrken kan ha nytta av, inte bara ssk och läkare” 

J: ”Kan känna att vissa föreläsningar inte riktigt handlar om ämnet. Sen kan jag tycka 
att denna kursen borde handla om något annat ämne där man har lite annan syn inom 
olika professioner”, ”Nej” 

K: ”Mer specifikt kring min roll som ssk. Kanske att det skulle varit någon/några 
delade föreläsningar för att vi skulle kunnat stärka vår egen prof. roll ännu mer och där 
med stärkt gruppen intraprofessionella utveckling ännu mer”, 
”Ja manliga studenter i min basgrupp vilket jag tror skapat underlag för helt andra 
reflektioner. Saknar även någon enstaka föreläsning om min kommande profession 
(SSK) kopplat till ämnet samt även kopplat till övriga professioner” 

Sammantagen tolkning 

I båda grupperna finns en uttalad önskan om en tydligare profilering av de olika 
professionernas roll inom ämnet. Studenterna vill stärkas inom sin egen framtida profession, 
samtidigt som de också är mycket intresserade av övriga professioners funktion inom 
området. Detta resulterar i att det finns ett ”sug” efter mer interprofessionellt lärande. Några 
studenter menar att ett annat ämne skulle förtydliga de olika professionernas infallsvinklar. 
Dessa önskemål är starkast inom tjejgruppen. I mixgruppen är man mer försiktig. Genom-
gående har det också framkommit att studenterna tycker kursen är för kort, både vad gäller 
utveckling av gruppdynamiken och möjlighet till fördjupning inom ämnet.  

4.3.3 Analys av basgruppernas gruppfunktionsroller och grupprocessbeteenden 

Bortfallet utgörs av två studenter i respektive grupp som ej besvarat enkäten under andra 
veckan. 

4.3.3.1 Analys av mixgruppen 

Första veckan har samtliga gruppmedlemmar haft gruppfunktionerna ”Sekreterare” och 
”Referensperson” samt grupprocessbeteendet ”Söker erkännande”. Studenterna B och F har 
helt klart dominerat som ”Sekreterare”. Värt att notera är dock att B inte själv sett sig som 
vare sig ”Sekreterare” eller ”Referensperson” (se bilaga 6). Det är fem gruppmedlemmar som 
funnit det svårt att bedöma C. C har helt enkelt uppfattats som relativt anonym för de övriga i 
basgruppen. 

Andra veckan är gruppmedlemmarna generellt mer restriktiva med sina omdömen både vad 
gäller den egna och övriga gruppmedlemmars insats. Det visar sig genom färre markeringar, 
vilket kan tolkas som en större osäkerhet över vilka gruppfunktionsroller och grupprocess-
beteenden som överensstämmer med respektive gruppmedlem. Vad som däremot står klart är 
att D under hela kursen haft gruppfunktionsrollen som ”Gruppledare, härskare över 
diskussionen” Dessutom har samtliga gruppmedlemmar fungerat som ”Referenspersoner” 
även under den andra kursveckan. 

Den generella bilden är att ungefär halva mixgruppen genomgående undviker att bedöma sin 
egen insats till basgruppen. På motsvarande sätt undviker också de flesta att bedöma någon 
eller några av de övriga gruppmedlemmarnas gruppfunktionsroll och grupprocessbeteende. 
Detta kan bero på att gruppmedlemmarna ännu inte känner varandra och att några tydliga 
roller ännu inte hunnit utkristallisera sig. Därtill kan de känna på sig att den egna bilden av 



 47 

egen insats till basgruppen inte alltid överensstämmer med övriga gruppmedlemmars 
bedömning. Samtidigt finns det två studenter som första veckan visar en viss träffsäkerhet vad 
gäller bedömning av andras gruppfunktionsroller och grupprocessbeteenden - men som den 
andra veckan inte besvarat enkäten alls. 

4.3.3.2 Analys av tjejgruppen 

Första veckan var gruppmedlemmarna mer överens om vissa studenters bidrag till bas-
gruppen. Till exempel råder konsensus om att K haft framträdande gruppfunktionsroll som 
”Gruppledare, Härskare över diskussionen” och ”Sekreterare”. Dessutom har alla i tjej-
gruppen fått markering på ”Uppmuntrande bidrag”, främst genom de två studenter som tyckt 
att alla bidragit med uppmuntrande bidrag till basgruppen (se bilaga 6). 

Andra veckan hade några ändrat uppfattning och analyserna går isär. Endast en student 
vidhöll att samtliga gett ”Uppmuntrande bidrag”, samtidigt som två andra studenter ansåg att 
alla fungerat som ”Referenspersoner” respektive gett ”Underlättande bidrag”. De flesta 
noterade dock att K ”dominerat med mycket inlägg i diskussionen”. 

Den generella bilden av tjejgruppen är att många bedömningar bestått under hela kursen. 
Samtidigt har det också skett förändringar i rollfördelningen, där K är ett tydligt exempel på 
detta då hon under kursen tonat ner sin roll från att ”härska” till att ”dominera” 
diskussionerna. En bidragande orsak till denna förändring kan vara att hon fick konkurrens 
om den rollen av student P som inte var med i basgruppen från allra första början. Några 
studenter har visat en viss träffsäkerhet då det gäller att analysera både sitt eget och andras 
bidrag till gruppens arbete. Det finns också exempel på studenter som visat låg träffsäkerhet 
vad gäller egen och andras bidrag till gruppen. Exempel på detta är L som ensam bedömer sig 
som ”Gruppledare, Härskare över diskussionen” och O som tycker att hon ”Söker 
erkännande”. Därtill P som inte lyckats finna en enda gruppfunktionsroll eller grupprocess-
beteende som passar in på varken henne själv eller någon annan i basgruppen. 
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5 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras först undersökningens resultat kopplat till de teorier som presenterats 
i kapitel 2. Därefter diskuteras den valda metoden följt av en slutsats. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av några förslag till förändringar av kursen samt slutligen förslag till vidare 
forskning.  

5.1 Studiens huvudresultat i teoretisk belysning 
Mot bakgrund av de resultat som presenterats i kapitel 4, vill jag här relatera utfallet till den 
teoretiska referensram som presenterats i kapitel 2 . Huvudresultaten är så långt det är möjligt 
strukturerade efter följande teman; egen yrkesprofession, interprofessionellt lärande, meta-
kognitivt lärande samt rollfördelningen i basgruppen. Att strikt följa dessa är dock omöjligt då 
flera av dessa teman har ett nära samband. Det betyder att flera av huvudresultaten passar in 
på mer än ett tema. Därför bör dessa resultat läsas som en helhet. 

5.1.1 Utveckling av egen profession 

Interprofessionellt lärande har enligt studenterna på flera sätt bidragit till att den egna 
professionen har utvecklats. De menar att fler infallsvinklar gett dem ett bredare perspektiv på 
den egna professionen (Silén, 2004). Några hävdar att samspelet med de andra grupp-
medlemmarna många gånger gör det lättare att urskilja den egna professionens specialitet i 
förhållande till övriga professioner, vilket också har beskrivits av Barr et al (2005) och 
Kvarnström (2001). Det är också vanligt att studenterna beskriver hur de förbättrat sin 
studieteknik tack vare PBL-metodiken, vilket är en viktig kunskap för det livslånga lärandet 
(Ellström, 1996; Forslin & Thulstedt, 1993).   

Dessutom anser några att de blivit bättre på att samverka/samarbeta och se på basgruppen mer 
som en resurs. Gruppens samlade kunskaper och erfarenheter utgör därmed en viktig tillgång 
för den enskilde individen i dennes erfarenhetsbaserade kunskapsutveckling (Barr et al, 2005), 
vilket sker i enlighet med den modell Kolb (1984) utvecklat (se figur 2, sid. 9) och den 
problembearbetningsprocess för PBL som Silén, (2004) beskriver (se figur 3, sid. 11).  

Ett av målen med både PBL och interprofessionellt lärande är att förbereda studenterna på de 
förväntningar på kunskap och agerande som de kommer att möta inom sina respektive 
professioner (Silén, 2004; Faresjö et al, 2003). Trots det antyder några av studenterna en 
osäkerhet i detta avseende. Flera studenter har därför efterlyst mer yrkesspecifika före-
läsningar, vilket skulle förmedla ett visst mått av s k tyst kunskap, något som vanligen fås 
genom informellt lärande ute i verksamheten (Ellström, 1992; 1996). Genom en tydligare 
profilering av de olika professionerna vill studenterna stärkas inom den egna (blivande) 
professionen, vilket visar på dessa studenters behov av förebilder inom området. 

På motsvarande sätt har också fler studenter uttryckt en viss osäkerhet om de övriga yrkes-
professionernas arbete inom området, genom att önska mer interprofessionellt lärande. Det är 
heller inte ovanligt att det är en och samma student som uttrycker en osäkerhet inom både 
dessa områden. Detta behov av mer information och fakta leder gärna in på en ytinriktad 
lärstil (Marton & Säljö, 1986). 

Detta kan jämföras med andra studenter (företrädesvis de med längre utbildning), som istället 
känner sig väl förtrogna med både den egna och övriga gruppmedlemmars kompetens-
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områden. Flera av dem menar att denna kunskap hade de tillägnat sig redan före kursstarten 
bl a genom tidigare arbetslivserfarenhet inom vården, kliniskt arbete, övningsavdelningen etc. 
Dessa studenter har alltså genom situerat lärande haft tillfälle att internalisera hur de olika 
professionerna interagerar med varandra (Lave & Wenger, 1991; Ellström, 1996), vilket ger 
dem ett visst försprång.  

Denna önskan om att få fler yrkesspecifika föreläsningar presenterade, istället för att själva 
aktivt söka kunskapen hos de övriga i basgruppen, ger ett passivt intryck. Detta har liten 
överensstämmelse med PBL-metodikens intentioner där studenten istället förväntas vara aktiv 
i sitt lärande genom ett såväl självstyrt som problemlösande förhållningssätt (Silén, 2001; 
2004; von Schilling, 2001). Denna frihet att själv styra sitt lärande kan av en del studenter 
upplevas som en stor förändring jämfört med deras tidigare erfarenheter av studier. Förut-
sättningen för lärandet, dvs kontexten, förändras genom PBL-metodiken. Den enskilde 
studenten kan helt enkelt behöva längre tid för att anpassa sig till dessa förutsättningar, vilket 
påminner om s k inlärd hjälplöshet (Abramson et al, 1980). 

Samtidigt finns det studenter som har anammat detta arbetssätt. De som tillämpar ett djup-
inriktat lärande tycks helt enkelt ha lättare att tillgodogöra sig PBL-metodiken  (Marton & 
Säljö, 1986; Silén, 2004).  Som i allt erfarenhetsbaserat lärande handlar det om att söka de 
bakomliggande principerna (Kolb,1984; Silén, 2004). Denna beskrivning passar bäst in på 
läkarstudenterna, som har både lång erfarenhet av PBL-metodiken och hunnit tillämpa sina 
kunskaper på övningsavdelningen etc. Dessa studenter har därför hunnit bygga upp en större 
erfarenhetsbas att relatera till vid ett erfarenhetsbaserade lärande (Kolb, 1984; Barr et al, 
2005).  

Rollspelet har varit ett uppskattat inslag i kursens utbud (Barrows, 1986). Med hjälp av detta 
tvingas studenten att sätta sig in i och reflektera över både den egna och övriga 
gruppmedlemmars (blivande) yrkesprofessioner. På det här sättet stimuleras studenternas 
reflektiva lärande samtidigt som de tränas i att samverka med varandra (Silén, 2004). 
Dessutom uppmärksammas studenterna på hur deras kunskaper kan tillämpas i en framtida 
verksamhet, vilket i flera avseenden stämmer överens med syftet med interprofessionellt 
lärande (Barr et al, 2005). 

5.1.2 Erfarenheter av interprofessionellt lärande 

Studenternas inställning till interprofessionellt lärande är överlag mycket positiv. Detta visar 
de genom ett stort intresse och nyfikenhet för övriga professioners yrkesutövning. De anser att 
ett interprofessionellt lärande ökar förståelsen och kunskapen om varandras professioner, 
vilket banar väg för ett bättre samarbete i framtiden (jfr Faresjö et al, 2003; Barr et al, 2005). 
Flera av studenterna menar att det finns mycket mer att hämta från ett interprofessionellt 
lärande och antyder att detta sätt att lära över yrkesgränser är något man kommer att tillämpa 
även efter sina studier vid HU. Detta kan ses som ett kvitto på att studenterna uppfattar inter-
professionellt lärande som något som är tillämpbart även i yrkeslivet (Barr et al, 2005). 

Alla studenter är däremot inte lika nöjda med val av scenarier/utgångspunkter. Det har fram-
kommit att de medicinska biologerna tycker att kursen saknar en tydlig koppling till deras 
framtida yrkesprofession, eftersom de inte förväntar sig att ha någon patientkontakt. Det här 
visar på den svårighet det innebär att finna scenarier som lämpar sig för samtliga professioner. 
Detta gör att man funderar på om de medicinska biologerna verkligen gagnas av inter-
professionellt lärande eller om det snarare handlar om ett viktigt inslag i HU:s filosofi 
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(Egidius, 1999). Trots detta menar dessa studenter att kursen var både allmänbildande och gav 
en bra inblick i övriga professioners arbete. Detta kan tolkas som att de ändå har tillgodogjort 
sig att kursen innehåller så mycket mer än de yrkesspecifika kunskapsmålen (Faresjö et al, 
2003; Barr et al, 2005). 

Några studenter har uttryckt en viss besvikelse över att de inte fått så mycket inter-
professionellt lärande som förväntat. Detta kan bero på att övriga gruppmedlemmar inte 
bidragit med sina specifika kompetenser i förväntad omfattning, trots att interprofessionellt 
lärande bygger på en aktiv samverkan mellan de olika professionerna (Barr et al, 2005). 
Studenterna tycks dock inte vara fullt medvetna om att det i första hand är de själva som ska 
delge varandra sina yrkesspecifika infallsvinklar. Detta är speciellt viktigt då halva kursen 
utgörs av basgruppsträffar (se bilaga 3). Motsvarande problem kan även ses vad gäller 
utvecklingen av den egna professionen. Om den enskilde studenten inte delger övriga grupp-
medlemmar den kunskap och kompetens som han/hon besitter inom sin (blivande) profession, 
vilket är nödvändigt för interprofessionellt lärande, kan han/hon ej heller förvänta sig att få 
någon återkoppling på den från övriga gruppmedlemmar (Silèn, 2004; Barr et al, 2005). Där-
med riskerar de att missa en möjlighet till att stärkas i sina respektive yrkesroller och fördjupa 
sitt interprofessionella lärande, vilket trots allt är ett av kursens övergripande mål (se bilaga 
1). 

5.1.3 Studenternas metakognitiva lärande. 

Majoriteten av studenterna menar att de sedan de börjat studera på HU har de förbättrat sin 
studieteknik genom att vara mer strukturerade och bättre på att söka, värdera och delge andra 
information. Detta är något som de kommer att få stor nytta av i sitt livslånga lärande 
(Ellström, 1996; Forslin & Thulstedt, 1993). Några studenter visar dock tecken på att ha 
knäckt koden för den så kallade dolda läroplanen (Entwistle, 1986; Jackson, 1990). Dessa 
studenter ger intrycket av att inte ha utnyttjat sin fulla potential. De säger sig inte ha investerat 
mer tid än nödvändigt till förberedelser - men har samtidigt varit noga med att diskutera till-
räckligt mycket i basgruppen för att inte riskera att bli underkända. De har helt enkelt anpassat 
sina studier efter examinationskraven, såsom Laurillard (1986) beskriver. Detta kan alltså ses 
som en effekt av att kursen HEL II ingår i en formell utbildning, där godkänd kurs innebär att 
studenten kommer ett steg närmare sin slutexamen. Examinationen kan med andra ord ha stor 
betydelse för studenternas studiemotivation, eftersom den kan upplevas som ett kvitto på 
deras kunskap. Att bli legitimerad har också den innebörden att individen får samhällets 
erkännande och representerar därmed det kunnande som råder inom professionen 
(Greenwood, 1957 i Berglind & Pettersson 1980).  

Min tolkning är att studenterna i stor utsträckning underskattar sin egen kompetens inom den 
(blivande) yrkesprofessionen. I många avseenden ser de sig själva i första hand som studenter, 
vars främsta mål är att klara kursen genom att ta till sig så mycket fakta och information som 
möjligt. För att öka det interprofessionella lärandet i kursen krävs därför att studenten 
tydligare profilerar sig utifrån sin blivande profession. 

Resultaten har också indikerat att flera studenter visar på brister i det metakognitiva lärandet 
(Hultman, 1996; Carlsson, 2002), då de har svårigheter att se hur den egna kompetensen 
utvecklas under kursens gång. Detta trots att de fått information (studiehandledningen) och 
verktyg (loggboken) som hjälpmedel att reflektera över sitt lärande samt upprepade upp-
maningar från handledarna att använda dessa (observation). Jag har också kunnat utläsa detta 
genom att många undvikit att svara på dessa frågor eller hänvisat till tidigare svar (och menar 
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därmed att ingen förändring har skett). Ibland har det förhållit sig så att ingen förändring av 
studenternas metakognitiva utveckling har skett - men ibland har jag, av övriga svar, kunnat 
utläsa att det de facto har skett en förändring, men att studenterna själva inte tycks inse detta. 

Studenterna är däremot duktiga på att bedöma basgruppens arbete i slutet av varje basgrupps-
träff (observation). En förklaring kan vara att basgruppsarbetet ligger nära i tid och upplevs 
som avgränsat och konkret. Dessutom är det något de övat mycket på, då utvärdering ingår 
som ett moment i basgruppsarbetet (se PBL-cirkeln, figur 3, sid. 11). 

5.1.4 Grupproller 

Förmågan att reflektera över gruppens sammanhållning dvs kohesion (Festinger, Schachter & 
Back, 1950) och hur man påverkar och påverkas av gruppen (Sherif, 1936) kan ses ha flera 
paralleller med det metakognitiva lärandet (Carlsson et al, 2002). Denna reflektion utgör en 
viktig del i det interprofessionella lärandet (Barr et al, 2005).  

Duek (2000) har definierat vilka gruppfunktionsroller och grupprocessbeteenden som kan 
förväntas uppstå i basgrupper. Resultaten har visat, med få undantag, att studenterna är ovana 
vid att reflektera över grupprocesserna (Jern & Hempel, 2001) och hur rolldifferentieringen 
utvecklas (Sherif et al, 1961; Hare, 1976), trots att ett av målen med PBL är att studenten själv 
ska kunna förstå dennes inverkan på basgruppen (Silèn, 2004). Detta är viktigt eftersom 
gruppens kohesion, dvs hur väl gruppen fungerar som grupp, kan ha avgörande betydelse för 
individens förmåga att lära (von Schilling 2001). En annan tänkbar orsak kan också vara att 
kursen ”Hälsa etik och lärande, del II” var alltför kort för att tydliga roller skulle hinna 
utkristallisera sig i basgrupperna (Tuckman & Jensen, 1977).  

De båda basgrupperna tycks dessutom ha utvecklat olika kulturer (Rice, 1965). I mixgruppen 
fanns en tröghet i att starta diskussionerna, vilket kan jämföras med tjejgruppen som snarare 
präglades av ett mer öppet och frispråkigt klimat. Tjejgruppen verkar alltså snabbt ha utveck-
lat en stark kohesion (Granström, 1992; Wheelan, 2005). En bidragande orsak till denna 
skillnad kan vara mixgruppens blandning av båda män och kvinnor i kombination med det 
känsliga ämnet. 

5.2 Diskussion om metod 
Ett viktigt inslag i denna studies design har varit att genomföra den i reell miljö. Eftersom jag 
varit intresserad av att fånga studenternas utveckling under kursens gång har jag valt att samla 
in uppgifter både före, under och i slutet av kursen. Då kursen endast omfattat två veckor har 
det därför varit viktigt att under denna period göra en täckande datainsamling. Alternativet, att 
i efterhand samla basgrupperna för kompletterande uppgifter, hade inte gett samma ”sanna” 
bild av hur studenterna reflekterar över sin (pågående) utveckling.   

I kursen ingick redan en del material som jag valt att använda då de tangerar syftet med min 
undersökning. Det har dock inneburit en viss anpassning till det materialet, vilket också i viss 
mån påverkat både upplägg och analys av min studie. De aspekter som saknades har jag ringat 
in med hjälp av en kompletterande enkät och observation. Genom att på detta sätt triangulera 
de olika datakällorna har de kompletterat och förstärkt varandra, vilket beskrivs närmare i 
tabell 3 på sidan.27. 
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Då samma frågor skulle besvaras vid två olika svarstillfällen, fick studenterna två exemplar av 
den kompletterande enkäten. Det gjorde att vid andra svarstillfället, tolkade några studenter 
det som att även bakgrundsfrågorna samt frågorna om tidigare erfarenheter av PBL skulle 
besvaras ännu en gång. I stället borde jag ha utformat en egen enkät för detta tillfälle eller på 
annat sätt markerat att dessa frågor ej behövde besvaras ännu en gång.  

Basgrupperna hade valts ut för att ge mig möjlighet att kunna följa dem under hela kursen. En 
sen schemaförändring från handledarens sida gjorde att jag missade halva rollspelen för båda 
grupperna. Efter samtal med mixgruppens handledarna framgick att rollspelet fungerat bättre 
efter att jag lämnat gruppen. Det gjorde mig uppmärksam på att min närvaro som observatör 
kan ha inverkat på basgrupperna mer än vad de själva var medvetna om, eller ville erkänna, 
trots att de försäkrat mig om att de nästan inte märkt min närvaro. Samtidigt gav observatio-
nerna mig en bra bild av basgruppernas arbete och kontext samt inte minst värdefull informa-
tion om faktorer som kan ha påverkat interaktionen och rollfördelningen i grupperna (t ex en 
student som inte var med vid första basgruppsmötet utan kom in i gruppen senare). 

5.3 Slutsats 
I detta avsnitt återges studiens slutsatser. Av analytiska skäl är studien genomgående struktu-
rerad efter följande teman; egen yrkesprofession, interprofessionellt lärande, metakognitivt 
lärande samt rollfördelningen i basgruppen. Läsaren bör dock vara medveten om svårigheten 
att strikt dela upp och återge slutsatserna efter dessa, då en del slutsatser berör flera teman. 
Därav bör följande slutsatser betraktas som en helhet. 

Studiens resultat har visat att interprofessionellt lärande upplevs över lag som mycket 
utvecklande för den egna professionen, både teoretiskt och praktiskt. Många studenter anser 
att den egna yrkesprofessionens specialitet förtydligas genom samspelet med de andra yrkes-
professionerna, då detta ger fler infallsvinklar och bredare perspektiv. Samtidigt leder inter-
professionellt lärande också till en ökad kunskap och förståelse om övriga professioners 
kompetensområden, vilket de förväntar sig ska främja ett framtida samarbete. 

Det här, i kombination med en viss osäkerhet på sin framtida yrkesprofession, gör att det finns 
ett tydligt önskemål om mer interprofessionellt lärande. För att nå detta krävs att de olika 
professionernas infallsvinklar tydliggörs. Studenterna tycks dock inte till fullo inse att det i 
första hand är de själva som ska bidra med detta - trots att kursen bygger på det. En tänkbar 
förklaring till detta kan vara att studenterna till stor del underskattar sin kompetens inom den 
blivande professionen. I stället verkar de flesta i första hand agera  som studenter, vars 
främsta mål är att klara kursen.  

Resultaten har också pekat på svårigheten se den egna utvecklingen som sker under kursen. 
Detta trots att de i denna kurs fått bra förutsättningar för detta. Någon enstaka student är dock 
medveten om att full insikt om detta kanske nås först långt senare då studenten är verksam ute 
i empirin, vilket också kan anses vara en form av metakognitivt lärande. Detta kan jämföras 
med att de flesta är väl förtrogna med att utvärdera och därmed reflektera över basgruppens 
arbete i slutet av varje basgruppsträff. 

Däremot tycks många vara ovana och osäkra, och i vissa fall ovilliga, att bedöma basgruppens 
rolldifferentiering. Detta kan förklaras av att kursen var kort, varför några tydliga 
roller/funktioner ännu inte hunnit utkristallisera sig. En annan tänkbar förklaring är att 
studenterna inte är fullt medvetna om den egna och övriga gruppmedlemmars inflytande på 
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basgruppen, trots att även detta utgör ett viktigt mål med PBL. Det kan därför finnas ett behov 
av att medvetandegöra och utveckla studenternas kompetens inom detta område.  

5.4 Praktiska konsekvenser av studien 
För att skapa en mer jämlik lärsituation bör studenterna från olika program befinna sig på 
ungefär samma nivå. De läkarstudenter som gick kursen hade studerat betydligt fler terminer 
jämfört med övriga, vilket gav dem ett kunskapsmässigt övertag. För att undvika att denna 
skillnad internaliseras hos samtliga studenter kan det därför vara lämpligt att tidigarelägga 
kursen för läkarstudenterna. 

I nuvarande form integrerar kursen studenter från samtliga program. Man kan spekulera om 
alla studenter verkligen kan dra nytta av detta i sitt framtida yrkesliv. Speciellt har detta indi-
kerats gällande studenter som läser medicinsk biologi.  

Ett sätt att ge alla studenter ett bättre utbyte av kursen kan vara att öka medvetenheten hos 
dem om syftet med interprofessionellt lärande. I detta ingår mer än att få en inblick i andras 
professioner samtidigt som den egna professionen utvecklas. Det betyder att det kan finnas ett 
behov av att medvetandegöra och vidareutveckla studenternas förmåga till metakognitivt 
lärande samt förmågan att kunna reflektera över sin och andra gruppmedlemmars samspel. Att 
endast ha erfarenhet av grupparbeten behöver inte med automatik betyda att individen blir bra 
på samarbete/samverkan. För att nå dessa mål kan det därför vara lämpligt att introducera 
grundläggande gruppsykologi samt medvetandegöra dem om nyttan av att kunna reflektera 
över sitt lärande. 

Behovet av yrkesspecifika föreläsningarna skulle kunna genomföras i form av rollspel, där de 
olika yrkesprofessionernas infallsvinklar tydliggörs. För att öka interaktionen skulle 
studenternas egna frågeställningar kunna styra presentationen, t ex genom att maila frågor i 
förväg. 

5.5 Förslag på vidare forskning 
Jag vill poängtera att de gruppfunktionsroller och grupprocessbeteenden som redovisats här 
enbart gäller för de basgrupper som redovisats i denna studie. För att få kunskap om 
studenternas valens (Bion, 1996), dvs studentens benägenhet att anta samma beteende och roll 
i andra basgrupper, skulle ytterligare en studie behöva göras. 

I denna studie har inte heller de olika professionernas status och inbördes hierarki undersökts. 
Detta skulle vara intressant att studera närmare, då de förväntas ha ett nära samband med roll-
differentieringen. 

Resultaten i denna studie har även indikerat att genus kan ha påverkat basgruppernas inter-
aktion, och det kan därför vara intressant att undersöka detta närmare. 
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7 BILAGOR 
 
1. Studiehandledning 
2. Loggbok och Rapportunderlag 
3. Schema 
4. PM till studenterna 
5. Kompletterande enkät 
6. Sammanställning av basgruppernas gruppfunktionsroller och grupprocessbeteenden 
 
 
 



  

Bilaga 1 Studiehandledning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIEHANDLEDNING 
 

HÄLSA ETIK LÄRANDE 
 

DEL II 
 
 
 
 

Höstterminen 2005 



  

HÄLSOUNIVERSITETET 
 

Programintegrationsmoment två vid Hälsouniversitetet  
 

HÄLSA-ETIK-LÄRANDE del 2, HEL II  
9-10 poäng  

Med inriktning mot sexologi  
 

Hälsouniversitetets intentioner och arbetsformer är:  
 

o ett hälsooffensivt förhållningssätt  
o en helhetssyn på hälsa och sjukdom  
o ett vetenskapligt förhållningssätt  
o en förmåga till självständigt livslångt lärande  
o ett samarbete mellan yrkesgrupper  

 
Dessa grundpelare präglar också programintegrationsmomenten för samtliga utbildningar vid 
Hälsouniversitetet (HU).  
 

Allmänt om HEL II  
Vid HU börjar alla grundutbildningar att studera gemensamt, “Hälsa-Etik-Lärande del 1“ 
(HEL I), det första integrerade studiemomentet. Detta moment syftar till att ge studenterna  
en gemensam värdegrund. HEL II är en fristående fortsättning av HEL I. HEL II syftar till en 
fördjupning av det interprofessionella lärandet, att lära tillsammans för att arbeta tillsammans. 
Integrationsmomentets innehåll är en introduktion till ämnesområdet sexologi utifrån de 
övergripande perspektiven hälsa, etik och lärande.  
 
Huvuddelen av studierna utgår från arbete i basgrupper. I varje grupp deltar studenter från de 
olika utbildningarna vid HU. 
 
Problem och frågeställningar studeras på olika nivåer;  
- individnivå, där den enskilde individen studeras  
- gruppnivå, där människor i grupp studeras  
- samhällsnivå, där samhällets struktur, lagstiftning och värdegrund analyseras  
 
Övergripande mål  
Studenten skall;  
- stärka sin yrkesroll och fördjupa sin interprofessionella kompetens genom att  

samverka med studenter från andra utbildningsprogram  
- lära sig förstå yrke och kompetens hos studenter från andra utbildningsprogram  

genom att lära om, från och tillsammans  
- kunna förstå sin egen yrkesroll och sin kompetens i förhållande till andra yrkesroller samt 

betydelsen av detta i de organisationer, vilka man kommer att verka i  
- förstå och kunna analysera betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan olika 

yrkesgrupper  
- tillägna sig både yrkesspecifik och allmän kunskap inom ämnesområdet sexologi 



  

Nyckelord  
- attribution - attityder  
- grupprocess - problembearbetning  
- lagarbete - professionellt förhållningssätt  
- lagar och förordningar - professionellt arbete  
- yrkesroll/organisation - interprofessionell kompetens/lärande  
 
Tre teman behandlas:  
- Hälsa/livskvalitet och sexualitet  
- Kultur/grupper och sexualitet  
- Ohälsa/dysfunktion och sexualitet  
Dessa teman tas upp utifrån HEL II s övergripande perspektiv av hälsa-etik-lärande (se modell av 
HEL II).  
 
Hälsa/livskvalitet – sexualitet  
Mål  
Studenten skall kunna;  
- förstå hur fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter påverkar människans sexuella 

funktioner och dysfunktioner  
- förstå betydelsen av sexualitet för människors hälsa och livskvalitet  
- jämföra olika gruppers och kulturers tänkande/uppfattningar/attityder/beteende gällande sexualitet 

och hälsa  
 
Nyckelord  
- reproduktion - sexuell aktivitet  
- embryologi - sexuell utveckling  
- kultur - religion  
- genus - kvinnosyn  
- homo/heterosexualitet - attityder  
- social anpassning - könssjukdomar  
- sexuella dysfunktioner - sjukdom  
- handikapp - prostitution  
- sexuellt våld  
 
Etik – sexualitet  
Mål  
Studenten skall kunna  
- resonera kring etiska frågor gällande sexualitet och hälsa i allmänhet  
- identifiera och resonera kring vardagliga etiskt/sexuella dilemman i sitt framtida yrke  
 
Nyckelord;  
- intimitet - respekt  
- autonomi - yrkesroll  
- fördomar - intimitet  
- etiska dilemman relaterade till de tre temana och sexualitet



  

Lärande - sexualitet  
Mål  
Studenten skall kunna  
- förstå och analysera kommunikationens betydelse i professionella och vardagliga samtal om 

sexualitet och hälsa  
- formulera betydelsen av olika pedagogiska metoder och dess utfall, vid vägledning av andra 

människor  
 
Nyckelord;  
- kommunikation - empowerment  
- förhållningssätt - vägledning  
- kroppsspråk  - attityder/överföringsproblematik  
 
Obligatoriska moment  
Obligatoriska moment omfattar ett aktivt deltagande vid:  
- schemalagda basgruppsträffar  
- färdighetsträning  
- skriftlig rapport med muntlig redovisning vid rapportseminariet  
 
Basgruppsträffar  
Sex till åtta studenter och en handledare utgör en basgrupp. Basgruppen träffas två gånger i 
veckan, 3 x 45 min per gång enligt schema. Basgruppen kan emellertid behöva träffas utöver 
den schemalagda tiden. Vid de schemalagda basgruppsträffarna medverkar alltid handledaren. 
Handledarens roll är att underlätta samarbetet i gruppen och vägleda den i dess arbete att nå 
sina inlärningsmål.  
 
Färdighetsträning  
Instruktion för att förbereda rollen.  
Färdighetsträningen sker i egen basgrupp.  
Huvudsyftet med denna färdighetsträning är att alla studenter under integrationsmomentets gång,  
på ett mera formaliserat sätt, har samtalat om ett ämne som anknyter till sexualitet.  
Hur samtalet går till och vad det handlar om bestäms av deltagaren själv utifrån ramarna för det 
egna framtida yrket. Samtalen kan se helt olika ut, beroende på yrkesramarna. Sålunda finns det 
deltagare som vill föra ett kliniskt samtal med en person som behöver hjälp eller råd. Andra vill 
träffa en klient och utreda en social situation. En student som läser Medicinsk biologi skulle t ex 
kunna prata med en kollega om ett etiskt dilemma eller med en journalist och informera om en 
forskningsverksamhet.  
Varje student förbereder en roll för en samtalspartner vid rollspelet. Studenten skriver kort ner vem 
samtalspartnern är, ramen för samtalet, var det äger rum och vad samtalet skall handla om.  
 
Rollspelet  
I samband med färdighetsträningen kan alla en gång spela samtalsledare och en gång spela en roll. 
Turordningen sker enklast spontant. Studenten som spelar en roll får vara litet kreativ och hjälpsam 
så att samtalsledaren ”har något att prata om”.  
Tiden för rollspelet kan variera, men skall inte vara för kort och inte heller för lång. 10-15 minuter 
max är rimligt. Samtalsledaren kan avsluta när helst men får gärna bryta vid en naturlig övergång i 
samtalet, t ex när det uppstår en paus eller man byter fas i samtalet. 



  

Diskussion av rollspelet 
Frågor man kan ställa till både rollspelaren och samtalsledaren:  
- Hur kändes det för dig att samtala med …” i allmänhet"?  
- Hur var det för dig själv att samtala om det ämne ni samtalade om?  
- Hur kändes det för dig att samtala med X om detta speciella ämne?  
- Fanns det lugn i samtalet, respekt för dig, utrymme för dina åsikter?  
 
Ytterligare frågor till samtalsledaren:  
- Fanns det något som gjorde dig osäker, t ex otillräcklig kunskap, ovan att tala om sexualitet på  
ett professionellt sätt, att ha åhörare omkring dig?  
- Finns det något som du skulle velat göra annorlunda?  
 
Extra tillfälle för färdighetsträning den 28 september kl.8.15-12.00 i Linköping. Anmälan  
görs till Marianne Lindwall.  
 
Individuell skriftlig rapport med muntlig redovisning  
I rapporten ingår två delar, en individuella problembearbetningen av ett scenariot, samt en 
reflektion över vad ”jag lärt”.  
 
Den första delen av rapporten är upplagd på följande sätt. Vid första basgruppstillfället bearbetas  
ett scenario individuellt. Bearbetningen ska spegla den egna förförståelsen. En individuell 
problembearbetning görs som inkluderar; fri association, systematisering, problemformuleringar 
samt en beskrivning av den teori och faktakunskap som studenten redan har inom ämnesområdet 
och som är relevant och tillämpligt för att belysa de valda frågeställningarna. Studenten behåller 
problembearbetningen (skall ingå i rapporten) och lämnar en kopia till basgruppshandledaren.  
 
Inför rapportseminarium i slutet av andra veckan genomför studenten återigen en individuell 
problembearbetning av ett scenario. Även denna problembearbetning ska inkludera; fri association, 
systematisering och problemformuleringar. Belys nu problemformuleringarna med hjälp av den 
teori och faktakunskap som du inhämtat och anser vara relevant och tillämplig.  
 
Den andra delen av rapporten utgör en dokumentation och reflektion av det egna lärandet under 
integrationsmomentet HEL II.  
Två frågeställningar är vägledande:  
- Hur har mina kunskaper i ämnesområdet förändrats under kursen? (lärande i ämnesområdet 

sexologi)  
- Hur har förståelsen för min egen yrkesroll och min kompetens i förhållande till andra  

yrkesroller förändrats under kursen? (interprofessionellt lärande/kompetens)  
Som underlag för denna del av rapporten används de individuella problembearbetningarna samt den 
dokumentation som gjorts i loggboken.  
 
Till rapportseminariet i den egna basgruppen, förbereder studenten en muntlig presentation av 
rapporten och lämnar den skriftliga till basgruppshandledaren. Både studenterna i basgruppen och 
handledaren utvärderar alla rapporter utifrån ”Kriterier för bedömning av problembearbetning” (se 
sid. 6). Den skriftliga rapporten (båda bearbetningarna och reflektionen över vad ”jag lärt”) lämnas 
till handledaren i samband med seminariet.  
Rapporten anses vara ditt eget resonemang, dina egna tankar om problem/fenomen och 
lärande. Ange därför i din text tydligt vilken kunskap som du hämtar från externa källor 
(artiklar, böcker med vetenskapligt innehåll mm.), använd något av de vedertagna 
referenssystemen. 



  

 

Arbets- och studieformer  
Självstudier  
Kursen innebär heltidsstudier 40 tim/v. Den schemalagda tiden är begränsad till i genomsnitt ca 15 
timmar per vecka för att ge tid för individuella studier och basgruppsträffar utan handledare.  
 
Föreläsningar  
Föreläsningar användes som introduktion till ett tema, för att sammanfatta och belysa 
forskning eller återge klinisk erfarenhet.  
 
Resurspersoner  
Som komplement till litteratur och föreläsningar kan basgrupperna själva kontakta resurspersoner 
inom ämnesområdet sexologi på Hälsouniversitetet (exempelvis föreläsare HEL II), för att få 
specifika frågor belysta, hjälp med litteratur mm.  
 
Utvärdering  
Utvärdering, d v s att bedöma sig själv, bedöma andra och bli bedömd, är både ett mål och ett 
medel i problembaserat lärande och sker fortlöpande. Var och en i basgruppen - student och 
handledare - utvärderar sig själva och gruppens arbete i slutet av varje basgruppstillfälle.  
Bedömningen görs enligt följande;  
- att arbeta enligt en problemlösningsmodell  
- att ta ansvar för sitt eget och gruppens arbete och inlärning  
- att vara aktiv och förberedd  
- att ge och ta emot återkoppling samt åtgärda eventuella brister  
 
Godkännande av integrationsmomentet  
För godkännande av integrationsmomentet krävs aktiv medverkan i och dokumentation av de 
obligatoriska momenten basgruppsträffar, färdighetsträning och individuell skriftlig rapport. 
Basgruppshandledaren bedömer rapporten muntligt vid seminariet, men den skriftliga bedömningen 
görs av ett lärarkollegium på respektive utbildning. Innehållet i integrationsmomentet inkluderas i 
varje utbildningsprograms totala terminsinnehåll (terminsmål). Innehållet i HEL II kan således även 
komma att examineras vid terminsexamination på egen utbildning.  
Vid ett underkännande bestäms formerna för förnyad bedömning av ledningen för HEL efter 
samråd med basgruppshandledaren.  
 
Uppföljning av frånvaro från obligatoriska moment  
Frånvaro hanteras tillsammans med handledaren och deltagarna i basgruppen.  
Basgruppen ska ha en strategi för hur frånvaro hanteras och följs upp.  
 
För den enskilda studenten gäller att:  

• precisera sina inlärningsbehov  
• formulera en strategi för hur studenten själv och/eller tillsammans med gruppen skall 

skaffa sig den kunskapen/färdigheten  
• beskriva hur inhämtad kunskap/färdighet skall utvärderas av studenten själv och/eller 

gruppen 
Efter samråd med handledaren genomförs planeringen



  

 

Kriterier för bedömning av problembearbetning  
Nedanstående frågor kan på olika sätt användas för bedömning av basgruppens arbete med 
scenarier, seminarier eller andra uppgifter. Frågorna utgör också en grund för bedömningen i 
samband med examinationen.  
 
A. Problembearbetning  
Frågorna utgår från kriterierna;  
- Överensstämmelse (eng. correspondence), dvs. förmåga att nå överensstämmelse mellan 

delarna i problembearbetningen  
- Inre sammanhang (eng. coherence), dvs. förmåga att skapa samband mellan 

problembearbetningens alla delar  
 
1. I vilken grad har du lyft fram det som är relevant utifrån innehåll och mål i HEL?  
 
2. Hur relevant är din problemformulering i relation till de problemområden du sett i scenariot? 

 
3. Hur hänger hela din bearbetning ihop inre sammanhang/röd tråd?  

 
4. Hur har du kunnat motivera dina val?  
 
B. Förmågan att hantera teori och fakta  
Frågorna utgår ifrån kriterierna;  
- Förmågan att hantera teori och fakta (eng. capacity), exempelvis omfattning (mängd), 

förklaringsvärde i förhållande till problembearbetningen, karaktär (ytlig eller djup), 
tillhörighet (ursprung)  

- Förmågan att skilja på egna åsikter i förhållande till vedertagen kunskap  
(vetenskapligt/kritiskt förhållningssätt)  

 
1. Hur relevant är ditt val av teori och fakta för att belysa dina problemformuleringar?  
 
2. Har du använt tillräckligt med teori och fakta i din bearbetning för att kunna belysa 

problemformuleringen?  
 
3. Hur har du kunnat koppla det du sett i scenariot till relevant teori och fakta?  
 
4. Hur har du kunnat förklara den teori och fakta du använt dig av?  
 
5. Hur har du kunnat tillämpa teori och fakta på scenariot?  
 
6. Hur har du värderat den teori och fakta du använt dig av?  
 
A. Värdera din egen insats!  
Några referenser till de använda bedömningskriterierna av problembearbetningen:  
*Biggs J.,Collin K. Evaluating the Quality of Learning, The SOLO-taxonomy, Academic Press, NewYork, 1982.  
*Greeno, J. Process of understanding in problemsolving. In Castellan, N., Pison, D., Potts G. (eds.), Cognitive Theory, 

Lawrence Erlbaum Associats, New York, 1977.  
*Haverlock, R., The change agent´s guide to innovation in education, Englewood Cliffs, New Jersey, 1973.  
*Kvalitativ integrerad examination för högskolans vårdutbildningar, Charlotte Silén, Dag Domeij, Anne 

Göransson, Karin Kjellgren, Marie Louise Törnvall, Monika Qvicker-Andersson, Hälsouniversitetet, 1993. 



  

 

Praktisk information  
 
Kursledning  
Ansvariga för Hälsa - Etik - Lärande, 9-10 poäng, integrerat utbildningsavsnitt, 
höstterminen 2004, är: 
  
Ämnesansvarig HEL II professor Klaas Wijma, Enheten för medicinsk psykologi, 
Institutionen för Molekylär och Klinisk Medicin, Hälsouniversitetet 581 83 Linköping 
E-post: klaas.wijma@imk.liu.se  
 
Ansvarig samlad integration och HEL II studierektor Margaretha Wilhelmsson, 
Institutionen för Medicin och Vård, Hälsouniversitetet 581 83 Linköping 
E-post: margaretha.wilhelmsson@imv.liu.se.  
 
Ansvarig samlad integration och HEL II, studierektor, universitetslektor/docent Tomas 
Faresjö, Institutionen för Hälsa och Samhälle, Hälsouniversitetet 581 83 Linköping, 
E-post: tomas.faresjo@ihs.liu.se.  
 
Administratör Marianne Lindwall, Institutionen för Molekylär och Klinisk Medicin, 
Hälsouniversitetet, 581 83 Linköping, telefon 013- 22 86 76 eller 22 77 22  
E-post: marianne.lindwall@imk.liu.se.  
 
Anslagstavla  
Anslagstavlor är placerade på Birgittaskolan, Linköping; plan 2 i B-huset (vid aulan) och på 
Drags, Campus Norrköping; D-huset plan 1. Här ges fortlöpande information, meddelanden 
om förändringar i schema mm.  
 
Hemsida  
http://www.hu.liu.se/hel2/huvudsida  
 
Resurslitteratur  
En del av bibliotekens litteratur har gjorts tillgänglig för HEL II genom att finnas som 
referensexemplar på Hälsouniversitetets bibliotek, HUB samt Campus Norrköpings bibliotek,  
CNB.  
 
Brandinformation  
Anslag med information om utrymningsvägar mm finns i varje sal. Uppsamlingsplats för HU-
studenter vid Birgittaskolan är utanför Hotell Ekoxen.  
 
Studieort  
Hälften av studenterna har studieort Linköping, hälften Norrköping. Detta innebär resor för 
vissa studenter. Gratis bussar avgår varje timme mellan Linköping och Norrköping (se  
särskild tidtabell och regelverk).  



  

Bilaga 2 Loggbok och Rapportunderlag 

Loggbok 
och 

Rapportunderlag 
 

 
Hälsa 
Etik 

Lärande 
Del II 

 
 
 

Höstterminen 2005 



  

Kursstart 
Definition interprofessionellt lärande; 
Interprofessional education occurs when two or more professions learn with, from and about 
each other to facilitate collaboration in practice. It is a subset of multiprofessional education 
during which professions learn side by side for what ever reason. 
Hugh Barr, Center for Advancement of Interprofessional Education (CAIPE) 
 
 
 
Reflektera över följande begrepp och skriv ner detta (se ovan och övergripande mål i 
studiehandledningen). 
 
 
 
Interprofessionellt lärande 
Vad innebär det för dig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interprofessionell kompetens i förhållande till professionell kompetens 
Vad innebär det för dig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilket förhållningssätt har du till de andra utbildningarna på Hälsouniversitetet? 
Till exempel; föreställningar, vilja till samarbete, fördomar/attityder mm. 



  

Hälsa inom området sexologi; 
Skriv ner vad du lärt dig om hälsa och sexologi i din utbildning fram till idag? 
Några frågor som kan vara till hjälp. 
Vilket hälsoperspektiv har du oftast intagit (biologiskt, psykologiskt, psykosocialt, socialt)? 
Hur definierar du hälsa inom ämnesområdet? 
Vad kan hälsa stå för i förhållande till ämnesområdet? 
Föreslå några kriterier för hälsa i ämnesområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etik inom området sexologi; 
Ge exempel på något etiskt dilemman du stött på under din utbildning inom området? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärande inom området sexologi; 
Reflektera över ditt självstyrda lärande under din utbildning (hur har utvecklingen sätt ut)? 
Hur kan du stödja människors lärande inom ämnesområdet? 



  

Efter första veckan 
Vad har du lärt dig under basgruppstillfällen och föreläsningar med hänvisning till ditt 
interprofessionella lärande? 
Hur ser du på betydelsen av att flera professioner arbetar tillsammans för att bearbeta 
problem? 
Vilket är ditt bidrag utifrån din kommande profession? 
Vad kan andra professioner bidra med? 
Hur ser du på din profession utifrån detta och kan du identifiera andras professioner? 
Vilken betydelse har detta för utvecklande av interprofessionell kompetens? 
Vilken teori och fakta har du inhämtat? 



  

Kursslut 
Reflektera över följande begrepp och skriv ner detta (se ovan och övergripande mål i 
studiehandledningen). 
 
 
 
Interprofessionellt lärande 
Vad innebär det för dig nu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interprofessionellt kompetens i förhållande till professionellt lärande 
Vad innebär det för dig nu? 
 
 
 
 
 
 
 
Vilket förhållningsätt har du till de andra utbildningarna på Hälsouniversitetet nu? 
Till exempel; föreställningar, vilja till samarbete, fördomar/attityder mm. 



  

Hälsa inom området sexologi; 
Skriv ner vad du lärt dig om hälsa och sexologi. 
Några frågor som kan vara till hjälp. 
Vilket hälsoperspektiv har du oftast intagit (biologiskt, psykologiskt, psykosocialt, socialt) 
under kursen? 
Hur definierar du hälsa inom ämnesområdet nu? 
Vad kan hälsa stå för i förhållande till ämnesområdet nu? 
Föreslå några kriterier för hälsa i ämnesområdet nu. 
 
 
 
 
 
 
 
Etik inom området sexologi; 
Ge exempel på några etiska dilemman du stött på under kursen inom området? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärande inom området sexologi; 
Reflektera över ditt självstyrda lärande under kursen. 
Hur kan du stödja människors lärande inom ämnesområdet? 
 



  

Bilaga 3 Schema 
 

 
 SCHEMA HEL II 

 
HT 2005  

 29-aug 30-aug 31-aug 01-sep 02-sep 

 

Kursintroduktion  
08.30-09.00 

Forumteatern, 
Nationernas Hus 

Margaretha 
Wilhelmsson 

Tomas Faresjö

Basgrupp AB 
09.15-12.00  

Barn och sexualitet 
I-B. Larsson 
09.15-10.00 

Basgrupp CD 
09.15-12.00 

v.35 

“Vad händer vid ett 
sexuellt möte?” 

09.00-09.30 
Klaas Wijma 

“  Sex och kultur 
10.15-12.00 “ 

 

Anatomi och  
fysiologi 

Barbro Wijma 
13.15-14.00 

Basgrupp CD 
13.15-16.00  

Sexuellt våld 
B. Wijma 

13.15-15.00 

Basgrupp AB 
13.15-16.00 

 

Äldre och sex 
Klaas Wijma 
14.15-15.00 

“  

Sexualitet och 
hormoner 

M. Hammar 
15.15-16.00 

“ 

 05-sep 06-sep 07-sep 08-sep 09-sep 

 

Sexuella  
dysfunktioner 

B. Wijma 
09.15-10.00 

Basgrupp AB 
09.15-12.00 

Färdighets- 
träning 

Färdighets- 
träning 

Rapportsem. CD 
09.15-12.00 

v. 36 

Handikapp och sex 
Marie Gustavsson 

Holmström 
10.15-12.00 

“ Basgrupp A 
08.15-12.00 

Basgrupp C 
08.15-12.00 “ 

 

Sexualitet och  
etiska  

förhållningssätt 
Barbro Wijma/ 
Lars Vikinge 
13.15-15.00 

Basgrupp CD 
13.15-16.00 

Färdighets- 
träning 

Färdighets- 
träning 

Rapportsem. AB 
13.15-16.00 

 

 “ Basgrupp B 
13.00-16.45 

Basgrupp D 
13.00-16.45 “ 

 

 
 

    
 
 

 
 



  

Bilaga 4 PM till studenterna 
Linköpings universitet 
IBV, Instutionen för beteendevetenskap 
Magisteruppsats i pedagogik 
Katarina Palmkvist 
 
 
 
 
Jag heter Katarina Palmkvist och håller på med en magisteruppsats i pedagogik. Syftet med 
min undersökning är att beskriva PBL (problembaserat lärande) och hur ni samverkar i den 
integrerade basgruppen. 
 
I min studie kommer jag att undersöka följande frågor: 
- Hur upplever studenterna själva samarbetet med de övriga i basgruppen vad gäller 
utveckling och tillvaratagande av den egna kompetensen? 
- Hur ser interaktionen inom basgruppen ut? 
 
För att kunna besvara dessa frågor vill jag ta del av det material ni producerar under kursen 
såsom Loggbok, Rapporter etc 
 
Därutöver kommer jag att komplettera med egna enkäter, för att bättre ringa in de 
frågeställningar jag har. De ska vara besvarade i slutet av respektive kursvecka. 
 
Jag önskar även vara med som observatör vid era basgruppträffar. Jag vill med detta få ett 
helhetsintryck av hur basgruppen arbetar. Denna observation kommer dock att ha en nedtonad 
roll, då det främst är era egna uppfattningar av hur basgruppen fungerar som står i fokus.  
 
Etiska frågor 
Deltagande i denna studie bygger på frivillighet, vilket innebär att man har rätt att dra sig ur. 
 
Alla uppgifter om de personer som kommer att ingå i undersökningen kommer att behandlas 
konfidentiellt. Det innebär att varje deltagare kommer att tilldelas ett fingerat namn som ska 
följa med under hela kursen och även användas i allt insamlat material som berör 
undersökningen. 
  
De frågor i Loggboken som handlar om era kunskaper inom ämnet sexologi kommer jag inte 
att ta del av. 
 
Jag förbinder mig att förvara allt insamlat material så att obehöriga ej kommer åt det. 
 
Jag förbinder mig att använda det insamlade materialet endast till denna magisteruppsats. 
 
Jag förbinder mig att, efter jag blivit godkänd och examinerad, förstöra allt insamlat material. 
 
 
 
Katarina Palmkvist 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bakgrundsfrågor 
 
Vilket utbildning läser du på Hälsouniversitetet?  

 Läkare 
 Sjuksköterska 
 Sjukgymnast 
 Arbetsterapeut 
 Logoped 
 Socionom 
 Medicinsk biologi 

 
Frågor om dina tidigare erfarenheter av PBL 
 
1. Är målen med PBL pedagogiken tydliga? (Beskriv) 
 
2. Har ditt sätt att bearbeta och lösa problem förändrats sedan du börjat studera på 
Hälsouniversitetet i Linköping? (På vilket sätt?) 
 
3. Har din syn på grupparbeten förändrats sedan du arbetat i basgrupper vid 
Hälsouniversitetet? 
 
Frågor om kursen HEL II 
 
4. Hur planerar du ditt självstyrande lärande i den här kursen? 
 
5. Hur upplever du samarbetet/samverkan i basgruppen?  
 
6. Hur fördelas arbetet i basgruppen?  
 
7. Hur mycket stöd får du av de andra?  
 
8. Hur har ni hanterat eventuella konflikter?  
 
9. Har du någon gång antagit andra professioners perspektiv? (Ge exempel) 
 
10. Hur ser du på basgrupphandledarens betydelse?  
 
11. Examinationens betydelse/funktion? 
 
12. Något du saknat i kursen? 
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Bilaga 6 Sammanställning av basgruppernas gruppfunktionsroller och grupprocessbeteenden 
 

Mixgruppen 
 
 
Första veckan 
Gruppfunktions-
roller. 

Karaktäristika A B C D E F G H 

Gruppledare, 
Härskare över 
diskussionen 

Personen som styr diskussionen. 3   5+1    1 

Referensperson 
 
 

En individ som tar ansvar för att 
slå upp saker och läsa om dem. 

2 5 2 2 2+1 2 3 1+1

Sekreterare 
 
 

En person som står vid 
whiteboard/blädderblocket och 
skriver åt gruppen 

1 6 1 1 +1 6+1 1 1 

Uppgifts-
organiserare 
 

En individ som skaffar eller 
organiserar stenciler och 
material. 

1  1   1  1+1

 
 
 
 

Grupprocess-
beteenden hos 
grupp-
medlemmarna. 

Karaktäristika A B C D E F G H 

Uppträder 
angripande 

Ett försök att styra grupparbetet 
utan att andra gått med på det. 
Detta kan inkludera mycket 
inlägg i diskussionen, föreläsa 
/läxa upp och pratar mycket. 

1   1+1     

Spårar ur/ 
blockerar 

Ger kommentarer eller ställer 
frågor som kan förflytta gruppen 
från ett uppgiftsorienterat 
beteende. Detta kan inkludera 
skämt eller, för samtalsämnet, 
oväsentliga kommentarer. 

        

Uppmuntrande 
bidrag 

En form av återkoppling under 
konversationen som uppmuntrar 
talaren. En indirekt form av 
framryckning (motsats till uppta 
en plats) 

1   1   +1 2 

Underlättande 
bidrag 
 

Ställer undersökande eller 
klargörande frågor. 

   3 3+1  2 1+1

Framryckande 
bidrag 
 

Tar en ledarroll i arbetet mot en 
avslutning av uppgiften 

   3 1  1  



  

Agerar grindvakt 
 
 
 

Uppmuntrar tysta medlemmar att 
delta. 

   1 +1    

Dominerande/ 
mycket inlägg i 
diskussionen 
 

Talar ofta eller länge om sitt eget 
eller någon annans bidrag. 

   3+1    1 

Lågt deltagande,  
”bakåtsträvare” 
genom sin 
passivitet. 
anhängare 

Detta kan vara en passiv lyssnare 
eller en totalt oengagerad 
gruppmedlem  

(jfr. observatör) 

  1   1   

Observatör, 
perifert 
deltagande 
 

Är uppmärksam på procedurer 
utan att själv bidra. Detta kan 
vara en aktiv lyssnare. 

 1 1  1 1   

Pratar mycket 
 
 
 

Avbryter eller överröstar 
föregående talare. 

        

Upptar en plats Gör oengagerade eller 
återkommande ljud eller 
kommentarer (motsatsen till 
uppmuntrande bidrag) 

        

Söker 
erkännande 
 
 

Försöker få erkännande eller 
godkännande från 
basgruppshandledaren eller 
gruppen 

1 1 1 2 2 1 +1 1+1

Pratar lite 
 
 
 

Har dämpade samtal med 
grannen, oftast om andra saker än 
uppgiften. 

        

 
 



  

 
 

Mixgruppen  
 
 
Andra veckan 
Gruppfunktions-
roller. 

Karaktäristika A B C D E F G H 

Gruppledare, 
Härskare över 
diskussionen 

Personen som styr diskussionen. 1   5     

Referensperson 
 
 

En individ som tar ansvar för att 
slå upp saker och läsa om dem. 

2 2 1 1 1 1 1 +1 

Sekreterare 
 
 

En person som står vid 
whiteboard/blädderblocket och 
skriver åt gruppen 

 1    2   

Uppgifts-
organiserare 
 

En individ som skaffar eller 
organiserar stenciler och 
material. 

1     1   

 
 
 
 

Grupprocess-
beteenden hos 
grupp-
medlemmarna. 

Karaktäristika A B C D E F G H 

Uppträder 
angripande 

Ett försök att styra grupparbetet 
utan att andra gått med på det. 
Detta kan inkludera mycket 
inlägg i diskussionen, föreläsa 
/läxa upp och pratar mycket. 

        

Spårar ur/ 
blockerar 

Ger kommentarer eller ställer 
frågor som kan förflytta gruppen 
från ett uppgiftsorienterat 
beteende. Detta kan inkludera 
skämt eller, för samtalsämnet, 
oväsentliga kommentarer. 

+1    +1    

Uppmuntrande 
bidrag 

En form av återkoppling under 
konversationen som uppmuntrar 
talaren. En indirekt form av 
framryckning (motsats till uppta 
en plats) 

   1 2 +1 1 1 

Underlättande 
bidrag 
 

Ställer undersökande eller 
klargörande frågor. 

1 1  1 1+1   +1 

Framryckande 
bidrag 
 

Tar en ledarroll i arbetet mot en 
avslutning av uppgiften 

1   1 1   +1 



  

Agerar grindvakt 
 
 
 

Uppmuntrar tysta medlemmar att 
delta. 

1   1     

Dominerande/ 
mycket inlägg i 
diskussionen 
 

Talar ofta eller länge om sitt eget 
eller någon annans bidrag. 

   2     

Lågt deltagande,  
”bakåtsträvare” 
genom sin 
passivitet. 
anhängare 

Detta kan vara en passiv lyssnare 
eller en totalt oengagerad 
gruppmedlem  

(jfr. observatör) 

        

Observatör, 
perifert 
deltagande 
 

Är uppmärksam på procedurer 
utan att själv bidra. Detta kan 
vara en aktiv lyssnare. 

  1  1 1   

Pratar mycket 
 
 
 

Avbryter eller överröstar 
föregående talare. 

        

Upptar en plats Gör oengagerade eller 
återkommande ljud eller 
kommentarer (motsatsen till 
uppmuntrande bidrag) 

        

Söker 
erkännande 
 
 

Försöker få erkännande eller 
godkännande från 
basgruppshandledaren eller 
gruppen 

   1 1 2  +1 

Pratar lite 
 
 
 

Har dämpade samtal med 
grannen, oftast om andra saker än 
uppgiften. 

        

 
 



  

 
 

Tjejgruppen 
 
 
Första veckan 
Gruppfunktions-
roller. 

Karaktäristika I J K L M N O P 

Gruppledare, 
Härskare över 
diskussionen 

Personen som styr diskussionen. 2+1  4+1 +1    3 

Referensperson 
 
 

En individ som tar ansvar för att 
slå upp saker och läsa om dem. 

 2+1   2 1   

Sekreterare 
 
 

En person som står vid 
whiteboard/blädderblocket och 
skriver åt gruppen 

2+1  3+1     2 

Uppgifts-
organiserare 
 

En individ som skaffar eller 
organiserar stenciler och 
material. 

1 1 1  1    

 
 

 
 
 
 
 
 

Grupprocess-
beteenden hos 
grupp-
medlemmarna. 

Karaktäristika I J K L M N O P 

Uppträder 
angripande 

Ett försök att styra grupparbetet 
utan att andra gått med på det. 
Detta kan inkludera mycket 
inlägg i diskussionen, föreläsa 
/läxa upp och pratar mycket. 

1  1     1 

Spårar ur/ 
blockerar 

Ger kommentarer eller ställer 
frågor som kan förflytta gruppen 
från ett uppgiftsorienterat 
beteende. Detta kan inkludera 
skämt eller, för samtalsämnet, 
oväsentliga kommentarer. 

   1 1+1    

Uppmuntrande 
bidrag 

En form av återkoppling under 
konversationen som uppmuntrar 
talaren. En indirekt form av 
framryckning (motsats till uppta 
en plats) 

3 3+1 2+1 2+1 2+1 2+1 5 2 

Underlättande 
bidrag 
 

Ställer undersökande eller 
klargörande frågor. 

1 1+1 2+1  1+1  2 1 

Framryckande 
bidrag 
 

Tar en ledarroll i arbetet mot en 
avslutning av uppgiften 

2+1  1     2 



  

Agerar grindvakt 
 
 
 

Uppmuntrar tysta medlemmar att 
delta. 

     1   

Dominerande/ 
mycket inlägg i 
diskussionen 
 

Talar ofta eller länge om sitt eget 
eller någon annans bidrag. 

  1+1      

Lågt deltagande,  
”bakåtsträvare” 
genom sin 
passivitet. 
anhängare 

Detta kan vara en passiv lyssnare 
eller en totalt oengagerad 
gruppmedlem  

(jfr. observatör) 

 1       

Observatör, 
perifert 
deltagande 
 

Är uppmärksam på procedurer 
utan att själv bidra. Detta kan 
vara en aktiv lyssnare. 

    1 2   

Pratar mycket 
 
 
 

Avbryter eller överröstar 
föregående talare. 

  1      

Upptar en plats Gör oengagerade eller 
återkommande ljud eller 
kommentarer (motsatsen till 
uppmuntrande bidrag) 

   1     

Söker 
erkännande 
 
 

Försöker få erkännande eller 
godkännande från 
basgruppshandledaren eller 
gruppen 

    1    

Pratar lite 
 
 
 

Har dämpade samtal med 
grannen, oftast om andra saker än 
uppgiften. 

       1 

 



  

 
 

Tjejgruppen 
 
 
Andra veckan 
Gruppfunktions-
roller. 

Karaktäristika I J K L M N O P 

Gruppledare, 
Härskare över 
diskussionen 

Personen som styr diskussionen. 2+1  2+1     3 

Referensperson 
 
 

En individ som tar ansvar för att 
slå upp saker och läsa om dem. 

2 2 1+1 2 2 3 1+1 2 

Sekreterare 
 
 

En person som står vid 
whiteboard/blädderblocket och 
skriver åt gruppen 

2  1+1     2 

Uppgifts-
organiserare 
 

En individ som skaffar eller 
organiserar stenciler och 
material. 

    1    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grupprocess-
beteenden hos 
grupp-
medlemmarna. 

Karaktäristika I J K L M N O P 

Uppträder 
angripande 

Ett försök att styra grupparbetet 
utan att andra gått med på det. 
Detta kan inkludera mycket 
inlägg i diskussionen, föreläsa 
/läxa upp och pratar mycket. 

  1      

Spårar ur/ 
blockerar 

Ger kommentarer eller ställer 
frågor som kan förflytta gruppen 
från ett uppgiftsorienterat 
beteende. Detta kan inkludera 
skämt eller, för samtalsämnet, 
oväsentliga kommentarer. 

   1 1    

Uppmuntrande 
bidrag 

En form av återkoppling under 
konversationen som uppmuntrar 
talaren. En indirekt form av 
framryckning (motsats till uppta 
en plats) 

2 2+1 1+1 2 1 1+1 3+1 1 

Underlättande 
bidrag 
 

Ställer undersökande eller 
klargörande frågor. 

1 1+1 3 1 3 2 2+1 1 

Framryckande 
bidrag 
 

Tar en ledarroll i arbetet mot en 
avslutning av uppgiften 

2+1  1+1     2 



  

Agerar grindvakt 
 
 
 

Uppmuntrar tysta medlemmar att 
delta. 

  1      

Dominerande/ 
mycket inlägg i 
diskussionen 
 

Talar ofta eller länge om sitt eget 
eller någon annans bidrag. 

  4+1      

Lågt deltagande,  
”bakåtsträvare” 
genom sin 
passivitet. 
anhängare 

Detta kan vara en passiv lyssnare 
eller en totalt oengagerad 
gruppmedlem  

(jfr. observatör) 

 1       

Observatör, 
perifert 
deltagande 
 

Är uppmärksam på procedurer 
utan att själv bidra. Detta kan 
vara en aktiv lyssnare. 

 1  1  1   

Pratar mycket 
 
 
 

Avbryter eller överröstar 
föregående talare. 

       1 

Upptar en plats Gör oengagerade eller 
återkommande ljud eller 
kommentarer (motsatsen till 
uppmuntrande bidrag) 

   1     

Söker 
erkännande 
 
 

Försöker få erkännande eller 
godkännande från 
basgruppshandledaren eller 
gruppen 

    1  +1  

Pratar lite 
 
 
 

Har dämpade samtal med 
grannen, oftast om andra saker än 
uppgiften. 

        

 
 


